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ؿ لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية )مؤتمر كزراء انعقد االجتماع األك  .1

العدؿ/المدعيف العاميف لمدكؿ األعضاء سابقا الذم يشمؿ اآلف الكزراء المسؤكليف عف 
 6أديس أبابا، إثيوبيا من مسائؿ حقكؽ اإلنساف كالحكـ الدستكرم كسيادة القانكف( في 

 .)الوزراء( 2014و ماي 16و 15مايو )الخبراء( ويومي  14إلى 
( دكلة عضكا 38شيدت الدكرة األكلى لمجنة الفنية المتخصصة حضكر ثماف كثبلثيف ) .2

 .كمجمكعة اقتصادية إقميمية كاحدة كجيازيف مف أجيزة االتحاد األفريقي
( قبؿ تقديميا 7كاف الغرض مف االجتماع ىك استكماؿ مشاريع الكثائؽ القانكنية السبع ) .3

 .اسة لبلتحاد األفريقي العتمادىاإلى أجيزة صنع السي
 كعميو، بحثت المجنة الفنية المتخصصة مشاريع الكثائؽ القانكنية التالية: .4

 مشركع االتفاقية األفريقية لمتعاكف عبر الحدكد )اتفاقية نيامي(؛ (أ 
 مشركع الميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية ؛ (ب 
 كؿ كالنظاـ األساسي بشأف إنشاء صندكؽ النقد األفريقي؛مشركع البركتكك (ج 
مشركع اتفاقية االتحاد األفريقي ألمف الفضاء الحاسكبي كحماية البيانات  (د 

 الشخصية؛
مشركع البركتكككؿ بشأف التعديبلت عمى بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة  (ق 

 اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف؛
انكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي كالمتعمؽ بالبرلماف مشركع البركتكككؿ الممحؽ بالق (ك 

 األفريقي.
 .مشركع إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية (ز 
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مشركع ، 2012يذكر المجمس أنو كاف قد بحث، خبلؿ دكرتو المنعقدة في يكليك  .5
فريقية لمعدؿ البركتكككؿ بشأف التعديبلت عمى بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة اإل

 :رئيسية عمى مشركع البركتكككؿ الجديدالتعديبلت . كفيما يمي الكحقكؽ اإلنساف
ظاىرة االنتفاضة الشعبية في سياؽ جرائـ التغييرات غير المتعمؽ ب حذؼ الحكـ  (أ 

شعبية" في النتفاضة لبل" تعريفا مجمس السمـ كاألمفات ريثما يعطي الدستكرية لمحككم
 ؛الدستكرية لمحككمات كيجيز المؤتمر ىذا التعريؼالتغييرات غير  سياؽ

 المكجكديف عمى السمطة حصانات رؤساء الدكؿ كالحككماتبشأف إدخاؿ مادة جديدة  (ب 
  Ext/Assembly/AU/Dec.1 (Oct.2013)اآلخريف كفقا لممقرر ككبار مسؤكلي الدكلة

الستثنائية الصادر عف الدكرة ا عبلقة أفريقيا مع المحكمة الجنائية الدكليةبشأف 
 ؛2013 أكتكبر 12في  تي عقدتاللممؤتمر 

قسما لشؤكف السجبلت لممحكمة بدال مف ككنيا  تابع جيازإلى ؿ مكتب الدفاع يتحك  (ج 
 .النحك المنصكص عميو في مشركع البركتكككؿ السابؽعمى 

لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية مشاريع الكثائؽ الدكرة الكزارية اعتمدت  .6
لمجمس التنفيذم القانكنية المذككرة أعبله كقدمت تكصيات إلى مؤتمر االتحاد عف طريؽ ا

 .لبحثيا كاعتمادىا
كُيرفؽ طيو التقرير الذم يتضمف التكصيات كمشاريع الكثائؽ القانكنية المعتمدة مف قبؿ  .7

 .المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية
- 
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 مقدمة -أوال

الصادر عف الدكرة العادية السابعة عشرة   ASSEMBLY/AU/DEC.365(XVII). عمبل بالمقرر  1
 ، كالمقرر2011التحاد األفريقي المنعقدة في مبلبك، غينيا االستكائية ، في يكليك لمؤتمر ا

CL/DEC.701(XXI).EX   الصادر عف الدكرة العادية الحادية كالعشريف لممجمس التنفيذم لبلتحاد
، نظمت  مفكضية االتحاد األفريقي 2012األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا في يكليك 

ع الكزارم األكؿ لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية لبحث مختمؼ مشاريع االجتما
كتضـ المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية كزراء العدؿ  الكثائؽ القانكنية.

كالمدعيف العاميف أك حفظة األختاـ، كالكزراء المسؤكليف عف حقكؽ اإلنساف، كالشؤكف 
 دة القانكف .الدستكرية، كسيا

 الحضور -ثانيا 

 حضر االجتماع الدكؿ األعضاء التالية: – 2

الجزائر، أنجكال، بنيف، بكتسكانا، بكركينا فاسك، بكركندم، الكاميركف، تشاد، الككنغك، جميكرية 
الككنغك الديمقراطية، جيبكتي، إرتريا، إثيكبيا، جامبيا، غانا،غينيا، كينيا، ليسكتك، ليبيريا، ليبيا، 

بلكم، مالي، مكريتانيا، مكريشيكس، مكزمبيؽ، ناميبيا، نيجيريا، النيجر، ركاندا، الجميكرية م
العربية الصحراكية الديمقراطية، السنغاؿ، جنكب أفريقيا، السكداف، تنزانيا، تكجك، تكنس، زامبيا 

 كزيمبابكم.

 

ماف األفريقي، كما حضر االجتماع: المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كالبرل-3
 كالسكؽ المشتركة لمشرؽ كالجنكب األفريقي.
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 افتتاح االجتماعثالثا: 

 كممة نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

س ايراستإفي كممتو االفتتاحية، رحب نائب رئيس مفكضية االتحاد االفريقي، سعادة السيد -4
زكما، بجميع الكزراء المكقريف،  مكينشا، نيابة عف الرئيسة سعادة الدكتكرة نككسازانا دالميني

كأعضاء الكفكد الذيف حضركا إلى عاصمة إثيكبيا بؿ كأفريقيا، لممشاركة في الدكرة االفتتاحية 
لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية. كأشار إلى أف التطكرات الجارية في ىذه 

تشيد عمى تكامؿ أفريقيا كتصميميا المدينة، مثمما ىك الحاؿ في مدف عديدة أخرل في أفريقيا، 
 عمى تحقيؽ ىدؼ كحدة كتكامؿ القارة.

في كممتو المقتضبة، استرعى السيد مكينشا انتباه معالي الكزراء إلى بعض الكثائؽ المتاحة  -5
كأشار عمى كجو الخصكص إلى مشركع البركتكككؿ المتعمؽ بإنشاء صندكؽ النقد األفريقي 

ار االقتصاد الكمي، كالنمك االقتصادم المشترؾ المستداـ كالتقدـ الذم ييدؼ إلى تعزيز استقر 
المتكازف في المنطقة؛ كمشركع اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ التعاكف العابر لمحدكد الذم ييدؼ 
دارة الحدكد؛ كمشركع اتفاقية االتحاد األفريقي لؤلمف في الفضاء  إلى تعزيز التعاكف في تنمية كا 

يدؼ إلى تعزيز التشريعات في مجاؿ المعمكمات كاالتصاالت في الدكؿ ي لااللكتركني لذ
األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية؛ كمشركع بركتكككؿ القانكف التأسيسي لبلتحاد 
األفريقي المتعمؽ بالبرلماف األفريقي فيما يتعمؽ بالسمطات التشريعية كالرقابية لمبرلماف، كمشركع 

عديبلت عمى بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ البركتكككؿ بشأف الت
اإلنساف الذم ييدؼ إلى تكسيع اختصاص المحكمة األفريقية الحالية ليشمؿ محاكمة الجرائـ 

 الدكلية.
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في ختاـ كممتو، قدـ الشكر إلى الكزراء كأعضاء الكفكد المكقريف عمى حضكرىـ كتمنى أف -6
ثمرة كالناجحة قادرة عمى حؿ بعض القضايا العالقة منذ فترة طكيمة لضماف تككف المداكالت الم

اعتماد مشاريع البركتكككالت كتزكيد أفريقيا بآليات ذات مصداقية لمتعامؿ مع القضايا الخاصة 
 بيا.

 . انتخاب أعضاء ىيئة المكتبرابعا 

 لي:بعد التشاكر، انتخب االجتماع أعضاء ىيئة المكتب عمى النحك التا -7

 : الكاميركف               الرئيس

 : ليسكتك  النائب األول لمرئيس

 :  النيجر النائب الثاني لمرئيس

 : مكريتانيا النائب الثالث لمرئيس

 : ركاندا                المقرر

 

 بحث واعتماد مشروع جدول األعمالخامسا : 

 ي:اعتمد  االجتماع دكف تعديؿ مشركع جدكؿ األعماؿ التال – 8

 مراسـ االفتتاح -1

 انتخاب ىيئة المكتب -2
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 بحث كاعتماد مشركع جدكؿ األعماؿ -3

 تنظيـ العمؿ -4

عرض كبحث تقرير اجتماع الخبراء القانكنييف لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف  -5
 القانكنية

 بحث مشاريع الكثائؽ القانكنية :– 6

 لتعاكف العابر لمحدكد )اتفاقية نيامي(؛( مشركع اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ ا 1

 ( مشركع الميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ البلمركزية كالتنمية المحمية كالحكـ المحمي؛ 2

 ( مشركع البركتكككؿ كالنظاـ األساسي المؤسس لصندكؽ النقد األفريقي؛ 3

 البيانات الشخصية؛( مشركع اتفاقية االتحاد األفريقي لؤلمف في الفضاء االلكتركني كحماية  4

( مشركع البركتكككؿ بشأف التعديبلت عمى بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة اإلفريقية 5
 لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف ؛

 ( مشركع البركتكككؿ المرفؽ بالقانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي كالمتعمؽ بالبرلماف األفريقي؛ 6

 صة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية ؛ ك( مشركع قكاعد إجراءات لمجنة الفنية المتخص 7

 ( مشركع القانكف النمكذجي األفريقي لمسبلمة األحيائية . 8

 ما يستجد مف أعماؿ - 7

 اعتماد مشاريع الكثائؽ القانكنية كمشركع التقرير - 8
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 مراسـ الجمسة الختامية.- 9

 تنظيم العملسادسا: 

 اعتمد االجتماع تنظيـ أعمالو عمى النحك التالي :- 9

 13.00إلى الساعة  10.00الفترة الصباحية:           مف الساعة  •

  18.00إلى الساعة  14.30الفترة المسائية:             مف الساعة • 

 

تقديم وبحث تقرير الخبراء القانونيين الحكوميين لمجنة الفنية المتخصصة لمعدل سابعا: 
 والشؤون القانونية

نج،  رئيس اجتماع الخبراء القانكنييف الحككمييف تقرير قدـ السيد تشارلز تشاتشكا  - 10
. كاختتـ عرضو بتسميط الضكء عمى 2014مايك  14إلى  6االجتماع الذم عقد في الفترة  مف 

أىـ النتائج كالتكصيات التي طرحت لمبحث عمى الدكرة الكزارية لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 
 كالشؤكف القانكنية.

 ، تـ إبداء التعميقات كالمبلحظات التالية:عقب ىذا العرض - 11

مف تقرير الخبراء القانكنييف الحككمييف كىك التحفظ  77( سحب السكداف تحفظو عمى الفقرة  1
( مف مشركع بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة 3)ق()28الذم كاف قد أبداه بخصكص المادة 

 نتفاضات الشعبية.األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالمتعمؽ بظاىرة اال
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( ينبغي أف ينعكس مكعد اجتماع مؤتمر كزراء تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الفقرة 2
 مف تقرير الخبراء القانكنييف الحككمييف؛  63

، مف النسخة الشعبيةكالمتعمقة بمقترح فريؽ العمؿ حكؿ االنتفاصة  74( ينبغي مكاءمة الفقرة 3
القانكنييف مع النسخة الفرنسية التي تعطي تفسيرا أكسع مف النسخة اإلنجميزية لتقرير الخبراء 

 اإلنجميزية؛ 

مف تقرير اجتماع الخبراء لكي تعكس بشكؿ صحيح االقتراح الذم  25( ينبغي تعديؿ الفقرة 4
قدمو رئيس جميكرية السنغاؿ بخصكص إنشاء مجمس أعمى لممجتمعات المحمية كالذم ُاعتمد 

 . 2013مؤتمر االتحاد في يناير  مف حيث المبدأ كأجازه

في أعقاب ىذه المبلحظات كالتعميقات، أحاطت الدكرة الكزارية لمجنة الفنية المتخصصة  -12
 لمعدؿ كالشؤكف القانكنية عمما بتقرير اجتماع الخبراء القانكنييف الحككمييف.

 

 (اقية نياميبحث مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي لمتعاون العابر لمحدود )اتفثامنا. 

قدـ المستشار القانكني مشركع االتفاقية األفريقية بشأف التعاكف العابر لمحدكد )اتفاقية  -13
 نيامي(. كفي أعقاب ىذا العرض، بحث االجتماع مشركع االتفاقية.

في ختاـ المداكالت، اعتمد االجتماع دكف تعديؿ مشركع االتفاقية كأكصى ببحثيا مف قبؿ  - 14
 بلؿ المجمس التنفيذم.المؤتمر مف خ

بحث مشروع الميثاق األفريقي لمقيم ومبادئ الالمركزية والحكم المحمي والتنمية تاسعا . 
 المحمية
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قدـ المستشار القانكني مشركع الميثاؽ األفريقي لمقيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي  -15
 كالتنمية المحمية .

مشركع الميثاؽ كأكصى ببحثو مف قبؿ المؤتمر عقب ىذا العرض، بحث كاعتمد االجتماع  -16
 مف خبلؿ المجمس التنفيذم .

 

بحث مشروع البروتوكول ومشروع  النظام األساسي المتعمق بإنشاء صندوق النقد عاشرا : 
 األفريقي

قدـ المستشار القانكني مشركع البركتكككؿ كمشركع النظاـ األساسي المتعمؽ بإنشاء  -17
 .صندكؽ النقد األفريقي

عقب ىذا العرض، بحث االجتماع كاعتمد مشركع البركتكككؿ كمشركع النظاـ األساسي  -18
المتعمؽ بإنشاء صندكؽ النقد األفريقي، كأكصى ببحثو مف قبؿ المؤتمر مف خبلؿ المجمس 

 التنفيذم.

 

لكتروني وحماية ل بحث مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي لألمن في الفضاء احادي عشر: 
 ت الشخصيةالبيانا

قدـ المستشار القانكني مشركع اتفاقية االتحاد األفريقي ألمف الفضاء اإللكتركني كحماية  -19
 البيانات الشخصية.
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في أعقاب ىذا العرض ، بحث االجتماع كاعتمد مشركع االتفاقية كأكصى ببحثيا مف قبؿ  -20
 المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذم.

 

وكول بشأن التعديالت عمى بروتوكول النظام األساسي بحث مشروع البروتثاني عشر: 
 معدل وحقوق النسانللممحكمة األفريقية 

لدل تقديـ مشركع البركتكككؿ بشأف التعديبلت عمى بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة  –21
اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب، سمط المستشار القانكني الضكء عمى مادتيف عالقتيف 

أ مكرر فضبل عف 46ق كالمادة  28بغي أف يبحثيما االجتماع كىما بالتحديد المادة ين
التحسينات الفنية الطفيفة التي أدخمتيا المفكضية عمى مشركع البركتكككؿ كالنظاـ األساسي 

 كالتي أقرىا اجتماع الخبراء.

 

 جريمة التغيير غير الدستوري لمحكومة –ه  28بحث المادة 

 رض، قدـ االجتماع التعميقات كالمبلحظات التالية :عقب ىذا الع -22

أعربت بعض الكفكد عف انشغاليا بخصكص ظاىرة "االنتفاضة الشعبية" الكاردة في مشركع  -1
البركتكككؿ فيما لـ يحددىا بعد مجمس السمـ كاألمف. كأشارت كفكد أخرل تحديدا إلى أف مجمس 

 كب بشأنيا حكما مف ىذا القبيؿ ؛السمـ كاألمف لـ يعرؼ بعد ىذه الظاىرة المطم

 



ASSEMBLY/AU/8 (XXIII)  REV.2 

Page 9 

 

( فقط بيانا بالكقائع كلـ تصغ صياغة قانكنية، كينبغي بالتالي حذفو 3تقدـ الفقرة المقترحة ) -2
 .نظرا لعدـ تكافؽ اآلراء بشأف الحاجة إلى كجكد ىذا الحكـ في مشركع البركتكككؿ

يؼ الكاضح لما يشكؿ كبعد مداكالت مستفيضة كنظرا لعدـ تكافؽ اآلراء بشأف التعر  -23
انتفاضة شعبية في سياؽ التغيير غير الدستكرم لمحككمات، اتفؽ االجتماع عى حذؼ الفقرة 

( حتى يقدـ مجمس السمـ كاألمف تعريفا "لبلنتفاضة الشعبية" في سياؽ التغيير غير الدستكرم 3)
تدابير عاجمة  لمحككمات كيقر المؤتمر ذلؾ. كشّجع االجتماع مجمس السمـ كاألمف عمى اتخاذ

 لتعريؼ االنتفاضة الشعبية في سياؽ التغيير غير الدستكرم لمحككمات.

 الحصانات -أ مكرر 46بحث المادة 

أ مكرر المتعمقة بالحصانات كأكضح أنو كفقا لمقررات 46المستشار القانكني المادة  قدـ-24
يف ينبغي أف تشمميا المؤتمر ذات الصمة، قدمت ىذه المادة لمعالجة الفئات مف األفراد الذ

 الحصانات أثناء مدة خدمتيـ.

أ مكرر مف مشركع البركتكككؿ، أعربت الكفكد عف قمقيا إزاء تكسيع 46أثناء بحث المادة -25
نطاؽ الحصانات لتشمؿ كبار المسؤكليف في الدكلة كتكافقو مع القانكف الدكلي كالقكانيف المحمية 

تحديات الكامنة في تكسيع الحصانات، كخاصة لمدكؿ األعضاء كالفقو كالقضاء، مؤكدة ال
بالنظر إلى عدـ كجكد تعريؼ دقيؽ " لمسؤكؿ كبير في الدكلة" ، ككذلؾ صعكبة تكفير قائمة 

 شاممة لؤلشخاص الذيف ينبغي إدراجيـ في فئة كبار المسؤكليف في الدكلة .

لصادرة عف مؤتمر في أعقاب المداكالت المستفيضة، كمع مراعاة المقررات ذات الصمة ا – 26
االتحاد، كالتقدير بأف بعض كبار المسؤكليف في الدكلة يحؽ ليـ الحصكؿ عمى حصانات 

أ مكرر ينبغي أف تنص عمى " كبار  46كظيفية بحكـ مناصبيـ ، قرر االجتماع اف المادة 
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يف المسؤكليف في الدكلة استنادا إلى كظائفيـ". كقرر االجتماع كذلؾ أف تفسير " كبار المسؤكل
في الدكلة " سيتـ تحديده مف قبؿ المحكمة، عمى أساس كؿ حالة عمى حدة مع األخذ بعيف 

أ  مكرر  46االعتبار كظائفيـ كفقا لمقانكف الدكلي. كمف ثـ ، تتـ قراءة النص المنقح لممادة 
 عمى النحك اآلتي: 

 أ مكرر 46المادة 

ضد أي شخص يعمل كرئيس دولة اليجوز أن يبدأ أو يستمر توجيو أية تيم  أمام المحكمة 
أو رئيس حكومة في االتحاد األفريقي، أو أي شخص يمثمو أو يحق لو العمل بيذه الصفة ، 

 أو كبار المسؤولين في الدولة اآلخرين بحكم وظائفيم، وذلك خالل فترة واليتيم ".

ة مشركع في ختاـ المداكالت، اعتمدت المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكني-27
البركتكككؿ بشأف النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب كأكصت 

 ببحثيا مف قبؿ المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذم.

 

بحث مشروع بروتوكول القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المتعمق بالبرلمان ثالث عشر : 
 األفريقي

مشركع بركتكككؿ القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي المتعمؽ  قدـ المستشار القانكني - 28
( 2) 8( )أ( ك 1) 8بالبرلماف األفريقي فأكضح لبلجتماع أف كاليتو تقتصر عمى بحث المادة 

كفقا لمقرر أجيزة السياسة الذم دعا إلى إجراء المزيد مف المشاكرات بشأف السمطات التشريعية 
 مع أخذ المستكل الحالي لتكامؿ القارة بعيف االعتبار.كالرقابية لمبرلماف األفريقي 
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 عقب ىذا العرض ، أبدل االجتماع الكزارم المبلحظات كالتعميقات التالية : - 29

 ىناؾ حاجة إلى أخذ كاقع القارة كأىداؼ تكامؿ االتحاد بعيف االعتبار. -1

لتشاكرية في الكقت ينبغي أف يكاصؿ البرلماف األفريقي ممارسة سمطاتو االستشارية كا-2
 الحاضر.

ينبغي أف يككف ىناؾ المزيد مف الثقة في البرلماف األفريقي كنتيجة لذلؾ كاف يجدر منحو -3
 صبلحيات كاممة في التشريع لبلتحاد.

 ربما تككف ىناؾ حاجة إلى إدراج السمطة التشريعية في ديباجة مشركع البركتكككؿ.-4 

ء البرلماف األفريقي مف مسؤكلية االتحاد كليست فرادل ينبغي أف يككف  دفع مرتبات أعضا-5  
 الدكؿ األطراؼ.

 قدـ المستشار القانكني اإليضاحات التالية:-30

سمطة تشريعية يحددىا المؤتمر.  11يتكخى البركتكككؿ الحالي لمبرلماف األفريقي في مادتو  -أ
انت تقتصر عمى البرلماف غير أف لمبرلماف األفريقي حاليا سمطات استشارية كتشاكرية فقط ك

 األكؿ.

في حيف أنو لـ يرد ذكر السمطة التشريعية في الديباجة، إال أنو منصكص عمييا في المادة -ب
 مف مشركع البركتكككؿ قيد النظر. 8مف البركتكككؿ الحالي كالمادة  11

قي كلكف يرمي مشركع البركتكككؿ إلى بدء تحقيؽ تدريجي لمسمطة التشريعية لمبرلماف األفري-ج
ضمف حدكد تفكيض المؤتمر في المجاالت التي يمكف لمبرلماف األفريقي التشريع فييا أك اقتراح 

 قكانيف نمكذجية.
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أزالت المراجعة الحالية لمشركع البركتكككؿ الخبلؼ حكؿ صبلحيات رقابة البرلماف األفريقي -د
 بالنسبة ألجيزة االتحاد األخرل.

مبرلماف األفريقي في إطار مشركع البركتكككؿ يحددىا المؤتمر السمطة التشريعية المتكخاة ل-ق
فقط كمف ثـ لف تككف محؿ جدؿ أك تيدؼ إلى تقكيض سيادة أم دكلة عضك في االتحاد 

 األفريقي.

في ختاـ المداكالت بشأف السمطة التشريعية المتكخاة لمبرلماف األفريقي، اعتمد االجتماع  -31
كف التأسيسي لبلتحاد األفريقي المتعمؽ بالبرلماف األفريقي مع الكزارم مشركع بركتكككؿ القان

( بصيغتيا المنقحة. كافؽ االجتماع عمى أف يمارس 2) 8()أ( ك1) 8إيبلء اىتماـ خاص لممادة 
قكانيف نمكذجية حكؿ مكاضيع  البرلماف األفريقي سمطات تشريعية محدكدة أك أف يقترح 

 عمى النحك التالي:   8اع عمى تعديؿ المادة /مجاالت يحددىا المؤتمر. كافؽ االجتم

 8المادة 

 الميام والسمطات

 يكون البرلمان األفريقي الجياز التشريعي لالتحاد األفريقي. وفي ىذا الصدد،-1

أ( يحدد المؤتمر المواضيع / المجاالت التي يمكن لمبرلمان األفريقي التشريع بشأنيا أو 
 اقتراح مشاريع قوانين نموذجية ؛

يجوز لمبرلمان األفريقي تقديم مقترحاتو الخاصة بشأن المواضيع / المجاالت التي يمكنو  ب(
التشريع بشأنيا، أو تقديم توصية بمشاريع قوانين نموذجية إلى المؤتمر لبحثيا والموافقة 

 عمييا " .
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 يقوم البرلمان األفريقي أيضا بما يمي: 2

فريقي قد يحيميا إليو المجمس أو المؤتمر، بما أ( تمقي وبحث تقارير أجيزة أخرى لالتحاد األ
 في ذلك المراجعة، وتقارير أخرى، وتقديم توصيات بشأنيا؛

ب ( مناقشة الميزانية الخاصة بو وميزانية االتحاد وتقديم توصيات بشأنيا إلى أجيزة 
 السياسة ذات الصمة؛

 دة عضويتيا؛ج ( إنشاء أي لجنة برلمانية وتحديد مياميا وواليتيا وتشكيميا وم

د ( مناقشة أية مسألة ذات الصمة باالتحاد األفريقي و تقديم توصيات إلى المجمس أو 
 المؤتمر حسب القتضاء؛

 ه ( تقديم مقترحات إلى المجمس بشأن ىيكل األمانة العامة لمبرلمان مع مراعاة احتياجاتو؛

راتو لتقديم المساعدة و( طمب حضور مسؤولين من األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي في دو 
 إلى البرلمان في االضطالع بميامو ؛

 ز ( تشجيع برامج وأىداف االتحاد األفريقي في الدول األعضاء؛

ح( تمقي وبحث وتقديم آراء بشأن مشاريع الصكوك القانونية والمعاىدات واالتفاقيات الدولية 
 األخرى التي قد يحيميا إليو المجمس أو المؤتمر؛

البرلمانات الوطنية أو األجيزة التداولية األخرى وبرلمانات المجموعات باالتصال ط ( 
االقتصادية القميمية بشأن جميع المسائل المتعمقة باالتحاد األفريقي والتكامل القميمي في 

 أفريقيا
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ي( االضطالع باألنشطة األخرى التي يراىا مناسبة لتحقيق األىداف المنصوص عمييا في 
 البروتوكول."  من ىذا 3المادة 

 : بحث مشروع قواعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمعدل والشؤون القانونيةرابع عشر

قدـ المستشار القانكني مشركع قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف  - 32
 القانكنية. في أعقاب ىذا العرض، بحث االجتماع مشركع قكاعد اإلجراءات.

تاـ المداكالت، اعتمد االجتماع دكف تعديؿ مشركع قكاعد إجراءات المجنة الفنية في خ - 33
 المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية كأكصى  باعتمادىا مف قبؿ المجمس التنفيذم .

 

 : بحث مشروع القانون النموذجي األفريقي لمسالمة األحيائيةخامس عشر

 فريقي النمكذجي لمسبلمة األحيائية.قدـ المستشار القانكني مشركع القانكف األ– 34

عقب ىذا التقديـ، بحثت الدكرة الكزارية كاعتمدت مع تعديؿ طفيؼ مشركع القانكف  -35
 النمكذجي األفريقي لمسبلمة األحيائية.

 

 : اعتماد مشاريع الوثائق القانونية والتقرير سادس عشر

ؿ كالشؤكف القانكنية مشاريع الكثائؽ اعتمدت الدكرة الكزارية لمجنة الفنية المتخصصة لمعد -36
القانكنية الثمانية كأكصت ببحثيا مف قبؿ المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذم. كشّدد االجتماع 
عمى ضركرة إعداد الكثائؽ القانكنية بمغة سميمة قانكنيا كما طمبت مف المفكضية استعراض 
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قراءتيا بشكؿ سميـ كمكاءمتيا عمى  كمراجعة صياغة بعض مشاريع الكثائؽ القانكنية لمتأكد مف
 نحك صحيح في لغات العمؿ األربعة لبلتحاد.

كفي أعقاب اعتماد "مشاريع الصككؾ القانكنية"، أكصى االجتماع بأنو ينبغي تعزيز  - 37
المكارد البشرية كالمالية لمكتب المستشار القانكني بمفكضية االتحاد األفريقي مف أجؿ 

 .لمعدؿ كالشؤكف القانكنيةالمجنة الفنية المتخصصة يتعمؽ بتفعيؿ االضطبلع بمياميا فيما 

 

 : ما يستجد من أعمالسابع عشر

 لـ يتـ بحث أم مسألة تحت ىذا البند.—38

 : مراسم الجمسة الختاميةثامن عشر

الكزير المنتدب لدل  ،في كممتو الختامية، قدـ رئيس االجتماع األستاذ فكجي جاف بيير -39
مدعي العاـ لجميكرية الكاميركف الشكر إلى الكزراء كأعضاء الكفكد، كالخبراء كزير العدؿ/ال

الحككمييف القانكنييف، كالمستشار القانكني كالمكظفيف بمكتب المستشار القانكني، كممثمي 
 اإلدارات المختمفة كالمترجميف الفكرييف كالمترجميف التحريرييف كالفنييف عمى دعميـ كتعاكنيـ.
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 ديباجة:
 إن الدول األعضاء فى االتحاد األفريقى:

نشاء المؤسسات المالية السيادية إلبالنسبة  3691 يرؤية رؤساء الدكؿ فإذ تضع فى االعتبار 
 ؛ألفريقيا

أ صندكؽ النقد األفريقي قي أف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي قد أنش ضع في االعتبارتإذ 
 )ج(؛ 36مادتو 

المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبكجا، ضع في االعتبار تإذ 
 ؛3663نيجيريا، في يكنيك 

 فى التصدل جماعيا لمتحديات االقتصادية الرئيسية التى تكاجو القارة األفريقية؛الرغبة تؤكد إذ 
الصادر عف المؤتمر حكؿ مكقع  ASSEMBLY/AU/DEC.64 (IV)ـ بالمقرر رق ذكرتإذ 

مقار مؤسسات االتحاد األفريقي في مناطؽ القارة، المعتمد في أبكجا، نيجيريا، في يناير 
 ؛5002

بشأف إنشاء المؤسسات  EX.CL/DEC.329 (X)أيضا بمقرر المجمس التنفيذم رقـ  ذكرتإذ 
 ؛5002يس أبابا، إثيكبيا، في يناير المالية لبلتحاد األفريقي المعتمد في أد

االتفاقية العامة بشأف امتيازات كحصانات منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد  ضع في االعتبارتإذ 
 األفريقي.

نشاء عممة أفريقية مكحدة  ا العميقيعرب عن اقتناعتإذ  بأف بمكغ أىداؼ االتحاد األفريقي كا 
 يتطمباف إنشاء صندكؽ النقد األفريقى. 

 عمى ما يمي:تفقت ا
 :اريفالتع : 1المادة 

 ، كما لـ يذكر خبلؼ ذلؾ عمى كجو التحديد: ىذا البركتكككؿ فى
  ، القانكف التأسيسي لبلتحاد؛"القانون"يقصد بكممة 

 ، مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد؛"المؤتمر"يقصد بكممة 

 فريقي؛، مجمس محافظي صندكؽ النقد األ"مجمس المحافظين"يقصد بعبارة 
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 ، مفكضية االتحاد األفريقي؛"المفوضية"يقصد بكممة 

 ؛ كالشعكب المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف"المحكمة"، يقصد بكممة 
 ، مجمس كزراء االتحاد؛"المجمس التنفيذي"يقصد بعبارة 
 صندكؽ النقد األفريقي؛صندوق"، ال"يقصد بكممة 
 عضك في االتحاد؛الدكلة ال"دولة العضو"،  يقصد بعبارة
 كمبلحقو؛ المؤسس لصندكؽ النقد األفريقي ، البركتكككؿبروتوكول"ال"يقصد بكممة 
 المجمكعة االقتصادية اإلقميمية؛"مجموعة اقتصادية إقميمية"،  يقصد بعبارة

 CM/RES.464 (XXVI)األقاليـ الجغرافية ألفريقيا كما حددىا األقاليم" يقصد بكممة "

سادسة كالعشريف المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا في مارس الصادر عف دكرتو ال
3629. 

الدكلة العضك التي صدقت أك انضمت إلى ىذا "دولة طرف"،  يقصد بعبارة
 البركتكككؿ؛

النظاـ األساسي لصندكؽ النقد األفريقي المرفؽ بيذا  بالنظام األساسي"يقصد "
 البركتكككؿ.

 يقي الذم تـ إنشاؤه بمكجب القانكف التأسيسي.، االتحاد األفر "االتحاد"يقصد بكممة 
 

 إنشاء الصندوق::  5المادة 
)ب( مف  36( )ط( ك 3) 2أنشئ الصندكؽ كجياز لبلتحاد بمكجب أحكاـ المادة  .3

 القانكف التأسيسي.

تتـ إدارة الصندكؽ طبقان لؤلحكاـ ذات الصمة الكاردة في القانكف التأسيسي كالبركتكككؿ  .5
 كالنظاـ األساسي.

تمتع الصندكؽ بالشخصية القانكنية مع أىمية كصبلحية إبراـ العقكد، كشراء كاقتناء ي .1
 األمبلؾ العقارية كالمنقكلة كالتصرؼ فييا، ككذلؾ المرافعة أماـ القضاء.
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يتمتع الصندكؽ، عمى أراضي كؿ دكلة طرؼ ، باألىمية القانكنية الضركرية لممارسة  .4
 مف ىذه المادة. 1لمفقرة  ميامو كالسعي إلى تحقيؽ أىدافو طبقان 

 
 :الصندوق وميام ىدافأ: 3المادة 

إف اليدؼ مف إنشاء الصندكؽ ىك تعزيز استقرار االقتصاد الكمى، كالنمك    .1
االقتصادم المشترؾ المستداـ، كالتقدـ المتكازف في القارة بغية تسييؿ التكامؿ الفعاؿ 

 لبلقتصادات األفريقية. كالقابؿ لمتنبؤ 

 األساسي أىداؼ كمياـ كأنشطة الصندكؽ. يحدد النظاـ  .2

 :مقر الصندوق :4المادة 
 يكجد مقر الصندكؽ في ياكندم، جميكرية الكاميركف. .3
 يجكز إنشاء مكاتب أخرل لمصندكؽ خارج المقر بناء عمى مكافقة مجمس المحافظيف. .5
 
 :لغات عمل الصندوق :5لمادة ا

 لغات عمؿ الصندكؽ ىي نفس لغات عمؿ االتحاد.
 

 :الصندوق حل :6المادة 
يجكز لممؤتمر، بناء عمى تكصية مف مجمس المحافظيف، أف يقرر حؿ الصندكؽ كتحديد  .3

 شركط كآجاؿ تقاسـ األصكؿ كالخصـك المتبقية.
بعد حؿ الصندكؽ، يكقؼ ىذا األخير جميع أنشطتو عمى الفكر، باستثناء تمؾ المتعمقة  .5

 ييا كحمايتيا كتسكية التزاماتو.باالنجاز المنظـ لؤلصكؿ كالحفاظ عم
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 تفسير:ال: 7المادة 
تختص المحكمة بالمسائؿ المتعمقة بالتفسير كالخبلفات الناشئة عف تطبيؽ أك تنفيذ ىذا  -3

 البركتكككؿ.

في انتظار تأسيس الصندكؽ، تعرض ىذه المسائؿ عمى  مؤتمر االتحاد التخاذ قرار  -5
 بشأنيا.

 
 :النضمامالتوقيع والتصديق وا: 8المادة 

يفتح ىذا البركتكككؿ لمتكقيع  ك التصديؽ أك االنضماـ اليو بالنسبة  لمدكؿ األعضاء   .3
 طبقا لئلجراءات الدستكرية الخاصة بيا.

 تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ إلى ىذا البركتكككؿ لدل رئيس المفكضية. .5
 :الدخول حيز التنفيذ: 9المادة 

( يكمان 10ثبلثيف )حيز التنفيذ بعد   رفؽ بولنظاـ األساسي الميدخؿ ىذا البركتكككؿ كا .3
فى المائة  52مف تاريخ إيداع كثيقة التصديؽ الخامسة عشرة كدفع ما ال يقؿ عف نسبة 

 مف رأس الماؿ المدفكع.
ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي بالنسبة لكؿ دكلة عضك  تنضـ إليو فيما بعد، يدخؿ  .5

 تنفيذ فى تاريخ إيداع كثائؽ االنضماـ لدل رئيس المفكضية.و حيز البرفؽ الم
 

 :مراجعةالتعديل وال: 11المادة 
و بمكجب مقرر مف برفؽ النظاـ األساسي المأك ىذا البركتكككؿ  يجكز تعديؿ أك مراجعة .3

 المؤتمر.
يجكز ألل دكلة طرؼ أك الصندكؽ أف تقترح كتابة عمى رئيس المفكضية تعديؿ أك  .5

 النظاـ األساسي. مراجعة
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يبمغ رئيس المفكضية جميع الدكؿ األطراؼ باالقتراح قبؿ انعقاد اجتماع مجمس  .1
 ( يكمان عمى األقؿ  لمنظر فيو قبؿ احالتو عمى المؤتمر .10المحافظيف بثبلثيف )

يعتمد المؤتمر أم تعديؿ أك مراجعة  عمى اف يقدـ إلى الدكؿ األعضاء لمتصديؽ عميو  .4
ؼ إجراءاتيا الدستكرية. كيدخؿ التعديؿ حيز التنفيذ بعد إيداع كثيقة التصديؽ كفقا لمختم

 ( يكمان. 10الخامسة عشرة بثبلثيف )
 

 :داعـالي: 11المادة 
( نسخ أصمية 4و،  المحرريف فى أربع )برفؽ ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الميكدع  .3

( متساكية فى 4جميع النسخ األربعة )بالعربية كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية، ك 
الحجية، لدل رئيس المفكضية الذم يرسؿ صكرة طبؽ األصؿ منيا إلى حككمة كؿ دكلة 

 عضك.
يبمغ رئيس المفكضية الدكؿ األعضاء بتاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ كيقكـ  .5

 لمتحدة.بتسجيؿ ىذا البركتكككؿ عند دخكلو حيز التنفيذ، لدل أمانة األمـ ا
 

 اعتمدتو الدورة العادية .......لممؤتمر المنعقدة في .......).......(
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 12         لحساب الصندكؽ 
 19       الباب الثامن: أحكام مختمفة
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 12      : بدء عمميات الصندكؽ52المادة 
 12       : تسكية الخبلفات58المادة 

 18      الباب التاسع: أحكام انتقالية ومالحق



Page 4 

 

 18      إليداع المؤقت لممكارد: ا56المادة 
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Page 5 

 

 الباب األول: أحكام عامة
 ات: التعريف1المادة 

 في ىذا النظاـ األساسي: 
 ؛5000يكليك  33، القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي المعتمد في "القانون"قَصد بكممة يُ 

، كحدة الحساب المعتمدة مف قبؿ مجمس المحافظيف "وحدة الحساب األفريقية"ُيقصد بعبارة 
 كالتي يستعمميا الصندكؽ في إطار معامبلتو المصرفية مع الدكؿ األطراؼ؛

 حؽ ىذا النظاـ األساسي؛مبلالمالحق" ، ُيقصد بكممة "
 ؛التحاد األفريقيامؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات ، "المؤتمر"ُيقصد بكممة 
 إدارة الصندكؽ؛مجمس ، "مجمس الدارة"ُيقصد بعبارة 

 ، مجمس محافظي صندكؽ النقد األفريقي؛"مجمس المحافظين"بعبارة قصد يُ 
 مفكضية االتحاد األفريقي؛، "المفوضية"ُيقصد بكممة 

 القارة األفريقية ؛القارة" ، د بكممة "ُيقص
 ، المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛"المحكمة"ُيقصد بكممة 
 ، مجمس كزراء االتحاد األفريقي؛"المجمس التنفيذي"ُيقصد بعبارة 
بقا الفرصة المتاحة لمدكؿ األطراؼ لحيازة األسيـ طالجولة األولى لحيازة األسيم" ُيقصد بعبارة "

 . 5مف ىذا النظاـ األساسي ككفقان لمممحؽ  2لممادة 
 ، صندكؽ النقد األفريقي؛"الصندوق"ُيقصد بكممة 

منظمة الكحدة  االتفاقية العامة حكؿ امتيازات كحصانات ،"العامة االتفاقيةُيقصد بعبارة "
 األفريقية؛

 األطراؼ التي ساىمت في الصندكؽ؛الدكؿ ، "األعضاء"ُيقصد بكممة 
 ساىمت في رأسماؿ صندكؽ النقد األفريقي؛ يالدكؿ األطراؼ الت المساىمون"د بكممة "يقص

  ، دكلة عضك في االتحاد األفريقي؛"والعض ة"الدولبعبارة قصد يُ 
 ، المدير العاـ لصندكؽ النقد األفريقي؛"مدير العام"الُيقصد بكممة 
 داؼ الصندكؽ؛العمميات التي ترتبط بأىالعمميات العادية" ُيقصد بعبارة "
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 الدكؿ األطراؼ تجاه الصندكؽ؛ تعيدات، "ات"االلتزامُيقصد بكممة 
 الييئات كالمؤسسات التي تتعاكف مع الصندكؽ؛الشركاء" ُيقصد بكممة "

البركتكككؿ المؤسس لصندكؽ النقد األفريقي كالنظاـ األساسي  البروتوكول"،ُيقصد بكممة "
 كمبلحقو.

األقاليـ الخمسة لمقارة األفريقية )الشماؿ، الغرب، الكسط، الشرؽ، أحد ، القميم"قصد بكممة "يُ 
 ؛الجنكب( 

الفرصة المتاحة لمدكؿ األطراؼ لحيازة األسيـ التي "الجولة الثانية لحيازة األسيم" ُيقصد بعبارة 
 لـ تكتتب خبلؿ الجكلة األكلي لحيازة األسيـ ؛

ة المكظفيف الذيف يحددىـ صندكؽ النقد ، المدير العاـ كفئ"سئولين"كبار المُيقصد بعبارة 
 األفريقي؛

 كؿ عممية غير العمميات العادية لمصندكؽ؛العمميات الخاصة" ُيقصد بعبارة "
المبالغ التي تدفعيا الدكؿ األطراؼ مقّدمان زيادة المساىمات الخاصة أو الطوعية" ُيقصد بعبارة "

، كذلؾ لتمكيف الصندكؽ مف مكاجية  عمى مساىماتيا العادية، بدكف رفع حقكقيا في التصكيت
 مشاكمو المالية؛
 ، دكلة طرؼ ّصدقت عمى البركتكككؿ أك انضمت إليو؛"لطرفا ة"الدولُيقصد بعبارة 
 ، ىذا النظاـ األساسي لصندكؽ النقد األفريقي؛األساسي" نظام"اليقصد بعبارة 
 مبمغ األسيـ التي يممكيا عضك؛ "االكتتاب"يقصد بكممة 
، مجمس المحافظيف كمجمس اإلدارة المذيف يشرفاف عمى أنشطة "أجيزة الشراف"رة ُيقصد بعبا
 الصندكؽ؛

 ؛س بمكجب القانكف التأسيسي، االتحاد األفريقي المؤسن "االتحاد"يقصد بكممة 
، بعد 5، عدد األصكات الممنكحة لكؿ دكلة طرؼ طبقان لمممحؽ حقوق التصويت"قصد بعبارة "يُ 

 لصندكؽ. االكتتاب في رأسماؿ ا
 

  2المادة 
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 الصندوق  أىداف
 فيما يمي أىداؼ الصندكؽ: 

 تصحيح اختبلؿ التكازف في ميزاف المدفكعات لمدكؿ األطراؼ؛ . أ

 بيف العمبلت النقدية كقابمية صرفيا ؛استقرار سعر الصرؼ ضماف   . ب

تكطيد التعاكف النقدم األفريقي بغية تحقيؽ التكامؿ االقتصادم األفريقي كالتعجيؿ  . ج
 ية التنمية في الدكؿ األطراؼ؛بعمم

تقكية القدرات في مجالي كضع كتنفيذ سياسات إدارة الديكف بما يسمح لمدكؿ  . د
 األطراؼ بالحفاظ عمى مستكيات مقبكلة مف المديكنية؛

 تعزيز تنمية األسكاؽ المالية األفريقية؛ ىػ.

سكية العمؿ عمى تسييؿ تصفية الديكف التجارية، كالمساعدة عمى إقامة نظاـ لت . ك
 المعامبلت العادية بيف الدكؿ األطراؼ بغية تعزيز التجارة األفريقية البينية.

 3المادة 
 ميام وأنشطة الصندوق

 لتحقيؽ أىدافو، يعمؿ الصندكؽ طبقان ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي كممحقاتو. .1

 تتمثؿ مياـ كأنشطة الصندكؽ فيما يمي:  .2

عادية، كتشجيع تنقؿ رؤكس األمكاؿ بيف تعزيز كتسييؿ التجارة، كتسكية المدفكعات ال . أ
 الدكؿ األطراؼ؛
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منح تسييبلت االقتراض لدعـ ميزاف المدفكعات لؤلمديف القصير كالمتكسط، طبقا  . ب
لسياسة االقتراض التي يحّددىا مجمس اإلدارة ، كتقديـ المساعدة الفنية كالتكجيو إلى 

 فكعاتيا؛الدكؿ األطراؼ لمساعدتيا عمى تمكيؿ العجز في ميزانية مد

مساعدة الدكؿ األطراؼ المستفيدة مف برنامج الصندكؽ، عمى الحصكؿ عمى مكارد  . ج
 تمكيؿ أخرل تسمح ليا بمكاجية العجز في ميزانيات مدفكعاتيا.

 التعاكف مع المؤسسات المالية األفريقية كالدكلية في تحقيؽ أىداؼ الصندكؽ ؛ . د

اكرات الدكرية معيا بشأف سياساتيا إيفاد البعثات إلى الدكؿ األطراؼ إلجراء المش ىػ.
 االقتصادية لتمكيف الصندكؽ كالدكؿ األطراؼ مف تحقيؽ أىدافيما.

إجراء الدراسات كتنظيـ الحمقات التدريبية المناسبة لرفع مستكل العامميف بغية تعزيز  . ك
 القدرات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الصندكؽ.

كعان ككمان ، ككذلؾ تعميـ جمع كتحميؿ كتقديـ كنشر المعمكمات اإلحصائية ن ز,
 األساليب الضركرية لفيـ تعقيدات اقتصادات الدكؿ األطراؼ عمى نحك أفضؿ.

 القياـ بأية مياـ أخرل قد يطمبيا منو مجمس المحافظيف. . ح

 الثانيباب ال
 العضوية
  4المادة 

 العضو صفة
 

التي  تككف عضكية الصندكؽ مفتكحة أماـ جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي
 أصبحت أطرافا في ىذا البركتكككؿ.
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 الثالث باب ال
 الصندوقوموارد رأسمال 

 5المادة 
 ، اكتتاب األسيم، حقوق التصويت ودفع قيمة االكتتابرأس المال

 
 :  رأس المال: 1القسم 

يبمغ رأس ماؿ الصندكؽ المصرح بو اثنيف كعشريف ممياران كست مئة كأربعيف مميكف  .3
دكالر أمريكي(. كينقسـ رأس الماؿ المصرح بو  55ر940ر000ر000دكالر أمريكي)

  دكالر أمريكي لمسيـ الكاحد. ( 300إلى عدة أسيـ بقيمة إسمية تبمغ مئة )

عمى األقؿ مف رأس %( 20)المائة  فيلمصندكؽ خمسيف طمكب ماؿ المالرأس يساكم  .5
ر أمريكي ، أم أحد عشر ممياران كثبلث مئة كعشريف مميكف دكالالماؿ المصرح بو

 . دكالر( 33ر 150ر000ر000)

%( عمى األقؿ مف رأس الماؿ 20يبمغ رأس الماؿ المدفكع لمصندكؽ خمسيف في المائة ) .1
المطمكب، أم خمسة مميار كست مئة كستيف مميكف دكالر أمريكي 

 300دكالر( تنقسـ إلى عدة أسيـ بقيمة مئة دكالر أمريكي ) 2ر990ر000ر000)
 دكالر( لمسيـ الكاحد.

( 2يقـك مجمس المحافظيف بأغمبية بسيطة كفقان لقكاعد إجراءات الصندكؽ، كؿ خمسة ) .4
أعكاـ، بإعادة النظر في تكزيع حصص الصندكؽ. كيجكز كذلؾ عند الضركرة مراجعة 

 ىيكؿ رأسماؿ الصندكؽ حسب التدابير كالشركط التي يتفؽ عمييا مجمس المحافظيف.
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مس المحافظيف الفترة التي يتعّيف خبلليا عمى الدكؿ باقتراح مف مجمس اإلدارة ، يّحدد مج .2
 األطراؼ دفع حصصيا غير المسّددة.

 :األسيماكتتاب :  2القسم 

دد اكتتاب الدكؿ األطراؼ فى أسيـ الصندكؽ كفقا لؤلحكاـ الكاردة فى الممحؽ  .3 مف  5ُيحن
 ىذا النظاـ األساسي.

بو عمى أساس قسمة رأس يجكز لدكلة طرؼ أف تكتتب في رأس ماؿ الصندكؽ المصرح  .5
 مف ىذا النظاـ األساسي. 5الماؿ المّحددة في الممحؽ 

حتى تاريخ انتياء اكتتابات الجكلة األكلي الذم يّحدده مجمس المحافظيف، يجكز ألم  .1
دكلة طرؼ حيازة األسيـ التي لـ يشمميا االكتتاب، كذلؾ خبلؿ الجكلة الثانية، 

 مذيف يحددىما مجمس المحافظيف.بالتطابؽ مع تاريخ كنسبة االكتتاب ال

تقاسـ ىذه الزيادة بيف الدكؿ  يالمصرح بو ، ينبغالصندكؽ في حالة زيادة رأس ماؿ  .4
مف النظاـ  5الممحؽ  يرأس الماؿ الكاردة ففي كتتاب الاألطراؼ طبقا لصيغة ا

 ما لـ يقض مجمس المحافظيف بخبلؼ ذلؾ. األساسي 

 ك عمى سبيؿ الرىف ميما كاف نكعو.ال يجكز منح األسيـ عف طريؽ الضماف أ .2

(  5ك)( 3) 5، الفصؿ  2تكتتب كؿ دكلة طرؼ أسيما بما يتفؽ مع أحكاـ المادة   .9
 اعتبارا مف تاريخ ايداعيا كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ.( 1ك)

 قوق التصويت:. ح3 القسم
 حسب نسب األسيـ المكتتبة كالمدفكعة مف قبؿ كؿ دكلة طرؼالتصكيت  كؽد حقُتحدن  .3

  .المرفؽ بيذا النظاـ األساسي 5كفقا لؤلحكاـ الكاردة في الممحؽ 
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المادة حقكؽ التصكيت عمى قرارات مجمس المحافظيف كمجمس اإلدارة كفقا ألحكاـ  طبؽّ تُ  .5
 المرفؽ بيذا النظاـ األساسي. 5الممحؽ ك  30

 : دفع قيمة االكتتاب:4القسم 
باكتتاب األسيـ في رأس الماؿ  ا يتعمؽفيماللتزامات المالية لمدكلة الطرؼ ا تدفع جميع .3

 األساسي لمصندكؽ بالدكالر األمريكي أك بأم عممة أخرل قابمة لمصرؼ. 

النظر في نكع  ديعمى تكصية مف مجمس اإلدارة، أف يع يجكز لمجمس المحافظيف، بناءن  .5
العممة المستعممة في االكتتاب مف قبؿ الدكؿ األطراؼ، أك في حجـ االكتتاب بالنسبة 

 كؿ عممة. ل

ذه المادة، مف ى 5طبقا لمفصؿ  كلة طرؼد والذل اكتتبتطمكب تدفع قيمة رأس الماؿ الم .1
كؿ دفعة منيا عف خمسة نسبة تقؿ  منفصمة السنكية ( دفعات 4دفعة كاحدة أك أربع )

غير أنو يجكز لمجمس المحافظيف، في ظركؼ استثنائية  .%(52) المائة يكعشريف ف
( 4الجكلة األكلي مف االكتتاب، بتمديد فترة شراء األسيـ بأربع )لمغاية، أف يسمح خبلؿ 

 ( أعكاـ. 8سنكات، عمى أاّل تتجاكز فترة السداد اإلجمالية ثمانية )

تاريخ دخكؿ التي تتبع ( يكما 90تسدد كؿ دكلة طرؼ الدفعة األكلى خبلؿ الستيف ) .4
ئؽ التصديؽ أك االنضماـ حيز التنفيذ أك تاريخ إيداع كثا يالبركتكككؿ كالنظاـ األساس

الدخكؿ حيز التنفيذ كيتـ مف البركتكككؿ إذا كاف ىذا التاريخ يسبؽ تاريخ  6طبقا لممادة 
 ( مف ىذه المادة. 1) 4سداد الدفعات البلحقة األخرل سنكيان طبقان ألحكاـ الفصؿ 

 صؿ،مف ىذا الف 4طبقا لمفقرة ، العضكيةكؿ عممية دفع تقـك بيا دكلة طرؼ جديدة  عند .2
منيا في شكؿ سندات تصدرىا حككمة % 20يجكز أف تككف نسبة خمسيف في المئة 
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بأم عممة قابمة لمصرؼ. كتككف ىذه السندات غير قابمة لمتفاكض الدكلة الطرؼ ىذه 
 .كغير محققة لمفكائد، كتسّدد بتكافؤ القيمة

 
 6المادة 

 موارد الصندوق
 رصدة:الصندكؽ فئتيف مف األكارد ؿ مشمت

 د العادية؛المكار  -

 المكارد األخرل. -

   7المادة 
 العادية موارد ال

 " ما يمي:رأس الماؿمكارد العادية مف ال تعني عبارة " األساسي،نظاـ ال لغرض ىذا
 المسّددة؛ ةياألسيـ المكتب أ (
 المكارد الناتجة عف االقتراض؛ ب(
 االحتياطي؛ ج(
فظة األكراؽ المالية بالنسبة الدخؿ الصافي الناتج عف القركض كاالستثمارات كمح د(

 لممكارد المشار إلييا في الفقرتيف أ( ك ب(.
 
 8المادة 

 موارد أخرى
 ما يمي:، بكجو خاص، مصندكؽتشمؿ المكارد األخرل ل .3

 المساىمات الخاصة كالطكعية لمدكؿ األطراؼ؛ أ (



Page 13 

 

مف قبؿ بمداف مماثمة  كمساعدات تبرعاتك  منحالمساىمات المدفكعة عمى شكؿ  ب(
 األساسي؛ كالنظاـ كالبركتكككؿ التأسيسي لمقانكف ؤسسات ليست تابعة لمدكؿ األطراؼ؛ كفؽكم

 اليبات، كالتبرعات؛ ج (
 الدخؿ الصافي الناتج عف عمميات مف البنديف )أ ( ك )ب(؛ د (

 
 الفصل الرابع: العمميات

 9المادة 
 عمميات الصندوق

 :  أحكام عامة:1 القسم
ساعدة الفنية كالخدمات االستشارية لمدكؿ األطراؼ التي يمنح الصندكؽ القركض كالم .3

ليا صمة باالقتصاد تكاجو صعكبات في ميزاف المدفكعات كمشاكؿ اقتصادية أخرل 
 بما يتفؽ مع قكاعد اإلجراءات المعتمدة مف قبؿ مجمس اإلدارة. الكمي، كذلؾ 

 .مس المحافظيفمنح المساعدات المالية لمدكؿ االطراؼ بعد مكافقة مجلمصندكؽ جكز ي .5

 المالية األسكاؽ في لعممياتو فكرا مطمكبة غيرأمكاؿ استثمار اقتراض ك لمصندكؽ بسمح يُ  .1
يكافؽ عمييا مجمس  يالتكالتدابير طبقا لمقكاعد  أك لدل المؤسسات المالية،  الدكلية

 المحافظيف.

لمالية، كيككف مستقبل مف الناحية ادكمان عمى التقييـ المالي الجّيد، لصندكؽ حرص اي .4
 أساس التمكيؿ الذاتي.بشكؿ عاـ عمى كيعمؿ 

النزاىة الحككمة الجّيدة كال سيما مبادئ االمتثاؿ الدقيؽ لمبادئ عمى الصندكؽ حرص ي .2
نفس ىذه المبادئ عمى طبؽ شركائو. كتنتعامبلتو مع المالية ك معامبلتو كالشفافية في 
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. كتكفؿ يقـك بيالية التي الما مياتمصدر ككجية رؤكس األمكاؿ بالنسبة لجميع العم
 .اإلجراءؿ ليذا االتنفيذ الفع ،لمصندكؽلمراقبة التابعة أجيزة ا

 :العممياتطبيعة :  2 القسم
 تتمثؿ عمميات الصندكؽ في عمميات عادية كعمميات خاصة.  

 تمكؿ العمميات العادية مف المكارد العادية لرأس ماؿ الصندكؽ.  . أ

 لصندكؽ األخرل.تمكؿ العمميات الخاصة مف مكارد ا . ب

 
 لعمميات العاديةا:  حدود 3 القسم
( شيران، مرتيف 35ال تتجاكز مستحقات دكلة طرؼ مف القركض خبلؿ فترة اثني عشر ) .3

مبمغ رأسماليا المدفكع. كما أف القركض القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة المدل غير 
مبمغ رأسماليا المسّددة لدكلة طرؼ ال يتجاكز، بأم حاؿ مف األحكاؿ، ثبلث مرات 

المدفكع. كيجكز لمجمس المحافظيف أف يقّرر رفع ىذا الحّد بأربع مرات مبمغ الرأسماؿ 
 المدفكع. 

% )مئتيف في المئة( مف رأسماؿ االسيـ 500ال يتجاكز الحد األقصى لديكف الصندكؽ  .2
المصرح بو في الصندكؽ. كيتـ االقتراض طبقا لؤلحكاـ كالشركط المعتمدة مف قبؿ 

 اإلدارة. مجمس 

 :العمالت:  4القسم 
كاليكرك أك أم عممة يكصى  يتككف عمبلت التداكؿ فى الصندكؽ ىى الدكالر األمريك .3

 بيا مجمس اإلدارة كيكافؽ عمييا مجمس المحافظيف.
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تككف الكحدة الحسابية لمصندكؽ، في الكقت الحاضر، ىي كحدة حقكؽ السحب الخاصة  .5
 تماد كحدة حساب أفريقية.لصندكؽ النقد الدكلي، إلى أف يتـ اع

 ::  مجاالت التعاون5القسم 
يخصص الصندكؽ، في إطار ممارسة ميامو، المكارد البلزمة إلقامة  ،أىدافو لتحقيؽ .3

 شراكات قارية كدكلية كبذؿ جيكد مشتركة ترمي إلى تحسيف فعالية عممياتو. 

يف كأجيزة القارة األفريقية، عبلقات عمؿ مع المساىمعمى مستكل يقيـ الصندكؽ،  .5
مؤسسات اإلقميمية كالقارية الينسؽ الصندكؽ أنشطتو مع ك االتحاد األخرل لبمكغ أىدافو. 

جراءات اتخاذ القرار الخاصة بو.  مع الحفاظ عمى استقبلليتو كا 

 :الباب الخامس
 التنظيم والدارة

 11المادة 
 ىيكل إدارة الصندوق

 مس اإلدارة كالمدير العاـ لمصندكؽ.تتمثؿ أجيزة إدارة الصندكؽ في مجمس المحافظيف كمج
 :ينظ:  مجمس المحاف1 القسم
المحافظيف أك المحافظيف المساعديف الذيف يمثمكف الدكؿ  يتككف مجمس المحافظيف مف .3

 األطراؼ.

أعضاء مجمس المحافظيف ىـ الكزراء المكمفكف بالمالية أك محافظك البنكؾ المركزية  .5
 لمدكؿ األطراؼ.

 عمى إدارة الصندكؽ كيتكّلى السمطات التنفيذية العميا.يشرؼ مجمس المحافظيف  .1
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يجتمع مجمس المحافظيف في دكرة عادية مرة في السنة عمى األقؿ طبقا ألحكاـ قكاعد  .4
اإلجراءات الخاصة بو. كيجكز لو أف يجتمع في دكرة استثنائية عند الحاجة بطمب 

إجمالي عدد حقكؽ نصؼ عدد أعضائو، أك بطمب األعضاء الذيف يتكلكف حيازة نصؼ 
 التصكيت، أك بطمب مف مجمس اإلدارة.

 أساس عمى لو،ينتخب مجمس المحافظيف كؿ سنة مف بيف أعضائو محافظان كرئيس  .2
 .اإلقميمي التناكب

 يقـك مجمس المحافظيف، مف بيف أمكر أخرل، بما يمي:  .9

 يكافؽ عمى تعييف أعضاء مجمس اإلدارة كيقكـ بتأكيده؛ أ (
العاـ مف بيف رعايا الدكؿ األطراؼ مف غير المحافظيف أك أعضاء يعّيف المدير  ب(

 مجمس اإلدارة ؛
يحّدد مرتبات أعضاء مجمس اإلدارة كنكابيـ ككذلؾ أجر كشركط الخدمة لممدير  ج (

 العاـ.
يعتمد قكاعد اإلجراءات الخاصة بو، كقكاعد إجراءات مجمس اإلدارة، ككذلؾ  د (

 مدكنة قكاعد سمكؾ الصندكؽ؛
 يكصى بإدخاؿ التعديبلت عمى بركتكككؿ الصندكؽ كنظامو األساسى. ىػ(
مف ىذا  9يكافؽ عمى قبكؿ األعضاء الجدد، كيحدد شركط انضماميـ كفقا لممادة  ك(

 النظاـ األساسي؛ 
 يقّرر زيادة أك تخفيض رأس ماؿ الصندكؽ المصرح بو؛ ز(
 ىـ؛يعيف مراجعي الحسابات الخارجييف كيحّدد  مياميـ كأجكر  ح(
يدرس قدرة الصندكؽ عمى الدفع كيقترح عمى المؤتمر، إذا اقتضت الضركرة ذلؾ،  ط(

 تصفية الصندكؽ؛
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جراءات النظاـ األساسي   .2 تُتخذ قرارات مجمس المحافظيف طبقا ألحكاـ نظـ كا 
لمصندكؽ. كفي حالة التساكم، يككف صكت رئيس مجمس المحافظيف ىك المرجح. 

 محافظيف شركط تطبيؽ ىذا اإلجراء.كتحدد قكاعد إجراءات مجمس ال

تككف كظائؼ أعضاء مجمس المحافظيف مجانية غير أنو، بمناسبة اجتماعات ىذا  .8
 المجمس، يستفيد أعضاؤه مف استرجاع النفقات التي يتـ صرفيا.

 

 ::  مجمس الدارة2 القسم
 : يتككف مجمس اإلدارة مف .3

 العاـ؛المدير   (3

 األعضاء الدائميف؛ (5

 أساسييف )لكؿ إقميـ(؛( مديريف 2خمسة ) (1

 ( مديريف احتياطييف )لكؿ إقميـ( ؛2خمسة ) (4

غير مقيميف باستثناء المدير العاـ. لكف حيثما  مجمس اإلدارةيككف أعضاء  .5
تتطمب عمميات الصندكؽ ذلؾ، يجكز لمجمس المحافظيف أف يقّرر منح صفة 

 عضك مقيـ ألعضاء مجمس اإلدارة.

 % عمى األقؿ مف حقكؽ التصكيت.4تمؾ دكلة طرؼ تم مُيعتبر عضكا دائمان أ .1
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يشارؾ المديركف االحتياطيكف في اجتماعات مجمس اإلدارة. غير أف المدير االحتياطي   .4
ال يشارؾ في التصكيت في مجمس اإلدارة إاّل في حالة غياب المدير األساسي مف 

 إقميمو. 

المسائؿ  ييجب أف تتكفر لدل جميع أعضاء مجمس اإلدارة ميارات كتجارب ثابتة ف .2
 االقتصادية كالمالية كالنقدية. عمى أاّل يككنكا أعضاء في مجمس المحافظيف.

يجتمع مجمس اإلدارة مرة عمى األقؿ كؿ ثبلثة شيكر ككمما دعت الضركرة إلى ذلؾ  .9
 بطمب مف المديريف الممثميف ألغمبية حقكؽ التصكيت.

نكات قابمة لمتجديد مرة ( س1ُينتخب المديركف مف قبؿ محافظي أقاليميـ لمدة ثبلث )  .2
كاحدة عمى أساس التناكب. غير أف محافظي األقاليـ يمكنيـ تمديد كالية مديرييـ 

 األساسييف.

 يككف المدير العاـ لمصندكؽ رئيسا أيضا لمجمس اإلدارة.  .8

 يقـك مجمس اإلدارة، مف بيف أمكر أخرل بما يمي:   .6

 التحضير لدكرات مجمس المحافظيف؛  أ (
عادة النظر فيو؛ المكافقة  ب(  عمى الييكؿ اإلدارم لمصندكؽ كا 
جراءات النظاـ  ج( اختيار كتعييف المدير العاـ المساعد لمصندكؽ طبقا لنظـ كا 

 األساسي لييئة العامميف؛ 
 إعداد النظاـ األساسي لييئة العامميف؛  د(
ـ مف المكافقة عمى تعييف العامميف ككبار المكظفيف كفصميـ عف العمؿ أك إقالتي ىػ(

 كظائفيـ طبقان لنظـ كلكائح الصندكؽ؛ 
 تحديد أجر المدير العاـ المساعد لمصندكؽ كشركط تعاقده؛  ك (
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 اعتماد مدكنة سمكؾ الصندكؽ؛  ز (
 تحديد شركط اإلقراض الخاصة بالصندكؽ؛ ح (
 بحث كاعتماد البيانات المالية لنياية السنة المالية الخاصة بالصندكؽ؛ ط (
ى إبراـ االتفاقيات العامة لمتعاكف بيف الصندكؽ كالمؤسسات األفريقية المكافقة عم م(

 كالدكلية األخرل؛
 بحث كاعتماد ميزانية التشغيؿ السنكية لمصندكؽ. ؾ(
يشكؿ مجمس اإلدارة لجنة لمراجعة الحسابات الداخمية كأية لجنة أخرل يراىا مناسبة  .30

 شطة الصندكؽ. مف أجؿ الرقابة الداخمية كاحتراـ النظـ في إطار أن

يمارس مجمس اإلدارة صبلحياتو طبقان لتعميمات مجمس المحافظيف، كيجكز لو أف  .33
يفكض جميع سمطاتو أك جزء منيا إلى المدير المساعد لمصندكؽ، عند االقتضاء، 

 مف ىذا الفصؿ.  4باستثناء تمؾ المشار إلييا في الفقرة 

جراء .35 ات النظاـ األساسي لمصندكؽ . يتخذ مجمس اإلدارة قرارتو طبقا ألحكاـ نظـ كا 
كيجكز الجمع بيف حقكؽ التصكيت لممديريف الممثميف لؤلقاليـ مف مجمكع حقكؽ 
التصكيت لمدكؿ األطراؼ ليذه األقاليـ، باستثناء الدكؿ التي تشغؿ مقعدا دائمان. 
كتتمتع الدكؿ األطراؼ المستفيدة مف مقعد دائـ، بحقيا في التصكيت. كفي حالة 

كات، يككف صكت المدير العاـ ىك المرجح. كُتحدد قكاعد اإلجراءات تساكم األص
 لمجمس اإلدارة ترتيبات تطبيؽ ىذا اإلجراء. 

 مصندوقالمدير العام ل.  3 القسم

مدير عاـ يساعده في ميامو مديركف عامكف مساعدكف.  الصندكؽقـك بإدارة كتسيير ي .3
 كىك الرئيس التنفيذم كالممثؿ الشرعي لمصندكؽ.
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ؾ المدير العاـ في اجتماعات مجمس المحافظيف كفي المناقشات، كلكف ال يككف لو يشار  .5
 حؽ التصكيت. 

تحت إشراؼ مجمس المحافظيف كمجمس اإلدارة، يككف المدير العاـ مسؤكال ،ضمف أمكر  .1
 أخرل، عما يمي:

 تكظيؼ، كتعييف، كانضباط العامميف في الصندكؽ طبقا لنظـ كلكائح العامميف؛ أ (
ف تنفيذ النظاـ األساسي لمصندكؽ فضبل عف سائر اتفاقيات كقرارات مجمس ضما ب(

 المحافظيف كمجمس اإلدارة ؛
 إعداد الميزانية السنكية لمصندكؽ؛ ج(
 تشكيؿ لجاف خاصة لمساعدتو عمى اإلدارة اليكمية لمصندكؽ؛ د(
 التكقيع عمى االتفاقيات كالمعاىدات نيابة عف الصندكؽ؛ ىػ(
 مياـ أخرل قد يكمفو بيا مجمس المحافظيف؛القياـ بأية  ك(

( سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة بعد مكافقة مجمس 4ُينتخب المدير العاـ لمدة أربع ) .4
المحافظيف. كينبغي أف يككف مف رعايا دكلة طرؼ، كنزييا، كأف تتكفر لديو المؤىبلت 

 كالخبرات المطمكبة. 

ءان منيا إلى المدير العاـ المساعد كفقان يجكز لممدير العاـ أف يفكض كؿ ميامو أك جز  .2
 لقكاعد اإلجراءات. 

 الييكل المؤقت لدارة الصندوق: .4القسم 
في انتظار انطبلؽ عمميات الصندكؽ، يتـ انشاء ىيكؿ مؤقت إلدارة الصندكؽ بمكافقة  

 المجمس التنفيذم ليصبح نافذا عمى الفكر.
 

 11المادة 
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 المخالفات وااللتزامات
المدير العاـ لمصندكؽ كأل مكظؼ آخر فى الصندكؽ، أثناء ممارسة مياميـ، ال يتمقى  .3

 أية تعميمات مف أم حككمة أك أم سمطة أخرل غير سمطة الصندكؽ. 

أك أم عامؿ آخر العاـ متـز كؿ عضك باحتراـ الطابع الحصرم لمسؤكليات المدير ي .5
 ء مياميـ.يؤثر أك يسعى لمتأثير عمييـ أثناء أدا ي أالينبغك بالصندكؽ. 

ينبغي أال يقـك المدير أك أم عامؿ في الصندكؽ، أثناء أداء مياميـ، بأم نشاط سكاء  .1
كأال يتصرفكا بطريقة تتنافى مع األداء السميـ لمياميـ ، كعمييـ تجنب مقابؿ أجر أـ ال. 

التضارب بيف مصالحيـ المينية كالشخصية أك كاجباتيـ بحيث ال يؤثر ذلؾ عمى 
 يية لمياميـ كمسؤكلياتيـ الرسمية.الممارسة النز 

كـ لجنة مختّصة معتمدة مف قبؿ مجمس في حالة عدـ كفاء المدير العاـ بالتزاماتو، تق .4
المحافظيف، بتكجيو تقرير مناسب إلى المجمس يقدـ فيو تكصيات لمنظر فييا كاتخاذ 

 القرار بشأنيا.

في حالة عدـ احتراـ المدير العاـ المساعد اللتزاماتو، يتخذ مجمس اإلدارة إجراءات  .2
 مجمس المحافظيف.  تأديبية ضد المعني باألمر، كيقّدـ المبررات المناسبة إلى

مكظؼ بالتزاماتو، تطبؽ عميو اإلجراءات الداخمية المحددة في نظـ في حالة عدـ كفاء  .9
يككف مف حؽ العامؿ المعنى أف يطعف في ىذا القرار طبقا لنظـ كلكائح العامميف. ك 

 كلكائح العامميف.

 الباب السادس
نياء  تعميقوال، العضويةتعميق ، نسحابال ا  الصندوق عممياتالمؤقت، وا 
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 12المادة 
 االنسحاب

خطي يرسؿ قبؿ ستة إشعار  بمكجبدكلة طرؼ االنسحاب مف الصندكؽ  يةأل جكزي .3
 شيكر إلى مجمس اإلدارة لنقمو إلى مجمس المحافظيف. 

ذم في التاريخ الا في الصندكؽ يصبح انسحاب الدكلة الطرؼ ساريا كتتكقؼ مشاركتي .5
 خطيا لة الطرؼ المعنية إخطار الصندكؽ لمدك  جكزير أنو ييكافؽ عميو الصندكؽ. غ

مف  االنسحابساريا، بإلغاء إشعارىا بفي أم كقت، كقبؿ أف يصبح االنسحاب 
 .الصندكؽ

صبح كعندما يالتزاماتيا كارتباطاتيا المالية القائمة.  ديدلمدكلة الطرؼ المنسحبة تس يينبغ .1
ناشئة عف معامبلت  االنسحاب ساريا، لف تككف الدكلة الطرؼ معنية بأية التزامات

 أعبله. 5ك  3بعد استبلـ إشعار االنسحاب طبقا لمفقرتيف التي تتـ الصندكؽ 

 13المادة 
 عضوية دولة طرفتعميق 

عدـ كفاء دكلة طرؼ بأحد التزاماتيا حياؿ الصندكؽ، يجكز لمجمس المحافظيف في حالة  .3
 تعميؽ حقكقيا في التصكيت كاالقتراض.

 تعميؽ عضكية الدكلة الطرؼ.يحدد مجمس المحافظيف شركط  .5

 
 

 14المادة 
 الحسابات صفيةت
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حتى تاريخ التعميؽ، تظؿ الدكلة الطرؼ المعنية مسؤكلة عف التزاماتيا ككاجباتيا األخرل  .3
 سبؽ الحصكؿ عمييا قبؿ ىذا التاريخ قائمة.  يإزاء الصندكؽ، طالما تظؿ القركض الت

ا في التصكيت عمى الدكؿ عندما تتكقؼ عضكية دكلة طرؼ، تباع كتكزع حقكقي .5
األطراؼ األخرل حسب نسب اكتتاب كؿ دكلة طرؼ. كليذا الغرض، يقدر سعر إعادة 
شراء ىذه األسيـ بالقيمة المتضمنة في حسابات الصندكؽ في تاريخ انسحاب الدكلة 
الطرؼ بحيث يمثؿ سعر الشراء األكلي لكؿ سيـ أقصى قيمة لو. كيتعيف أيضا عمى 

مبمغيا مجمس ت المرتبطة بانسحابو كالتي يحّدد األمر تحّمؿ الغراماالمساىـ المعني ب
 المحافظيف.

مف ىذا النظاـ األساسي، خبلؿ  39في حالة تكقؼ عمميات الصندكؽ طبقا لممادة  .1
( التالية النسحاب الدكلة الطرؼ، ُتحدند جميع حقكؽ الدكلة الطرؼ 1الشيكر الثبلثة )

مف ىذا النظاـ األساسي. كتظؿ الدكلة الطرؼ  38ك  32المعنية طبقا ألحكاـ المادتيف 
 الصندكؽ بمكجب المادتيف المذككرتيف لكف يسحب منيا حؽ يالمعنية عضكا ف

 التصكيت.

 
 15المادة 
 تسييالتالتعميق المؤقت لم

مجمس اإلدارة، في ظركؼ استثنائية، أف يقكـ مؤقتا بتعميؽ منح أك تقديـ تسييبلت ليجكز 
 ى حيف تسكية المشاكؿ العالقة كمكافقة مجمس المحافظيف.ائتمانية جديدة إل

 
 16المادة 

 إنياء العمميات
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بمكجب قرار مف مجمس المحافظيف يقره مؤتمر االتحاد ياتو كقؼ عمميجكز لمصندكؽ  .3
 حسب األصكؿ.

فكر ىذا التكقيؼ، ينيي الصندكؽ جميع أنشطتو فيما عدا تمؾ المتعمقة بتنفيذ كحماية  .5
 عميو فضبل عف الكفاء بالتزاماتو. أصكلو أك الحفاظ

الصندكؽ. تصفية  تعينو المحكمة إلدارةتـ تعييف مسؤكؿ مستقؿ عف تصفية الحسابات ي .1
 مجمس المحافظيف. ذلؾ، فإف مثؿ ىذا التعييف يتـ بقرار مف كفى انتظار 

  17المادة 
 صفيتيا األعضاء وتديون 

لدكؿ األطراؼ بما فى ذلؾ في حالة انياء عمميات الصندكؽ، تسترد ديكف جميع ا .3
 االكتتاب فى رأس الماؿ غير المدفكع كالقركض.

، ثـ مف األرصدة مف أرصدة الصندكؽ أكالالدائنيف جميع المباشرة لمستحقات التدفع  .5
 المدفكعة لمصندكؽ ردان عمى عركض االكتتاب غير المدفكعة أك المستحقة. كيتخذ

أصحاب لضماف التكزيع المتناسب بيف مجمس اإلدارة اإلجراءات التي يراىا ضركرية 
 .الديكف المباشرة كالمحتممة

 18المادة 
 توزيع األصول

في حالة إنياء عمميات الصندكؽ، ال يتـ تكزيع األصكؿ بيف الدكؿ األطراؼ عمى أساس  .3
اكتتابيا في رأس ماؿ الصندكؽ إلى حيف تصفية جميع الديكف أك اتخاذ اإلجراءات 

عبلكة عمى ذلؾ، ينبغي أف يكافؽ مجمس المحافظيف باألغمبية المناسبة في ىذا الشأف. 
 عمى مثؿ ىذا التكزيع كفقا لقكاعد اإلجراءات الخاصة بو.
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بعد اتخاذ قرار بشأف تكزيع أرصدة الصندكؽ، عمى نحك ما نصت عميو أحكاـ الفقرة  .5
لمجمس اإلدارة أف يقرر تكزيع األصكؿ المذككرة. تشترط عممية  جكزيك أعبله، ( 3)

 لـ يدفعيا الصندكؽ لمدكؿ األطراؼ.  يالتالديكف التكزيع، التسكية المسبقة لجميع 

 
 لباب السابعا

 واالمتيازاتوالحصانة والعفاءات صفة القانونية ال
 99المادة 

 القانونية لصفةا
دكلية. ليذا اعتبارية  خصيةبشيتمتع الصندكؽ  ،المياـ المنكطة بو أداءفو ك اىدأ لتحقيؽ
 .األخرل الدكلية ات مع األعضاء كغير األعضاء كالمنظماتياتفاقز لو إبراـ ، يجك الغرض

تمنح أيضا لمصندكؽ الصفة القانكنية كالحصانة كاالعفاءات كاالمتيازات  ،لنفس الغاية
  .كؿ دكلة طرؼعبر أراضي في ىذا الباب  منصكص عميياال
 

 20المادة 
 األطرافالقانونية لمدول الصفة 

  القدرة عمى: ،خاص الدكلية ، كبكجو يةشخصالكؿ دكلة طرؼ بي أراضي فيتمتع الصندكؽ 
 ؛عقكدالإبراـ  ( أ

  فييا؛كالتصرؼ الممتمكات العقارية كالمنقكلة  حيازة ب(
 .قضائيةال رفع الدعاكل ج(
 

  29المادة 
 الصندوق امتيازات وحصانة
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ص عمييا في ات المنصك كالحصان باالمتيازاتيتمتع مقر الصندكؽ كمكاتبو األخرل 
حكؿ العبلقات الدبمكماسية، كاتفاقية فيينا لمنظمة الكحدة األفريقية  ،العامة التفاقيةا

بيف المنظمات فيما أك كالمنظمات الدكلية المعاىدات بيف الدكؿ كاتفاقية فيينا حكؿ قانكف 
 .الدكلية

 معامالتورصدتو وأصولو و الصندوق وأ ممتمكات : 9 القسم
ضد اإلجراءات حصانة الب ،كمبانيوكاتبو مكذلؾ كأرصدتو ك تمكاتو كمم ،يتمتع الصندكؽ .1

االتفاقية  عنيا الصندكؽ صراحة في حاالت خاصة طبقا ألحكاـ نازؿإذا تإال القضائية 
  .العامة

أل شكؿ المصادرة كنزع الممكية أك مف التفتيش ك  ،الصندكؽ كأرصدتوممتمكات عفى ت .2
 .ةالتشريعي أك يةأك القضائ ةالتنفيذي آخر مف اإلجراءات

ير قابمة غأك يحكزىا  الكثائؽ التي يممكيا، كبكجو عاـ، جميع ف أرشيؼ الصندكؽك يك .3
 .حيثما كجدتلبلنتياؾ 

  :نظامية أك إجراءات ماليةقكاعد  كأرقابة ألم الصندكؽ  خضكع دكف  .4

أف تككف ك بلت بجميع أنكاعيا، مأك الذىب أك الع يجكز لمصندكؽ أف يمتمؾ األرصدة، ( أ
  ؛ بلتعممصرفية بأية حسابات لديو 

مف ة ، أك الذىب أك العمبلت رصدما لديو مف األبكؿ حرية حّكؿ ييجكز لمصندكؽ أف  ب(
 .ية عممة أخرللديو إلى أعممة ، كأف يحكؿ أية بمدأل أك داخؿ  ،آخرإلى بمد 

 من الضرائب: العفاء  :2 القسم
يراداتو كأصكلو األخرلك رصدتو يعفى الصندكؽ كأ .1   مف: ا 

بتسديد نفقات الخدمات تتعمؽ التي رسـك ال، باستثناء الضرائب المباشرة جميع ( أ
 ؛العامة
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الكاردات كالصادرات عمى كالقيكد المفركضة  كالمكانعالجمركية جميع الرسـك  (ب
بيدؼ استعماليا الصندكؽ قبؿ المستكردة أك المصدرة مف سمع بخصكص ال

  ألغراضو الرسمية؛
 .منشكراتواد كتصدير استير رسـك  ج(

ف   .2 كضرائب رسـك  ال يطالب، مف حيث المبدأ، بإعفائو مفالصندكؽ كاف حتى كا 
،ف ،المنقكلة التي يشمؿ سعر الممتمكات العقارية ك  المبيعات شراء ممتمكات ب  عندما يقـك

الدكؿ األطراؼ  تتخذ ،مف ىذا النكعىامة ألغراضو الرسمية، يشمؿ سعرىا رسكما 
أك الضرائب أك  الرسـك تخفيض قيمة ىذه مف أجؿدارية المناسبة اإلجراءات اإل

 استرجاعيا بالكامؿ.

 
 :االتصاالت: 3 القسم
 الدكؿ األطراؼفي أراضي الصندكؽ  تمتعي ،كثائقو نقؿ جميعالرسمية ك إلجراء اتصاالتو  .1

 اتالدكلية كالحككم التي تمنحيا الدكؿ األطراؼ لممنظمات تفضيمية تضاىى تمؾ معاممةب
تعمؽ بالكاببلت كالتصكير عف بعد فيما ي ،البعثات الدبمكماسيةذلؾ  بما فياألخرل 

 ذلؾكك، اإللكتركنيةكسائؿ االتصاالت مف ذلؾ  كالتمكس كالفاكس كغيركالياتؼ كالبرؽ 
ستفيد ي .لبث اإلذاعيالتعريفات المطبقة عمى كسائؿ االعبلـ مف خبلؿ الصحؼ أك ا

ذلؾ  في الممنكحة لممنظمات الدكلية كالحككمات بما االمتيازاتنفس بيضا أندكؽ الص
 يجكز الك كالرسـك الخاصة بالبريد. عريفات فيما يتعمؽ باألكلكية كالتالبعثات الدبمكماسية، 

 الصندكؽ. مراسبلتفرض الرقابة عمى اتصاالت ك 
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رساؿ ك ك  الرمكز استخداـيحؽ لمصندكؽ  .2 سكاء عف  تمقى مراسبلتو كغير ذلؾ مف الكثائؽا 
كالحصانة  المتيازاتبنفس اتتمتع التي ختكمة ؽ البريد أك عف طريؽ الحقائب المطري

 .مبريد كالحقائب الدبمكماسيةالمكفكلة ل

 
 22 المادة

 الصندوق يموظف امتيازاتو  ةحصان
مف غير رعايا البمد المضيؼ أك المكاطنيف الذيف منحت ليـ الصندكؽ  يمكظفإف  .1

( مف اتفاقية 2) 38( ك2)8طبقا لممادتيف  مضيؼمف قبؿ البمد ال الدبمكماسية الصفة
  : 1961أبريؿ  18المؤرخة في  العبلقات الدبمكماسيةفيينا حكؿ 

تصريحاتيـ ككتاباتيـ ككؿ ضد أم مبلحقات جنائية بسبب  حصانةاليتمتعكف ب ( أ
 ؛في إطار أداء مياميـاألعماؿ التي يقكمكف بيا 

التي يدفعيا ليـ  األجكر كالركاتبمف كؿ الضرائب عمى  يتمتعكف باإلعفاء ب(
  ؛الصندكؽ

 /الخدمة العسكرية؛اإلعفاء مف كؿ االلتزامات المرتبطة بالخدمة الكطنيةب يتمتعكف ج(
 باليجرة كإلجراءاتخاصة ال يعكلكنيـ لمقيكدكمف كأزكاجيـ  يخضعكف ىـ ال د(

 ؛تسجيؿ األجانب كأخذ البصمات
التي يتمتع بيا  االمتيازاتبنفس  الصرؼ،سعر  تسييبلتبفيما يتعمؽ  ،يتمتعكف (ىػ

الطرؼ  دكلةفي البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل اللدرجة نفس ا مفالمكظفكف 
 ة؛المعني

باإلعادة إلى  ييبلت المتعمقةسبنفس الت مف يعكلكنيـ،ك كأزكاجيـ  ىـ يتمتعكف ك(
 ؛الدكليةات األزمفي أكقات لدبمكماسيكف االكطف كتمؾ التي يتمتع بيا 
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بدء  عندالجمركي ثاثيـ كأغراضيـ الشخصية مع اإلعفاء أيتمتعكف بحؽ استيراد  ز(
 .ةلطرؼ المعنيالدكلة افي الخدمة 

يتمتع المكظفكف كالعاممكف األخركف الذيف مف مكاطني البمد المضيؼ أك المقيميف فيو  .2
 بما يمي:

قكمكف بيا بصفتيـ الحصانات كاإلعفاء فيما يتعمؽ بالتصريحات أك األعماؿ التي ي أ (
 الرسمية.

اإلعفاء مف الضرائب المباشرة المفركضة عمى األجكر كالمكافآت التي يتقاضكنيا  ب(
 مقابؿ عمميـ.

تمنح  اللما فيو مصمحة الصندكؽ. ك لصندكؽ لمكظفي اكالحصانة  المتيازاتتمنح ا .3
عاـ مدير اللكمف حؽ اكالحصانة لممصمحة الخاصة لؤلشخاص المعنييف.  المتيازاتا

يرل فييا أف ىذه  ةحال يضا أف يرفع الحصانة الممنكحة لمكظؼ ما في كؿأكمف كاجبو 
 الحصانة تحكؿ دكف سير العدالة ك أنو يمكف رفعيا دكف اإلضرار بمصالح الصندكؽ.

 اختصاصيككف رفع الحصانة مف  كفيما يخص  المدير العاـ ككبار مكظفي الصندكؽ،
 المحافظيف.  اإلدارة ، بعد مكافقة مجمسمجمس 

 ةالطرؼ المعنيدكلة مع السمطات المختصة في ال في جميع األكقاتيتعاكف الصندكؽ  .4
 أل استغبلؿكتفادم  لمعدالة كضماف احتراـ قكانيف الشرطةجيد مف أجؿ تسييؿ السير ال

 في ىذه المادة. المحددةكالحصانة كالتسييبلت  لبلمتيازات

  23المادة 
 ومجمس الدارة مجمس المحافظين كل من ل األطراف وأعضاءمثمي الدوموحصانة  تيازاتام

مجمس المحافظيف كمجمس اإلدارة المشاركيف في كّؿ مف مثمك الدكؿ األطراؼ كأعضاء ميتمتع 
منصكص كالحصانة ال المتيازاتبا ،االجتماعات كالجمعيات كالمؤتمرات التي ينظميا الصندكؽ
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لى سفرىـ مف ك  أثناءيـ ك مميابلؿ ممارسة ، خمف االتفاقية العامة 5المادة  فى عمييا  أماكفا 
 .اتاالجتماعتمؾ  انعقاد

   24المادة 
 مصندوقء المسافرين في ميام رسمية لخبراوحصانة ال امتيازات

 مصندكؽ،قكمكف بمياـ ل( الذيف ي22الخبراء )مف غير المكظفيف المشار إلييـ في المادة تمتع ي
كالحصانة  المتيازاتاب ،ـاىذه الميتطمبيا رة السفر الذم تـ، بما في ذلؾ فتاىذه الميمدة خبلؿ 

 مف االتفاقية العامة. 7طبقا ألحكاـ المادة كاممة البلزمة لممارسة مياميـ باستقبللية 
 

 الباب الثامن: أحكام مختمفة
  25ة الماد

 والمودعينطراف األ ولالدباالتصال طريقة 
بخصكص أية بو  االتصاؿلمصندكؽ يمكف  امناسب ارسميدكلة طرؼ كيانا عيف كؿ ت .1

 .مسألة متعمقة بأنشطة الصندكؽ

  يجكز لمصندكؽ اعتماد استراتيجية اتصاؿ شاممة تتناسب مع أنشطتو. .2

 مجمس اإلدارة. يحددىـدل مكدعيف أف يحتفظ بأرصدتو لمصندكؽ يجكز ل .3

  26المادة 
 األساسينظام نشر البروتوكول و ال 

 المعمومات والتقارير وتعميم
لغات  بجميعكثائؽ اليامة ال كؿاألساسي ك نظاـ البركتكككؿ كال كصالصندكؽ نص رّ فيك  .1

 عمؿ االتحاد.
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مف أجؿ  ايطمبيا مني قدالتي معمكمات بكؿ الالصندكؽ بمّد الدكؿ األطراؼ  تتعيد .2
 .وتسييؿ سير عمميات

كيبمغو  بشأف كضع حساباتو لمخبراءتضمف تقييما ينشر الصندكؽ تقريرا سنكيا ي .3
 تاحسابك  عف كضعو الماليتقريران  ،أقصاىا ثبلثة أشيركيرسؿ، خبلؿ فترة  ،وألعضائ

 عممياتو.نتائج فييا ظير تألرباح كالخسائر ا

كأف يرسميا إلى داء ميامو أل اىا مبلئمةنشر تقارير أخرل ير أف يمصندكؽ ل جكزي .4
 أعضاء الصندكؽ.

 .التنفيذمالمجمس خبلؿ  مفلمؤتمر أنشطتو كيقدمو إلى اعف تقريرا سنكيا الصندكؽ يعد  .5

 
 27المادة 

 عمميات الصندوق بدء
رئيس دعك كي عنيا، ممثبل دكلة طرؼعيف كؿ ت ،كتكككؿ حيز التنفيذر فكر دخكؿ الب .1

 مجمس المحافظيف.المفكضية إلى عقد اجتماع تدشيف 

%( عمى األقؿ 25يبدأ الصندكؽ عممياتو بعد أف يتـ سداد خمس كعشريف في المائة ) .2
 ؿ الكاجب سداده . مف الرأسما

 عممياتو.انطبلؽ بتاريخ  الدكؿ األطراؼالصندكؽ يبمغ  .3

، بمجرد االنطبلؽ الفعمي  4، الفصؿ 12تتكقؼ أنشطة الييكؿ المشار إليو في المادة  .4
 لعمميات الصندكؽ.
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  28 المادة
 تسوية الخالفات

خبلؼ لمتسكية ينشأ عف تطبيؽ أك تفسير ىذا النظاـ األساسي، يطرح ىذا الخبلؼ  ةفي حال
بالتراضي في غضكف سنة كاحدة. كفي حالة فشؿ ىذه المساعي، يجكز لمطرؼ المطالب رفع 
القضية إلى المحكمة. كفي انتظار تشكيميا، يتـ عرض مثؿ ىذه المسائؿ عمى مؤتمر االتحاد 

 األفريقي، الذم يقرر فييا بأغمبية الثمثيف.
 

 الباب التاسع
 انتقالية ومالحقأحكام 

 29 المادة
 االيداع المؤقت لمموارد

تكدع مكارد الصندكؽ لدل البنؾ األفريقي لمتنمية أك لدل أل مؤسسة مالية قارية ذات 
 مصداقية يكافؽ عمييا مجمس المحافظيف في انتظار بداية تشغيؿ البنؾ المركزم األفريقي.

 30المادة 
 لمصندوق يالنظام األساسمالحق 

 ىما: تشمؿ ىذا النظاـ األساسي ممحقيف  -1

 قائمة بأسماء الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي.  -3

 .رأس الماؿ كحقكؽ التصكيت االكتتاب في   -5
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 1الممحق 
 قائمة بأسماء الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 
 الجزائر 
 أنجوال

 بنٌن     
 بوتسوانا

 بوركٌنا فاسو
 بوروندي 
 الكامٌرون 

 الرأس األخضر
 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطً

 جزر القمر 
 الكونغو

 جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة
 كوت دٌفوار 
 جٌبوتً   
 مصر    

 غٌنٌا االستوائٌة
 إرترٌا  
 إثٌوبٌا  
 الجابون  
 جامبٌا   

 

 
 غانا

 غٌنٌا بٌساو
 غٌنٌا
 كٌنٌا

 لٌسوتو
 لٌبٌرٌا
 لٌبٌا

 مدغشقر
 مالوي
 مالً

 مورٌتانٌا
 مورٌشٌوس
 موزمبٌق 
 نامٌبٌا 
 النٌجر
 نٌجٌرٌا
 رواندا

 الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة الدٌمقراطٌة
 ساوتومً وبرنسٌب 

 السنغال

 
 سٌشل

 سٌرالٌون
 الصومال

 جنوب أفرٌقٌا
 السودان

 جنوب السودان
 سوازٌالند
 تنزانٌا 
 تشاد 
 توجو
 تونس
 أوغندا
 زامبٌا

 زٌمبابوي

 
 

 2 الممحق

 األفريقي النقد لصندوق المال رأس في االكتتاب حساب

 المال رأس يفتعر ألف. 

 بو المصرح األسيم مال رأس .1.1

 بصرفيا لمصندكؽ المصرح األسيـ ماؿ رأس لقيمة األقصى الحد ىك بو المصرح الماؿ رأس

 الذم لممبمغ األعمى الحد كىك .التنظيمية كثائقو بمكجب( األطراؼ الدكؿ) المصمحة ألصحاب
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 مجمس بمكافقة ذلؾ تعديؿ تـ إذا إال الصندكؽ، عمر طكاؿ األطراؼ لمدكؿ كأسيـ إصداره يمكف

 بفكؽ ذلؾ ألف بو، المصرح الماؿ رأس مف أعمى بمبمغ أعمالو الصندكؽ يدير كلف .المحافظيف

 في بو االكتتاب األطراؼ لمدكؿ يمكف الذم األقصى الحد يمثؿ أنو إال الحالي احتياجو

 .عممياتو رعم طكاؿ بو المصرح مالو رأس كامؿ الصندكؽ يصرؼ لف كبالتالي، .المستقبؿ

 المكتتب األسيم مال رأس .1.2

 الدكؿ قبؿ مف بيا اإلسياـ عمى المتفؽ الماؿ رأس قيمة ىك لمصندكؽ المكتتب األسيـ ماؿ رأس

 الطرؼ الدكلة قبؿ مف دفعو المطمكب المبمغ كليس .الصندكؽ لنداء استجابة األطراؼ

 .الطمب عند المبمغ ذلؾ مف نسبة بأم الصندكؽ بإفادة الطرؼ الدكلة التزاـ يمثؿ بؿ لمصندكؽ،

 

 المطموب األسيم مال رأس .1.3

 تطمب ككمما كما الصندكؽ لنداء الخاضع المكتتب الماؿ رأس نسبة ىك المطمكب الماؿ رأس

 لمصندكؽ المبمغ الطرؼ الدكلة تدفع أف ينبغي نداء، صدر حاؿ كفي .بالتزاماتو لمكفاء األمر

  .أجمو فم النداء صدر الذم االلتزاـ أداء مف لتمكينو

 المدفوع األسيم مال رأس .1.4
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 إلى لتنضـ األطراؼ الدكؿ قبؿ مف دفعو المطمكب المبمغ ىك لمصندكؽ المدفكع الماؿ رأس

  .أنشطتو أداء مف الصندكؽ كلتمكيف لمصندكؽ التابعيف المصمحة أصحاب

 المتغيرات تعريفباء. 

 الخارجي الدين إجمالي .1.5

 األجنبية بالعممة تسديده يتعيف الذم المقيميف لغير المستحؽ الديف ىك الخارجي الديف إجمالي

جمالي .الخدمات أك السمع أك  العامة األجؿ الطكيمة الديكف مجمكع ىك الخارجي الديف كا 

 كاستخداـ المضمكنة، غير الخاصة األجؿ الطكيمة كالديكف عامة، مؤسسات مف كالمضمكنة

 القصيرة الديكف كتشمؿ .األجؿ قصيرةال كالديكف الدكلي، النقد صندكؽ مف المقدـ االئتماف

 عمى المتأخرة كالفكائد أقؿ أك كاحدة سنة األساسي استحقاقيا أجؿ يبمغ التي الديكف جميع األجؿ

 .األمريكي لمدكالر الحالي بالسعر ىنا الكاردة البيانات .األجؿ الطكيمة الديكف

 (األمريكي لمدوالر الحالي السعر الذىب، شامل) الخارجي االحتياطي إجمالي .1.6

 أعضاء كأرصدة الخاصة، السحب كحقكؽ النقدم، الذىب أرصدة االحتياطي إجمالي يشمؿ

 تحت الكاقع األجنبي النقد كاحتياطي الدكلي، النقد صندكؽ بيا يحتفظ التي الدكلي النقد صندكؽ

 لعاـا نياية في لندف بأسعار االحتياطيات تمؾ في الذىب عنصر يقيَّـ .النقدية السمطات سيطرة

 .األمريكي لمدكالر الحالي بالسعر ىنا الكاردة البيانات إف (.ديسمبر 13)
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 الجمالي المحمي الناتج .1.7

 مف المحققة المضافة اإلجمالية القيمة مجمكع المشترم، بسعر اإلجمالي المحمي الناتج يساكم

 طرح مع ،المنتجات عمى ضرائب أم إلى باإلضافة االقتصاد، في المحمييف المنتجيف جميع قبؿ

 المصنعة األصكؿ قيمة انتقاص خصـ دكف حسبو كيتـ .المنتجات قيمة تتضمنيا ال إعانات أم

 كيتـ. األمريكي لمدكالر الحالي بالسعر الكاردة البيانات إف .الطبيعية المكارد كتدىكر نضكب كال

 أسعار اـباستخد المحمية العمبلت مف بالدكالر الكاردة اإلجمالي المحمي الناتج قيـ تحكيؿ

 السعر فييا الرسمية الصرؼ أسعار تعكس ال التي البمداف كلبعض .  لمعاـ الرسمية الصرؼ

 .بديؿ تحكيؿ عامؿ استخداـ يتـ عمميان، األجنبي الصرؼ معامبلت عمى فعميان  تطبيقو عند

 المدفوعات ميزان .1.8

 راداتاإلي كصافي كالخدمات السمع صادرات صافي مجمكع ىك الجارم المدفكعات ميزاف

 .األمريكي لمدكالر الحالي بالسعر ىنا الكاردة البيانات .الجارية التحكيبلت كصافي

 السكان .1.9

 كضع بمكجب المقيميف جميع يحسب كالذم لمسكاف، الفعمي التعريؼ إلى السكاف مجمكع يستند

 عادة كالذيف المأكل، بمد في دائـ بشكؿ المستقريف غير البلجئيف عدا فيما - المكاطنة أك قانكني

 .العاـ نصؼ تقديرات عف عبارة المبينة األرقاـ .األصمي كطنيـ سكاف مف جزءان  يعتبركا ما
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 .النظر قيد الفترة عمى( سنكيان ) مجمكعة كؿ متكسط حساب يتـ

 المال رأس في االكتتاب حسابجيم. 

 : تاليةال اإلجراءات باستخداـ األفريقي النقد لصندكؽ الماؿ رأس في االكتتاب حصص تحديد يتـ

 الناتج االعتبار في باألخذ طرؼ دكلة لكؿ( ) الماؿ رأس في االكتتاب حصص تحدد .1

 :التالية المعادلة خبلؿ مف الطرؼ الدكلة سكاف كتعداد اإلجمالي المحمي

 
 .المائة في 111 لنسبة مجمكعو يصؿ المتغيرات مف لكؿ المخصص الكزف أف باعتبار

 المصرح الماؿ رأس مف( p1) مئكية كنسبة لمصندكؽ( CS) الماؿ رأس في االكتتاب يحدد .2

  :التالي النحك عمى( AC) بو

 إلى - منخفض افتراض - المائة في 57 مف متغيرة( p1) المئكية النسبة ىذه أف كيفترض

    .مرتفع افتراض - المائة في 111

 . يحدد اإلكتتاب في رأس الماؿ لكؿ دكلة طرؼ عمى الشكؿ التالي:3

 

) راس المال المصرح بو. يحدد 4  لعجز السنكمكنسبة مئكية مف تقدير المتكسط   (

 الدكؿ لجميع األمريكي لمدكالر الجارية باألسعار - فترة خبلؿ المدفكعات أرصدة ميزاف
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كافتراض  -٪ 75تحاد األفريقي. كيفترض أف تتفاكت ىذه النسبة ما بيف اال في األعضاء

 افتراض مرتفع.ك -٪ 100إلى  -منخفض

مف اإلكتتاب في رأس الماؿ.  (P2) كنسبة مئكية  (CC) رأس المال المطموب. يتـ تحديد 5

 -٪ 75إلى  -كافتراض منخفض  -٪ 50كيفترض أف تتفاكت ىذه النسبة  ما بيف 

  كافتراض مرتفع

 كيتـ تحديد رأس الماؿ المطمكب لكؿ دكلة طرؼ باستخداـ الصيغة التالية:

 

( مف تقدير رأس الماؿ P3( كنسبة مئكية )PC) رأس المال المدفوعيد . يتـ تحد6

إلى  -كافتراض منخفض  -٪ 50( ما بيف P3المطمكب. كيفترض أف تتفاكت ىذه النسبة )

 كافتراض مرتفع. -٪ 75

 كيتـ تحديد رأس الماؿ المدفكع لكؿ دكلة طرؼ باستخداـ الصيغة التالية:

 

انحراؼ التكزيع إلى الحد األدنى بيف الدكؿ  حد مف درجةكيتبع اإلجراء أعبله مف أجؿ ال

األعضاء في الصندكؽ كأيضا لمتقميؿ مف التأثيرات المالية المباشرة عمى الدكؿ األعضاء. 

في المائة مف  0.625كفي ىذا الصدد، كلكؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء مساىمة أقؿ مف 
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 طريؽ عف الدفع عبء تقميؿ كيتـ. تسنكا 9ناتجيا المحمي اإلجمالي السنكم في متكسط 

 المدفكع الماؿ رأس مف المائة في 25 حكالي عضك دكلة كؿ تدفع حيث السنكم القسط

  .سنكيا ليا المطمكب

 الفائض/العجز دفعيتـ تحديد رأس الماؿ المصرح بو مع مراعاة التكازف السنكم لمتكسط 

 تحديد يتـ حيف في. دكالر مميار 20.19 ب كالمقدرة ،2008 ك 2000 بيف ما الفترة خبلؿ

 كتقدـ. أعبله( 1) الجدكؿ في كارد ىك كما المدفكع الماؿ كرأس المطمكب الماؿ رأس

 بديمةال السيناريكىات  3ك 2 الجداكؿ

 30.19   عجز متكسط في ميزاف المدفكعات )أ ( 
 22.64  % مف )أ( ك )ب( 75رأس الماؿ المصرح بو )
  11.32  )ب( ك )ج ( % مف 50رأس الماؿ المطمكب )
  5.66  % مف )ج(  ك) د( 50رأس الماؿ المدفكع )

 500.000      حقكؽ التصكيت 

 البلدان
  االكتتاب

 رأس المال المطلوب 
 )اإلجمالي(

رأس المال المدفوع 
 )اإلجمالي(

 حق التصويت
 حقوق التصويت

 )اإلجمالي(

 العدد (%) بمليارات الدوالرات بمليارات الدوالرات %

 949,06 22 4,59 0,260 0,520 4,59 الجزائر 1

 549,06 11 2,31 0,131 0,261 2,31 أنجوال 2

 399,06 6 1,28 0,072 0,145 1,28 بنٌن  3

 299,06 6 1,26 0,071 0,143 1,26 بوتسوانا 4

 349,06 7 1,47 0,083 0,166 1,47 بوركٌنا  5

 849,06 5 1,17 0,066 0,132 1,17 بوروندي  6

 449,06 9 1,89 0,107 0,214 1,89 الكامٌرون  7

 949,06 4 0,99 0,056 0,112 0,99 الرأس األخضر 8

 499,06 5 1,10 0,062 0,124 1,10 .جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطً 9

 849,06 4 0,97 0,055 0,110 0,97 جزر القمر  10

 999,06 5 1,20 0,068 0,136 1,20 الكونغو    11
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 949,06 13 2,79 0,158 0,316 2,79 نغو الدٌمقراطٌةجمهورٌة الكو 12

 499,06 9 1,90 0,108 0,215 1,90 كوت دٌفوار   13

 949,06 4 0,99 0,056 0,112 0,99 جٌبوتً     14

 599,06 30 6,12 0,346 0,693 6,12 مصر     15

 549,06 6 1,31 0,074 0,148 1,31 غٌنٌا االستوائٌة  16

 499,06 5 1,10 0,062 0,124 1,10 إرترٌا    17

 049,06 17 3,41 0,193 0,386 3,41 إثٌوبٌا   18

 049,06 6 1,21 0,068 0,137 1,21 الجابون 19

 999,06 4 1,00 0,057 0,113 1,00 جامبٌا  20

 199,06 9 1,84 0,104 0,208 1,84 غانا  21

 949,06 4 0,99 0,056 0,112 0,99 غٌنٌا بٌساو 22

 549,06 6 1,31 0,074 0,148 1,31 ا   غٌنٌ 23

 499,06 12 2,50 0,141 0,283 2,50 كٌنٌا   24

 149,06 5 1,03 0,058 0,117 1,03 لٌسوتو 25

 249,06 5 1,05 0,059 0,119 1,05 لٌبٌرٌا  26

 749,06 11 2,35 0,133 0,266 2,35 لٌبٌا    27

 999,06 7 1,60 0,091 0,181 1,60 مدغشقر  28

 999,06 6 1,40 0,079 0,158 1,40 مالوي   29

 049,06 7 1,41 0,080 0,160 1,41 مالً   30

 399,06 5 1,08 0,061 0,122 1,08 مورٌتانٌا  31

 749,06 5 1,15 0,065 0,130 1,15 مورٌشٌوس 32

 449,06 8 1,69 0,096 0,191 1,69 موزمبٌق  33

 899,06 5 1,18 0,067 0,134 1,18 نامٌبٌا   34

 999,06 6 1,40 0,079 0,158 1,40 النٌجر   35

 699,06 39 7,94 0,449 0,899 7,94 نٌجٌرٌا  36

 349,06 6 1,27 0,072 0,144 1,27 رواندا   37

 749,06 4 0,95 0,054 0,108 0,95 ساوتومً وبرنسٌب 38

 449,06 7 1,49 0,084 0,169 1,49 السنغال  39

 849,06 4 0,97 0,055 0,110 0,97 سٌشل   40

 599,06 5 1,12 0,063 0,127 1,12 سٌرالٌون  41

 749,06 6 1,35 0,076 0,153 1,35 الصومال   42

 249,06 40 8,05 0,456 0,911 8,05 جنوب أفرٌقٌا  43

 829,81 2 0,57 0,032 0,064 0,57 جنوب السودان  44

 319,25 11 2,26 0,128 0,256 2,26 السودان   45

 199,06 5 1,04 0,059 0,118 1,04 سوازٌالند   46

 049,06 12 2,41 0,136 0,273 2,41 تنزانٌا    47

 749,06 6 1,35 0,076 0,153 1,35 تشاد     48

 849,06 5 1,17 0,066 0,132 1,17 توجو 49

 149,06 10 2,03 0,115 0,230 2,03 تونس 50

 999,06 9 2,00 0,113 0,226 2,00 أوغندا  51

 399,06 7 1,48 0,084 0,168 1,48 زامبٌا   52

 849,06 7 1,57 0,089 0,178 1,57 زٌمبابوي  53

 749,06 4 0,95 0,054 0,108 0,95الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة  54
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 الدٌمقراطٌة
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 ي:ن الدول األعضاء في االتحاد االفريقحن

باألىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي،  إذ نسترشد
كالمعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية  2000يكليك  11المعتمد في لكمي )تكجك( في 
 .1991يكنيك  3اإلفريقية في أبكجا )نيجيريا( في 
ذ نعيد التأكيد عمى التزامنا حكؿ مبدأ احتراـ الحدكد التي  AHG/RES.16(  1بالقرار ) وا 

كانت قائمة عند نيؿ االستقبلؿ الكطني، الصادر عف الدكرة العادية األكلى لمؤتمر رؤساء دكؿ 
 .1964يكنيك  21إلى  17كحككمات منظمة الكحدة األفريقية المنعقدة في القاىرة، مصر، مف 

ذ نضع في االعتبار ا مـ كاألمف في أفريقيا مف بشأف الس  CM/RES.1069( CXLIVلقرار )وا 
لمجمس كزراء  44خبلؿ تسكية متفاكض عمييا لمنزاعات الحدكدية، الصادر عف الدكرة العادية الػ

 .1986يكليك  26إلى  21منظمة الكحدة األفريقية المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، مف 
ذ نشير ستقرار كالتنمية في إلى األحكاـ ذات الصمة لمذكرة التفاىـ حكؿ مؤتمر السمـ كاال وا 

لمؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات منظمة الكحدة  38أفريقيا المعتمدة خبلؿ الدكرة العادية الػ
 .2002يكليك  8األفريقية المنعقدة في دكرباف، جميكرية جنكب أفريقيا، في 

ذ نشير أيضا إلى اإلعبلنات حكؿ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي الصادة عف مؤتمرات  وا 
 2007يكنيك  7اء المسؤكليف عف مسائؿ الحدكد، المنعقديف في أديس أبابا، إثيكبيا، في الكزر 

 في نيامي، عمى التكالي.  2012مايك  17ك  2010مارس  25ك
ذ نصمم عمى تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي المتعمقة بمسائؿ الحدكد، بما في ذلؾ المقرراف  وا 

(XI) EX.CL/370ك(XIV) EX.CL/461  14كالػ 11اف عف الدكرتيف العاديتيف الػالصار 
كفي أديس أبابا  2007يكنيك  29إلى  25في أكرا، غانا، مف لممجمس التنفيذم المنعقدتيف 

 عمى التكالي. 2009يناير  30ك 29يكمي 

ذ نشير إلى المبادرات الكطنية المتعمقة بتعييف كترسيـ الحدكد البحرية كأحكاـ اتفاقية األمـ  وا 
 قانكف البحار . المتحدة حكؿ
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بأف مف شأف إطار قانكني لمتعاكف العابر لمحدكد أف يعجؿ بالتكامؿ في أفريقيا  واقتناعا منا
 كيحسف أفاؽ الحؿ السممي لمنزاعات الحدكدية بيف الدكؿ األعضاء.

عمى اعتماد اتفاقية لتنفيذ تعاكف عابر لمحدكد فعاؿ كضركرم لتحكيؿ المناطؽ  وحرصا منا
 مناطؽ تبادؿ كتعاكف.الحدكدية إلى 

 يمي: اتفقنا عمى ما
 المادة األولى
 التــعريفات

 ألغراض ىذه االتفاقية،

 "، منطقة جغرافية تمتد عمى حدكد دكلتيف مجاكرتيف أك أكثر.المنطقة الحدوديةتعني عبارة "

" برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي عمى نحك ما كردت في برنامج الحدود تعني عبارة "
ات الصادرة عف مؤتمرات الكزراء األفريقييف المسؤكليف عف الحدكد المنعقديف في أديس اإلعبلن

كالتي أجازىا  2012مايك  17كفي نيامي في  2010مارس  25ك 2007أبابا في يكنيك 
 المجمس التنفيذم الحقا.

 "، مفكضية االتحاد األفريقي.المفوضيةتعني كممة "

المجنة التي أنشأتيا مفكضية االتحاد  رية المعنية بالحدود"المجنة االستشارية القاتعني عبارة "
األفريقي كتضـ ممثميف عف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، باعتبارىا آلية التنفيذ لمتعاكف 

 العابر لمحدكد عمى المستكل القارم. 

 اتفاقية االتحاد األفريقي لمتعاكف العابر لمحدكد. "االتفاقية"تعني كممة 
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"، أم قانكف أك سياسة ترمي إلى تعزيز عبلقات حسف التعاون العابر لمحدودرة "تعني عبا
الجكار بيف سكاف المناطؽ الحدكدية كالمجتمعات كاإلدارات اإلقميمية كغيرىا مف أصحاب 

 المصمحة داخؿ دكلتيف أك أكثر، بما في ذلؾ إبراـ اتفاقيات كترتيبات تخدـ ىذا الغرض.

"، كؿ ىيئة إدارية أك سمطة محمية شارية المحمية المعنية بالحدودالمجنة االستتعني عبارة "
 معنية بالحدكد كمعترؼ بيا بيذه الصفة بمكجب القكانيف المحمية لمدكؿ األطراؼ.

" إعادة بناء المعالـ الحدكدية المتدىكرة في أماكنيا األصمية إعادة تأكيد الحدودتعني عبارة "
 كفقا لممعايير الدكلية

"، الييئة التي تسيؿ الحكار كالمشاكرة المجنة االستشارية القميمية المعنية بالحدود" تعني عبارة
 بيف اإلدارات أك السمطات اإلقميمية كالثنائية كالمحمية المعنية بالحكـ المحمي عبر الحدكد.

 "، كتؿ التكامؿ اإلقميمي لبلتحاد األفريقي."المجموعات االقتصادية القميميةتعني عبارة 

"، أم دكلة في االتحاد األفريقي صدقت عمى الدولة الطرف أو الدول األطرافني عبارة "تع 
االتفاقية أك انضمت إلييا أك قامت بإيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ لدل رئيس مفكضية 

 االتحاد األفريقي.

ات التي "، اإلدارات أك السمطات أك الييئالمجموعات أو السمطات المحميةتعني عبارة إدارة "
 تمارس مياما في مجاؿ الحكـ المحمي كتعتبر كذلؾ بمكجب القانكف المحمي لمدكؿ األطراؼ.

 " االتحاد األفريقياالتحادتعني كممة "
 2المادة 

 األىداف

 تتمثؿ أىداؼ ىذه االتفافية في:

 عمى األصعدة المحمية كاإلقميمية الفرعية كاإلقميمية؛ تعزيز التعاكف العابر لمحدكد .1
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 بلؿ الفرص الناشئة عف تقاسـ الحدكد المشتركة كمكاجية التحديات المتعمقة بذلؾ؛استغ .2
تسييؿ تخطيط كترسيـ كتثبيت الحدكد بيف الدكؿ األفريقية كفقا لآلليات المتفؽ عمييا بيف  .3

 األطراؼ المعنية.
 تسييؿ التسكية السممية لممنازعات  .4
 ضماف اإلدارة المتكاممة كالفعالة كالناجعة لمحدكد  .5
 تحكيؿ المناطؽ الحدكدية إلى محفزات لمنمك كتكامؿ القارة سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا، .6
 تعزيز السمـ كاالستقرار مف خبلؿ منع النزاعات كتكامؿ القارة كتعميؽ كحدتيا. .7

 3المادة 
 مجاالت التعاون

 تمتـز الدكؿ األطراؼ بتعزيز التعاكف العابر لمحدكد في المجاالت التالية:

 مات الخاصة بالخرائط كالمعمكمات الجغرافية، بما في ذلؾ المسح؛ المعمك  .1
التنمية االجتماعية كاالقتصادية بما في ذلؾ النقؿ كاالتصاالت كاألنشطة  الزراعية  .2

كالرعكية ك الصناعات اليدكية كمكارد الطاقة كالصناعية كالصحة كالصرؼ الصحي 
 كمياه الشرب كالتعميـ كحماية البيئة.

 لثقافية كالرياضةاألنشطة ا .3
األمف، كالسيما مكافحة الجرائـ العابرة لمحدكد كاإلرىاب كالقرصنة كغيرىا مف أشكاؿ  .4

 الجريمة،  
 إزالة األلغاـ في المناطؽ الحدكدية .5
بناء المؤسسات في جميع المجاالت التي تغطييا ىذه االتفاقية بما في ذلؾ تحديد  .6

 كصياغة ككضع كتنفيذ المشاريع كالبرامج.
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 مجاؿ آخر تتفؽ الدكؿ األعضاء عميو.أم  .7

 4المادة 
 تسييل التعاون العابر لمحدود

تبذؿ كؿ دكلة طرؼ قصارل جيدىا لتذليؿ أم عائؽ قانكني أك إدارم أك أمني أك  .1
ثقافي أك فني قد يعرقؿ التطكير كالسير المبلئـ لمتعاكف العابر لمحدكد. كفي ىذا 

 ات منتظمة مع األطراؼ المعنية األخرل،الصدد، ينبغي لمدكؿ األطراؼ إجراء مشاكر 
تتعاكف الدكؿ األطراؼ، كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية، تعاكنا كامبل في تنفيذ برنامج  .2

 الحدكد لبلتحاد األفريقي.

 5المادة 
 تقاسم المعمومات والمعمومات االستخباراتية

خرل تكفر كؿ دكلة طرؼ قدر اإلمكاف المعمكمات التي تطمبيا منيا دكلة طرؼ أ .1
 بيدؼ تمكينيا مف الكفاء بالتزاماتيا المترتبة عمى االتفاقية بسيكلة.

تتخذ كؿ دكلة طرؼ الخطكات الضركرية لتشجيع كتعزيز كتسييؿ تقاسـ المعمكمات  .2
 االستخباراتية التي قد تطمبيا دكلة طرؼ أخرل بشأف حماية كأمف المناطؽ الحدكدية.

 6المادة 
 مسؤولة عن المجاالت الحدوديةالسمطات أو الييئات المختصة ال

تقـك كؿ دكلة، عند التصديؽ عمى ىذه االتفاقية أك االنضماـ إلييا، أك في أقرب كقت ممكف 
بعد ذلؾ، بتزكيد مفكضية االتحاد األفريقي بأسماء السمطات أك الييئات المختصة المسؤكلة عف 

 مسائؿ الحدكد بمكجب قانكنيا المحمي.
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 7المادة 
 ن المحمية المتعمقة بالمناطق الحدوديةمواءمة القواني

ع الدكؿ األطراؼ عمى مكاءمة قكانينيا المحمية مع ىذه االتفاقية كتتأكد مف إببلغ إدارات أك  تشجَّ
سمطات الحكـ المحمي، عمى النحك الكاجب، بالفرص المتاحة ليا كالتزاماتيا بمكجب ىذه 

 االتفاقية.
 8المادة 

 محدود عمى صعيد الدولة الطرف:آليات تنفيذ التعاون العابر ل

تمتـز الدكؿ األعضاء بتطبيؽ المبادئ كتنفيذ األىداؼ كالكفاء بااللتزامات المنصكص  .1
 عمييا في االتفاقية مف خبلؿ ما يمي:

كضع آليات تعاكف بما في ذلؾ األطر القانكنية لتسييؿ تنفيذ األىداؼ كالغايات  ( أ
 المبينة في ىذه االتفاقية،

بار إدراج  األحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية في سياساتيا األخذ في االعت  ( ب
 كاستراتيجياتيا الكطنية.

 ج( تقديـ تقارير كؿ عاميف بشأف التدابير المتخذة لتنفيذ ىذه االتفاقية.
تقـك إدارات أك سمطات الحكـ المحمي باألنشطة المتعمقة بالتعاكف العابر لمحدكد كما تـ  .2

 لمدكؿ األطراؼ.تعريفو في القانكف المحمي 
إف إدارات الحكـ المحمي أك السمطات البلمركزية المعنية بالحدكد التي أنشئت بمكجب  .3

القكانيف الكطنية لمدكؿ األطراؼ تمارس صبلحياتيا، بما فييا إبراـ اتفاقيات تعاكف مع 
إدارات الحكـ المحمي أك السمطات البلمركزية المعنية بالحدكد في دكؿ األطراؼ المجاكرة 

 كفقا لمقكانيف المحمية لدكليا.
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يجكز لمدكؿ األطراؼ إنشاء لجاف استشارية حدكدية تضـ ممثميف مف الييئات المختصة  .4
لمساعدة الجماعات كالسمطات المحمية، بصفة استشارية، في بحث مسائؿ التعاكف 

 العابر لمحدكد.

 9المادة 
 القتصادية القميميةآليات تنفيذ التعاون العابر لمحدود عمى مستوى المجموعات ا

تنشئ المفكضية إطار تعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية حكؿ تنفيذ برنامج  .1
الحدكد لبلتحاد األفريقي كفقا ألىداؼ االتفاقية. كفي ىذا الصدد، تطمب المفكضية مف 

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى القياـ بما يمي:
 ؽ عمى ىذه االتفاقية أك االنضماـ إلييا.تشجيع الدكؿ األعضاء عمى التصدي ( أ

 تعييف جيات اتصاؿ لتنسيؽ كرصد تنفيذ االلتزامات المنصكص عمييا في االتفاقية.  ( ب
تشجيع المفكضية كؿ مجمكعة اقتصادية إقميمية عمى إنشاء لجنة استشارية إقميمية  .2

 معنية بالحدكد
ككف مف مسؤكليف تعينيـ الدكؿ إف المجاف االستشارية اإلقميمية المعنية بالحدكد التي تت .3

األعضاء في المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تساعد األخيرة، بصفة استشارية، في 
 بحث مسائؿ التعاكف العابر لمحدكد.

 تككف المجنة االستشارية اإلقميمية المعنية بالحدكد مسؤكلة عف المياـ التالية: .4
التعاكف العابر لمحدكد في  المساعدة عمى صياغة سياسات كتحديد أنشطة لتطكير .أ 

 المسائؿ األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلدارية في مناطقيا.
 تحديد خارطة طريؽ تبرز األعماؿ الضركرية لرفع مستكل التعاكف العابر لمحدكد. .ب 
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نسيؽ جميع األنشطة عبلكة عمى تعبئة الكسائؿ المطمكبة لبمكغ مرامي كأىداؼ ىذه  .ج 
 االتفاقية

سييؿ الحكار كالمشاكرة بيف السمطات اإلقميمية كالمحمية الكاقعة عمى جانبي ت .د 
 المناطؽ الحدكدية

التكصية باعتماد أفضؿ الممارسات في مجاؿ اإلدارة كالتسيير الفعاليف  لممناطؽ  .ق 
 الحدكدية.

دراسة المشاكؿ التي تكاجو سكاف المناطؽ الحدكدية كاقتراح حمكؿ ليا عندما تطمب  .ك 
 األطراؼ المعنية. ذلؾ الدكؿ

تقديـ تكصيات حكؿ الكسائؿ كالطرؽ الكفيمة بالمضي قدما بقضية األنشطة العابرة  .ز 
 لمحدكد التي تقـك بيا مختمؼ الكيانات المكجكدة في المناطؽ الحدكدية المشتركة.

 
 10المادة 

 آليات تنفيذ التعاون العابر لمحدود عمى الصعيد القاري

كتسييؿ تنفيذ ىذه االتفاقية مف خبلؿ برنامج الحدكد. تضطمع المفكضية بدكر تنسيؽ  .1
 كتبعا لذلؾ، ينبغي لممفكضية القياـ بما يمي:

 االضطبلع بدكر ىيكؿ تنسيؽ مركزم لتنفيذ ىذه االتفاقية .أ 
 مساعدة الدكؿ األطراؼ عمى تنفيذ االتفاقية  .ب 
ات تنسيؽ تقييـ تنفيذ االتفاقية مع بقية األجيزة الرئيسية لبلتحاد كالمجمكع .ج 

 االقتصادية اإلقميمية كاليياكؿ المختصة عمى الصعيد الكطني.
 إنشاء المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد. .د 
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مساعدة الدكؿ األطراؼ عمى إنشاء منتدل لتقاسـ المعمكمات المعمكمات  .ق 
 االستخباراتية

ت تتألؼ المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد مف ممثميف عف المجمكعا .2
 االقتصادية اإلقميمية كتعمؿ تحت إشراؼ المفكضية.

 تككف المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد مسؤكلة عف المياـ التالية: .3
 تقديـ المشكرة لممفكضية حكؿ مسائؿ التعاكف العابر لمحدكد. .أ 
استعراض كاقتراح مبادئ تكجييية عريضة لتعزيز التعاكف العابر لمحدكد في  .ب 

ألمنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلدارية كغيرىا مف المجاالت ا
 المجاالت المشمكلة بيذه االتفاقية.

 تحديد األعماؿ كالمكارد ذات األكلكية المطمكبة لتنفيذىا. .ج 
 تشجيع أفضؿ الممارسات في مجاؿ تنمية المناطؽ الحدكدية .د 
لتنسيؽ مع الدكؿ دراسة المشاكؿ التي تكاجو سكاف الحدكد كاقتراح تكصيات با .ق 

 األطراؼ المعنية كبمكافقتيا.

 
 11المادة 

 صندوق برنامج الحدود لالتحاد األفريقي

دارتو كفقا لمنظـ كالمكائح المالية  .1 يتـ إنشاء صندكؽ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي كا 
 لبلتحاد األفريقي. 

 لية:يتـ تمكيؿ صندكؽ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي مف المصادر التا .2
 المساىمات الطكعية مف الدكؿ األعضاء؛ ( أ
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اإليرادات المتنكعة بما فييا اليبات كالمعكنات كفقا لمبادئ كأىداؼ االتحاد   ( ب
 األفريقي؛

 12المادة 
 أحكام الوقاية

ال يجكز تفسير أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية بطريقة ال تتناسب مع أحكاـ القكانيف  .1
 ة، بما في ذلؾ القانكف العرفي الدكلي.كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلي

ال يؤثر أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية عمى أحكاـ محققة لمصمحة أكبر في مجاؿ  .2
التعاكف العابر لمحدكد كردت في القكانيف المحمية لمدكؿ األطراؼ، أك في أم اتفاقية 

 إقميمية، قارية أك دكلية معمكؿ بيا في الدكؿ األطراؼ.
االتفاقية، ينبغي األخذ في االعتبار خصكصيات الدكؿ الجزرية عند تنفيذ ىذه  .3

 كاحتياجاتيا الخاصة.

 13المادة 
 تسوية المنازعات

تسكَّل أم منازعات متصمة بيذه االتفاقية تسكية كدية مف خبلؿ التفاكض المباشر  .1
 بيف الدكؿ األطراؼ المعنية

ر، تسعى الدكؿ إف تعذر التكصؿ إلى حؿ المنازعة مف خبلؿ التفاكض المباش .2
األطراؼ جاىدة لتسكيتيا مف خبلؿ كسائؿ سممية أخرل، بما فييا المساعي الحميدة 
كالكساطة كالمصالحة  كغيرىا مف الكسائؿ السممية المتفؽ عمييا بيف الدكؿ 
األطراؼ. كفي ىذا الصدد،  ينبغي تشجيع الدكؿ األطراؼ عمى استخداـ إجراءات 

 تـ كضعيا في إطار االتحاد األفريقي.كآليات تسكية المنازعات التي 
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 14المادة 
 التوقيع والتصديق أو االنضمام إلى االتفاقية

تككف ىذه االتفاقية مفتكحة لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ أماـ الدكؿ األعضاء في  .1
 االتحاد طبقا لئلجراءات الدستكرية لكؿ دكلة.

 15المادة 
 بدء النفاذ

( يكما مف تمقي رئيس مفكضية االتحاد األفريقي 30د ثبلثيف )تدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ بع
 (.15كثيقة التصديؽ الخامسة عشرة )

 16المادة 
 التعديل

 

 يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تقدـ اقتراحات لتعديؿ أك مراجعة ىذه االتفاقية  .1
تككف اقتراحات التعديؿ أك المراجعة مقدمة إلى رئيس المفكضية الذم يحيميا إلى الدكؿ  .2

 ( يكما مف تاريخ تمقييا.30ألطراؼ في غضكف ثبلثيف )ا
يدرس مؤتمر االتحاد، بناء عمى مشكرة مف المجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي، ىذه  .3

المقترحات خبلؿ دكرتو التالية كذلؾ شريطة أف تتمقى جميع الدكؿ إخطارا قبؿ بداية 
 ( أشير عمى األقؿ.3الدكرة بثبلثة )

 التعديبلت كفقا لقكاعد إجراءاتو.يعتمد مؤتمر االتحاد  .4
 المذككرة أعبله. 15تدخؿ التعديبلت أك المراجعات حيز التنفيذ طبقا ألحكاـ المادة   .5

 



Page 12 

 12 

 17المادة 
 اليداع

 تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ لدل رئيس مفكضية االتحاد األفريقي. .1
ب إلى رئيس يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تنسحب مف ىذه االتفاقية بإرساؿ إخطار مكتك  .2

 المفكضية قبؿ سنة كاحدة مف بدء نفاذ االنسحاب
يبمغ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي جميع الدكؿ األعضاء بالتكقيع عمى ىذه االتفاقية  .3

يداع أم صككؾ تصديؽ أك انضماـ فضبل عف دخكليا حيز التنفيذ.  كا 
بطمبات التعديؿ أك ينبغي أيضا لرئيس مفكضية االتحاد األفريقي إببلغ الدكؿ األطراؼ   .4

 االنسحاب المتعمقة باالتفاقية فضبل عف التحفظات.
عند بدء نفاذ ىذه االتفاقية، يسجميا رئيس مفكضية االتحاد األفريقي لدل األميف العاـ  .5

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة 102لؤلمـ المتحدة كفقا لممادة 
بالمغات العربية ( نصكص أصمية 4إف ىذه االتفاقية التي تـ تحريرىا في أربعة ) .6

كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية متساكية في الحجية، تكدع لدل رئيس مفكضية االتحاد 
األفريقي الذم يقكـ برساؿ صكرة مكثقة طبؽ األصؿ منيا إلى كؿ دكلة مف الدكؿ 

 األعضاء في االتحاد األفريقي بمغتيا الرسمية. 

د األفريقي اعتمدنا ىذه االتفاقية )اتفاقية إثباتا لذلك، نحن رؤساء دول وحكومات االتحا
 نيامي( خالل الدورة العادية الـ.... لمؤتمرنا المنعقد في .........  

 حررت  في....... يوم......
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 فريقي بشأنألا تحاداتفاقية اال  مشروع

 وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي نيالسيبرااألمن 

 

 الديباجة
 : األفريقي االتحاد في األعضاء الدولإن 

 2000 عام في المعتمد  األفريقي لالتحاد التأسيسي بالقانون  إذ تسترشد
 
ذ تأخذ  في الفضػاء اإللكتركنػي كحمايػة المتعمقة باعتماد إطار قانكني لؤلمف  ىذة االتفاقية أن فى االعتبار وا 

اللتزامػػػات الحاليػػػة لمػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي االتحػػػاد اإلفريقػػػي عمػػػى با تتكفـــل    البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػي 
 المعمكمات.لبناء مجتمع  ةكالدكلي ة كاإلقميميالفرعية  ةاإلقميمي اتالمستكى

 
ذ تشير إلى   مكمػاتلمجتمػع المع الرئيسػية تكجيػات الك ىػداؼ األحاكلة تحديد مفي آف كاحد إلى  يدفت  اأنيوا 

المعمكمػػػػات كاالتصػػػػاالت لمػػػػدكؿ تكنكلكجيػػػػات كاألنظمػػػػة الحاليػػػػة الخاصػػػػة ب التشػػػػريعات فػػػػي إفريقيػػػػا كتعزيػػػػز 
 اإلقميمية؛  االقتصادية  مكعاتاألعضاء كالمج

 
 كالشػػعكب فاإلنسػػا كحقػػكؽ األساسػػية بالحريػػات االفريقػػى االتحػػاد فػػي األعضػػاء الػػدكؿ ك تؤكػػد مجػػددا تمسػػؾ 

 ;المتحدة كاألمـ االتحاد األفريقي إطار في المعتمدة الصككؾ مف كغيرىا كاالتفاقيات اإلعبلنات في الكاردة
 

ذ تأخذ في االعتبار أف  ذات   البيانػات حمايػة ك كتركنػيل اإل الفضػاء فػي مػفاأل حػكؿ معيػارم  إطػار إنشػاء كا 
 األساسػية نصػكصال بمكجػب المكفكلػة األساسية اطنيفالمك  حقكؽاحتراـ  متطمبات يراعي    الشخصيالطابع 

 األفريقػي الميثػاؽ سػيما كال نسػافاإل بحقػكؽ المتصػمة الدكليػة كالمعاىػدات االتفاقيػات كبمكجػب لمقانكف المحمي 
 كالشعكب اإلنساف لحقكؽ
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ذ تعػػػرب عػػػف اقتناعيػػػا بضػػػركرة  تعبئػػػة   جتمعػػػات العامػػػة كالخاصػػػة )الحككمػػػات كالمالفاعمػػػة كافػػػة األطػػػراؼ كا 

 ،اإلعػبلـ كمؤسسػات التػدريب كالبحػث المحمية كمؤسسات القطاع الخاص كمنظمػات المجتمػع المػدني ككسػائؿ
 ؛ السيبراني مف األالخ( نحك تحقيؽ 

 
ذ تؤكــد مجــددا مبــادئ  القتصػػاد اإلفريقيػػة  كخطػػة العمػػؿ اإلقميميػػة  )مجتمػػع المعمكمػػات األفريقيػػة لمبػػادرة ال  وا 

 (؛ ة المعرف
 
ذ تعـــي   كسػػػعيا إلػػػى االسػػػتجابة ، بشػػػكؿ خػػػاص  متطػػػكر تكنكلػػػكجي مجػػػاؿ   تسػػػتيدؼ حكػػػـ  االتفاقيػػػة أف  وا 

قكاعػد  ةاالتفاقيـ ىـذهتحػدد تتعػارض مصػالحيا، التي غالبان ما  الفاعمة  لمعديد مف األطراؼلمتطمعات  الممحة 
ـــامالت المكثػػػكؽ بػػػو  رقمـــياألمػػػف الضػػػركرية إلنشػػػاء فضػػػاء  ذات الطػػػابع نػػػات كحمايػػػة البيا كترونيـــةل لممع

 كتركنية؛ لكمكافحة الجريمة اإل  الشخصي
 
ذ نضــع فــي الحســبان   فػػي إفريقيػػا مرتبطػػة   تنميػػة التجػػارة اإللكتركنيػػة الرئيسػػية التػػي تكاجػػو   التحــديات أنوا 

 عمى كجو الخصكص:منيا بمشاكؿ أمنية، ك 
  كتركني؛ لالتكقيع اإلك   باإلببلغ بالبيانات المؤثرة في تنظيـ االعتراؼ القانكني  أكجو القصكر 
  ذات الطػػػػابع عػػػػدـ كجػػػػكد قكاعػػػػد قانكنيػػػػة محػػػػددة تحمػػػػي المسػػػػتيمكيف كحقػػػػكؽ الممكيػػػػة الفكريػػػػة كالبيانػػػػات

 كأنظمة المعمكمات؛   الشخصي
  عد عف بُ  العمؿ ك لخدمات با  متعمقة تشريعات  عدـ كجكد 
  ألعماؿ التجارية كاإلدارية؛ عمى ا كتركنية لتطبيؽ تقنيات إ 
 الخ(؛  ،، الشيادةالطابع الزمني التقنيات الرقمية ) الناجمة عف  المكثكؽ بيا ة دلألا 
  ؛ التشفيرالقكاعد المطبقة عمى أجيزة كخدمات 
  اإلنترنت؛  عبراإلعبلنات  إدارة 
 كتركنية؛ لعدـ كجكد تشريعات مالية كجمركية مبلئمة لمتجارة اإل 
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ذ تعرب عن قناعتيا و   البيئػة مػع  يتناسػؽإلػى كضػع إطػار معيػارم مبلئػـ  الػدعكة المبلحظات  تبرر ىذه  بأنا 
إلػػى كفالػػة األمػػف  بالتػػالي تيػػدؼ  ىػػذة االتفاقيػػةأف   بػػ؛ ك  ةاإلفريقيػػ ةكاالجتماعيػػ ةكاالقتصػػادي ةكالثقافيػػ ةالقانكنيػػ

 في إفريقيا؛ ة اقتصاد المعرف لظيكر  يفضركريالقانكني الطار  ك إلا  ك 
ذ تؤكــد   كالحيػػاة الخاصػػة تشػػكؿ تحػػديان رئيسػػيان  البيانػػات ذات الطػػابع الشخصػػيحمايػػة  أفمػػف جانػػب آخػػر   وا 
كأف ىػػػذه عمػػػى حػػػد؛ سػػػكاء؛ األطػػػراؼ المعنيػػػة األخػػػرل ة ك يػػػة الحككملمسػػػمطات   المعمكمػػػات  بالنسػػػبة لمجتمػػػع 

ممػكاطنيف الحيػاة الخاصػة  لحمايػة ك  استعماؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت   الحماية تقتضي تكازنا بيف 
 لمعمكمات؛ ا  ية تداكؿ حر  كالمينية مع ضماف أنشاطاتيـ اليكمية  في

ذ يساورىا القمق  اسػتعماؿ  عػف الناجمػة ؤلخطػار جياز  كفيػؿ بالتصػدم  لالحاجة الماسة إلى كضع جراء  وا 
احتػػراـ الحيػػاة كالحريػػات الخاصػػة مػػع تعزيػػز  حرصػػا عمػػى  الممفػػات الخاصػػة بػػاألفراد كتركنيػػة ك ل البيانػػات اإل

 يج كتطكير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الدكؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي؛ ترك 
ذ تأخـــذ فـــي االعتبـــار و  أف مػػػا تتطمػػػع إليػػػو ىػػػذه اال تفاقيػػػة  ىػػػك االسػػػتجابة لبلحتياجػػػات  المتمثمػػػة فػػػي كضػػػع ا 

كأنيػػا تسػػتيدؼ   اإلفريقػػيالػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتحػػاد ب  اإللكتركنػػي  األمػػف مجػػاؿ فػػي ،  تشػػريعات متناسػػقة 
نشػػأ عػػف جمػػع تالتػػي قػػد ، ك محيػػاة الخاصػػة االنتياكػػات  لمكافحػػة طػػرؼ  يسػػمح ب كضػػع جيػػاز، فػػي كػػؿ دكلػػة

، مػػف خػػبلؿ اقتػػراح  نػػكع مػػف تضػػمف  ؛ كأنيػػا  شخصػػيذات طػػابع كمعالجػػة كنقػػؿ كتخػػزيف كاسػػتعماؿ بيانػػات 
ؤلفػػراد مػػع األخػػذ ل األساسػػية كؽ كالحقػػحريػػات ال -بػػأم شػػكؿ كانػػت -معالجػػة  ةأيػػالػػدعـ المؤسسػػي ،أف تحتػػـر 

 األعمػػاؿ مؤسسػػاتالػػدكؿ كحقػػكؽ المجتمعػػات المحميػػة كمصػػالح  صػػبلحيات بعػػيف االعتبػػار فػػي نفػػس الكقػػت 
ذ تأخذ ًن  دكليعمى الصعيد الالممارسات المعترؼ بيا  افضؿ ككذلؾ مع مراعاة ؛التجارية   أف االعتبار فيوا 
 فػي تجمػىأنيػا  ت ك أمنيػة؛ اعتبػارات تممييػاحتمية  ضركرة لمعمكماتا لمجتمع القيـ لمنظكمة نائية الج الحماية
 ك ،عػاـ بشػكؿالجريمػة اإللكتركنيػة  مكافحػة فػي المناسػبة الجزائيػة التشػريعات إلػى الحاجػة بسػبب األكؿ المقػاـ
 الخصكص؛ كجو عمى األمكاؿ غسؿ

ذ تـــدرك أنـــو   مػػػف أل تشػػػكؿ تيديػػػدان حقيقيػػػان كتركنيػػػة التػػػي ل فػػػي ظػػػؿ انتشػػػار الجريمػػػة اإل مػػػف الضػػػركرم  ، وا 
الجريمػة  مكافحػةيػات عامػة السػتراتيجية يتحديػد تكج  ،كتطكر مجتمع المعمكمات في إفريقيا الحاسكبشبكات 

ـــاراألخػػػذ مػػػع  كتركنيػػػة فػػػي الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي االتحػػػاد اإلفريقػػػي، لاإل الحاليػػػة عمػػػى  ا لتزاماتيػػػإ فـــى االعتب
 ؛ ةكالدكلية يكاإلقميم ة الفرعية اإلقميمي يات المستك 
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ذ تأخذ   تحديث أدكاتلى إ، القانكف الجنائي المكضكعي  ، مف حيث تيدؼ  ىذة االتفاقيةأف   فى االعتبار وا 
تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات ب خاصػػػة جديػػػدة العتمػػػاد جػػػرائـ سياسػػػة  كضػػػع مػػػف خػػػبلؿ كتركنيػػػة ل الجريمػػػة اإلقمػػػع 

،  الحػػػديث دكؿ األعضػػاء مػػع المنػػػاخ التكنكلػػكجيمكجػػكد فعميػػػان فػػي الػػػال نظػػػاـ العقكبػػاتكاالتصػػاالت كمكائمػػة 
كببيئػػػة   كاعتمػػػاد بعػػػض الجػػػرائـ كالعقكبػػػات كنظػػػاـ المسػػػؤكلية الجنائيػػػة السػػػارية المفعػػػكؿ فػػػي الػػػدكؿ األعضػػػاء

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
ذ تأخذ    ،  إطػار ئػي القػانكف الجنػائي اإلجرامػف حيػث ك ، االتفاقيػة  تحػدد مػف جيػة  أف االعتبـار أيضـاً فـي  وا 

كتكضػػػح مػػػف جيػػػة أخػػػرل ،شػػػركط  الخاصػػػة بتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالتالكبلسػػػيكية إدارة اإلجػػػراءات 
 كضع إجراءات خاصة بالجريمة اإللكتركنية

ذ تشــير إلــى مقــرر المــؤتمر لمػػؤتمر لػػدكرة الرابعػػة عشػػرة ا الصػػادر عػػف ASSEMBLY/AU/DECL.1(XIV) وا 
تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت فػػػي أفريقيػػػا: التحػػػديات  بشػػػأف إلفريقػػػياالتحػػػاد ا حككمػػػات دكؿ ك رؤسػػػاء 
 ؛ 2010 فبراير 2فبراير إلى  31مف  بابا، اثيكبيا أ في أديس  ، المنعقدة متنمية المستقبمية  لكاآلفاؽ 

ذ تأ  ـــارخـــذ وا  راء مػػػكز االتحػػػاد اإلفريقػػػي االسػػػتثنائي  لالػػػذم اعتمػػػده مػػػؤتمر  ك أكليفػػػر تػػػامبإعػػػبلف  فـــي االعتب
 ؛ 2009 نكفمبر  المسؤكليف عف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المنعقد في جكىانسبيرغ في

عبلف ، 2012فبراير   22المعتمد  في  أبيدجافإعبلف كؿ مف أحكاـ ب تذكرإذ  و المعتمد  فػي  اأديس أباب كا 
  .فريقياإ فى مكاءمة التشريعات  اإللكتركنية  حكؿ يكنيك  22

 : يمي  ماعمى  اتفقت 
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 تعريفاتال:  :1المادة 
 

 ، يتـ التعريؼ بمختمؼ التعبيرات عمى النحك التالي:ىذه االتفاقيةألغراض 
 

باسػػتعماؿ أدكات  مقػػركءشػػكؿ غيػػر إلػػى  رقميػػة البيانػػات ال أيػػة طريقػػة متمثمػػة فػػي تحكيػػؿ  كيعنػػي :لتشــفيرا
 التشفير.
اسػتعماؿ صػحيح   كمفػةمسػؤكؿ المعالجػة بغيػة القكاعػد التػي يضػعيا مجمكعػة كتعنػي  قواعـد السـموكمدونة 

 قبػػؿ سػػمطة كتركنيػػة لمييكػػؿ المعنػػي كالمعتمػػد مػػف لكالشػػبكات كاالتصػػاالت اإل لمػػكارد تكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 الحماية.

عمػػػبل مػػػف أعمػػػاؿ عػػػرض كبيػػػع أك تػػػكفير السػػػمع كالخػػػدمات عبػػػر أنظمػػػة  كتعنػػػي  : التجـــارة اللكترونيـــة  
ت مثػػػؿ اإلنترنػػػت أك أيػػػة شػػػبكة أخػػػرل تسػػػتخدـ كسػػػائط اإلعػػػبلـ اإللكتركنيػػػة الكمبيػػػكتر كشػػػبكات االتصػػػاال

 كالبصرية أك كسائؿ إعبلـ  أخرل  لتبادؿ المعمكمات عف بعد. 
 

 األفريقي االتحاد مفكضية تعني  المفوضية :
مػف خػبلؿ إجػراء اتصػاؿ ، كيعنػي جميػع مػا يػتـ تعميمػو: مع الجميور بواسطة وسـائل إلكترونيـة االتصال

عمػػى الجميػػكر أك عمػػى شػػرائح معينػػة مػػف الجميػػكر مػػف عبلمػػات أك إشػػارات أك مػػكاد خطيػػة أك  ،كتركنػػيلإ
 .صكر أك أصكات أك رسائؿ أيان كاف نكعيا دكف أف تتصؼ بصفة مراسبلت خاصة

لمعبلمات أك اإلشارات أك المكاد الخطية أك الصػكر أك األصػكات أك  نقلكيعني أم  كترونيلال تصال اال  
كتركنيػػة أك لبكسػػائؿ اتصػػاالت إ الجميػػكر شػػريحة مػػف ى لػػإأك  إلػػى الجميػػكر أيػػان كانػػت طبيعتيػػا  الرسػػائؿ

 )فقرة غير مكتممة(                              مغنطيسية.
   كتركنيل اإل الفضاء في كاألمف الثقة حكؿ األفريقي االتحاد إتفاقية تعني الحالية  : التفاقية

عمػػـ التشػػفير إلجػػػراء أك خػػػدمات  كسػػائؿالرمػػكز غيػػر المعمنػػػة المطمكبػػة لتنفيػػذ  ي:تعنػػػ ســريةال اتيــتفاقال ا
 ىاترميز أك فؾ ترميز عمميات ال

أك صكت أك صكرة  مرسمة بكاسطة شبكة  يةنص رسالة كتعني أم  مباشرةالغير  ة كترونيلالت ال تصاال ا
  عمييا  اإلطبلع  قي إلى حيف كتركنية تككف مخزنة في الشبكة أك في الجياز الطرفي لممتمإل اتصاالت 

يقبػؿ بمكجبيػا  مدركسػة كمحػددة ك  كحػرةكتعنػي إظيػار رغبػة صػريحة ككاضػحة : موافقة الشخص المعنـي 
 كتركنيان.ل الشخص المعني أك ممثمو القانكني أك القضائي بمعالجة بياناتو الشخصية يدكيان أك إ
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ــد ال  ــيلالبري ت أك صػػكرة يػػتـ إرسػػاليا بكاسػػطة شػػبكة نػػص أك صػػك  شػػكؿ فػػى كيعنػػي أم رسػػالة :   كترون
 ؛يستمميا المرسؿ إلييا إلى أف المعدات الطرفية  شبكة أك في ىذة ال خادـاتصاالت عامة كتخزينيا في 

حمايػػة كتػػأميف المعمكمػػات خصيصػػان لغػػرض ضػػماف السػػرية كالتكثيػػؽ المتعمػػؽ بعمػػـ الكيعنػػي  :التشــفيرعمــم 
 ؛منيا كعدـ التنصؿكالسبلمة 
ــم  ) طــرق( تسػػمح التػػي كتعنػػي مجمكعػػة مػػف األدكات العمميػػة كالفنيػػة )معػػدات أك برمجيػػات(  :التشــفيرعم
 ؛التشفيرك/أك فؾ  بالتشفير

لحسابو الشخصي اك لحساب  التشفيرتنفيذ طرؽ إلى  تيدؼكتعني أم عممية  :التشفيرعمم  ات (خدم )
 شخص آخر 

إنتػػاج أك اسػػتعماؿ أك اسػػتيراد أك  إلػػى التػػي تيػػدؼيعنػػي جميػػع النشػػاطات ك  :التشــفير عمــم(نشــاط  ) 
 التشفيرتصدير أك تسكيؽ أدكات 

ــو   ــاذ المســموح ب كاسػػتعماؿ ىػػذا النفػػاذ لمحصػػكؿ عمػػى   نظػػاـ معمكمػػات نفػػاذ إلػػى الكيعنػػي :  تجــاوز النف
 .بالنفاذ إليو  لممالؾ الحاسكب غير مسمكح جزء مف في أك تغييرىا معمكمات 

الشػخص المعنػي،  غيػركيعني أم شخص مؤىػؿ لتمقػي ىػذه البيانػات  :  البياناتمعالجة  المستفيد من   
معالجػػػة ب ،كظػػػائفيـ  نتيجػػػة المكمفػػػيف ،معالجػػػة البيانػػػات، كالمقػػػاكؿ الفرعػػػي كاألشػػػخاص  كالمسػػػؤكؿ عػػػف 

 البيانات.
 بإنشػػاء  حمجمكعػػة مػػف البرمجيػػات أك األجيػػزة التػػي تسػػم يعنــي ؛ لنشــاء التوقيــع : كترونــي لال  الجيــاز  

 كتركني؛ل اإل التكقيع
 اتبلمة كتكفر البيانات أك البرنامج أك النظاـ أك المعمكممساس  بسكيعني أم  :  الضرر  

بشػخص طبيعػي محػدد أك قابػؿ لمتحديػد  ةتصمم كتعني أم معمكمات :   الشخصيذات الطابع البيانات   
محدد ليكيتػو الطبيعيػة أك  عامؿ كاحد أك أكثرى لإأك  ىكيتوبشكؿ مباشر أك غير مباشر باإلشارة إلى رقـ 

 السيككلكجية أك الذىنية أك االقتصادية أك الثقافية أك االجتماعية.
ـــاتال  لممعالجػػػة مبلئػػػـ شػػػكؿ عمػػػى مفػػػاىيـ أك معمكمػػػات أك لحقػػػائؽ عػػػرض أم كتعنػػػي:  المحوســـبة  بيان
 .حاسكببال
الدينيػػة  كاألنشػػطة  ء المتصػػمة بػػاآلرا  الشخصػػيذات الطػػابع كتعنػػي جميػػع البيانػػات  البيانــات الحساســة  

ة كالتػػػدابير االجتماعيػػػة يكالصػػػح يػػػة ، باإلضػػػافة إلػػػى الحيػػػاة الجنسػػػية كالعرقكالنقابيػػػةكالفمسػػػفية كالسياسػػػية 
 كالقضايا كالدعاكل القانكنية كالعقكبات الجزائية أك اإلدارية.
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قميػػة لمشػػخص كتعنػػي جميػػع المعمكمػػات المتصػػمة بالحالػػة الجسػػدية أك الع:  فــي مجــال الصــحة البيانــات 
 نفة الذكر أعبله.اآل الكراثية المعني، بما فييا البيانات 

كفػي البمػد المطالػب فيػو عمييا فػى بمػد المشػتبو  ااف تككف الجريمة معاقب اكيقصد بي ة :المزدوج الجريمة  
  اليو نقموبتسميمو أك 

 األفريقي تحاداال في األعضاء الدكؿ تعني الدكلة أك : ) أو الدول األعضاء (عضوال دولةال
ــةال  ىػػذهعمػػى  صػػدقت التػػي األعضػػاء ة العضػػك/الدكؿالدكلػػ عنػػيت ( الطــرف )أو الــدول األطــراف  دول

 إلييا انضمت أك االتفاقية
التػػي يمكػػف لبيانػػات مػػف امييكمػػة كػػؿ مجمكعػػة كيعنػػي  : الشخصــيذات الطــابع ممــف البيانــات   -

ت ىذه البيانات مركزية أك غير مركزيػة أك كفؽ معايير محددة بغض النظر عما إذا كان الكصكؿ إلييا 
 مكزعة كظيفيان أك جغرافيان. 

ــي:  المعمومــات سػػتعماليا أك ال االتفاقيػػاتمػػف عناصػػر المعرفػػة يمكػػف عرضػػو بكاسػػطة أم عنصػػر  تعن
حفظيػػا أك معالجتيػػا أك نقميػػا. كيمكػػف أف تكػػكف المعمكمػػات عمػػى شػػكؿ خطػػي أك صػػكتي أك بصػػرم أك 

 رقمي أك أشكاؿ أخرل؛
تكنكلكجيػا ل ساسػيةألا اليياكػؿتعنػي : واالتصـاالت المعمومـات تكنولوجيـا/لإلنترنـت الحيويـة  التحتية بنيةال

 كاالسػتقرار العامػة السػبلمةالرئيسية مػف أجػؿ  مخدماتل حيكية تعد التي إلنترنتالمعمكمات كاالتصاالت / ا
 .اإلنترنت اطنشكاستعادة  ستدامةالك  الدكلي كاالستقرار الكطني كاألمف االقتصادم

 تمػػػت  بيانػػػاتمتمثمػػة فػػػي الػػػربط بػػيف يعنػػي أم آليػػػة ربػػػط  : الشخصـــي ذات الطـــابع  البيانـــاتبـــين ربط الـــ
أك مترابطة بكاسطة  غير مشابية بيانات أخرل معالجة ألىداؼ مشابية أك  كىدؼ محدد بمكغ ل تيا معالج

 .عف المعالجة مسؤكؿ كاحد أك أكثر
سػػنة بمقتضػػى الميثػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػكؽ الطفػػؿ  18يقػػؿ عمػػره عػػف : يعنػػي أم شػػخص القاصــر أو الطفــل

 كرفاىيتو كاتفاقية األمـ المتحدة  لحقكؽ الطفؿ
كتركنيػة لدفػع إ عمميػاتالكسػائؿ التػي يػتمكف بيػا الحامػؿ مػف إجػراء  : تعنػي كترونيلوسائل الدفع ال   

 اإلنترنت؛  عبر
أم صكرة أك فػيمـ  ذلؾ  ، بما فيكؾ جنسي صريح لسم بصرمتمثيؿ أم تعنى  : ألطفالل المواد الباحية 

 :كتركنية أك ميكانيكية أك كسائؿ أخرل  حيث سائؿ إلسكاءن أنتجت بك  أك فيديك أك صكرة بالحاسكب
 البصرم استعماؿ قاصر؛  التمثيؿ )أ( يشمؿ إنتاج ىذا 
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حيػػػث حاسػػػكب صػػػكرة رقميػػػة أك صػػػكرة بالحاسػػػكب أك صػػػكرة تمػػػت بالبالبصػػػرم  التمثيػػػؿ ىػػػذا يتعمػػػؽ )ب( 
أك عند ما يتـ إنتاج استعماؿ  صكر  أعضائو التناسػمية ألغػراض  قاصر في نشاط جنسي صريح يشارؾ 

 ؛ جنسية بشكؿ أساسي  كاستغبلليا بعمـ الطفؿ أك بدكف عممو 
 قاصرفي نشاط جنسي صريح.ليشارؾ أك تعديمو  تكييفو البصرم أك  التمثيؿ)ج( تـ إنشاء ىذا  

 التشفيرخدمات عمـ  يقدـيعني أم شخص طبيعي أك معنكم  : تشفيرالخدمات عمم  مقدم 
  يعني أم شخص طبيعي يككف محؿ معالجة البيانات ذات الطابع  الشخصي الشخص المعني:

بشكؿ مباشر أك غير مباشر تركيج سمع كخدمات أك  تستيدؼإرساؿ أم رسالة يعني  :التسويق المباشر   
، كتسػػػتيدؼ أيضػػػا التماسػػػا منفػػػذا بكاسػػػطة رسػػػالة ،أيػػػا كانػػػت لخػػػدماتا يقػػػدـالسػػػمع أك يبيػػػع  صػػػكرة شػػػخص 

دعامتيػػا أكطبيعتيػػا ، تجاريػػة كانػػت أـ سياسػػية أك خيريػػة أك مكجيػػة نحػػك التػػركيج المباشػػر أكغيػػر المباشػػر  
 لمسمع كالخدمات أك صكرة شخص  يبيع سمعا أك يقدـ خدمات.

أم مػادة خطيػة أك صػكرة  تعنػى:   االتصاالتو  تتكنولوجيا ت المعمومااألجانب في  وكراىيةالعنصرية   
آخػػر ألفكػػار أك نظريػػات تؤيػػد أك تشػػجع أك تحػػرض عمػػى الكراىيػػة أك التمييػػز العنصػػرم أك  تمثيػػؿ أك أم 

أك  أك األصػػؿ الػػكطني السػػبللةالعػػرؽ أك المػػكف أك  بسػػبب العنػػؼ ضػػد أم شػػخص أك مجمكعػػة أشػػخاص 
 العرقي أك الديف.

أك يعنػػي أم شػػخص طبيعػػي أك معنػػكم عػػاـ أك خػػاص أك أم ىيئػػة :  يانــاتمعالجــة الب المســؤول عــن   
ؼ ىػػذه اىػػداكتحػػدد   شخصػػيذات طػػابع أخػػرل تقػػرر بمفردىػػا أك مػػع آخػػريف جمػػع كمعالجػة بيانػػات رابطػة 

 المعالجة.
أخرل  إلكتركنية بيانات بأك مرتبطة منطقيان  مرفقة  في شكؿ إلكتركنييعني بيانات  : التوقيع الليكتروني

  ككسيمة تعريؼ تستحدـ ك
بيانػات بالنيابػة عػف مسػؤكؿ اليعني أم شخص طبيعي أك معنكم عاـ أك خاص يعالج  المقاول الفرعي  :
 معالجة البيانات. 

آخػػر عػػريض  جيػػاز أم أك ،اكيرككيمياكيػػ ،بصػػريا ،امغناطيسػػي ،الكتركنيػػإ اجيػػاز  يعنػػي:  الحاســوب نظــام
قامػػػة االتصػػاالت . كتكػػػكف ىػػذه االتصػػػاالت معػػػزكؿ أك متػػرابط  يػػػؤدم كظيفػػة تخػػػز  النطػػاؽ يف البيانػػات أكا 

 .معيا باالشتراؾ تعمؿ أكأخرل  أجيزة أك جيازب مباشرة مرتبطة بصكرة 
يعنػػي أم شػػخص طبيعػػي أكمعنكم،عػػاـ أكخػػاص، أك أم منظمػػة أك رابطػػة أخػػرل غيػػر  :الطــرف الثالــث 

كاألشػػخاص الػػذيف ،ىػػـ تحػػت السػػمطة الشػػخص المعنػػي، المسػػؤكؿ عػػف معالجػػة البيانػػات، المقػػاكؿ الفرعػػي 
 المباشرة لممسؤكؿ عف معالجة البيانات أك المقاكؿ الفرعي
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تعنػي أم عمميػة أك مجمكعػة عمميػات تجػرم بمسػاعدة أك بػدكف  ذات الطـابع الشخصـي :معالجة البيانات 
تكييػؼ كتنطبؽ عمى بيانات مثؿ جمع كاستغبلؿ كتسجيؿ كتنظيـ كحفػظ  ك لية آأك غير لية آ طرؽمساعدة 

إرسػاؿ كنشػر أك أم شػكؿ آخػر خػبلؿ  كتعديؿ كاستخبلص كحماية كنسػخ كاستشػارة كاسػتعماؿ كاتصػاؿ مػف
تبلؼ بيانات شخصية.  مف أشكاؿ النشر أك الربط، باإلضافة إلى ترابط كتشفير كحذؼ كا 

:  AUالفريقي االتحاد 
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 كترونيةللمعامالت ال ا : 1الفصل 

 
 يةكترونلالتجارة ال  :  1القسم  
 
  تطبيق التجارة اللكترونية  : مجال2المادة  
 
 االطػػراؼ الػػدكؿ جميػػعفػػي بحريػػة  أنشػػطة التجػػارة اإللكتركنيػػةالػػدكؿ األعضػػاء ضػػماف ممارسػػة  عمػػى .  -3

 باستثناء:   إلىيا المنضمةأك   االتفاقية ىذه عمى المصدقة
  ما قانكنا المصرح بي اليانصيبالمقامرة حتى التي تتخذ شكؿ المراىنة اك   (أ

 التمثيؿ كالمساعدة القانكنية  أنشطة  (ب
 المعمكؿ بيا لمنصكص القانكنية  يمارسيا كاتبك العدؿ أك السمطات المماثمة تطبيقا  أنشطة  (ج
 
الػدكؿ فػي  السػارية المفعػكؿ تنظيميػة التشػريعية ك النصػكص المحددة في خرل أبالتزامات  المساس دكف .  -2

أنشطة التجارة  فريقي، يتعيف عمى الدكؿ األعضاء ضماف أف يقكـ أم شخص يمارساالتحاد اإلاألعضاء في 
مػف خػبلؿ   ةكمسػتمر  ةكمباشػر  ةسػيم يا إلػييـ بطريقػةبتزكيد مف تقدـ ليػـ السػمع كالخػدمات بكصػكل االلكتركنية 
 : معيار مفتكح لمبيانات التالية استعماؿ 

فػي حػاؿ  عنػكاف شػركتو أك كلقبػو اسػمو  ذكػر فػي حػاؿ مشػاركة شػخص طبيعػي، يتعػيف عمػى المػزكد)   أ
 شخص معنكم كرأسمالو كرقـ تسجيمو في سجؿ الشركات؛  كجكد
 البريد اإللكتركني كرقـ الياتؼ؛ كعنكاف العنكاف الكامؿ لمكاف المؤسسة   )ب
رقػػػـ التسػػػجيؿ كرأس المػػػاؿ المسػػػاىـ كمقػػػر الشػػػركة الرئيسػػػي إذا كػػػاف الشػػػخص خاضػػػعان إلجػػػراءات  ( ج
 أك التسجيؿ في دليؿ الشركات الكطنية؛ المحمية  تسجيؿال
 ؛الرقـ الضريبي إذا كاف الشخص خاضعان لمضرائب  (د
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ذكػػػر اسػػػـ كعنػػػكاف الجيػػػة ، يتعػػػيف اذا كػػػاف الشػػػخص خاضػػػعا فػػػى ممارسػػػة نشػػػاطو لتػػػرخيص خػػػاص  (ق
 المرخصة كرقـ الترخيص

اعػد المينيػة المطبقػة كمنصػبو القك يتعػيف ذكػر  إذا كػاف الشػخص عضػكان فػي مينػة خاضػعة لمتنظػيـ،  ( ك
باإلضػػافة إلػى اسػػـ التػرخيص بمزاكلػػة المينػة االتحػػاد اإلفريقػي التػػي مػنح فييػػا فػي المينػي كالدكلػة العضػػك 

 الجية المينية المسجؿ لدييا. 
 
عػرض كجػكد عػدـ  حالة، حتى في أنشطة التجارة االلكتركنية يمارسعمى أم شخص طبيعي أك معنكم -3  
ىػػػذا السػػػعر بكضػػػكح كدكف لػػػبس  ال سػػػيما إذا اشػػػتمؿ  يػػػذكر ف، أاألنشػػػطة ليػػػذه  ف سػػػعر بمجػػػرد إعػػػبلعقػػػد ك ل

 الرسـك غيرىا  مف ك تسميـ الضرائب كأجكر عمى السعر 
 

 السمع والخدمات اللكترونيةبممزود ل: المسؤولية التعاقدية 3المادة 
 
ه ليػػػذ الممػػػارس الشػػػخص ميميػػػاقإ فػػػى يكجػػػد التػػػى الطػػػرؼ الدكلػػػة لقػػػانكف أنشػػػطة التجػػػارة االلكتركنيػػػةخضػػػع ت

 التي يعبر عنيا ىذا الشخص كمتمقي السمع أك الخدمات. بالنية المشتركة   رىنا ،  األنشطة 
 

 إلكترونيةوسائل ب: الدعاية 4 المادة 
 

عػف  ايمكػف الكصػكؿ الييػ ا كبغػض النظػر عػف شػكمي   ، فإف أية  دعايػة  3مع عدـ المساس بالمادة 1.    
حػػػدد ت فأك يجػػػب  ة بكضػػػكح كمػػػا ىػػػي.كػػػكف محػػػددتف أيجػػػب  ،االنترنػػػت عبػػػرصػػػاالت تالا ات طريػػػؽ خػػػدم

 . تتـ تمؾ الدعاية لحسابو  الشخص الطبيعى اك المعنكل الذل 
 ككػػػػػذلؾ شػػػػركط المشػػػػػاركة  فػػػػػي العػػػػركض التركيجيػػػػػة  إمكانيػػػػة االسػػػػػتفادة مػػػػػف ف تكػػػػػكف شػػػػػركط أيجػػػػب 2.  

  -ه العػػػػركض كالمنافسػػػػات كاأللعػػػػاب  عبػػػػر اإلنترنػػػػتإذا ُاقترحػػػػت  ىػػػػذ –التركيجيػػػػة لعػػػػاب األالمنافسػػػػات أك 
 بدكف لبس كسيمة الكصكؿ الييا.ك كاضحة 
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أم شػػكؿ مػػػف   عبػػػر الػػذل يػػتـ المباشػػػر االستكشػػاؼ حظػػر باالتحػػاد اإلفريقػػػي فػػي  األطػػػراؼالػػدكؿ  , تمتػػـز3
لػـ  ،لشػخص طبيعػي، بػأم شػكؿ مػف األشػكاؿ   بيانػات اسػتعماؿمػف خػبلؿ  االتصػاالت غيػر المباشػرةاشػكاؿ 

 . المذككرة الكسائؿطريؽ  عف   ةالمباشر  ىذه االستكشافات يكافؽ مسبقان عمى تمقي 
فػى الحػاالت  المباشػر بكسػائؿ إلكتركنيػة يػرخص باالستكشػاؼ   2-.4 المػادة  أحكػاـ عمػى الػرغـ مػف 4.  
 : التالية

 و مباشرة، لمرسؿ إليو منالخاصة  با البيانات ذات الطابع الشخصيتـ الحصكؿ عمى اذا    (أ
  الشركاء بالمستكشؼ كافؽ المتمقي عمى اتصاؿ اذا   (ب
أك الطبيعػػػى يػػػا نفػػػس الشػػػخص ب المباشػػػر بمنتجػػػات أك خػػػدمات مشػػػابية يػػػزكد الستكشػػػاؼ ااذا تعمػػػؽ   (ج
 معنكم. ال
عبػر أم المباشػر،  االستكشػاؼحظػر إرسػاؿ رسػائؿ، لغػرض باالتحاد اإلفريقػي في  األطراؼ الدكؿ  ,  تمتـز5

المرسػػؿ الييػا يرسػؿ  يمكػػف أف التػىالصػحيحة بيانػات الذكػػر دكف  ،غيػر المباشػر االتصػػاؿ مػف أشػكاؿ  شػكؿ 
 . المذككر  الناجمة عف إرساؿ الطمبغير تمؾ أم تكاليؼ  تحمؿدكف االتصاالت  ه بايقاؼ ىذطمبان  اليو

لػذم يمكػف أف تصػؿ ا اإلعػبلف باسػمو صػدر  الػذم الشػخص ىكية اخفاء حظرب  طراؼاأل الدكؿ تمتـز  6.  
 .اإلنترنت عبر االتصاؿمف خدمات  خدمة إليو 

 
  التعاىدية  في شكل الكترونيااللتزامات :   2القسم

 
  العقود االلكترونية: 5 المادة 

 
 بكسػػػػائؿ ف ترسػػػػؿ فػػػػى أيمكػػػػف   ذه ثنػػػػاء تنفيػػػػأالمعمكمػػػػات المطمكبػػػػة إلبػػػػراـ عقػػػػد اك المعمكمػػػػات المتاحػػػػة 1.  

الكسػائؿ ف استخداـ أ. كمف المفترض مرسؿ إلييـ عمى استعماؿ ىذه الكسائؿ اإللكتركنية إذا كافؽ ال لكتركنيةإ
 أخرل لبلتصاؿكسيمة  بأنو يفضؿ مالـ يكف المتمقى قد صرح مسبقا أمر مقبكؿ   اإللكتركنية 
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مػة بكسائؿ إلكتركنية، كضع شركط تعاقديػة قاب ك  ميني بشكؿ عمى  المكرد الذم يعرض سمعان كخدمات 2.  
متشػريعات ل  اكفقػكتطبيقيػا الشػركط  ىػذه المحافظػة عمػى كبمػا يسػمح  ب لمتطبيؽ بشكؿ مباشر أك غيػر مباشػر

 الكطنية. 
 

التحقػؽ مػف صػحة إمكانية   ت لو لمعركض عميو قد أتيحا ، يجب أف يككف  بشكؿ صحيح  العقدإلبراـ 3.  
 . بو القبكؿ  ب عف كاإلعراسعر قبؿ تأكيد الطمب المذككر التفاصيؿ طمبو، خاصةن 

 
دكف إبطػػاء غيػر مبػػرر  إليػو باسػػتبلـ الطمػب المكجػػو  اإلقػرارالشػػخص الػذم يعػػرض سػمعو كخدماتػػو  عمػى4.  

 كبكسيمة إلكتركنية. 
إلييػػا مػػػف ألطػػراؼ المكجيػػة ا  تػػػتمكف مسػػتكفاة عنػػدما  باالسػػتبلـ كاإلقػػرار العػػػرض قبػػكؿ كتأكيػػد الطمػػبيعػػد  

 الحصكؿ عمييا .
 

    ىذه االتفاقيةمف 4-5ك 3-5أحكاـ المادتيف المينييف مف   االتفاقيات المبرمة بيففي اء عفاإليجكز 5.  
.(B2B)     

 
 1 - .2األكلى مف المادة الفرعية يككف أم شخص طبيعي أك معنكم يمارس النشاط المحدد في الفقرة ) أ6. 
عػف الكفػاء بااللتزامػات الناشػئة عػف العقػد  إزاء الطػرؼ المتعاقػد اآلخػرمسؤكالن بحكـ القانكف ىذه االتفاقية  مف 

 كذلؾ  ،ات خدمبال يف آخريف بغض النظر عما إذا كاف يجب الكفاء بيذه االلتزامات مف قبمو أك مف قبؿ مزكد
 .  االستئناؼ ضد ىؤالء المذككريف  في المساس بحقو دكف 
إثبػات ب المسػؤكلية أك جػزء؛ منيػا  كؿ إبراء نفسو مف  الطبيعي  أك القانكني شخصلم يجكز ،كمع ذلؾ  (ب   

لى أك  الي شريكويعزل  تنفيذه سكء أف عدـ تنفيذ العقد أك   قكة قاىرة.  ا 
 شكل إلكترونيفي  الكتابة  : 6 المادة 
إجػػراء ال عمػػى اتخػػاذ  يجػػكز إجبػػار أحػػد الالطػػرؼ ، ةالدكلػػفػػي السػػارية  باألحكػػاـ القاننيػػة المسػػاسدكف 1.  

  قانكني بكسيمة إلكتركنية.
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 الشػػركط طػرؼ دكلػة كئئل تنشئ لمتحقػؽ مػف صػحة إجػػراء قػانكني، الكتابػػة دعػت الحاجػة إلػى إذا  )   أ 2. 

السارم  الداخمي النظاـ يتطمب عندما الكرقية، كالنسخ  االلكتركنية، االتصاالت بيف الكظيفي لمتكافؤ  القانكنية
 القانكني, الفعؿ صحة إلثبات  مكتكبة كثيقة

 

  
عػرض ، فيجػب أف الأك لشػركط خاصػة مػف سػيكلة القػراءة  كرؽ خاضػعةن الػعمػى  الكتابػة كانػت إذا     (ب

 المتطمبات. تستجيب الكتابة  اإللكتركنية لنفس 
ستنسػاخ  إعػادة إ مػرة كاحػدة فػي شػكؿ إلكتركنػي  مسػتكفاة  إذا أمكنػتكتعتبر متطمبات إرساؿ عدة نسخ    (ج

 شكؿ مادم بكاسطة المرسؿ إليو. الكتابة  في  
 

 : ىذه االتفاقيةمف  .2-6  تستثنى األعماؿ التالية مف أحكاـ المادة3.  
 رث ك األأسرة بقانكف األ تتعمؽ ك تكقيع شخص خاص مكجب بالتي تتـ عماؿ األ ( أ

تتصػؿ بػأمف شخصػي أك ك خػاص  خػتـ مكجػب بالتي تتـ تجارية المدنية أك الطبيعة العماؿ ذات األ  ( ب
  إذا تمت ىذه األعماؿ عمى يد شخص ألغراض مينتو. الكطنية ، إال لمتشريعات طبقا فعمي 

 
قراره بذلؾ المرسؿ إليو معرفة   بعد  فعميا عمى شكؿ إلكتركني  المكتكب يككف تسميـ 4.    باستبلمو. كا 

 
. مضػمكنيا كاسػتدامة كسػبلمة ،سػيكلة قػراءة لضػمافتيػا كتاب ، تجػب  لمفػكاتير الضػريبية ةمكظيفل  كنظرا 5.  
 . أصميا صحة ضماف كيجب

"إجػػػراء  مياميػػػاأداء  ضػػػمافك  ،لمفػػػكاتير  الضػػػريبية ىػػػداؼاأل تحقيػػػؽل تنفيػػػذىا يمكػػػف التػػػي الطػػػرؽ بػػػيف كمػػػف 
 أك السػػمع كتػػكفير الفػػاتكرةإصػػدار  بػػيفمكثػػكؽ بيػػا  مراجعػػة عمميػػة إلجػػراءعمميػػات مراقبػػة إداريػػة تضػػع طريقػػة  

 .الخدمات
 التػي التقنيػات عمػى أمثمػة تعػد التاليػة الطػرؽ فػإف، 1 لفقػرةا فػي المحػددة  عمميات المراقبػة أنكاع إلى باإلضافة
 .اإللكتركنية لمفاتكرة المحتكيات كسبلمةأصؿ  مصداقية تضمف

 ;1 المادة في المحدد النحك عمى ةالمؤىم االلكتركنية التكقيعات (أ)
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 مبياناتل  آخر،  إلى حاسكب  مف لكتركنياإل التحكيؿ الذم يفيـ عمى أنو لمبيانات، لكتركنياإل التبادؿ (ب) 
 االتفاؽأف ينص  شريطة عمييا متفؽ معاييرل كفقا  لمبيانات لكتركنىإ تبادؿ رسالة شكؿ في كاإلدارية التجارية

  بياناتال كسبلمةأصؿ  صحةب كفيمة   جراءاتإ استخداـ عمى تبادؿالمتعمؽ  بيذا ال
حجيػػة كرؽ كيكػػكف ليػػا نفػػس الػػعمػػى تػػكب لممكمعػػادؿ شػػكؿ إلكتركنػػي مقبكلػػة كػػدليؿ  الكتابػػة  فػػي تكػػكف 6.  

  الػػذم صػػدرت منػػو الكتابػػة عمػػى ىكيػػة الشػػخص ،حسػػب األصػػكؿ، التعػػرؼ أف يتسػػنى شػػريطة ىػػذااألخير  ، 
 في ظركؼ تضمف سبلمتيا. كأف يتـ إعدادىا كحفظيا 

 
 المعامالت اللكترونية مينأت :  3القسم

 
  ضمان أمن المعامالت اللكترونية :   7المادة

 
باسػػتعماؿ طػػرؽ دفػػع إلكتركنيػػة تكافػػؽ مػػدفكعاتيـ  ينفػػذكاف ألعمبلئػػو  السػػمع بمػػزكد الأف يسػػمح  يجػػبأ(  1.  

 في كؿ دكلة.  بياؤلنظمة المعمكؿ ل  اعمييا الدكلة كفق
إثبػات كجػكد التزامػات معينػة السػمع أك الخػدمات بكسػائؿ إلكتركنيػة كالػذم يػدعي بمػزكد اليتعيف عمى  (ب
 . كانتيائيا اتااللتزام ه ىذإثبات عدـ كجكد ،  براءة الذمة دعاء ا ند ع ،عميويتعيف ك  اكجكدى

 
كجػػػد اتفاقيػػػة سػػػارية بػػػيف ت كحيػػػث ال خػػػرل مبػػػادئ أعمػػػى لدكلػػػة عضػػػك األحكػػػاـ القانكنيػػػة تػػػنص لػػػـ  إذا  2.  

 كنـةالمماسػتخداـ كػؿ الكسػائؿ مػف خػبلؿ المكتكبػة باألدلة  المتعمقةالقاضي تسكية النزاعات  يتكلى األطراؼ، 
 . لتحديد السند األكثر احتماال  أيا كانت دعامتو  

 
مكثكقيػة كمصػداقية نفػس ألفعػاؿ ماضػية  بالكسػائؿ اإللكتركنيػة  آخر استنساخ م ألمنسخة  أك ليككف  (أ3.  
ة  المعتمػدة  مػف قبػؿ سػمط الييئػات نفسو إذا تمت المصادقة عمى النسخة كصكرة طبؽ األصؿ بكاسػطة الفعؿ 

 .   الطرؼ مدكلةل
 . مطابقة إصدار شيادة  يؤدم التصديؽ ، عند االقتضاء، إلى  (ب
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الػذم ينشػؤه جيػاز آمػف  كالػذم يسػتطيع المكقػع أف يبقيػو تحػت مراقبتػو  يكػكف التكقيػع اإللكتركنػي  ( أ4.  

مػػف المفتػػرض ( ب  المماثمػػة  لمتكقيػػع بخػػط اليػػد . مقبػػكالن بػػنفس الشػػركط الحصػػرية كيسػػتند إلػػى شػػيادة رقميػػة 
مف، آإنشاء التكقيع اإللكتركني بجياز تكقيع كثكقية ىذه الطريقة ، حتى  يثبت ما يخالؼ ذلؾ ،  عند ما يتـ م

 التكقيع. ىكية القائـ بالتعرؼ عمى ضماف تـ يسبلمة الفعؿ ك  اليضمف
 

 البيانات ذات الطابع الشخصي: حماية 2الفصل 
 ذات الطابع الشحصي : حماية البيانات   1 القسم
 ذات الطابع الشخصي البيانات بخصوص  ىذه االتفاقية : أىداف 8 دة الما
 
 ال، العامة كالحريات االساسية الحقكؽ تعزيز إلى ييدؼ قانكني إطار طرؼ بكضع  كؿ دكلة تمتـز       -1

كالمعاقبػة  الخصكصػيةمتعمقػة بانتيػاؾ  جريمػة ةأيػ قمػع ك البيانات ذات الطابع الشخصي الفعميػة  حماية سيما
 ذات الطابع الشخصي . البيانات حركة حرية بمبدأ المساس دكفعمييا 

 
حريػػات كالحقػػكؽ لا  تحتػػـر  -ميمػػا كػػاف شػػكميا-بيانػػات لممعالجػػة  ةأيػػ ا الجيػػاز أف يجػػب أف تضػػمف ىػػذ-2 

الدكلػػػػة كحقػػػػكؽ صػػػػبلحيات  األخػػػػذ فػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت بعػػػػيف االعتبػػػػار األساسػػػػية لؤلشػػػػخاص الطبيعيػػػػيف مػػػػع 
 . ا ألجميتي  أنشئت المؤسسات ؼ الاىدكاأل المجتمعات المحمية

 
 االتفاقيةتطبيق  مجال: 9 المادة 

 
 : األمكر التالية  ليذه االتفاقيةتخضع  1.  

مػف قبػؿ   شخصػيذات الطابع المبيانات لاستعماؿ أم  أوأم جمع أك معالجة أك إرساؿ أك تخزيف ( أ
 ؛ االعتبارية لمقانكف العاـ أكالقانكف الخاصكالييئات  ،شخص طبيعي أك الدكلة أك المجتمعات المحمية
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أكجػػػػو ثناء فػػػػي ممػػػػؼ/ باسػػػػت يتكقػػػػع  كركدىػػػػا أك كاردة لبيانػػػػات ليػػػػة آليػػػػة اك غيػػػػر آ   أم معالجػػػػة( ب
 ؛ ىذه االتفاقية مف  2- .9 في المادة الذككرة المعالجة 

 االتحاد اإلفريقي؛ في  دكلة عضك  أراضي بيانات تتـ في لمأم معالجة  ( ج
أك أمػػف الدكلػػة محاكمػػة الجػػرائـ بيانػػات تتصػػؿ بػػاألمف العػػاـ أك الػػدفاع أك البحػػث أك لمة أم معالجػػ ( د

 خػػػػرلاأل القانكنيػػػػة  نصػػػػكصالك الخاصػػػػة حكػػػػاـ االسػػػػتثناءات المحػػػػددة  بمكجػػػػب األمػػػػع مراعػػػػاة 
 السارية 

 
 عمى ما يمي: تطبؽ ىذه االتفاقية ال 2.  

الشخصػية أك ألنشػطتو الحصػرم  طػاراإلشػخص طبيعػي ضػمف  يقػكـ بيػا معالجة البيانات التػي  ( أ
 أك بػػػأطراؼ ثالثػػػة  المنػػػتظـ  تصػػػاؿاال يػػػذه البيانػػػات يقصػػػد   مػػػع ذلػػػؾ ب، شػػػريطة أف ال المنزليػػػة

 لنشر؛ ا
إلػػى شػػبكة رقميػػة  الكصػػكؿ الفعاليػػات الفنيػػة لئلرسػػاؿ ك  إطػػارمسػػتخرجة ضػػمف المؤقتػػة النسػػخ ال  ( ب

 فقػػػػط آخػػػػريف منتفعػػػػيف  مكػػػػيف تكمؤقػػػػت لمبيانػػػػات كبغػػػػرض كسػػػػيط أكتكمػػػػاتيكي  تخػػػػزيف بيػػػػدؼ 
 . بشكؿ أفضؿ عمى المعمكمات المرسمة  ات  مف الحصكؿ  الخدمب

 
المسػبقة مف اإلجراءات   يستثنى. ذات الطابع الشخصي لمعالجة البيانات  المسبقة : الجراءات 10 المادة 
 :مايمي

 ىذه االتفاقيةمف  2.-9  المعالجة المذككرة في المادة( أ
 خاص لبلستعماؿ الشخصيسجؿ حفظ   فقط  يدؼتست ي المعالجة الت( ب
، نقابيػة غير ربحية أك دينيػة أك فمسػفية أك سياسػية أك  ىيئة  ةأك أي جمعية  تنفذىا  المعالجة التي ( ج

كال يقصػػد  الجمعيػػة أك الييئػػة  المػػذككرتيفشػػريطة أف تكػػكف المعمكمػػات المعالجػػة منسػػجمة مػػع أىػػداؼ 
 . ألطراؼ ثالثة اإلببلغ منيا 
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ىػذه مػف  5.-10ك 4.-10 تيف أعبله كفي الماد 1.-10باستثناء الحاالت المنصكص عمييا في المادة 2.  
 ذات الطابع الشخصي بمعالجة البيانات  الحماية سمطة خطار إيجب ، االتفاقية

 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يذتنفشكؿ يال التي   الشخصيذات الطابع فيما يتعمؽ بالفئات األكثر شيكعان لمعالجة البيانات 3.  

محمايػػػة كضػػػع كنشػػػر معػػػايير بيػػػدؼ الكطنيػػػة ل لمسػػػمطة الفرديػػػة، يجػػػكز  ات انتياكػػػان لمحيػػػاة الخاصػػػة أك لمحريػػػ
 . أك اإلعفاء منو التصريح بلتزاـ التبسيط ا

 
 : ، يتـ تنفيذ ما يمي محمايةمف السمطة الكطنية  لترخيص البعد   4.  

 ؛ ىصحفي المجاؿ ال ثك كبح كراثيةت معمكماكمتعمقة  ب شخصيذات طابع معالجة بيانات ( أ
أك الجنائيػػػة أك اإلدانػػات  الجػػػرائـ حػػكؿ معمكمػػػات ب كمتعمقػػة   شخصػػػيذات طػػابع معالجػػة بيانػػػات ( ب

 التدابير األمنية؛ 
ىػذه مف  15 بط ممفات كما ىك منصكص في المادةبغرض ر   شخصي ذات طابع  معالجة بيانات( ج

 ىكية أخرل ذات طبيعة مشابية؛ ةرقـ ىكية كطني أك أيب متعمقة أك معالجة بيانات  االتفاقية
 ؛ القياس البيكلكجي تشمؿ معمكمات   شخصيذات طابع ( معالجة بيانات د
، ال سيما ألغراض تاريخيػة أك إحصػائية أك ةعام  كمصمحة   شخصي ذات طابع  معالجة بيانات( ق

 عممية. 
الدكلػػة أك مؤسسػػة عامػػة أك  تنفػػذ باسػػـ  التػػي  شخصػػيالبيانػػات ذات الطػػابع المعالجػػة ل إف اتخػػاذ قػػرار 5.  

قػػانكف تشػػريعي أك ،يػػتـ بمكجػػب عامػػة  مصػػمحة  يػػدير  خػػاص القػػانكني لممجتمػػع محمػػي أك شػػخص معنػػكم 
 محماية.ل  تقديـ رأم مدعـ باألدلة إلى  السمطة الكطنية بعد   يصدرتنظيمي 

 
 : ما يمي البيانات ىذة معالجة تتناكؿ  

 الدفاع أك األمف العاـ؛ أمف الدكلة ك ( أ
ثبػػػات  منػػػع كتحػػػرم ( ب أك تػػػدابير جنائيػػػة أك تنفيػػػذ إدانػػػات  المبلحقػػػة القضػػػائية لمجػػػرائـ  المرتكبػػػة ك  كا 

 أمنية؛ 
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 ؛  تعداد السكاف حكؿ  دراسات( ج
أك  يػػػةصػػػؿ أك العرقاألبطريقػػػة مباشػػػرة أك غيػػػر مباشػػػرة  تبػػػرز   شخصػػػي ذات طػػػابع  جمػػػع بيانػػػات( د

القناعػػات السياسػػية أك الفمسػػفية أك الدينيػػة أك عضػػكية النقابػػات المينيػػة أك أك ، نسػػاب أك األ، اإلقميميػػة
 بالصحة أك بالحياة الجنسية.  ةتعمقمبيانات 

 
 ما يمي:  الترخيصيجب أف تكضح طمبات اآلراء كاإلفادات كطمبات 6.  

 ألصػكؿ اض حسػب ىكية كعنكاف المكظؼ الذم يعػالج البيانػات، أك ىكيػة كعنػكاف ممثمػو المفػك ( أ
 الدكلة العضك في االتحاد اإلفريقي؛  أراضيفي  ة عدـ استقراره في حال

  لكظائؼ معالج البياناتىدؼ المعالجة ككصؼ عاـ ( ب
 معالجة أخرل؛ لمربط  بعمميات أخرل  أشكاؿ  أية التكصيبلت البينية المتكقعة أك ( ج
 األشخاص المعنييف بالمعالجة؛  ات ئالمعالجة، كأصميا كف البيانات ذات الطابع الشخصي( د
 مدة االحتفاظ بالبيانات المعالجة؛ ( ق
األشػػػػخاص  ة المعالجػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى فئػػػػعمميػػػػة إجػػػػراء  لة  عػػػػف أك خػػػػدمات مسػػػػؤك  ةخدمػػػػ( ك

 لخدمة؛ مقتضيات  االمطمعيف عمى البيانات المسجمة بحكـ كظائفيـ أك 
 ؛  بياناتبالالمتعمقة تصاالت الاألشخاص المؤىميف لتمقي ا( ز
 ؛ عمى البيانات  حؽ في اإلطبلعال اإلدارة التي يمارس فييا كظيفة الشخص أك ( ح
 التدابير المتخذة لضماف أمف معالجة البيانات؛ ( ط
 فرعي؛  مقاكؿاستخداـ  المجكء إلى مؤشر  ( م
حػػػاد إلػػػى بمػػد ثالػػػث لػػػيس عضػػكان فػػػي االت  الشخصػػػيذات الطػػابع المتكقػػػع لمبيانػػػات  التحكيػػؿ  (ؾ

 بالمثؿ.  المعاممة اإلفريقي، مع مراعاة 
 

مػػف تػػػاريخ اسػػتبلـ طمػػب الػػػرأم أك  ة اعتبػػارا محػػػدد ةزمنيػػ فتػػرةخػػػبلؿ ا قػػرار  الكطنيػػة لحمايػػػة تتخػػذ  سػػمطة ا7.
سػػمطة  معمػػؿ تتخػػذه  عمػػى قػػرار ة بنػػاء الزمنيػػ ه الفتػػرة يجػػكز تمديػػد أك عػػدـ تمديػػد ىػػذغيػػر أنػػو ،  .التػػرخيص
 . الكطنية الحماية 
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 الحماية الكطنية بكسيمة إلكتركنية أك بالبريد سمطة إلى  الترخيص يجكز إرساؿ اآلراء كاإلفادات كطمبات 8.  

 . العادل
 

  محاـ بكاسطة  شخص يعمؿ لحسابو الخاص أك كؿ الحماية الكطنية مف قبؿ  بسمطة   االتصاؿ يجكز 9.  
 . األصكؿأك أم شخص طبيعي أك معنكم آخر مفكض حسب 

 
  الشخصيذات الطابع : الطار المؤسسي لحماية البيانات 2  القسم

 
 سمطات الحماية الوطنية لمبيانات ذات الطابع الشخصي و تنظيمتشكيل : وضع، 11المادة 

 
ذات الطػابع إنشػاء سػمطة مسػؤكلة عػف حمايػة البيانػات بفػي االتحػاد اإلفريقػي  طػرؼ كػؿ دكلػة  تمتـز  ( أ1.  

 الشخصي. 
ذات الطػابع ضػماف معالجػة البيانػات كمكمفػة  ب مسػتقمة  ةيػإدار سػمطة الكطنيػة  الحمايػةسمطة  تككف  ( ب

 . ا  ألحكاـ ىذه االتفاقية كفق  الشخصي
 

بحقػػػكقيـ  البيانػػػات معالجػػػةعمميػػػة   كالمسػػػؤكليف عػػػف الحمايػػػة الكطنيػػػة األشػػػخاص المعنيػػػيف تطمػػػع سػػػمطة  .  
 ككاجباتيـ. 

 
حمايػة البيانػات ب السػمطة الكطنيػة المكمفػة تشػكيؿ  كؿ دكلة عضكدد تح ، 6.-11بالمادة  المساس دكف 3.  

 . ذات الطابع الشخصي 
 

فػػي  السػػارية ؤلحكػاـ اـ  التحقػؽ  كفقػػا   لميػػتنفيػػذ يجػكز تكجيػػو الػدعكة إلػػى ككػػبلء محمفػيف لممشػػاركة فػي 4.  
 الدكؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي.
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 كؿ دكلة عضك. السارية  في منصكص ل  كفقا مسرية المينية ل الحماية الكطنية  سمطةيخضع أعضاء ( أ5.  

المداكالت ب المتعمقة قكاعد ال، ، تحدد بصفة خاصة  قكاعد إجراءات كطنية  حماية سمطة كؿ  تضع ( ب
 . التحقيقات كتقديـ الطمبات ك 
 

  القػادة  كظػائؼ ممارسػةمػع الحككمػة، ك فػي عضػكية الالحماية الكطنيػة مػع  في سمطةعضكية ال تتعارض  6.  
 . كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا الخاص  للقطاع ا في مؤسسات  المساىمةحيازة ممؤسسات التنفيذية ك ل
 

فيمػػا كاممػػة الحصػػانة الب الكطنيػػة الحمايػػة سػػمطةالتشػػريعات الكطنيػػة، يتمتػػع أعضػػاء ب  المسػػاس دكف ( أ7.  
 . مياميـ  ة التي يعبركف عنيا عند ممارس يخص  اآلراء 

 . مياميـ ممارسة  فيالحماية تعميمات مف أم جية  سمطة أعضاء يتمقى ال ( ب
 
المكارد البشػػرية كالفنيػػة كالماليػػة  البلزمػػة إلنجػػاز بػػ الحمايػػة الكطنيػػة  سػػمطة بتزكيػػد األطػػراؼ الػػدكؿ  تمتػػـز .8 

 . اميمتي
 

  الوطنية لحمايةصالحيات سمطات :  12 المادة 
 

ىػػذه حكػػاـ كفقػػا أل الشخصػػيذات الطػػابع معالجػػة البيانػػات ة مكمفػػة بالسػػير عمػػى الكطنيػػ الحمايػػة سػػمطات1.  
 في الدكؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي. االتفاقية 

 
 تيديػدان لمحريػات العامػة التشكؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف  اف الحماية الكطنية . تتأكد سمطات 2 
 : ، فيى مكمفة بما يميغايةليذه الك  الخاصة.  تيـ ممكاطنيف كحيال
 ؛  لشخصيذات الطابع اكؿ طمب رأم بخصكص معالجة البيانات االستجابة ل ( أ 
 معالجة البيانات بحقكقيـ ككاجباتيـ؛  كالمسؤكليف عف عمميةإعبلـ األشخاص المعنييف ( ب
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 ة؛ معالجة ممفات البيانات، ال سيما الممفات الحساسب حاالت، ال عدد مف في الترخيص ( ج
 ؛  الشخصي ذات الطابع  معالجة البياناتإلنشاء عمميات   المسبقة اإلجراءات  تمقي( د
عػػبلـ أصػػحابيا   الشخصػػيذات الطػػابع تمقػػي الػػدعاكل كالمطالػػب كالشػػكاكل المتعمقػػة بمعالجػػة البيانػػات ( ق كا 

 ؛بالردكد المتعمقة بيا 
 بيا؛  عممت الفات التي بأنكاع معينة مف المخ دكف إبطاء القضائيةة إعبلـ السمط( ك
بكاسػطة مكظفييػا أك أم خبيػر  ،كذلػؾ  الشخصػيذات الطػابع مبيانػات ل  إجراء التحقيقات في كؿ معالجة ( ز

 ؛ ضركرم آخر  
 عف معالجة بيانات؛  يففرض عقكبات إدارية كمالية عمى مسؤكل( ح
 ؛ يكر الجمكتعميميا عمى   الشخصيذات الطابع البيانات معالجة تحديث دليؿ ( ط
القػػػائميف  أك   الشخصػػػيذات الطػػػابع معالجػػػة البيانػػػات ب المعنيػػػيف تقػػػديـ النصػػػيحة لؤلشػػػخاص كالييئػػػات ( م
 ؛ مف ىذاالقبيؿ مبياناتلمعالجة  عمميات  إنجاز محاكالت أك تجارب مف شأنيا ب
 عبر الحدكد؛   الشخصيذات الطابع بتحكيؿ البيانات  الترخيص( ؾ
 طار التشريعي كالتنظيمي لمعالجة البيانات؛اإلتبسيط كتحسيف ب كفيمة مقترحات تقديـ  ( ؿ
 في بمداف ثالثة؛   الشخصيذات الطابع آليات لمتعاكف مع سمطات حماية البيانات  إنشاء( ـ
 ؛  الشخصيذات الطابع المشاركة في مفاكضات دكلية بشأف حماية البيانات ( ف
في الدكؿ  المختصةالسمطات  إلىدكرية محددة جيدان لتقديمو  فترة زمنيةل اكفق عف األنشطة   إعداد تقرير (س

 األعضاء في االتحاد اإلفريقي. 
 

 الحماية الكطنية اتخاذ اإلجراءات التالية:  لسمطات يجكز 3.  
 ىذه االتفاقية عف  يتقيد بالتزاماتو  الناجمةبيانات ال ال مسؤكؿ عف معالجة تكجيو إنذار ألم مكظؼ ( أ

 . ا السمطة تحددى ةزمنيفترة نتياكات خبلؿ االإنياء ب   أمر قضائي ( ب
 

 لؤلمػر القضػائي معالجػة البيانػات  المسؤكؿ عف  امتثاؿفي حاؿ عدـ  -الحماية الكطنية  لسمطات يجكز 4.  
 :  العقكبات التالية ،  إجراءات الخصكمةبعد ،فرض أف ت  -يلإالمكجو 
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 ؛ الممنكحة سحب مؤقت لمرخصة( أ
 ـ لمرخصة؛ سحب دائ( ب
 .غرامة مالية فرض( ج

 
أك اسػػػتعماليا إلػػػى انتيػػػاؾ   الشخصػػػيذات الطػػػابع فػػػي حػػػاالت الطػػػكارئ، حيػػػث تػػػؤدم معالجػػػة البيانػػػات 5.  

 تقرير ما يمي: ( إجراءات الخصكمة بعد )الحماية الكطنية  لسمطات الحقكؽ كالحريات األساسية، يجكز 
 إيقاؼ معالجة البيانات؛ ( أ

 المعالجة؛   الشخصيذات الطابع يانات حجب بعض الب( ب
 ىذه االتفاقيةحكاـ أل حظر مؤقت أك دائـ ألم معالجة مخالفة ( ج

 
 الحماية الكطنية لبلستئناؼ.  سمطات المتخذة  مف قبؿ كالقرارات  المفركضة تخضع العقكبات 6.  

 
  صيالشخذات الطابع  البيانات معالجة  بالظروف المتعمقة االلتزامات: 3القسم 

 
  الشخصيذات الطابع : المبادئ األساسية التي تحكم معالجة البيانات 13 المادة 

  
 وشرعيتيا  الشخصيذات الطابع : مبدأ الموافقة عمى معالجة البيانات 1المبدأ 

 
كمػػػع ذلػػػؾ، يجػػػكز الشػػػخص المعنػػػي.  إذا كافػػػؽ عمييػػػاشػػػرعية  البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػيتعتبػػػر معالجػػػة 
 شرط المكافقة ىذا إذا كانت المعالجة ضركرية :إعفاؤه مف مف 

 
 المعالجة؛  المسؤكؿ عف عممية لتزاـ قانكني يخضع لو بالنسبة  ال( أ

 لممسػػػػؤكؿ عػػػػف ممارسػػػػة سػػػػمطة عامػػػػة ممنكحػػػػة ذات صػػػػمة  ب أك ةعامػػػػ ذات مصػػػػمحةلتنفيػػػػذ ميمػػػػة ذات ( ب
 البيانات؛ تـ إببلغو  بالمعالجة أك لطرؼ ثالث 
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 بناءن عمى طمبو؛ ُاتخذت إجراءات تعاقدية مسبقة تنفيذ  فيو أك االمعني طرف الشخص  يعتبرلتنفيذ عقد ( ج
 ساسية لمشخص المعني. األحريات الحقكؽ ك المصالح أك اللحماية ( د

 
 : مبدأ مشروعية ونزاىة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي2لمبدأ ا
 

كنزييػػة كخاليػػة بطريقػػة مشػػركعة  طػػابع الشخصػػيالبيانػػات ذات اليجػػب جمػػع كتسػػجيؿ كمعالجػػة كتخػػزيف كنقػػؿ 
 . مف الغش 

 
 المحافظة عمى البيانات ذات الطابع الشخصي ومدى أىمية : مبدأ ىدف 3المبدأ 

 
تمػػؾ ، كال يجػػكز  معالجػػة ةشػػرعيالك  ة صػػريحال ة ،محػػدداألىػػداؼ  الالبيانػػات مػػف أجػػؿ  جمػػع  يجػػب  ( أ

 ة. األىداؼ المذككر الحقا بما يتعارض  مع   البيانات 
ة التػػي مػػف النيائيػػألىػػداؼ كغيػػر مفرطػػة فيمػػا يتصػػؿ با كذات صػػمة يجػػب أف تكػػكف البيانػػات مبلئمػػة  ( ب

 معالجتيا.  البيانات أك  جمع تـ أجميا 
جمػػع  األىػػداؼ التػػي تػػـ مػػف أجميػػا يجػػب حفػػظ البيانػػات لمػػدة ال تتجػػاكز المػػدة المطمكبػػة لتحقيػػؽ     (ج

 كمعالجة البيانات المذككرة. 
معالجػػػػػة البيانػػػػػات  ل محػػػػػددة  لتمبيػػػػػة احتياجػػػػػات إالعػػػػػد الفتػػػػػرة المػػػػػذككرة االحتفػػػػػاظ بالبيانػػػػػات يجػػػػػكز بال( د

 . األحكاـ القانكنية ألغراض تاريخية أك إحصائية أك بحثية بمكجب 
 

 : مبدأ دقة البيانات ذات الطابع الشخصي4المبدأ 
 

حذؼ ل. كيجب اتخاذ كؿ إجراء معقكؿ عند االقتضاء  حديثة كيجب أف تككف البيانات التي تـ جمعيا دقيقة، 
 . اعكلجت مف أجمي أكجمعت ألىداؼ التي أك الناقصة فيما يتصؿ باغير الصحيحة أك تصحيح البيانات 
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 : مبدأ شفافية البيانات ذات الطابع الشخصي5المبدأ 
 

بالبيانػػات ذات  تتعمػػؽالمعالجػػة تػػكفير معمكمػػات إلزاميػػة مػػف جانػػب المسػػؤكؿ عػػف عمميػػة يسػػتمـز مبػػدأ الشػػفافية 
 .  الطابع الشخصي

 
 : مبدأ سرية وأمن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي6المبدأ 

 
، ال سػػػيما عنػػػدما تشػػػمؿ تػػػكفير الحمايػػػة ليػػػابشػػػكؿ سػػػرم ك  البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػييجػػػب معالجػػػة ( أ

 معينة اتصاؿ المعالجة نقؿ  البيانات عمى شبكة
 يػكفراختيػار مقػاكؿ فرعػي  ميو يتعيف ع حساب المسؤكؿ عف عممية المعالجة،عند ما  يتـ تنفيذ المعالجة ل(ب

االلتػػزاـ بػػاإلجراءات   السػػير عمػػى المقػػاكؿ الفرعػػي عمػػى ك  لزامػػا عمػػى ىػػذا المسػػؤكؿ ضػػمانات كافيػػة. كيكػػكف 
 ىذه االتفاقيةفي  المنصكص عمييا األمنية 

 
 ساسةمعالجة البيانات الحب ومتعمقة : مبادئ محددة 14 المادة 

 
عرقيػػة أك تكشػػؼ  عػػف  األصػػكؿ الجنسػػية كالبيانػػات لمنػػع أم جمػػع أك معالجػػة طػػراؼ  بالػػدكؿ األتمتػػـز   1.  

عضػكية فػي نقابػات الفمسػفية أك الدينيػة أك القناعػات السياسػية أك اآلراء الأك  األنسػاب دينية أك الأك  اإلقميمية 
بيانػات عػف الحالػة الصػحية لمشػخص جمػع ،  بشػكؿ أعػـ كراثيػة أك، المعمكمػات الجنسية أك الحياة المينية أك 
 المعني.

 
 عمى األنكاع التالية مف معالجة البيانات، حيث:  1.-14الكارد في المادة  الحظر . ينطبؽ2
 بيانات منشكرة بشكؿ كاضح مف قبؿ الشخص المعني؛  البيانات ذات الطابع الشخصيتشمؿ معالجة ( أ

 ؛ السارية منصكص ل  اعمى المعالجة ككفق،  ا كانت الكسيمةأي، الخطية أعطى الشخص المعني مكافقتو ( ب
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لحمايػػػة المصػػػالح الحيكيػػػة لمشػػػخص المعنػػػي أك  ضػػػركرية البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػيمعالجػػػة  تكػػػكف(ج
 إعطاء ىذه المكافقة؛  عف الشخص المعني  جسديان أك قانكنيان عجز  ةلشخص آخر في حال

لممارسػػة أك الػػدفاع ا، ك اإلثبػػات ألغػػراض  ضػػركرية الجينيػػة عمػػى كجػػو الخصػػكص معالجػػة البيانػػات تكػػكف ( د
 ؛ الحؽ في الدعكل القانكنية عف 
 تحقيؽ جنائي؛ فتح دعكل قضائية أك  اقامة( ق
ضػػػػركرية لمصػػػػالح العػػػػاـ، خاصػػػػةن ألغػػػػراض تاريخيػػػػة أك  البيانػػػػات ذات الطػػػػابع الشخصػػػػيمعالجػػػػة تكػػػػكف ( ك

 إحصائية أك عممية؛ 
إجراءات تعاقدية مسبقة بناءن اتخاذ   فيو أك  الطرؼ المعني طرفيعتبر لتنفيذ عقد  ضركريةلمعالجة اتككف ( ز

 عمى طمب الشخص المعني خبلؿ فترة ما قبؿ العقد؛ 
 ؛ المسؤكؿ عف المعالجة  خاضع لو يبالتزاـ قانكني أك تنظيمي لمتقيد    ضركريةالمعالجة تككف ( ح
سػمطة تسػندىا ىػذه البيػا سػمطة عامػة أك  تقػـك يذ ميمة ذات نفع عاـ أك ميمػة لتنف ضركريةالمعالجة تككن( ط

 البيانات؛ ُأبمغ  بطرؼ ثالث ى لإالمعالجة أك  إلى المسؤكؿ عف 
أم كياف غير ربحػي آخػر أك ألغػراض  إطار النشاطات الشرعية لمؤسسة أك اتحاد أكفي  تمت المعالجة ( م

المعالجة فقط بأعضاء  تتعمؽ يجب أف  كمعى ذلؾ ، . نقابية ألغراض سياسية أك دينية أك مساعدة ذاتية أك 
ىدفػو، شػريطة عػدـ   تحقيػؽكمرتبطػة ب ةمنتظمػ تاتصػاالالذيف يقكمكف  معو  بالكياف المذككر أك األشخاص 

 نقؿ البيانات ألطراؼ ثالثة دكف مكافقة الشخص المعني. 
 

ض صػحفية أك ألغػراض بحػث أك ألغػراض فنيػة أك ألغػرا البيانػات ذات الطػابع الشخصػيتككف معالجػة 3.  
مقبكلة حيث يككف اليدؼ مف المعالجة حصريان التعبير األدبي كالفني أك لممارسة مينيػة  ةأدبيفنية أك  اتلتعبير 

 قكاعد أخبلقيات ىذه الميف.  النشاط صحفي أك بحثي كفق
 

ت الكطنيػػػة المتصػػػمة بقطػػػاع كسػػػائؿ تطبيػػػؽ األنظمػػػة كالتشػػػريعاىػػػذه االتفاقيػػػة يجػػػب أف ال تعيػػػؽ أحكػػػاـ 4.  
أحكاـ قانكف العقكبات التي تحدد شركط ممارسة كذلؾ اإلعبلـ المطبكعة أك المسمكعة أك المرئية كنصكص ك 
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الحيػػاة الخاصػػة  ات، انتياكػػعنػػد االقتضػػاء،كتقمػػع  ات التعكيضػػتػػكفر ، ك لتػػي تمنػػع كتقيػػد الػػرد،  كافػػي حػػؽ ال
 كسمعة األشخاص العادييف. 

 
تترتػػب عميػػو آثػػار قانكنيػػة بالنسػػبة  شػػخص أك   لسػػمكؾ   تقييمػػا   يقتضػػيأم قػػرار  اف يسػػتند ز ال يجػػك 5.  

بغرض تحديد ممؼ الشخص المعني أك  ذات الطابع الشخصي لمبيانات  االلكتركنيةالمعالجة  لشخص،  إلى 
 تقييـ جكانب محددة مف شخصيتو. 

 
إلى دكلة ليسػت عضػكان   شخصيذات طابع بيانات   تحكيؿمعالجة البيانات اليجكز  لممسؤكؿ عف    (أ6.  

مػػػف حمايػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة كالحريػػػات كالحقػػػكؽ  يػػػافريقػػػي مػػػا لػػػـ تػػػكفر ىػػػذه الدكلػػػة مسػػػتكل كاففػػػي االتحػػػاد األ
 . بالنسبة لممعالجة التي تككف أك قد تككف ىذه البيانات مكضكعا ليا األساسية لؤلشخاص 

سػمطة يػذا النقػؿ مػف ب  إذنػا حاؿ طمػب مكظػؼ معالجػة البيانػات أعبله،  في الكارد ال ينطبؽ الحظر ( ب
 إلى البمد الثالث المذككر   شخصي ذات طابع  قبؿ نقؿ أم بيانات الكطنية  الحماية

 
 البيانات ذات الطابع الشخصي: ترابط ممفات 15المادة 

  
يػػػؽ أىػػػداؼ قانكنيػػػة حقمػػػف ىػػػذه االتفاقيػػػة مػػػف  4.-10ضػػػح فػػػي المػػػادة تػػػرابط الممفػػػات المك  يجػػػب أف يمكػػػف

الحقػكؽ  الحػد مػف  كتشريعية تمثؿ مصالح شػرعية لمػكظفي معالجػة البيانػات، كأف ال تػؤدم إلػى تمييػز أك إلػى
عػػػيف يجػػػب أف يأخػػػذ بكماتػػػدابير أمنيػػػة. ب  مقترنػػػا كػػػكف ي ؤلشػػػخاص المعنيػػػيف كأف ال ل كالحريػػات كالضػػػمانات 

 . المتربطة البيانات  أىمية االعتبار مبدأ 
 

 تكون محل المعالجة   التي البيانات ذات الطابع الشخصي صاحب ،: حقوق الشخص4القسم 
  المعموماتفي : الحق 16 المادة 
الػػذم سػػتعالج بياناتػػو بالمعمكمػػات التاليػػة فػػي مكعػػد؛ ال  معالجػػة البيانػػات تزكيػػد الشػػخص المسػػؤكؿ عػػف عمػػى 

 المستخدمة:  يتجاكز كقت جمع ىذه البيانات بغض النظر عف الكسائؿ كالتسييبلت
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 ، ىكية ممثمو؛ عند االقتضاء ن ىكيتو، ك ( أ
 الغرض مف استعماؿ البيانات المعالجة؛ ( ب
 فئة البيانات المعنية؛ ( ج
 ترسؿ لو البيانات؛  يمكف  المتمقي الذم( د
 الممؼ؛ في  إمكانية طمب عدـ البقاء ( ق
 ؛ تصحيحيا كفي الشخص الخاصة ببيانات الاإلطبلع عمى في حؽ ال( ك
 مدة االحتفاظ بالبيانات؛ ( ز
 إمكانية تحكيؿ البيانات إلى بمداف ثالثة. ( ح
 

 الحصول عمى البيانات : حق 17 المادة 
 ما يمي: ب هيحؽ ألم شخص طبيعي ستعالج بياناتو الشخصية الطمب مف المكظؼ القائـ بيذه المعالجة تزكيد

 ة المعالجة؛ تقييـ كمناقش مفالمعمكمات التي مف شأنيا تمكينو ( أ
  البيانات ذات الطابع الشخصيتأكيد معالجة أك عدـ معالجة ( ب
لمشػػخص باإلضػػافة إلػػى أم معمكمػػات أخػػرل متػػكفرة عػػف أصػػؿ ىػػذه  البيانػػات ذات الطػػابع الشخصػػينقػػؿ ( ج

 البيانات؛ 
ات المعالجػػة، كمتمقػػي البيانػػ البيانػػات ذات الطػػابع الشخصػػيمعمكمػػات بخصػػكص غػػرض المعالجػػة، كفئػػات ( د

 المعالجة أك فئات الجيات التي سترسؿ إلييا البيانات. 
 

 : حق االعتراض18 المادة 
 

 البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػي، عمػػػى معالجػػػة قانكنيػػػةمػػػف حػػػؽ أم شػػػخص طبيعػػػي االعتػػػراض، ألسػػػباب 
 . /بياالخاصة بو
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ليا بالنيابػػة عػػف طػػرؼ كلػػو الحػػؽ فػػي إعبلمػػو قبػػؿ نقػػؿ بياناتػػو، فػػي المقػػاـ األكؿ، إلػػى طػػرؼ ثالػػث أك اسػػتعما
 . .عمى ىذا النقؿ أك االستعماؿ مجانا ثالث بغرض التكقعات ، كأف يعرض عميو صراحةن حؽ االعتراض 

 
 الحذف : حق التصحيح أو19المادة 

 
م شػػخص طبيعػػي الطمػػب مػػف مكظػػؼ معالجػػة البيانػػات تصػػحيح أك إكمػػاؿ أك تحػػديث أك حجػػب أك يجػػكز أل 

أك  خاطئةالخاصة بو في حاؿ كانت ىذه البيانات  ت ذات الطابع الشخصيمبيانال ، االقتضاء ، حسب حذؼ
 ناقصة أك غير كاضحة أك قديمة، أك تـ حظر جمعيا أك استعماليا أك نقميا أك االحتفاظ بيا. 

 
 البيانات ذات الطابع الشخصي المسؤول عن معالجة  التزامات: 5  القسم

 
 : التزامات السرية 20 المادة 

 
سػػػرية. كيجػػػب أف تػػػتـ المعالجػػػة حصػػػريان بكاسػػػطة  البيانػػػات ذات الطػػػابع الشخصػػػيف معالجػػػة يجػػػب أف تكػػػك 

 معالجة البيانات كبمكجب تعميمات صادرة منو. عف  المسؤكؿ  سمطة أشخاص يعممكف تحت 
 

 األمن لتزامات إ: 21 المادة 
 

لبيانات، ال سيما، منع تشكيو يتعيف عمى مكظؼ المعالجة اتخاذ جميع االحتياطات البلزمة بناءن عمى طبيعة ا
 . مرخص ليا بذلؾ ىذه البيانات أك إتبلفيا أك اإلطبلع عمييا مف قبؿ أطراؼ ثالثة غير 

 
 الحفظلتزامات إ: 22 المادة 

لمػدة ال تتجػاكز المػدة المطمكبػة لتحقيػؽ اليػدؼ مػف جمػع كمعالجػة  البيانات ذات الطابع الشخصييجب حفظ 
  البيانات المذككرة.
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 االستمراريةلتزامات إ: 23 ة الماد
 
البيانػات ذات الطػابع المعالجة اتخاذ كافػة التػدابير  المبلئمػة لضػماف إمكانيػة اسػتعماؿ  المسؤكؿ عف عمى ( أ

 المعالجة بغض النظر عف األداة الفنية المستخدمة في العممية.  الشخصي
 
عائقػان أمػاـ ىػذا  التقنيػة طػكراتالتعمػى مكظػؼ المعالجػة أف يضػمف، عمػى كجػو الخصػكص، أف ال تشػكؿ ( ب

 االستعماؿ. 
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 ومكافحة الجريمة االلكترونية اللكتروني من األ تعزيز : 3الفصل 
 

 الوطني المستوى عمى اتخاذىاالواجب   اللكتروني األمن تدابير: 1القسم 
 

 الوطني اللكتروني من األإطار  24 : المادة 
 

 السياسة الوطنية1. 
 
تعتػػرؼ  اإللكتركنػػيمػػف كطنيػػة لؤلكضػػع سياسػػة ب -بالتعػػاكف مػػع األطػػراؼ المعنيػػة – طػػرؼ كػػؿ دكلػػة تمتػػـز  

باسػتعماؿ طريقػة  االمخػاطر التػي تكاجييػ بالنسػبة لمؤلمػة ، كتحػدد بأىميػة البنيػة التحتيػة األساسػية لممعمكمػات
 . بخطكطيا العريضة  تنفيذ أىداؼ ىذه السياسة ةقيطر  تكضح كافة المخاطر ك لمكافحة 

 
 االستراتيجية الوطنية2. 
 

 مػفكطنيػة لؤللتنفيػذ سياسػة  كافيػة االسػتراتيجيات البلزمػة التػي تراىػا مناسػبة ك  باعتماد  االطراؼالدكؿ  تمتـز 
كالشػراكة بػيف  القػدراتالػكعي كبنػاء مسػتكل كرفػع ، كالتنمية التشريعي، السيما في مجاؿ اإلصبلح  اإللكتركني

 إنشػػاء. كعمػػى ىػػذه االسػػتراتيجيات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ،الػػدكليالقطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص كالتعػػاكف 
مػػف خػػبلؿ إرسػػاء  بنجػػاح اإللكتركنػػي مػػف األأىػػداؼ كأطػػر زمنيػػة محػػددة لتنفيػػذ سياسػػة تحديدىياكػػؿ تنظيميػػة ك 

 التعاكف الدكلي. لؤلحداث  إلدارة فعالة   أسس 
 القانونية: التدابير 25 المادة 

 يمة اللكترونيةالجر  لمكافحةتشريعات 1. 
 التػػى الجنائيػػةفعػػاؿ لتجػػريـ األتراىػػا فعالػػة  ك/أك تنظيميػػة  اعتمػػاد إجػػراءات تشػػريعيةطػػرؼ  ب دكلػػةكػػؿ  تمتػػـز 

  التػػػي تعالجيػػػا كالبيانػػػاتاالتصػػػاالت ك  المعمكمػػػات  تكنكلكجيػػػار كبقػػػاء أنظمػػػة يتػػػؤثر عمػػػى سػػػرية كسػػػبلمة كتػػػكف
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كمقاضػاتيـ  المخػالفيف لمبحػث عػف فعالػة التي تعتبرىػا جرائية اإلتدابير ال لمشبكات ،فضبل عف البنية التحتية ك 
 مستخدمة في أفضؿ الممارسات الدكلية. ال المغة بمراعاة  اختيار  الدكؿ األعضاء  تمتـز. 
 

 السمطات التنظيمية الوطنية2. 
 

ية محػددة إلػى إلسػناد مسػؤكل راىػا ضػركرية ت ك/ أكتنظيميػة  اعتماد إجراءات تشػريعيةب  طرؼ دكلة كؿ  تمتـز
 سػػمطةبغيػػة منحيػػا ليػػذه المؤسسػػات  المعينػػيف مػػكظفيف ال ككػػذلؾ ، المؤسسػػات الحديثػػة اك القائمػػة مػػف قبػػؿ

عمى سػبيؿ المثػاؿ  ،شمؿ بما ي  اإللكتركنيمف األلعمؿ في جميع جكانب تطبيؽ ا  كقدرة شرعية عمى  قانكنية
 الجنائيػػة تحقيقػػات الك  التصػػالحية اؿ العدالػػةفػػي مجػػ التعــاون و االسػػتجابة لؤلحػػداث  كالتنسػػيؽ  ،الحصػػرال 
 الخ.  ،المبلحقة القضائية ك 
 

 حقوق المواطنين3. 
 

كػؿ  تحػرص ككضػع إطػار لتنفيػذىا،  اإللكتركنػيمػف طػار األإفي ك/أك تنظيمية عند اعتماد إجراءات تشريعية 
ر الػػػكطني كالقػػػكانيف دسػػػتك الحقػػػكؽ المػػػكاطنيف التػػػي يضػػػميا  اإلجػػػراءات المعتمػػػدة  تعيػػػؽ أف ال  طػػػرؼدكلػػػة 

ككذلؾ  لحقكؽ اإلنساف كالشعكب،   فريقياأل الميثاؽالدكلية، السيما  االتفاقياتالتي تحمييا الحقكؽ الداخمية ك 
، بػػيف أمػػكر  التعمػػيـ العػػادؿفػػي حػػؽ الك  الخصكصػػيةحتػػراـ كاحريػػة التعبيػػر الحػػؽ فػػي مثػػؿ  األساسػػية الحقػػكؽ 
 . أخرل 

 
 لممعمومات  ة الحاسم حماية البنية التحتية4. 
 

لتحديػد القطاعػات الحساسػة  ضركريةراىا ت  ك/ أك تنظيمية  اعتماد إجراءات تشريعيةب  طرؼ دكلة كؿ  تمتـز
عمػػؿ لم المصػممة  االتصػاالتتكنكلكجيػا المعمكمػات ك اقتصػادىا باإلضػافة إلػى أنظمػة  كازدىػارألمنيػا الػكطني 

بػػاقتراح   ىػذا الخصػكصفػػي  القيػاـ مػع  ممعمكمػات ؛ لحاسػػمة تحتيػة  يػةبنالقطاعػات باعتبارىػػا تشػكؿ ىػذه فػي 



 

29 
 

 ىػذه االتصػاالت فػيتكنكلكجيػا المعمكمػات ك عمى األعماؿ اإلجراميػة ضػد أنظمػة  أكثر صرامة عقكبات فرض 
 القطاعات كاتخاذ إجراءات كتدابير لتحسيف الرقابة كاألمف كاإلدارة. 

 
 الوطنينظام ال: 26 المادة 

 اللكتروني من ألل 
 اللكتروني مناألفة ثقا1. 
 
الحككمات كالمؤسسات  - في جميع الجيات المعنية  لكتركني مف اإلاألثقافة  بغرس  طرؼكؿ دكلة  تمتـز( أ

 تركػػزالتػػي تطػػكر كتممػػؾ كتػػدير كتشػػغؿ كتسػػتعمؿ أنظمػػة كشػػبكات معمكمػػات. كيجػػب أف -كالمجتمػػع المػػدني 
سػػمكؾ أثنػػاء التفكيػػر ك لمات كاعتمػػاد طػػرؽ جديػػدة معمكمػػلممػػف عمػػى األمػػف فػػي تطػػكير أنظمػػة كشػػبكات األثقافػػة 

 الشبكات. عبراستعماؿ أنظمة المعمكمات كأثناء االتصاؿ أك التفاعؿ كالتكاصؿ 
 خطػػة أمػػف إنشػػاءاإلجػػراءات التاليػػة:  االطػػراؼالػػدكؿ  ،  يجػػكز أف تعتمػػد مػػف األتػػركيج ثقافػػة  فػػي إطػػار ( ب

بػػػػاألمف لمتكعيػػػػة  بػػػػرامج كمبػػػػادرات إعػػػػداد كتنفيػػػػذ ؛  ذه الػػػػدكؿىػػػػ لؤلنظمػػػػة التػػػػي تػػػػديرىا حككمػػػػات إلكتركنػػػػي 
مػف فػي المؤسسػات؛ تعزيػز مشػاركة المجتمػع المػدني؛ األلمستخدمي األنظمػة كالشػبكات؛ تشػجيع تطػكير ثقافػة 

طػػػبلؽ بر  الصػػػغيرة كالمػػػدارس  المؤسسػػػات ك  اإلنترنػػػتمسػػػتخدمي ل  ككامػػػؿ   مفصػػػؿ لمتكعيػػػة الكطنيػػػة  امجنػػػكا 
 كاألطفاؿ. 

 
 اتدور الحكوم2. 

تمتػػػـز الػػػدكؿ ك  .داخػػػؿ حػػػدكدىامػػػف األأخػػػذ زمػػػاـ المبػػػادرة فػػػي تطػػػكير ثقافػػػة تمتػػػـز كػػػؿ دكلػػػة طػػػرؼ  بضػػػماف 
القطـاعين بـين  . الشـراكة 3. . بػيف الجميػكر معمكمػات التػدريب كنشػر التعميـ ك الكتكفير  األعضاء بالتكعية 

 العام والخاص
كالخػػاص كنمػػكذج إلشػػراؾ الصػػناعة كالمجتمػػع  القطػػاعيف العػػاـبػػيف شػػراكة  بتطػػكير   تمتػػـز كػػؿ دكلػػة عضػػك 

 اإللكتركنياالمف المدني كالمجتمع األكاديمي في تركيج كتعزيز 
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 التعميم والتدريب4. 
غطػي جميػع مجػاالت ات  تلبنػاء القػدرات بيػدؼ تػكفير تػدريبالبلزمػة اإلجػراءات  باتخػاذ  طػرؼكػؿ دكلػة  تمتػـز
 ك كضع المعايير لمقطاع الخاص. مجتمع المعمكمات في لكتركني  لمختمؼ العناصر الفاعمة  مف اإلاأل
الفني لممينييف العامميف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  التعزيزتشجيع ب  طراؼاألالدكؿ  تمتـز   

؛ كتصػػػػنيؼ اتلمتػػػػدريب  لمتكحيػػػػد القياسػػػػي  الحككميػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ إصػػػػدار الشػػػػياداتالييئػػػػات   داخػػػػؿ كخػػػػارج 
 االحتياجات القائمة .كتكزيع المكاد التعميمية  حسب إضافة إلى تطكير  المؤىبلت المينية

 
  اللكتروني االمن اليياكل الوطنية لمتابعة : 27 المادة 

 اللكترونياالمن إدارة 1. 
لمتكفػػػؿ بػػػإدارة األمػػػػف  الكفيمػػػة بإنشػػػاء جيػػػاز مؤسسػػػي  مبلئػػػـ اإلجػػػراءات باتخػػػاذ  طػػػرؼكػػػؿ دكلػػػة  تمتػػػـز ( أ

 اإللكتركني 
جميػػع  فػػيمػػف ىػػذه المػػادة إلػػى إنشػػاء قيػػادة قكيػػة كالتػػزاـ  1التػػدابير المتخػػذة كفقػػا لمفقػػرة تػػؤدم اف  يجــبك (ب

 تمتػـز، كفي ىذاالصدد،. طرؼالمينية المعنية في كؿ دكلة كالمجمكعات لممؤسسات  اإللكتركنياالمف جكانب 
 التدابير البلزمة مف اجؿ : باتخاذ  االطراؼالدكؿ 

 ك تحديػدجميع مستكيات الحككمة  عمى الكاضحة في مجاؿ األمف اإللكتركني لية تحديد المسؤك  -1 
 األدكار كالمسؤكليات بكضكح. 

 اإللكتركنياالمف شفاؼ تجاه  عاـ كصريح التزاـ اإلعراب عف  -2
كمشاركاتو في المبادرات التي تقكدىا الحككمػة مػف اجػؿ مع طمب التزامو  تشجيع القطاع الخاص -3

 اإللكتركني االمفتعزيز 
كمعالجػػة ك  تحػػدياتلا مكاجيػػة عمػػى أسػػاس إطػػار كطنػػي قػػادر عمػػى  اإللكتركنػػياالمػػف إدارة يجػػب إقامػػة ( ج

مػػف األعػػدد ممكػػف مػػف مجػػاالت  عمػػى المسػػتكل الػػكطني كفػػي اكبػػر اإللكتركنػػيمف األجميػع القضػػايا المتعمقػػة بػػ
 .لكتركني اإل

 الطار المؤسسي2. 
لمكافحػة الجريمػة  مختصػة ضػركرية إلنشػاء مؤسسػات  إلجراءات  التي تراىػااباعتماد  طرؼ كؿ دكلة  تمتـز 

الػػػكطني لتنسػػػيؽ ضػػػماف اك حػػػكادث الجريمػػػة اإللكتركنيػػػة كاإلنػػػذار ، لسػػػتجابة الاك  اإللكتركنيػػػة، مراقبػػػة السػػػمكؾ 
 التعاكف الدكلي.، فضبل عف  اإللكتركنيمف االمشاكؿ كالعابر لمحدكد ل
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 : التعاون الدولي28 المادة 
 المواءمة-1

لمكافحػػػة الجريمػػػة اإللكتركنيػػػة تعػػػزز  التنظيميػػػة  ضػػػماف أف التػػػدابير التشػػػريعية ك/أكب  االطػػػراؼالػػػدكؿ  تمتػػػـز
 مبدأ التجريـ المزدكج. كتحتـر إمكانية المكاءمة اإلقميمية ليذه التدابير 

 المتبادلة القانونية . المساعدة2
تشػجيع ،  بالالجريمػة اإللكتركنيػة  مجاؿ  المساعدة المتبادلة في التي ليس لدييا اتفاقيات االطراؼالدكؿ تمتـز 
التجػػريـ المػػزدكج مػػع تعزيػػز تبػػادؿ المعمكمػػات،  إاتفاقيػػات المسػػاعدة القانكنيػػة المتبادلػػة كفقػػا لمبػػد تكقيػػع عمػػى 

 .عمى أساس ثنائي كمتعدد األطراؼ االطراؼالدكؿ  منظمات بيف عمى نحك فعاؿ إضافة إلى تبادؿ البيانات 
 . تبادل المعمومات3

تبػػادؿ المعمكمػػات بشػػأف التيديػػدات عبػػر االنترنػػت كتقيػػيـ ت مؤسسػػات  ع إنشػػاء يتشػػجب  االطػػراؼالػػدكؿ  تمتػػـز 
 األمف اإللكتركني االستجابة لحكادث  كأفرقة االستجابة لطكارئ الكمبيكتر،  أفرقةالتعرض لمخطر، مثؿ قابمية 

 
 . سبل التعاون4

، كتحسػيف اإللكتركنيةاستخداـ كسائؿ التعاكف الدكلي القائمة لمرد عمى التيديدات تغميب ب االطراؼالدكؿ  تمتـز
، مشػتركة قد تككف ىذه الكسائؿ دكليػة، أك حككميػة  ككتحفيز الحكار بيف أصحاب المصمحة.لكتركني أمف اإل

 أك اقميمية أك عمى أساس شراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص.
 

 جزائيةاألحكام ال:  2 القسم 
 المعمومات واالتصاالت بتكنولوجيا خاصة: جرائم  29  المادة
 اليجوم عمى أنظمة الكمبيوتر1. 
 تمتزم الدول األطراف باتخاذ التدابير التشريعية و/أو التنظيمية الالزمة لتجريم التصرفات التالية: 
تجػاكز مػا ىػك  أك حاسػكبي نظػاـ  إلػى كػؿ أك جػزء مػف الغشبطريقة يشكبيا كصكؿ لمكصكؿ أك محاكلة   ( أ

 مسمكح بو. 
تجاكز ما ىػك  أك نظاـ حاسكبي  إلى كؿ أك جزء مف الغش  بطريقة يشكبيا كصكؿ لمكصكؿ أك محاكلة ( ب

 . أك تسييؿ ارتكاب جريمة مف ىذا القبيؿبنية ارتكاب جريمة اخرل   بو مسمكح
  مف نظاـ حاسكبي  جزء كؿ أك  فى بطريقة يشكبيا الغش البقاء اك محاكلة البقاء ( ج
 .إعاقة كتحريؼ أك محاكلة  إلعاقة أكتحريؼ أداء نظاـ حاسكبي ( د
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 . نظاـ حاسكبي  في الغش كاالحتياؿإدخاؿ أك محاكلة إدخاؿ البيانات عف طريؽ  ( ق
محاكلػػػة إفسػػػاد أك تغييػػػر أك محاكلػػػة افسػػػاد اك إتػػػبلؼ أك محاكلػػػة إتػػػبلؼ أك حػػػذؼ أك محاكلػػػة حػػػذؼ، أك  ( ك

 بيانات الكمبيكتر عف طريؽ االحتياؿ.لتعديؿ أك محاكلة تعديؿ تغيير أك 
 كذلؾ بما يمي:األطراف كتمتـز الدكؿ 

 مسػتقميف خبػراء كبػاحثيفكاالتصػاالت  بطمػب قيػاـ منتجات تكنكلكجيػا المعمكمػات بائعي اعتماد قكاعد تمـز ( ز
طػػبلع المسػػتيمكيف   اف األمػػف قابميػػة التعػػرض لمخطػػر كتقيػػيـ  ضػػم اختبػػارب  فػػي مجػػاؿ األمػػف اإللكتركنػػي  كا 

لمعالجػة مػكاطف الضػعؼ  المكصػى بيػا ككػذلؾ الحمػكؿ  فػي المنتجػات كػؿ مػكاطف الضػعؼ  المكتشػفة  عمى 
 .المذككرة

، كبيع كاستيراد كحيػازة  لتجريـ االنتاج بصكرة غير قانكنيةما يمـز مف إجراءات تشريعية أك تنظيمية  اتخاذ( ح
أجيػػزة حاسػػكب، أك برنػػامج، أك أم جيػػاز أك بيانػػات مصػػممة أك  عػػفالتنػػازؿ أك نشػػر أك عػػرض أك تػػداكؿ أك 

مماثػؿ لمبيانػػات  أك إنتػاج غيػػر قػانكني لكممػة سػػر، أك رمػز كصػػكؿ إنشػػاءالرتكػػاب جريمػة، أك  معػدة خصيصػان 
 مما يتيح الكصكؿ إلى كؿ أك جزء مف نظاـ الكمبيكتر.االلكتركنية 

 االلكترونيةالبيانات  .التعدي عمى.2 
 تمتزم الدول األطراف باتخاذ التدابير التشريعية و/أو التنظيمية الالزمة لتجريم التصرفات التالية : 
 
عف طريؽ االحتياؿ بكاسطة الكسائؿ التقنية، أك تجاكز االلكتركنية  اعتراض أك محاكلة العتراض البيانات ( أ

لػػى ا  ت ك اثنػػاء انتقػػاؿ البيانػػات مػػف ك غيػػر عػػاـ لمبيانػػاالصػػبلحية أك إتػػبلؼ سػػرية المعمكمػػات مػػف خػػبلؿ نقػػؿ 
 منظكمة كمبيكتر

بقصد أف يتـ النظر فييػا أك  البياناتتزييؼ دل إلى يؤ ، مما تغيير أك حذؼ، بيانات الكمبيكترأك ، ؿادخاب( 
ة البيانػات كاضػػح تاتخػاذ إجػراءات بشػأنيا ألغػػراض قانكنيػة كمػا لػك كانػػت حقيقيػة، بغػض النظػر عمػػا إذا كانػ

كجكد نية لبلحتياؿ، أك نكايا غير شريفة يطالب في القانكف المحمي بيجكز ألم طرؼ أف تكف. كمقركءة اـ لـ 
 .مماثمة، قبؿ تكلي المسؤكلية الجنائية

مػػع معرفػػة االحتيػػاؿ الغػػش ك اسػػتخداـ البيانػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف نظػػاـ الكمبيػػكتر عػػف طريػػؽ  ( ج
 كاممة بالحالة.

حػػذؼ بيانػػات  أك تعػػديؿإدخػػاؿ أك غػػش كاالحتيػاؿ لمػػنفس اك لمغيػػر مػػف خػبلؿ اسػتفادة تحػػدث بطريػػؽ ال ما ( د
 الكمبيكتر. أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ اليجـك عمى نظاـ تشغيؿ الكتركنية 
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 دكف مبيانػات ذات الطػابع الشخصػيلبسػبب اإلىماؿ، تحتػى لػك كانػ ،تسػبب فػي معالجػة  أية معالجػة أك ( ق
 ة.لممعالج المسبقة احتراـ اإلجراءات 

ة حػددالم مػف الجػرائـ المشاركة في تشكيؿ جمعيػة أك إنشػاء تفػاىـ بيػدؼ إعػداد أك ارتكػاب كاحػدة أك أكثػر ( ك
 في ىذه االتفاقية.

 
 الجرائم ذات الصمة بالمحتوى3. 
 تمتزم الدول األطراف باتخاذ التدابير التشريعية و/أو التنظيمية الالزمة لتجريم التصرفات التالية: 

الخاصػػة  أك تعمػػيـ كنشػػر كنقػػؿ صػػكرة أك تمثيػػؿ المػػكاد اإلباحيػػةأك صػػنع يؿ أكعػػرض إنتػػاج كتسػػجأ(
جريمػػة منظكمػػة الكمبيػػكتر عػػف طريػػؽ  الخاصػػة باالطفػػاؿ أك أم إنتػػاج مػػف المػػكاد اإلباحيػػة باالطفػػاؿ
 جنائية. 

 الشراء لمذات أك لصػالح شػخص آخػر، أك اسػتيراد أك التسػبب فػي اسػتيراد، أك تصػدير أك التسػبب فػي( ب
 الكمبيكتر جريمة جنائية. منظكمةعف طريؽ الخاصة باالطفاؿ تصدير أك تمثيؿ المكاد اإلباحية 

الكمبيػػكتر أك فػػي أم نػػكع  منظكمػػةفػػي  الخاصػػة باالطفػػاؿامػػتبلؾ صػػكرة أك تمثيػػؿ المػػكاد اإلباحيػػة  ( ج 
 الكمبيكتر جريمة جنائية. منظكمةمف البيانات المكجكدة في اخر 

الخاصػة ممػكاد اإلباحيػة ل إلػى الصػكر كالكثػائؽ كاألصػكات أك أم إنتػاج الكصػكؿ  كمنح حػؽ  تسييؿ ( د 
 أك غيرىا مف المكاد اإلباحية لمقاصر جريمة جنائية.باالطفاؿ 

كتحميػػػػؿ، كنشػػػػر أك تػػػػداكؿ بػػػػأم شػػػػكؿ مػػػػف األشػػػػكاؿ، لمرسػػػػائؿ الخطيػػػػة كالرسػػػػائؿ كالصػػػػكر ، إنتػػػػاج ( ق
 منظكمػةبكاسػطة  األجانػب يػةىات العنصػرية أك كر نظرياالفكار أك ؤللكالرسكمات أك أم عرض آخر 

 الكمبيكتر جريمة جنائية.
الكمبيػػػكتر، بقصػػػد ارتكػػػاب جريمػػػة جنائيػػػة ضػػػد أم شػػػخص ألسػػػباب  منظكمػػػة ( القيػػػاـ بيجػػػـك عمػػػىك

اعتبػػار ىػػذه ب العرؽ أك المػػكف أك األصػػؿ القػػكمي أك الػػديف تتميػػز بػػتتعمػػؽ بعضػػكيتو فػػي أم مجمكعػػة 
مقيػاـ بمثػؿ ىػذه الجػرائـ، أك ضػد مجمكعػة مػف األشػخاص يتميػزكف بمثػؿ ىػذه ل العضكية بمثابة ذريعة

 الخصائص.
 ضد أم شخص ألسباب تتعمؽارتكاب  إساءة  بكاسطة نظاـ كمبيكتر (  ز

 اعتبار ىذهبالعرؽ أك المكف أك األصؿ القكمي أك الديف تتميز ببعضكيتو في أم مجمكعة 
جػػػػرائـ، أك ضػػػػد مجمكعػػػػة مػػػػف األشػػػػخاص يتميػػػػزكف بمثػػػػؿ ىػػػػذه العضػػػػكية بمثابػػػػة ذريعػػػػة لمقيػػػػاـ بمثػػػػؿ ىػػػػذه ال 

 الخصائص.
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( اإلنكار المتعمد أك المكافقة أك تبريػر أفعػاؿ اإلبػادة الجماعيػة أك الجػرائـ ضػد اإلنسػانية مػف خػبلؿ ح
 نظاـ الكمبيكتر.

 ص عمييػا المخالفػات المنصػك لتجػريـ أك تنظيميػة ك/ما يمـز مػف إجػراءات تشػريعية باتخاذ  الدكؿ األطراؼ 2. 
لجريمػة مػف ىػذا  ارتكبت مػف خػبلؿ جماعػة منظمػة، كتكػكف خاضػعة لمعقكبػة القصػكل اذا مافي ىذه االتفاقية 

 القبيؿ.
 أك تنظيميػػة لضػػماف أنػػو فػػي حالػػة اإلدانػػة، ك/مػػا يمػػـز مػػف إجػػراءات تشػػريعية  تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ باتخػػاذ3. 

ات كاألدكات كالبرامج الحاسكبية ككافة األجيزة األخرل أك مصادرة المكاد كالمعدب تصدر المحاكـ الكطنية أمرا 
 البيانات المتعمقة بالشخص المداف، كالتي استخدمت الرتكاب أم مف الجرائـ المذككرة في ىذه االتفاقية.

 
  الرسائل للكترونية تأمين الجرائم المتعمقة باجراءات 4. 
أك تنظيميػػػة لضػػػماف أف األدلػػػة المتعمقػػػة  ك/ تشػػػريعيةمػػػا يمػػػـز مػػػف إجػػػراءات  تمتػػػـز الػػػدكؿ األطػػػراؼ  باتخػػػاذ 

بمكجب القكانيف الجنائية الكطنية، شريطة أف يكػكف قػد تػـ عػرض ىػذه االدعاء بالجرائـ الجنائية مقبكلة إلقامة 
يمكػػف تحديػػده عمػػى النحػػك المطمػػكب كاف الػػدليؿ  األدلػػة كمناقشػػتيا أمػػاـ القاضػػي، كأف الشػػخص مصػػدر الػػدليؿ

 سبلمتو. عداده كحفظو ضمف ظركؼ تضمفالمذككر قد تـ إ
 

 بعض جرائم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  مواءمة: 30 المادة 
 انتياك حقوق الممكية1.  
السػرقة  مثػؿ الممكيػةانتهئا    لتجػريـ التنظيمية التدابير أكك/ التشريعية التدابير تمتـز الدكؿ األطراؼ  باتخاذ  (أ

ساءة استخداـ الثقة كابتزازقة، ك كاالحتياؿ كحيازة بضائع مسرك   .عف طريؽ بيانات الكمبيكتر لماؿا ا 
 

اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا  العتبػػػارأك تنظيميػػػة  ك/ مػػػا يمػػػـز مػػػف تػػػدابير تشػػػريعية تمتػػػـز الػػػدكؿ اأطػػػراؼ باتخػػػاذ( ب
سػػػاءة  المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت مػػػف اجػػػؿ ارتكػػػاب الجػػػرائـ مثػػػؿ السػػػرقة كاالحتيػػػاؿ كحيػػػازة بضػػػائع مسػػػركقة، كا 

 ظرفا مشددا لمعقكبة. خداـ الثقة كاالبتزاز مف الماؿ كاإلرىاب، كغسؿ األمكاؿ، الخاست
 
"كسػػائؿ لمػػنص صػراحة عمػى أك تنظيميػة  ك/ تشػريعية كضػػع مػا يمػـز مػػف إجػراءاتتمتػـز الػدكؿ األطػراؼ  ب( ج

لعقابيػػة لمػػدكؿ فػػي النصػػكص االػػكاردة االتصػػاؿ اإللكتركنيػػة الرقميػػة" مثػػؿ اإلنترنػػت فػػي تعػػداد المنشػػآت العامػػة 
 .االطراؼ
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لتقييػد الكصػكؿ إلػى األنظمػة الزمػة جنائيػة  ك/ اتخاذ ما يمـز مف تػدابير تشػريعيةتمتـز الدكؿ األطراؼ  ب( د   
االلكتركنيػة الممفػات  تحتػكم عمػىحيث انيػا  ألنياالمحمية التي تـ تعيينيا لتككف البنية التحتية لمدفاع الكطني 

 طني.الحساسة المتعمقة باألمف الك 
 االعتباريين المسؤولية الجنائية لألشخاص2. 

غيػػر  ةاالعتباريػػ الشخصػػيات اإلجػػراءات التشػػريعية البلزمػػة لضػػماف إمكانيػػة أف تمتػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ  باتخػػاذ
اف تحمػػػؿ المسػػػؤكلية عػػػف الجػػػرائـ المحػػػددة فػػػي ىػػػذه االتفاقيػػػة، تالدكلػػػة كالمؤسسػػػات المحميػػػة العامػػػة يمكػػػف أف 

مسػئكلية الييئػات االعتباريػة ال تسػتبعد ىذة . إف مسؤكلية اأك ممثميي ا مف قبؿ أعضائي ا عنيارتكبت بالنيابة 
 األشخاص الطبيعييف المتكاطئيف في الجرائـ نفسيا.

 لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتمواءمة بعض العقوبات  : 31 المادة 
 العقوبات الجزائية1. 

التشػػريعية البلزمػػة لضػػماف أف الجػػرائـ المحػػددة فػػي ىػػذه االتفاقيػػة كضػػع اإلجػػراءات ب طػػرؼكػػؿ دكلػػة  تمتػػـز ( أ
 يقابميا عقكبات جزائية فعالة كمناسبة كرادعة.

كضػػع اإلجػراءات التشػػريعية البلزمػة لضػماف أف الجػػرائـ المحػددة فػػي ىػذه االتفاقيػػة ب طػرؼكػؿ دكلػػة  تمتػـز( ب
 يقابميا العقكبات المناسبة كفقا لمتشريعات المحمية.

كضع اإلجراءات التشريعية البلزمة لضماف أف الشخص المعنكم المعمنة مسػؤكليتو ب طرؼكؿ دكلة  ـز تمت( ج
 بمكجب بنكد ىذه االتفاقية خاضع لعقكبات فعالة كمناسبة كرادعة تشمؿ الغرامات الجنائية.

 
 العقوبات الجزائية األخرى2. 

اإلدانة بجريمة ارتكبت عف  لضماف أنو في حالةكضع اإلجراءات التشريعية البلزمة ب طرؼكؿ دكلة تمتـز  ( أ
أك القاضػػي الػػذم يتعامػػؿ مػػع ىػػذه القضػػية بإمكانػػو المحكمػػة المختصػػة طريػػؽ مرفػػؽ االتصػػاالت الرقميػػة، فػػاف 

 فرض عقكبة إضافية.
جريمػة ارتكبػت ب  اإلدانػة كضػع اإلجػراءات التشػريعية البلزمػة لضػماف أنػو فػي حالػةب طرؼكؿ دكلة  تمتـز( ب

حكمو شر نأف يصدر حكما ممزما ل انو يمكف لمقاضي المختصفتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  عف طريؽ
لمطػػػرؽ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي القػػػكانيف  عبػػػر نفػػػس الكسػػػائؿ االعبلميػػػة كعمػػػى حسػػػاب الشػػػخص المػػػداف، كفقػػػان 

 المحمية.
سػػػرار المخزنػػػة فػػػي نظػػػاـ األالتػػػدابير التشػػػريعية البلزمػػػة لضػػػماف أف انتيػػػاؾ باتخػػػاذ الػػػدكؿ األطػػػراؼ ( تمتػػػـز ج

 .نفس العقكبات المطبقة عمى جريمة انتياؾ األسرار المينية ستكجبيالكمبيكتر 
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 القانون الجرائي3. 
 
كضػػع اإلجػػراءات التشػػريعية البلزمػػة لضػػماف انػػو إذا كانػػت البيانػػات المحفكظػػة فػػي ب طػػرؼكػػؿ دكلػػة  تمتػػـز( أ

فيػد تدكلة العضػك، ال أراضيفي االلكتركنية ح لحفظ البيانات نظاـ الكمبيكتر أك في مرفؽ مف المرافؽ التي تتا
إصػػػدار أمػػػر تفتػػػيش أك مصػػػادرة،   التحقيػػػؽ عػػػف المسػػػؤكلة القانكنيػػػة السػػػمطة عمػػػى فػػػي كشػػػؼ الحقيقػػػة، فػػػإف

يمكػػف الكصػػكؿ إلػػى ىػػذه البيانػػات  خػػرآنظػػاـ كمبيػػكتر  ملػػى اإأك منػػو لمكصػػكؿ إلػػى نظػػاـ الكمبيػػكتر أك جػػزء 
 لنظاـ األصمي أك المتكفر في النظاـ األكلي.خبلؿ ا المذككرة مف

 القانكنيػةالسػمطة كضع اإلجراءات التشريعية البلزمة لضماف أنو فػي حالػة اكتشػاؼ ب طرؼكؿ دكلة  تمتـز( ب
الػتحفظ عمػى  الحقيقػة، كلكػفلكشػؼ الكمبيػكتر مفيػدة  منظكمةأف البيانات المكجكدة في  التحقيؽ عف المسؤكلة

، يمكػف الحقيقػة، فاف البيانػات المػذككرة ككػذلؾ جميػع البيانػات المطمكبػة لكشػؼ مناسبا ىذة المنظكمة ال يبدك 
غبلقيػػا، كفقػػا لمطػػرؽ المحػػددة فػػي تشػػريعات الػػدكؿ منظكمػػة كمبيػػكتر اخػػرل حيػػث يػػتـ نسػػخيا إلػػى  ضػػبطيا كا 

 .االطراؼ
ات الجنائيػػػة، كضػػػع اإلجػػػراءات التشػػػريعية البلزمػػػة لضػػػماف أف مػػػكظفي االسػػػتخبار ب طػػػرؼكػػػؿ دكلػػػة  تمتػػػـز( ج

 كألغراض التحقيؽ أك تنفيذ اإلنابة القضائية، القياـ باإلجراءات المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية.
كضع اإلجراءات التشريعية البلزمة لضػماف أنػو، كحيثمػا كانػت ضػركرات المعمكمػات ب طرؼكؿ دكلة  تمتـز( د

ذا كانػػت ىنػػاؾ أسػػباب تػدعك لبلعتقػػاد بػػأف المعمكمػػ ات المخزنػػة فػي نظػػاـ الكمبيػػكتر ىػػي عرضػػة تممػي ذلػػؾ، كا 
يصػػدر أمػػرا إلػػى أم شػػخص لمحفػػاظ عمػػى كحمايػػة اف  التحقيػػؽقاضػػي للمفقػػداف أك التعػػديؿ، فػػاف  بشػكؿ خػػاص

سبلمة البيانات التي في حكزتو أك تحت سػيطرتو، لمػدة أكثػر مػف عػاميف كذلػؾ مػف اجػؿ مصػمحة حسػف سػير 
يانػات أك أم شػخص آخػر مسػؤكؿ عػف الحفػاظ عمػى ىػذه كأم شخص يشرؼ عمى ىػذه الب التحقيؽ القضائي.

 الكاردة في البيانات. األسرارعمى  المعمكمات، عميو الحفاظ
 
،عنػػػد  أف قاضػػػي التحقيػػػؽ يمكنػػػو كضػػػع اإلجػػػراءات التشػػػريعية البلزمػػػة لضػػػماف، ب طػػػرؼكػػػؿ دكلػػػة  تمتػػػـز( ق

جمػػع أك تسػػجيؿ البيانػػات المتعمقػػة بقػػي فػػي الكقػػت الحقي لمقيػػاـ  اسػػتخداـ الكسػػائؿ التقنيػػة المناسػػبة االقتضػػاء ،
جمػع عمػى  بمضمكف اتصاالت محددة في اإلقميـ، كنقميػا عػف طريػؽ نظػاـ الكمبيػكتر أك إجبػار مػكرد الخدمػة 

كتسجيؿ البيانات في إطار قدراتو التقنية، كذلؾ باستخداـ تقنية المرافػؽ القائمػة فػي إقميمػو أك الػدكؿ األطػراؼ، 
 .االلكتركنية ت المختصة مف أجؿ جمع أك تسجيؿ البيانات مسمطالأك تكفير المساعدة 
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 : أحكام ختامية 4  الفصل
 األفريقي االتحاد مستوى عمى اتخاذىا الواجب  التدابير :   32 المادة
تنفيػػذ آليػػة  بخصػػكصيف األفػػريقي كالحككمػػات الػػدكؿ رؤسػػاء  بػػإببلغ األفريقػػي االتحػػاد مفكضػػية رئػػيسيقػػـك 

   .ليذه االتفاقيةلتشغيمية المتابعة  ا
 :المتابعة المقرر إنشاؤىا إلى تحقيؽ ما يمي آلية  وستعى

فػػػي القػػػارة األفريقيػػػة فػػػي األنظمػػػة  اإللكتركنػػػياالمػػػف أ( تعزيػػػز كتشػػػجيع اعتمػػػاد كتطبيػػػؽ إجػػػراءات بنػػػاء 
 اإللكتركنية كسبؿ مكافحة الجريمة اإللكتركنية كاالعتداء عمى حقكؽ األفراد في الفضاء اإلليكتركني.

 
الجريمػػػة  كحجػػػـطبيعػػػة لكتركنػػػي ككػػػذلؾ حػػػكؿ مػػػف اإلاحتياجػػػات األ حػػػكؿب(  تجميػػػع كثػػػائؽ كمعمكمػػػات 

 اإللكتركنية كاالعتداء عمى حقكؽ األفراد في الفضاء اإللكتركني؛
الجريمة اإللكتركنية كاالعتداء عمى حجـ طبيعة ك  كحكؿأمف اإلنترنت احتياجات ج( كضع أساليب لتحميؿ 

الفضػػاء اإللكتركنػػي، كنشػػر المعمكمػػات كتكعيػػة الػػرأم العػػاـ بشػػأف اآلثػػار السػػمبية ليػػذه حقػػكؽ األفػػراد فػػي 
 الظكاىر؛

د( تقػػديـ المشػػػكرة لمحككمػػات األفريقيػػػة بشػػأف أفضػػػؿ السػػبؿ لتعزيػػػز أمػػف اإلنترنػػػت كمكافحػػة آفػػػة الجريمػػػة 
 اإللكتركنية كاالعتداء عمى حقكؽ األفراد في الفضاء اإللكتركني؛

جػػراء تحميػػؿ ىػػػ( جمػػع المعمكمػػا إسػػاءة اسػػتخداـ شػػبكات المعمكمػػات كنظػػـ الكمبيػػكتر العاممػػة فػػي  حػػكؿت كا 
 أفريقيا كنقؿ ىذه المعمكمات إلى السمطات الكطنية المختصة؛

 اإللكتركنياالمف  ك( إعداد كتشجيع اعتماد مدكنات لقكاعد السمكؾ المنسقة لبلستخداـ مف قبؿ ككبلء
،   األفريقػػػي  المػػػدني  كمػػػة األفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، كالمجتمػػػعكالمح مفكضػػػيةالز( إقامػػػة شػػػراكات مػػػع 

الحككمية، كالمنظمات الحككمية الدكلية كالمنظمات غيػر الحككميػة بغيػة تسػييؿ الحػكار بشػأف المنظمات ك 
 مكافحة الجريمة اإللكتركنية كانتياكات حقكؽ األفراد في الفضاء اإللكتركني؛

س التنفيذم لبلتحاد األفريقي حكؿ التقدـ الذم أحرزتػو كػؿ دكلػة طػرؼ إلى المجم ح( تقديـ تقارير منتظمة
 في تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية؛

مياـ أخرل تتعمؽ بالجريمػة اإللكتركنيػة كاالعتػداء عمػى حقػكؽ األفػراد فػي الفضػاء اإللكتركنػي ب القياـ  ط(
 بلتحاد األفريقي.ل السياسية صنع   أجيزةإلييا كالتي قد تسند 

 
 



 

38 
 

 33ة الماد
 أحكاـ الحماية

اليجكز تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية بطريقة التتسؽ مع مبادئ القانكف الدكلي ذات الصػمة بمػا فػي ذلػؾ القػانكف 
 الدكلي. العرفي

 
 34المادة 

 تسكية المنازعات
 األطػراؼ الػدكؿ بيف المباشرة المفاكضات طريؽ عف كديا حمو يتـ االتفاقية ىذهناشئ عف تطبيؽ  نزاع أم-1

 . المعنية
 
 حػؿ الػى تسػعى أف األطػراؼ الػدكؿ عمػى يتعػيف المباشرة، المفاكضات طريؽ عف النزاع حؿ يتـ عندما ال -2

 سػػممية كسػػيمة بػػأم أك كالتكفيػػؽ، كالكسػػاطة الحميػػدة المسػػاعي ذلػػؾ فػػي بمػػا األخػػرل، السػػممية الكسػػائؿب النػػزاع
 مػػػف االسػػػتفادة عمػػػى األطػػػراؼ الػػػدكؿ جيعينبغػػػي تشػػػ الصػػػدد، ىػػػذا فػػػيك . األطػػػراؼ الػػػدكؿ عمييػػػا فػػػؽتت أخػػػرل

 .االتحاد إطار في أنشئت التي المنازعات لتسكية كآليات إجراءات
 

 35المادة 
 التوقيع أو التصديق أو االنضمام

 كفقػػػا االنضػػػماـ، أك التصػػػديؽ كأ لمتكقيػػػع االتحػػػاد، فػػػي األعضػػػاء الػػػدكؿ لجميػػػع مفتكحػػػة االتفاقيػػػة ىػػػذه تكػػػكف
 .منيا لكؿ الدستكرية لئلجراءات

 36المادة 
 الدخول حيز النفاذ

 األفريقػػي االتحػػاد مفكضػػية رئػػيس اسػػتبلـ تػػاريخ مػػف يكمػػا( 30) ثبلثػػيف بعػػد التنفيػػذ حيػػز االتفاقيػػة ىػػذه ؿتػػدخ
 .( 15) ةعشر  ةالخامس كثيقة التصديؽ

 37المادة 
 التعديل 

 . يياف النظر إعادة أك االتفاقية ىذه لتعديؿ مقترحات تقديـ طرؼ دكلة ألم جكزي -1
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 الػػدكؿ إلػػى تحيميػػا الػػذم األفريقػػي، االتحػػاد مفكضػػية رئػػيسإلػػى  تنقػػيحال أك لتعػػديؿا مقترحػػات تقػػديـ يجػػب. 2
 . استبلميا مف يكما( 30) ثبلثيف غضكف في األطراؼ

 
 المقبمػة، دكرتػو في المقترحات ىذه لبلتحاد، التنفيذم المجمس مف تكصية عمى بناء االتحاد، يبحث مؤتمر. 3

 . الدكرة بداية مف عمى األقؿ أشير( 3) ثبلثة قبؿ األطراؼ الدكؿ جميع إخطار يتـ بشرط أف
 
 . الداخمي لنظامو كفقا التعديبلت اعتمادب االتحاديقـك مؤتمر . 4
 
 ه.أعبل 36 المادة ألحكاـ كفقا النفاذ حيز حاتالتنقي أك تعديبلتتدخؿ ال. 5

 38المادة 
 اإليداع

 . األفريقي االتحاد مفكضية رئيس لدل نضماـاال أك التصديؽ كثائؽ كدعت-1
 
 إلػى(  1)  قبػؿ ذلػؾ بعػاـ كاحػد خطػي إشػعار تقػديـب االتفاقيػة ىػذه مف االنسحاب طرؼ دكلة ألم يجكز - 2

 . األفريقي االتحاد مفكضية رئيس
 
يػداعك  االتفاقيػة، ىذهعمى  تكقيع أمب األعضاء الدكؿ بإخطار األفريقي االتحاد مفكضية  رئيس قكـي- 3 أم  ا 

 .النفاذ حيز ادخكليككذلؾ    ، االنضماـ أك متصديؽل كثيقة
 
  االتفاقيػػة، مػػف االنسػػحاب أك لمتعػػديؿ طمبػػات بػػأم األطػػراؼ الػػدكؿ بإخطػػار أيضػػا المفكضػػية رئػػيس كـيقػػ - 4

 . الشأف بيذا تحفظاتككذلؾ ال
 
 كفقػػا المتحػػدة، لؤلمػػـ العػػاـ ألمػػيفا لػػدل اتسػػجيميالمفكضػػية ب رئػػيس يقػػكـ  ، االتفاقيػػة ىػػذه نفػػاذ بػػدء عنػػد - 5

 .المتحدة األمـ ميثاؽ مف 102 لممادة
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 كالفرنسية ميزيةجنإلكا العربية بالمغات أصمية نصكص(  4)  ةأربع حررت في التي ، االتفاقية ىذهتكدع  – 6
 أصمية  ةنسخ المفكضية الذم  يرسؿ  رئيسلدل  الحجية، متساكية (4األربعة ) النصكص جميعك  البرتغالية ك

 . الرسمية لغتيا في األفريقي االتحاد في عضك دكلة كؿ إلى االتفاقية مف معتمدة
 

ثباتا لـذلك، فقـد اعتمـدنا نحـن، رؤسـاء دول وحكومـات االتحـاد األفريقـي أو ممثم حسـب  المفوضـون  ونـا وا 
 ألصول، ىذه االتفاقية.ا
 

 األفريقي حاداألت وحكومات دول رؤساء لقمة العادية الدورة.. .…… يااعتمدت
 التاريخ
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 ديباجةال
 ، الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي:نحن

باألىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي،  إذ نسترشد
 سيادةالشعبية ك  ، المتيف تؤكداف عمى أىمية الحكـ الرشيد كالمشاركة4ك 3كبخاصة المادتيف 

 القانكف كحقكؽ اإلنساف؛
ذ نستميم  بإعبلف ياكندم الذم اعتمده الكزراء األفريقيكف المسؤكلكف عف البلمركزية كالتنمية وا 
 ؛2005أكتكبر  29المحمية في 

ذ نستحضر  المعتمد في   EX.CL.DEC.677 (XX)مقرر المجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي وا 
الصيغة التي أجازىا مؤتمر رؤساء الدكؿ في  2012يناير  28ي أديس أبابا، إثيكبيا ف

  كالحككمات بشأف كضع ميثاؽ أفريقي لقيـ كمبادئ كمعايير البلمركزية كالحكـ المحمي؛
ذ نستميم فريقيا متكاممة كمزدىرة كسممية، يقكدىا مكاطنكىا كتشكؿ ألبرؤية االتحاد األفريقي  وا 

 قكة دينامية عمى الساحة العالمية؛
ذ نستحضر (؛ كاتفاقية االتحاد األفريقي 1981الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ) وا 

(، كالميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ 2003بشأف منع الفساد كمكافحتو )
 (؛2011(، كالميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ الخدمة العامة كاإلدارة العامة )2007)
ذ ن  ىمة المنظمات اإلقميمية كالدكؿ األعضاء كرابطات السمطات المحمية كمنظمات مساب قروا 

المجتمع المدني كالزعماء التقميدييف في تركيج البلمركزية كالحكـ الرشيد كالتنمية المحمية 
 كحمايتيا كتعزيزىا كتكطيدىا ؛

حمية في أفريقيا عمى تعزيز قيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية الم وتصميمًا منا
 ككسيمة لتحسيف سبؿ عيش جميع شعكب القارة؛

ـ رئيسية ألم نظاـ حكـ ئبأف الحككمات المحمية أك السمطات المحمية تعتبر دعا واقتناعًا منا
 ديمقراطي؛
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ذ نؤكد مجدداً  إرادتنا الجماعية لتعميؽ الديمقراطية التشاركية، كتمكيف المكاطنيف كالمجتمع،  وا 
المؤسسات العامة كشفافيتيا، كتعزيز كحماية التنكع الثقافي، كتعزيز المنظكر لتعزيز مساءلة 

 الجنساني كالعدؿ عبر األجياؿ عمى الصعيد المحمي أك الصعيد دكف الكطني؛ 
 إلى الخدمات األساسية ؛ بضماف كصكؿ جميع شعكب  القارة والتزامًا منا
ذ نعي لة، كعدـ التركيز، كالتفكيض في مختمؼ أشكاؿ البلمركزية، بما في ذلؾ األيمك  وا 

 المجاالت السياسية كاإلدارية كالمالية؛
 فقد اتفقنا عمى ما يمي:
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 الفصل األول
 التعريفات ،األىداف، النطاق والقيم

 1المادة 
 التعريفات

 في ىذا الميثاؽ، يككف لمتعابير الكاردة أدناه، المعانى التالية، ما لـ ُيذكر خبلؼ ذلؾ:
 االتحاد األفريقييعني  االتحاد
 يعني مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي  المؤتمر
 يعني الميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية الميثاق

 تعني مفكضية االتحاد األفريقي المفوضية
 يعني القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي القانون التأسيسي

تعني نقؿ السمطات كالمسؤكليات كاالختصاصات كالمكارد مف المستكيات الكطنية  كزيةالالمر 
تعزيز مشاركة  عمى إلى جميع المستكيات دكف الكطنية لمحككمة بيدؼ تعزيز قدرات األخيرة

 الشعب كتقديـ خدمات جيدة.
ية كالسياسية كالمكارد تعني تعبئة المكارد البشرية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقاف التنمية المحمية

الطبيعية المحمية كالكطنية كالعالمية لتحسيف كتحكيؿ سبؿ العيش كالمجتمعات كاألراضي عمى 
 المستكل المحمي.

تعني عنصر التنمية المحمية الذم يؤكد عمى تعبئة المكارد الداخمية  التنمية االقتصادية المحمية
ثمارات لتكليد أنشطة اقتصادية شاممة كنمك كالمعرفة كالميارات المحمية بطريقة تجذب االست

 شامؿ كتعزز إعادة التكزيع العادؿ لممكارد.
يعني عمميات كمؤسسات الحكـ عمى المستكل دكف الكطني، كالذم يشمؿ الحكـ  الحكم المحمي

مف قبؿ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، كالمجتمع المدني، كالعناصر الفاعمة ذات 
 ستكل المحمي.الصمة عمى الم

 يعني ممثؿ حككمة محمية أك سمطة محمية منتخب محميان  المسؤول العام المحمي
 تعني الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي الدول األعضاء
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تعني كزراء الحككمة المركزية أك أم سمطة لمحككمة المركزية مسؤكلة عف البلمركزية  الوزراء
 كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية.

 تعني تكتبلت التكامؿ اإلقميمي لبلتحاد األفريقي جموعات االقتصادية القميميةالم
يداع  الدولة الطرف تعني أم دكلة عضك قامت بالتصديؽ عمى الميثاؽ أك االنضماـ إليو كا 

 التصديؽ أك االنضماـ لدل رئيسة مفكضية االتحاد األفريقي ثائؽك 
 المتخصصة لبلتحاد األفريقيتعني المجاف الفنية  المجان الفنية المتخصصة

 يعني جميع مستكيات الحككمة دكف المستكل الكطني المستوى دون الوطني
 2المادة 

 األىداف
 تتمثؿ أىداؼ الميثاؽ فيما يمي: .1

عمؿ كحافز تعزيز البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية في أفريقيا كحمايتيا كال (أ 
 ليا؛

البلمركزية  مف دعائـ قراطية المحمية باعتبارىماتعزيز كمناصرة الحكـ المحمي كالديم (ب 
 في أفريقيا؛

 تعزيز تعبئة المكارد كالتنمية االقتصادية المحمية بغية القضاء عمى الفقر في أفريقيا؛ (ج 

نشر التفاىـ المشترؾ كالرؤية المشتركة لمدكؿ األعضاء بشأف مسائؿ البلمركزية  (د 
 كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية؛

 كالمبادئ األساسية لبلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية؛ تعزيز القيـ (ق 

تكجيو صياغة السياسات كتنفيذىا كرصدىا كتقييميا عمى األصعدة القارية كاإلقميمية  (ك 
 كالكطنية كدكف الكطنية حكؿ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية؛



Page 5 

5 
 

خؿ الدكؿ األعضاء تشجيع التنسيؽ الفعاؿ، كالمكاءمة كتقاسـ المعرفة دا (ز 
 كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية حكؿ البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية؛

تعزيز انضماـ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية كتعاكنيا عمى األصعدة  (ح 
 المحمية كالكطنية كاإلقميمية كالقارية؛

البلمركزية كالحكـ  تعزيز مشاركة المجتمع المدني كالقطاع الخاص في مبادرات (ط 
 المحمي كالتنمية المحمية؛

 3المادة 
 النطاق

 يشمؿ ىذا الميثاؽ ما يمي:
 البلمركزية (أ 

 الحكـ المحمي (ب 

 التنمية المحمية  (ج 

 4المادة 
 القيم األساسية

 يسترشد ىذا الميثاؽ بالقيـ التالية:
  يةالمشاركة المجتمعية كالشمكل (أ 

 التضامف (ب 

 احتراـ حقكؽ اإلنساف كالشعكب (ج 

 سامحع كالتالتنك  (د 
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 العدؿ، المساكاة كاإلنصاؼ (ق 

 النزاىة (ك 

 كالمكاطنة المسؤكلية المدنية (ز 

 الشفافية كالمساءلة (ح 

 االستجابة (ط 

 الفصل الثاني
 المبادئ

 تشكؿ المبادئ التالية دعامة نيج البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية في أفريقيا:
 5المادة 

 الحكم المحمي
محمية تعترؼ بمستكيات الحككمة المختمفة  قكانيف/أنظمة بسف الدكؿ األطراؼ قـكت .1

 مخكلة بممارسة اختصاصاتيا مف خبلؿ آليات تنظيمية محددة بكضكح.

تممؾ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، كفقا لمقانكف الكطني، عمى نحك مسؤكؿ  .2
كشفاؼ، صبلحيات إدارة شؤكف إدارتيا كأمكاليا مف خبلؿ جمعيات تداكلية كأجيزة 

 منتخبة بطريقة ديمقراطية. تنفيذية

يتـ تعديؿ الحدكد الجغرافية لممناطؽ الكاقعة في نطاؽ كالية الحككمات المحمية  .3
 كالسمطات المحمية كفقان ألحكاـ القانكف.

تـ استشارة الحككمات المحمية أك السمطات المحمية مف خبلؿ أنظمة محددة بكضكح ت .4
ج أك المشاريع القطاعية الكطنية أك دكف القانكنية أك السياسات أك البرام الكثائؽ حكؿ
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الكطنية التي تؤثر بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى اختصاصاتيا لتؤثر عمى حياة 
 السكاف المحمييف.

 6المادة 
 التبعية

طبلؽ البرامج، عمى -1 تييئ الحككمة المركزية الظركؼ المكاتية لصنع القرار، كالسياسة، كا 
مستكيات أدنى مف الحككمة حيث تقدـ الحككمات المحمية أك  مىعأف يتـ االعتماد كالتنفيذ 

 السمطات المحمية ضمانا أفضؿ لممبلءمة كالفعالية.
تكفر الحككمات المحمية ظركفان مكاتية لمتعاكف كالتنسيؽ بيف المستكيات الكطنية كجميع -2

أداء  مف يةف الحككمات المحمية أك السمطات المحمالمستكيات دكف الكطنية لمحككمة كتمكّ 
 مياميا كمسؤكلياتيا.

تتعاكف الحككمات المحمية أك السمطات المحمية مع الحككمات المركزية كسائر العناصر -3
 الفاعمة المحمية لتحقيؽ زيادة الكفاءة كالفالية في اإلجراء العاـ لتقديـ الخدمات العامة. 

 7المادة 
 تعبئة الموارد والتنمية االقتصادية المحمية

لحككمات المركزية تشريعان كتدابير كتنشئ آليات ذات صمة إلعطاء الحككمات تعتمد ا .1
نفاقيا عمى المستكل المحمي مف أجؿ التنمية االقتصادية  المحمية السمطة لتعبئة المكارد كا 

 المحمية.

تعتمد الحككمات المركزية تشريعان كتنشئ اآلليات البلزمة لمرقابة كالتقييـ لضماف تحكيؿ  .2
تـ جمعيا عمى األصعدة الكطنية كالمحمية إلى الحككمات يكية لئليرادات التي النسبة المئ

 المحمية أك السمطات المحمية بفعالية مف أجؿ التنمية االقتصادية المحمية.
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 المحميةاك السمطات تعمؿ الحككمات المركزية بالتعاكف الكثيؽ مع الحككمات المحمية  .3
بادرات النيكض بالمجتمع مف خبلؿ أطر تعزيز القطاع الخاص كاستثمارات أك مفي 

 تشريعية كمالية كمؤسسية.

تتكلى الحككمات المحمية أك السمطات المحمية بمكجب القانكف كبطريقة مساءلة كشفافة  .4
دارتيا بالتشاكر مع الحككمة المركزية كالمجتمع المدني  جمع المكارد المحمية كتسييرىا كا 

 كمؤسسية كتشاركية محددة كمنظمة بكضكح.كالقطاع الخاص مف خبلؿ آليات تشريعية 

تشجع الحككمات المحمية أك السمطات المحمية دفع المجتمع المدني كالقطاع الخاص،  .5
مف  المستخدميفكرسـك كالمجتمعات، كالكيانات الكطنية كدكف الكطنية الضرائب المحمية 

 خبلؿ آليات محددة بكضكح، كشفافة كفعالة.

 
 8المادة 

 التنوع والتفاضل
 دون المساس بمراعاة ىذا الميثاق:

تمارس الحككمات المحمية أك السمطات المحمية سمطاتيا مع األخذ في الحسباف الحقائؽ  .1
 كالقيـ كالضرائب المحمية ككذلؾ المبادئ كالقكاعد كالمعايير الكطنية.

ب كفقان لمقانكف، يتـ تنفيذ البرامج كالمشاريع أك المبادرات المحمية بالتشاكر مع أصحا .2
المصمحة كيتـ القياـ بيا بطريقة تقر بالتنكع الثقافي كالديني كالجنساني لمشعب داخؿ 

 أراضيو في المناطؽ الحضرية كالريفية.

يحؽ لمحككمات المركزية كالمحمية أك السمطات المحمية إنشاء آليات تشاكرية، مسترشدة  .3
لتكجييية أك آراء بخصكص الخطكط ا بداءبالظركؼ المحمية لتقديـ مقترحات أك إ
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التنمية المحمية. كمع ذلؾ، يبقى دكر السمطات المحمية المنتخبة ب الخاصةالقرارات 
 محكريان.

 
 9المادة 

 الشرعية
تعتمد الحككمات المحمية قكانيف فرعية كتعد برامج أك مشاريع أك مبادرات محمية كتنفذىا  .1

 بطريقة تنسجـ مع القكانيف كاألنظمة الكطنية.

راؼ في المعاىدات كصككؾ السياسات اإلقميمية كالقارية ك/أك العالمية تدعـ الدكؿ األط .2
 عمى المستكل المحمي. كالصككؾ كتضمف امتثاؿ الحككمات المحمية لتمؾ المعاىدات

 10المادة 
 الشمول والعدل والمساواة

 بطريقة شاممة  ميامياتؤدم الحككمات المحمية أك السمطات المحمية مسؤكلياتيا ك  .1
لضماف الكصكؿ المتساكم  معاممة متساكية جميع المكاطنيف المحمييفمؿ تعاعادلة ك 

 لممكاطنيف كالسكاف المحمييف إلى الخدمات الجيدة.

تضمف الحككمات المحمية أك السمطات المحمية شمكؿ المجمكعات الميمشة تاريخيان  .2
عطائيا األكلكية ف  كفيري تكالمجتمعات الفقيرة في كؿ مف المناطؽ الريفية كالحضرية كا 

 الخدمات.

تستحدث الحككمات المحمية أك السمطات المحمية مبادرات مراعية لمصالح الفقراء كتكلي  .3
عناية خاصة لممرأة كالشباب، ككذلؾ المجمكعات المستضعفة التي تشمؿ، عمى سبيؿ 

يدز، األسر التي يرأسيا إل، المعكقيف، األسر المتأثرة باالمسنيفلحصر، ا ال المثاؿ
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أطفاؿ الشكارع، المعكزيف، األمييف، سكاف األحياء الفقيرة، األسر الريفية األطفاؿ، 
، األقميات النازحة في ازحيفكالعاطميف جزئيان، البلجئيف، الن عف العمؿ الفقيرة، العاطميف

 الخدمات. تكفيرإعداد البرامج أك المشاريع كتنفيذىا ك 

ساس الجنس كالعمر كاإلعاقة ال تمّيز الحككمات المحمية أك السمطات المحمية عمى أ .4
كالكضع االجتماعي كالديانة كالمنشأ، كاألصؿ اإلثني أك العرقي، كاالنتماء المغكم كالفكر 
السياسي في ممارسة مياميا، ككضع السياسات، كتخطيط البرامج أك المشاريع كتنفيذىا 

 كرصدىا كتقييميا.

األخذ في  مع كلياتياكمسؤ  ميامياتؤدم الحككمات المحمية أك السمطات المحمية  .5
الحسباف التنمية المستدامة، التي تشمؿ تنمية األجياؿ المستقبمية، كالتنمية المشتركة بيف 

 األجياؿ كاالستدامة البيئية.

 11المادة 
 المسؤولية المشتركة والتكامل

 ينبغي لمدكؿ األطراؼ التأكد مما يمي:
زيز كتحسيف سبؿ عيش المجتمعات أف تقـك الحككمات المحمية أك السمطات المحمية بتع-أ

 المحمية كبيئتيا.
ركح مف العبلقات الجيدة بيف بأف تقكـ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، -ب

الحككمة المحمية كالمركزية، بإشراؾ جميع الفاعميف ذكم الصمة الكطنييف كدكف الكطنييف 
ة المحمية كتنفيذىا، كضماف كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني في كضع خطط كبرامج التنمي

 .انسجاميا مع السياسات اإلنمائية الكطنية كاإلقميمية كالقارية
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أف تحدد الحككمات المحمية أك السمطات المحمية خططيا كبرامجيا لمتنمية المحمية في -ج
األطر التعاكنية التشغيمية، مف قبيؿ ميثاؽ االلتزاـ، كالتي يتـ اعتمادىا مف قبؿ جميع 

 ذات الصمة.العناصر 
أف تككف الحككمات المركزية كالمحمية أك السمطات المحمية ممزمة بالقانكف بإنشاء آليات -د

لمتعاكف كدعـ بعضيا البعض لتحقيؽ األكلكيات اإلنمائية العالمية كالقارية كاإلقميمية 
 كالكطنية كالمحمية.

سات العامة كالقطاع أف تنشئ آليات لمتعاكف بيف الككاالت اإلنمائية الكطنية كالمؤس-ق
الخاص كالمجتمع المدني مف جية، كالحككمات المحمية أك السمطات المحمية مف جية 

 أخرل لدعـ تنفيذ األكلكيات اإلنمائية المحمية.
أماـ مجتمعاتيا المحمية  سئكلةأف تككف الحككمات المحمية أك السمطات المحمية م-ك

دارة المكارد بخصكص قرارات كسياسات التنمية المحمية، كتنف يذ تمؾ القرارات كالسياسات كا 
المالية. كيتـ تحديد مسؤكليات المجتمع المحمي كالمكاطنيف بكضكح في ىذا الصدد لتيسير 

 التعاكف مع الحككمات المحمية أك السمطات المحمية.
ركح الحكـ بأف تككف الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، كفقان لمتشريع الكطني ك  -ز

 قياميا بميامياكني الجيد، مسؤكلة أماـ الحككمات المركزية كالمجتمعات فيما يخص التعا
 كمسؤكلياتيا كفي تنفيذ البرامج كالمشاريع كالسياسات.

 12المادة 
 المشاركة

يضمف التشريع الكطني الحقكؽ كيفصؿ مسؤكليات المكاطنيف لممشاركة في الحياة العامة  .1
 عمى المستكل المحمي.

 اطية أساس اإلدارة المحمية كتأخذ شكبلن تشاركيان كتمثيميان.تشكؿ الديمقر  .2
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مشاركة جميع قطاعات المجتمع بتعزيز الحككمات المحمية أك السمطات المحمية  قـكت .3
في تخطيط السياسات كالبرامج كالمشاريع كتنفيذىا كرصدىا كتقييميا مف خبلؿ مناىج 

 ات جيدة.مجتمعية منظمة كأشكاؿ مشاركة أخرل لضماف أداء خدم

تعزز الحككمات المحمية أك السمطات المحمية تطكير مناىج مبتكرة لمتعبير الديمقراطي  .4
 .العاـ كالسممي

كفالة المشاركة المجدية لممجتمعات، بالسمطات المحمية أك الحككمات المحمية  قـكت .5
 كالمجتمع المدني كسائر العناصر الفاعمة في الحكـ المحمي كالتنمية المحمية.

الحككمات المركزية، بالتعاكف مع الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، كتحث تدعك  .6
محكـ البلمركزم، كالحكـ المحمي لتركيج العمى المشاركة الكاممة لمميجر األفريقي في 

 كالتنمية المحمية مف خبلؿ سياسات كآليات محددة بكضكح.

السمطات المحمية لتبني تشريع كطني لتمكيف كتشجيع الحككمات المحمية أك  يتـ سف .7
 األشكاؿ المناسبة لممشاركة الشعبية كمشاركة المكاطنيف كأشكاؿ التعبير األخرل.

 13المادة 
 التمثيل

المحمييف في اإلطار القانكني لمدكؿ  اميفعمى انتخاب المسؤكليف العيتـ النص  .1
 االنتخابات كأطرىا الزمنية. ىذه األطراؼ، الذم يحدد بكضكح طرؽ

قكانيف انتخابية تعزز االنتخابات المنتظمة كالديمقراطية بسف كمات المركزية الحكتقـك  .2
 كالحرة كالنزيية كالشفافة لمحككمة المحمية.
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تدابير مبتكرة كآليات مناسبة لضماف المشاركة الفعالة  باتخاذ الحككمات المركزيةقـك ت .3
جمكعات الميمشة في لجميع المكاطنيف المؤىميف، بما في ذلؾ تدابير تمثيؿ المرأة كالم

 انتخابات الحككمة المحمية في إطار التشريع الكطني.

المحميكف عمى النحك الكاجب مصالح المجتمعات المحمية  اممكفيمثؿ المسؤكلكف الع .4
كيتشاكركف مع سكانيـ عمى أساس مستمر كمنتظـ مف خبلؿ آليات كأطر زمنية محددة 

 بكضكح. 

نشئ آليات إدارية كمالية كتستخدـ تكنكلكجيا تتبنى الحككمات المركزية التشريع كت .5
المعمكمات كاالتصاالت لتشجيع المكاطنيف المحمييف كالمجتمعات المحمية عمى تكفير 

 المعمكمات لممثمييـ المنتخبيف محميان، كاإلصغاء لشككاىـ كالتماس االنتصاؼ.

 14المادة 
 الشفافية والمساءلة والسموك األخالقي

بتحديد تدابير تعزيز الشفافية كالمساءلة ة أك السمطات المحمية الحككمات المحمي تقـك .1
بكضكح أدكار كمسؤكليات الحككمات الكطنية الذم يحدد بكضكح في التشريع الكطني. 

الخدمات، كالمسؤكليف المنتخبيف كاإلدارييف،  تكفيركدكف الكطنية، كالككاالت العامة، ك 
 كمنظمات المجتمع المدني.

كفالة مشاركة بركزية كالحككمات المحمية أك السمطات المحمية الحككمات الم قـكت .2
نشر المجتمع المحمي كتنشئ نظـ المساءلة في برامج الحكـ المحمي كالتنمية المحمية ب

 تقارير أداء الحككمة المحمية كتقديـ بيانات مالية كاممة.
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لمكافحة جميع تنشئ الحككمات المركزية كالحككمات المحمية أك السمطات المحمية آليات  .3
 أشكاؿ الفساد.

تنشئ الحككمات المركزية كالحككمات المحمية أك السمطات المحمية آليات مبتكرة في  .4
تسكية المظالـ لتعزيز كحماية اإلببلغ عف المخالفات المتصمة بجميع أشكاؿ السمكؾ 
 الفاسد كالممارسة الفاسدة، بما في ذلؾ الرشكة كالمحاباة كالمحسكبية، ككذلؾ تسكية

 المظالـ.

 .مياميـمكف المحميكف سمككان أخبلقيا كنزاىة في أداء اُيظير المسؤكلكف الع .5

آليات لرصد معايير السمكؾ األخبلقي مف  نشىءتعتمد الحككمات المركزية تشريعان كت .6
 قبؿ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية.

 15المادة 
 تعميم المنظور الجنساني والشباب والعاقة

ككمات المحمية أك السمطات المحمية بإدماج مسائؿ المنظكر الجنساني كالشباب تقـك الح .1
 كتكفير كاإلعاقة في العممية العامة لصياغة السياسات كالتخطيط مف أجؿ التنمية

 الخدمات، ككذلؾ في تنفيذ البرامج كالمشاريع اإلنمائية كرصدىا كتقييميا.

تعزيز كضماف المشاركة المتساكية كالفعالة تقكـ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية ب .2
لممرأة كالشباب كالمعكقيف في الحياة العامة، كمكاقع القيادة كاإلدارة في جميع مسائؿ 

 الحكـ المحمي كالتنمية المحمية.

المشاركة المتزايدة لممرأة كالشباب  بتعزيز الحككمات المحمية كالسمطات المحمية قـكت .3
 الحكـ المحمي كالتنمية المحمية.كالمعكقيف في جميع مسائؿ 
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 16المادة 
 الكفاءة

 إدارة الحكم المحمي .1

دارة تنظيـ اإلدارة العامة  مف يتـ اعتماد تشريع كطني لتمكيف الحككمات المحمية ( أ تحديد كا 
المحمية داخؿ اإلطار الكطني المشترؾ، مف أجؿ ضماف األداء الفعاؿ كالمعزز لمخدمات 

 المحمية.الجيدة كالميسكرة لممجتمعات 

الخدمات  كفيرتقـك الحككمات المحمية كالمجتمعات المحمية بتحديد كتنفيذ طرؽ مبتكرة لت ( ب
 لممجتمعات المحمية في إطار التشريع الكطني.

 تعبئة الموارد واستغالليا .2

يتـ تكفير المكارد البشرية كالمالية كالتكنكلكجية البلزمة لمحككمات المحمية ألداء  (أ 
 كفاءة.مسؤكلياتيا بفعالية ك 

تـ إتاحة الكصكؿ إلى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاستخداميا بفعالية لجعؿ ت (ب 
 الحكـ المحمي كالتنمية المحمية أكثر فعالية ككفاءة.

 تنمية القدرات .3

تقكـ الحككمات المحمية أك السمطات المحمية، ككذلؾ رابطات الحككمة المحمية،  (أ 
تعزيز أداء الممثميف كالمسؤكليف  عمى بمبادرات شاممة كمستمرة لتطكير القدرات

 المنتخبيف محميان ألداء كاجباتيـ كمياميـ بفعالية ككفاءة.
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مناىج خاصة ك مؤسسات الخدمة المدنية، كتعّد برامج بإنشاء الحككمات المركزية قـك ت (ب 
 .حكؿ الحكـ المحمي كاإلدارة العامة المحمية

لتجارب كأفضؿ الممارسات عمى المبادرات لتقاسـ ا ىذهتشجع الحككمات المركزية  (ج 
 .ةكالقاري ةكاإلقميمي ةالثنائي ياتالمستك 

المساىمة  عمى ةتستفيد المجتمعات المحمية كالمجتمع المدني كالمكاطنكف مف بناء القدر  (د 
 ارة العامة المحمية كالتنمية المحمية.دبفعالية في اإل

 قراف فيما بيف البمداف.تعزز الدكؿ األطراؼ عمميات طكعية لممراجعة المتبادلة بيف األ (ق 

 الموارد الطبيعية  .4

يتـ اعتماد تشريع كطني إنشاء آليات تشمؿ الحككمة المحمية كالمجتمع المدني  (أ 
كالسكاف المحمييف، لضماف الحماية الكافية كالمستدامة لممكارد الطبيعية عمى المستكل 

 المحمي.

نشاء آليات تشمؿ الحككمة المحميةك يتـ اعتماد تشريع كطني  (ب  ، كالمجتمع المدني ا 
كالسكاف المحمييف لتستفيد المجتمعات المحمية مف المكارد الطبيعية المستغمة في 

 مجتمعاتيا.

تتكلى الحككمات المركزية مسؤكلية إعادة التكزيع العادؿ لمنافع المكارد الطبيعية  (ج 
المكتسبة مف استغبلؿ المكارد الطبيعية في محميات أك مجتمعات معينة لجميع 

 مات الكطنية الفرعية كالمجتمعات المحمية.الحكك 
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 تمويل الحكم المحمي، والدارة المالية والتنمية المحمية .5

تقـك الحككمات المركزية بسف تشريع كطني يسعى إلى أف يعيد إلى الحككمات  (أ 
 إدارة المكارد المالية عمى المستكل المحمي.عف المحمية المسؤكلية الكاممة 

مف خبلؿ الدعـ كاإلشراؼ المناسبيف، إدارة المكارد المالية  تكفؿ الحككمة المركزية، (ب 
 المخصصة بفعالية ككفاءة دكف تقكيض مبدأ االستقبللية المالية المحمية.

 يتـ اعتماد التشريع الكطني لضماف االستدامة المالية لمحككمات المحمية. (ج 

ير تحدد الحككمات المركزية مكارد محمية ككذلؾ تحكيبلت مالية مشركطة كغ (د 
 مشركطة.

تككف التحكيبلت المالية المشركطة كغير المشركطة مف الحككمة المركزية إلى  (ق 
 الحككمات المحمية أك السمطات المحمية شفافة كقابمة لمتنبؤ.

يتـ تحديد الشركط التي تتاح بمكجبيا لمحككمات المحمية القركُض كاألسكاُؽ المالية  (ك 
 كالمساعدُة اإلنمائية بالقانكف.

كمات المحمية نظـ المحاسبة كالمراجعة كاإلدارة لئلدارة الفعالة كالكفؤة تنفذ الحك (ز 
كالشفافة لممكارد المالية باالمتثاؿ الدقيؽ لمقكانيف كالقكاعد كالمعايير المالية كالمحاسبية 

 الكطنية.

نشاء آليات كعمميات لبلستخداـ  (ح  تقـك الحككمات المحمية كالسمطات المحمية بتحديد كا 
 ؿ لممكارد المالية في أداء الخدمات الجيدة حسبما يحدده القانكف.الكفؤ كاألمث
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 17المادة 
 التضامن والتعاون والشراكة

قكانيف كطنية لتنظيـ الظركؼ التي يمكف لمحككمات المحمية أك السمطات يتـ اعتماد  .1
المحمية أف تقيـ في إطارىا الشراكات أك تتعاكف مع الحككمات المحمية لمبمداف 

ة األخرل لتحقيؽ األىداؼ المشتركة لمتنمية المحمية كالكطنية كاإلقميمية األفريقي
 كالتكامؿ القارم.

يحؽ لمحككمات المحمية أك السمطات المحمية الدخكؿ في شراكات مناسبة مع  .2
 جنكب.ال-جنكبالالحككمات المحمية غير األفريقية لتعزيز التعاكف، كالسيما تعاكف 

راؼ بحؽ الحككمة المحمية أك السمطات المحمية في يتـ اعتماد تشريع كطني لبلعت .3
 تشكيؿ جمعية كطنية لمتعاكف كالتآزر.

الجمعية الكطنية لمقانكف العاـ كتدمج في اآللية المؤسسية إلدارة ىذه تخضع  .4
 البلمركزية.

ة يمحككمات المحمية أك جمعيات الحككمة المحمية عمى المستكل الكطني حر لتككف  .5
 الحككمات المحمية اإلقميمية كالقارية كالعالمية.بلنضماـ إلى جمعيات ل

تشجع الحككمات المركزية كتدعـ كتضمف المشاركة الكاممة لجمعيات الحككمات  .6
المحمية باعتبارىا الصكت الجماعي لمحككمات المحمية في المسائؿ أك القرارات 

 اإلنمائية الكطنية كاإلقميمية كالقارية.

 عمؿ جمعيات الحككمة المحمية باستقبللية ككفاءة.تشجع الحككمات المركزية كتدعـ  .7
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تعزز مبادرات التكامؿ اإلقميمي تعاكف الحككمة المحمية أك السمطة المحمية بيف  .8
محدكد مف قبؿ الدكؿ األعضاء لبر اعاليتـ إنشاء إطار لمتعاكف ك الدكؿ األعضاء؛ 

 كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية.

ات المحمية لممشاركة بالكامؿ في العمميات كاآلليات تدعـ الحككمات المركزية الحككم .9
 كالبرامج عمى الصعيديف اإلقميمي كالقارم.

 
 الفصل الثالث
 آليات التنفيذ

 18المادة 
 آليات المتابعة

إنفاذان لبللتزامات الكاردة في ىذا الميثاؽ، يتـ اتخاذ اإلجراءات الكاردة أدناه عمى مستكيات 
 مختمفة:

 فرادى الدول األطراف مستوىالتنفيذ عمى  .1

 عمى مستوى الحكومة المحمية أو السمطات المحمية: ( أ

 :الحككمات المحمية أك السمطات المحمية
تنفيذ  فيمسؤكلة كتخضع لممساءلة عمى حد سكاء أماـ السكاف المحمييف تككف -1

 أىداؼ ىذا الميثاؽ، كالتمسؾ بقيمو كمبادئو؛ 
ت دكف الكطنية األخرل مف الحككمات تتعاكف مع الحككمة المركزية كالمستكيا-2

 لتحقيؽ أكلكيات التنمية المشتركة؛ 
تشارؾ في الجمعيات الكطنية كالحككمات المحمية كتتعاكف مع المجتمع المدني  -3

 تحقيؽ أىداؼ الميثاؽ؛ في كالقطاع الخاص 
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إظيار اإلرادة السياسية لمناصرة كضماف تنفيذ أىداؼ كقيـ كمبادئ ىذا الميثاؽ، -4
 نبا إلى جنب مع الحككمة المركزية؛ ج
 تمتـز بتييئة الظركؼ المكاتية لنشر كتنفيذ ىذا الميثاؽ؛  -5
 الرصد كالتقييـ كاإلببلغ عف تنفيذ ىذا الميثاؽ. عممية تمتـز بالمشاركة فيك -6

 ب( عمى مستوى الحكومة المركزية 
 ا يمي:مف أجؿ ضماف كتيسير تنفيذ ىذا الميثاؽ، تقـك الدكؿ األطراؼ بم

دارية مناسبة لمكاءمة قكانينيا كنظميا الكطنية مع  (1 اعتماد تدابير تشريعية كتنفيذية كا 
 أىداؼ ىذا الميثاؽ كالتمسؾ بالقيـ كالمبادئ الكاردة فيو؛

إدماج التزامات ىذا الميثاؽ كأىدافو كقيمو كمبادئو في السياسات كاالستراتيجيات  (2
 الكطنية؛

 لضماف النشر األكسع ليذا الميثاؽ؛اتخاذ جميع التدابير البلزمة  (3

 القياـ بجيد منسؽ لكضع البلمركزية كالتنمية المحمية في محكر الحكـ كالتنمية؛ (4

ة أمكر أخرل، مف خبلؿ تخصيص المكارد م( إبداء اإلرادة السياسية، مف بيف جم5
 المناسبة، لتحقيؽ أىداؼ ىذا الميثاؽ كقيمو كمبادئو بطريقة مممكسة؛

ات البلزمة لتطكير التعاكف كتقاسـ التجارب في مجاالت البلمركزية، (اتخاذ الخطك 6
 كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية كفقان ألىداؼ ىذا الميثاؽ كقيمو كمبادئو.

 التنفيذ عمى مستوى المفوضية .2

 أ( عمى الصعيد القميمي
 يا التأسيسية، تقـك المجمكعات االقتصادية اإلقميمية بما يمي: ثائقطبقا لك 

تشجيع الدكؿ األعضاء عمى االنضماـ إلى ىذا الميثاؽ كالتصديؽ عميو كتنفيذه  -1
 كرصده؛ 
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إدماج أىداؼ ىذا الميثاؽ كمبادئو كقيمو كأخذه في الحسباف في صياغة السياسات  -2

 القانكنية كاعتمادىا؛  مكاثيؽاإلقميمية كال
لمصكت الجماعي دعـ كتسييؿ إنشاء منياج إقميمي استشارم مناسب أك منتدل  -3

 كعمؿ الحككمات المحمية.
 ب( عمى الصعيد القاري

 مف أجؿ ضماف تنفيذ ىذا الميثاؽ كتنفيذه، تضطمع المفكضية بما يمي:
 كضع خطكط تكجييية لتنفيذ ىذا الميثاؽ ؛ (1

ظركؼ مكاتية لمحكـ المحمي الرشيد كالتنمية المحمية ألداء الخدمة العامة تييئة    (2
المستكل المحمي مف خبلؿ مكاءمة سياسات كقكانيف الدكؿ  الجيدة في القارة عمى

 األطراؼ؛

دعـ كتيسير إنشاء منياج أك منتدل استشارم قارم مناسب لمصكت كاإلجراء  (3
 الجماعييف لمحككمات المحمية في إطار االتحاد األفريقي؛

 مساعدة الدكؿ األطراؼ في تنفيذ ىذا الميثاؽ كتنسيؽ تقييمو؛ (4

بناء قدراتيا عمى تنفيذ ىذا  في مة لدعـ الدكؿ األطراؼتعبئة المكارد البلز  (5
 الميثاؽ؛ 

السياسة لبلتحاد  صنع اجراء استعراض دكرم لمميثاؽ كتقديـ تكصيات إلى أجيزة (6
 األفريقي.
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 19المادة 
 تقديم التقارير

التنفيذ تقدـ الدكؿ األطراؼ كؿ ثبلث سنكات، اعتبارا مف تاريخ دخكؿ الميثاؽ حيز  .1
تـ اتخاذىا بغية يالمفكضية عف التدابير التشريعية كغيرىا مف التدابير التي  إلى تقارير
 ىذا الميثاؽ كالتزاماتو؛ تطبيؽ

تعد المفكضية كتقدـ إلى المؤتمر، عف طريؽ المجمس التنفيذم، تقريرا مجّمعا عف تنفيذ  .2
 ىذا الميثاؽ لمنظر فيو.

 20المادة 
 االعتراف ونظام المكافآت واالحتفاالت

الدكؿ األطراؼ بإضفاء الصبغة المؤسسية عمى نظاـ شفاؼ كمحايد لبلعتراؼ  تقـك .1
 باألداء المتميز كاإلبداع كاالبتكار في البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية.

تعزز الدكؿ األطراؼ نظامان قاريان لبلعتراؼ كالمكافأة لبلعتراؼ بالتفكؽ في  .2
 لمحمية كاالقتداء بو.البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية ا

تعزز المفكضية تجارب مبتكرة كتؤسس نظاـ مكافأة لئلبداع في البلمركزية كالحكـ  .3
 المحمي كالتنمية المحمية.

أغسطس  10تحتفؿ الدكؿ األطراؼ بػ "يـك أفريقيا لبلمركزية كالتنمية المحمية" في  .4
 مف كؿ عاـ ككسيمة لتعزيز قيـ ىذا الميثاؽ كمبادئو.
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 رابعالفصل ال
 البنود النيائية

 21المادة 
 أحكام متعمقة بالضمانات

ال يجكز تفسير أحكاـ ىذا الميثاؽ عمى نحك ال يتفؽ مع مبادئ القانكف الدكلي ذات -1
 الصمة، بما في ذلؾ القانكف الدكلي العرفي. 

المتعمقة بالتعاكف ك  األكثر مبلءمةلف يمس أم مف أحكاـ ىذا الميثاؽ باألحكاـ  -2
قميمي أك االكاردة في القانكف الداخمي لمدكؿ األطراؼ أك في أم اتفاؽ ك لمحدكد  العابر

 قارم أك دكلي آخر معمكؿ بو في ىذه الدكؿ األطراؼ. 
تنفيذ ىذا الميثاؽ، ينبغي أخذ الخصكصيات كاالحتياجات الخاصة لمدكؿ الجزرية  في. 3

 في االعتبار.
 22المادة 

 تسوية النزاعات
عف طريؽ المفاكضات المباشرة بيف الدكؿ بصكرة كدية ك يتعمؽ بيذا الميثاؽ  نزاعتتـ تسكية -1

 األطراؼ المعنية. 
إلى حمو الدكؿ األطراؼ  سعىعف طريؽ المفاكضات المباشرة، تحيث يتعذر حؿ نزاع . 2
الكسائؿ السممية األخرل، بما في ذلؾ المساعي الحميدة كالكساطة كالتكفيؽ، أك أم كسيمة ب

تشجيع الدكؿ األطراؼ عمى  تـتتفؽ عمييا الدكؿ األطراؼ. كفي ىذا الصدد، ي سممية أخرل
 االستفادة مف إجراءات كآليات تسكية المنازعات التي أنشئت في إطار االتحاد.

 23المادة 
 التوقيع والتصديق واالنضمام

دكؿ يككف ىذا الميثاؽ مفتكحان لمتكقيع كالتصديؽ عميو كاالنضماـ إليو مف قبؿ جميع ال 
 األعضاء، كفقان إلجراءاتيا الدستكرية.

 



Page 24 

24 
 

 24المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

( يكمان مف تاريخ استبلـ رئيس مفكضية 30ذ بعد ثبلثيف )ينفتيدخؿ ىذا الميثاؽ حيز ال
 .عميو (15) ةعشر  ةالتصديؽ الخامس كثيقة االتحاد األفريقي

 25المادة 
 التعديل 

 ت لتعديؿ أك تنقيح ىذا الميثاؽ. يجكز ألم دكلة طرؼ تقديـ مقترحا-1
تقديـ مقترحات التعديؿ أك التنقيح إلى رئيس مفكضية االتحاد األفريقي، الذم يحيميا  تـ. ي2

 ( يكما مف تاريخ استبلميا. 30إلى الدكؿ األطراؼ في غضكف ثبلثيف )
يقـك مؤتمر االتحاد، بناء عمى تكصية مف المجمس التنفيذم لبلتحاد، ببحث ىذه  -3

 أف يتـ إخطار جميع الدكؿ األطراؼ قبؿ بداية الدكرة عمىالمقترحات في دكرتو المقبمة، 
 . ( أشير عمى األقؿ3بثبلثة )

 . قكاعد اجراءاتويقكـ مؤتمر االتحاد باعتماد التعديبلت كفقا ل -4
 أعبله. 24كفقا ألحكاـ المادة  التنفيذتدخؿ التعديبلت أك التنقيحات حيز  -5

 26المادة 
 يداعلا

 التصديؽ أك االنضماـ لدل رئيس مفكضية االتحاد األفريقي . كثائؽتكدع -1
تقديـ إشعار كتابي يتـ إرسالو قبؿ بيجكز ألم دكلة طرؼ أف تنسحب مف ىذا الميثاؽ  - 2

 ( إلى رئيس مفكضية االتحاد األفريقي .1عاـ  كاحد )
عضاء بأم تكقيع عمى ىذا قـك رئيس مفكضية االتحاد األفريقي بإخطار الدكؿ األي -3

 .التنفيذدخكلو حيز ككذلؾ تصديؽ أك انضماـ ،  كثيقةالميثاؽ ، كأم إيداع ل
قـك رئيس المفكضية أيضا بإخطار الدكؿ األطراؼ بطمبات التعديؿ أك االنسحاب مف ي -4

 .عميوالتحفظات ككذلؾ الميثاؽ 
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األميف العاـ لدل بتسجيمو المفكضية  التنفيذ، يقـك رئيسدخكؿ ىذا الميثاؽ حيز  فكر -5
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 102لؤلمـ المتحدة، كفقا لممادة 

( نصكص أصمية بالمغات العربية  4الميثاؽ ، الذم تـ تحريره في أربعة )  يتـ إيداع -6
( متساكية الحجية، لدل  4) جميع النصكص األربعة كاالنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية ك 

نسخا مصدقة مف الميثاؽ إلى كؿ دكلة عضك في االتحاد  ُينقؿ ذملرئيس المفكضية ا
 األفريقي بمغتيا الرسمية .

 
، الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي، اعتمدنا ىذا الميثاؽ خبلؿ الدكرة نحنإثباتا لذلؾ، 

 في .... المنعقد العادية .... لمؤتمرنا 
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لممحكمة األفريقية لمعدل  النظام األساسيتعديل بروتوكول بالمتعمق مشروع البروتوكول 
 وحقوق النسان

 
 ، األطراؼ في القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛ في االتحاد األفريقيإن الدول األعضاء 

لبلتحاد األفريقي، المعتمد  لقانكف التأسيسيباألىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا في ا رإذ تذك  
 في لكمي، )تكجك(،  كبالخصكص االلتزاـ بحؿ خبلفاتيا بالطرؽ السممية  5000يكليك  33في 

ذ تذك ر أيضا  لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي بأحكاـ وا 
 في شـر الشيخ، )مصر(؛ 5008يكليك  3ي ، المعتمد ف بوكالنظاـ األساسي الممحؽ  اإلنساف

ذ تعترف باف بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف قد دمج المحكمة  وا 
 اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمحكمة العدؿ لبلتحاد اإلفريقي في محكمة كاحدة

ذ تأخذ في االعتبار  رار في القارة، كحماية حقكؽ كاالستق كاألمف بتعزيز السبلـ ياالتزاموا 
اإلنساف كالشعكب طبقا لمميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالكثائؽ األخرل ذات الصمة 

 بحقكؽ اإلنساف؛
ذ و  أيضا بجيكد  كمساىمة المجنة االفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في سبيؿ حماية  عترفتا 

 ؛ 3682حقكؽ اإلنساف كالشعكب منذ انطبلقيا في 
ذ و  لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب،  المتكاصؿالتكسع أخذ في الحسبان تا 

كالمساىمة التي قدمتيا في حماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب في القارة ككذا التقدـ المحرز نحك 
 إنشاء المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

ذ و  حقكؽ اإلنساف كالشعكب لالمجنة األفريقية ة بين  العالقة التكاممي  أخذ في الحسبان أيضاتا 
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ خميفتيا، المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ كالمحكمة األفريقية 
 اإلنساف كالشعكب، 

ذ و  أيضا بالتزاميا بحؽ االتحاد في التدخؿ في دكلة عضك، طبقا  لقرار المؤتمر، كفي  كرذ  تا 
مثؿ جرائـ الحرب كاإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية، ككذلؾ في بعض الحاالت الخطيرة 
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حالة التيديد الخطير لمنظاـ الشرعي، كذلؾ مف أجؿ استعادة السبلـ كاالستقرار في الدكلة 
 العضك في االتحاد بتكصية مف مجمس السمـ كاألمف؛

ذ و   الشعكب، ككذلؾ الحكـ الرشيد؛احتراميا لممبادئ الديمقراطية، كحقكؽ اإلنساف ك مجددًا ؤكد تا 
ذ و  دانة كرفض اإلفبلت مف العقاب احتراميا  أيضاتؤكد من جديد ا  لقدسية حياة اإلنساف، كا 

 كاالغتياالت السياسية، كاإلرىاب كاألنشطة التحريضية كالتغييرات غير الدستكرية لمحككمات؛
 كأفعاؿ العدكاف
ذ تؤكد كذلك )ح( مف القانكف 4اب طبقا ألحكاـ المادة اإلفبلت مف العقبمكافحة  التزاميا وا 

  التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
ذ تعترف  يمكف أف تمعبو المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف  بالدكر المركزم الذموا 

كالشعكب في تقكية التزاـ االتحاد األفريقي بتعزيز السبلـ الدائـ كاألمف كاالستقرار في القارة 
كحقكؽ اإلنساف كالشعكب كأحد جكانب الجيكد التي تبذليا مف أجؿ  ككذلؾ بتعزيز العدؿ

النيكض بأىداؼ التكامؿ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كتنمية القارة بغية تحقيؽ اليدؼ 
 النيائي كىكالكاليات المتحدة األفريقية؛

ذ تذكر و  مف قبؿ الدكرة المعتمد  ASSEMBLY/AU/DEC.213 (XII)بالمقرر أيضا ا 
في أديس أبابا،  جميكرية إثيكبيا  5006فبراير  1دية الثانية عشرة لممؤتمر المنعقدة في العا

االتحادية الديمقراطية ، كالمتعمؽ بتنفيذ مقرر المؤتمر بشأف إساءة استعماؿ مبدأ الكالية 
 القضائية العالمية؛ 

ذ تذكر أيضا و  رة الدك  المعتمد مف قبؿ ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) بالمقررا 
، في سرت، ليبيا  ، كالمتعمؽ بتحكيؿ مفكضية 5006يكليك  1لممؤتمر في  العادية الثالثة عشرة

 االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي؛
ذ تعترفو  بضركرة اتخاذ اإلجراءات البلزمة مف أجؿ تعديؿ األدكات القانكنية ألجيزة  أيضا ا 

 ت المؤتمر سالفة الذكر؛االتحاد األفريقي الرئيسية عمى ضكء مقررا
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ذ تعرب و  عف قناعتيا أف البركتكككؿ الحالي سيّكمؿ األجيزة كالمؤسسات الكطنية كالقارية ا 
كالدكلية األخرل بيدؼ منع االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تطبيقا لنص المادة 

 مف الميثاؽ كضماف العقكبات البلزمة حيثما حدثت ؛ 28
التعديبلت الحالية عمى البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة  عمى اعتماداتفقت 

 ، كذلؾ كما يمي: الممحؽ بواألفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالنظاـ األساسي 

 
 الفصل األول 

)دمج المحكمة األفريقية لحقوق النسان والشعوب ومحكمة  البركتكككؿفي الفصل األول من  
 يحذؼ تماما العنكاف الحالي، كالمكاد كأحكاميا كتعكض بما يمي:(، العدل لالتحاد األفريقي

 
 األول الفصل 

 أحكام عامة
 1المادة 

 التعريفات
 لغرض ىذا البركتكككؿ:

 يقصد بكممة "االتحاد": االتحاد األفريقي الذم أنشئ بمكجب القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
معدؿ لتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة األفريقية يقصد بكممة "البركتكككؿ": البركتكككؿ الم

 كحقكؽ اإلنساف؛ 
 يقصد بعبارة" دكلة عضك ": كؿ دكلة عضك في االتحاد؛

 يقصد بكممة "رئيس المؤتمر": رئيس المؤتمر؛
 يقصد بكممة "رئيس المحكمة": رئيس المحكمة

  
 يقصد بكممة "مؤتمر": مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي؛

 "محكمة كاحدة" ليا نفس المعنى لكممة "المحكمة"؛ 
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 يقصد بكممة "المحكمة": المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛
 يقصد بكممة "مفكضية": مفكضية االتحاد األفريقي؛

 يقصد بكممة "الميثاؽ" الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
 س المحكمة؛ يقصد بعبارة "نائب الرئيس": نائب رئي

 يقصد بعبارة " النظاـ األساسي " ىذا النظاـ األساسي.
 

 2 المادة
 أجيزة المحكمة

 تتكون المحكمة من األجيزة التالية :
  
 . الرئاسة؛3
 . مكتب المدعي العاـ؛5
 .سجؿ المحكمة. 1
 مكتب الدفاع .4
 

 3 المادة 
 الوالية القضائية لممحكمة

 
يشمؿ اختصاصا جنائيا دكليا ،تمارسو كفقا ألحكاـ لممحكمة اختصاص أصمي كاستئنافي  .3

 النظاـ األساسي المرفؽ . 

تختص المحكمة  بالنظر  في القضايا كالطعكف األخرل التي تحاؿ إلييا بمكجب أية    .5
اتفاقيات أخرل تككف الدكؿ األعضاء أك المجمكعات االقتصادية اإلقميمية أك المنظمات 

طرؼ االتحاد اإلفريقي قد أبرمتيا فيما بينيا أك مع الدكلية األخرل المعترؼ بيا مف 
 االتحاد .
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 4المادة 
 العالقة بين المحكمة والمجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب

تكّمؿ المحكمة كفقا لمميثاؽ كىذا البركتكككؿ   الكالية الكقائية لمجنة االفريقية لحقكؽ االنساف   
 كالشعكب.

 
 الثاني الفصل 

 نتقاليةاألحكام اال 
 5 المادة

 والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق النسان والشعوب
 

تستبدل المادة  )والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق النسان والشعوب(،  4المادة في  
 بما يمي:ستبدل  بما في ذلك عنوانيا، وتالموجودة 

 
 4المادة "

 شعوبوالية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق النسان وال
البركتكككؿ  فكر دخكؿ قضاة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تنتيي كالية .3

 حيز التنفيذ .األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف  لممحكمةالمتعمؽ بالنظاـ األساسي 
 
في  قضاة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب يظؿ 3. مع مراعاة احكاـ الفقرة 5

  لميميف. حقكؽ اإلنساف كالشعكبقضاة المحكمة األفريقية لمعدؿ ك  ديةأف تمناصبيـ الى حي
 6 المادة 

 القضايا العالقة  
عند دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ، كؿ قضية متعمقة بدكلة ما تـّ نشرىا أماـ   -3

المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب، أك المحكمة االفريقية لمعدؿ كحقكؽ 
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ف دخمت حيز العمؿ، يتكاصؿ نشرىا أماـ القسـ المختص في المحكمة االنساف، إ
 االفريقية لمعدؿ كحقكؽ االنساف كالشعكب طبقا لمقكاعد التي يمكف لممحكمة أف تعتمدىا.  

 
 مكرر 6المادة 

 االختصاص المؤقت
  

عند دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ، تختص ىذه المحكمة بممارسة الكالية القضائية 
تي سبؽ لدكلة عضك أف قبمتيا بالنسبة لممحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب، أك ال

المحكمة االفريقية لمعدؿ كحقكؽ االنساف، إلى أف تصادؽ الدكلة العضك المعنية عمى 
  ىذا البركتكككؿ.  

 7 المادة  
 المحكمةسجل 

 
صبو حتى تعييف الكاتب األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في من محكمةكاتب اليظؿ . 3

 الجديد لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب.
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في سجؿ المحكمة األفريقية  محكمة. يتـ إدماج عاممي ال5

 حتى نياية عقكد عمميـ الجارية. لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب
 

 الثالث الفصل
 األحكام النيائية

 8 المادة 
 المصطمحات

كالنظاـ األساسي، تحذؼ عبارة "المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف"  في البركتكككؿ. 3
 حيثما كجدت كتستبدؿ بعبارة "المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب".
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 9 المادة 

 التوقيع والتصديق واالنضمام
حؽ بو  لمتكقيع ك التصديؽ أك االنضماـ إليو ُيفَتُح ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي المم .3

 األعضاء في االتحاد األفريقي طبقا إلجراءاتيا الدستكرية الخاصة. بالنسبة لمدكؿ
ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الممحؽ بو لدل  . تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ إلى5

 رئيس المفكضية  .
في أم  ند إيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، أك. يجكز ألم دكلة عضك، عند التكقيع أك ع1

كقت آخر الحؽ، أف تصدر إعبلنان تقبؿ بمكجبو اختصاص المحكمة لتمقي القضايا 
 )ك(،  10المنصكص عمييا في المادة 

 11 المادة 
 سمطة اليداع 

نصكص ( 4)كالنظاـ األساسي الممحؽ بو، المحرريف في أربعة البركتكككؿ ىذا يكدع . 3
بالعربية كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية، ككميا متساكية الحجية ، لدل رئيس  أصمية

 المفكضية    الذم يرسؿ نسخة مصدقة طبؽ األصؿ منيما إلى حككمة كؿ دكلة عضك.
كثائؽ التصديؽ أك  .  يبمغ رئيس المفكضية    جميع الدكؿ األعضاء بتكاريخ إيداع5

 حيز التنفيذ  يسجمو لدل أمانة األمـ المتحدة.االنضماـ، كعند دخكؿ البركتكككؿ 
 

 11المادة  
 الدخول حيز التنفيذ

( يكما مف 10كالنظاـ األساسي الممحؽ بو حيز التنفيذ بعد ثبلثيف )البركتكككؿ ىذا يدخؿ . 3
 ( دكلة عضكا.32إيداع كثائؽ التصديؽ مف قبؿ خمس عشرة )

ؽ بو حيز التنفيذ تجاه كؿ دكلة عضك تنضـ . يدخؿ ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الممح5
 إليو الحقا،   في تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ إليو.
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 . يبمغ رئيس المفكضية   جميع الدكؿ األعضاء بدخكؿ البركتكككؿ الحالي حيز التنفيذ.1
 
 12 المادة 

 التعديالت

إذا ما تقدمت دكلة طرؼ بطمب  الممحؽ بو النظاـ األساسيالبركتكككؿ ك  ىذا تعديؿ. يجكز 3
مكتكب ليذا الغرض إلى رئيس المفكضية  .  لممؤتمر أف يعتمد باألغمبية البسيطة مشركع 
التعديؿ بعد إببلغ جميع الدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ الحالي بذلؾ قانكنا كبعد أف تبدم 

 المحكمة رأييا حكؿ التعديؿ.
ركرية عمى البركتكككؿ الحالي أك النظاـ األساسي .  لممحكمة أف تقترح   تعديبلت تراىا ض5

 الممحؽ بو مف خبلؿ رئيس المفكضية  .
( يكما 10. تدخؿ التعديبلت حيز التنفيذ بالنسبة لكؿ دكلة طرؼ تككف قد قبمتيا بعد ثبلثيف )1

 مف تمقي رئيس المفكضية   إخطارا بيذا القبكؿ.   
األفريقي المنعقدة في .......،.......  اعتمد مف قبؿ الدكرة ...... لمؤتمر االتحاد

 50بتاريخ.....،...
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 ممحق
 والشعوب نسانلممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق ال  النظام األساسي

 1المادة 
 التعريفات

مف النظاـ األساسي )التعريفات(، حذؼ الكممات التالية مف الديباجة "ما لـ يتـ   3في المادة  .3
 "  النص عمى خبلؼ ذلؾ يقصد ب

 . إدراج الكممات  التالية كالتعريفات الخاصة بيا:5
 كممة رئيس المفكضية": رئيس مفكضية االتحاد االفريقي؛ تعني
 كممة "الرئيس": رئيس المحكمةما لـ يتـ النص عمى خبلؼ ذلؾ؛ تعني

  
 كممة "شخص": الشخص المادم كالمعنكم؛ تعني
 سنة؛ 38 كممة "طفؿ": كؿ شخص يبمغ مف العمر أقؿ مف تعني
كممة "فرع": فرع الشؤكف العامة أك حقكؽ اإلنساف كالشعكب أك القانكف الجنائي الدكلي  تعني

 لممحكمة؛
كممة " المحكمة بكامؿ عضكيتيا  ":اجتماع األقساـ الثبلثة لممحكمة مع بعض في جمسة  تعني

 عامة؛  
 شعكب؛كال المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنسافكممة "المحكمة":  تعني

 تعني عبارة "نائب الرئيس": نائب رئيس المحكمة؛
تعني عبارة "النظاـ األساسي": النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف 

 كالشعكب.
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 2المادة 
 تشكيل المحكمة

 4، إضافة فقرة جديدة األساسي )تشكيؿ المحكمة(نظاـ مف ال 1في المادة 
 . 
 احتراـ تمثيؿ الجنسيف لدل المحكمة بشكؿ منصؼ.  يضمف   المؤتمر  -4
 

 3المادة 
 مؤىالت القضاة

 
 بما يمي:  )مؤىبلت القضاة( النظاـ األساسيمف  4المادة  تستبدؿ 

 الخلقٌة الصفات ذوي شخاصألأ بٌن من ٌنتخبون ومستقلٌن محاٌدٌن قضاة المحكمة من تتؤلف
من  أو ،فً دولهم القضائٌة المناصب أعلى فً ٌنللتعٌ المطلوبة المإهالت لدٌهمالذٌن  العالٌة

أو القانون  الدولً القانون مجال فً والخبرة بالكفاءة لهم مشهودبٌن المستشارٌن أو القانونٌٌن ال

 أك القانكف الدكلي اإلنساني  أك القانكف الدكلي الجنائي ". الدولً لحقوق اإلنسان 
 

 4المادة 
 قائمة المرشحين

 بما يمي:  ()قائمة المرشحيف 9المادة  تستبدؿ 
( قكائـ حسب الترتيب األبجدم 1. لغرض االنتخاب، يقـك   رئيس المفكضية  بإعداد ثبلث )3"

 لممرشحيف عمى النحك التالي:
قائمة "ألؼ" تتضمف أسماء المرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما   (3

 في مجاؿ القانكف الدكلي؛

لمرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما في قائمة "باء" تتضمف أسماء ا  (5
 مجاؿ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني؛ 
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قائمة "جيـ" تتضمف أسماء المرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما في   (1
 الجنائي. مجاؿ القانكف الدكلي

القكائـ  الكفاءات المطمكبة بخصكص . يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ التي تقدـ مرشحيف يممككف5
 اختيار القائمة التي يمكف أف تحكم أسماء مرشحييا. (1)الثبلث

( قضاة كؿ   مف بيف مرشحي  القائمتيف  2. خبلؿ االنتخاب األكلي، يتـ انتخاب خمسة )1
 ( قضاة مف بيف مرشحي القائمة "جيـ".9مف   "ألؼ" ك "باء" ك ستة )

( يكما عمى األقؿ 10ضية  الدكؿ األعضاء بيذه القكائـ قبؿ ثبلثيف ). يبمغ   أك رئيس المفك 4
 المجمس التي يتـ خبلليا إجراء االنتخابات. مف انعقاد الدكرة العادية لممؤتمر أك

 
 5المادة 

 مدة الوالية
 بما يمي: )مدة الكالية(  8المادة تستبدؿ 

( سنكات. تنتيي مدة كالية 6دتيا تسع). يتـ انتخاب القضاة لكالية كاحدة غير قابمة لمتجديد م3"
( سنكات كتنتيي مدة كالية 1( قضاة، منتخبيف خبلؿ االنتخاب األكؿ بعد ثبلث)2خمسة)
 ( سنكات.9( قضاة آخريف بعد ست)2خمسة)

( سنكات 1. تسحب أسماء القضاة الذيف تنتيي مدة كاليتيـ بعد الفترة األكلية المحددة بثبلث)5
عممية قرعة يقـك بيا رئيس  المؤتمر اك رئيس المجمس التنفيذم ( سنكات مف خبلؿ 9كست)

 . ىمباشرة بعد عممية االنتخاب األكل
 . القاضي المنتخب في محؿ قاض آخر لـ تنتو مدة كاليتو، ينيي فترة كالية سمفو.1
 . يمارس جميع القضاة، ما عدا الرئيس كنائب الرئيس، مياميـ بالدكاـ الجزئي.4
بناءا عمى تكصية المحكمة الفترة التي يجب فييا عمى جميع القضاة ممارسة  . يقرر المؤتمر2

 مياميـ بالدكاـ الكامؿ". 
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  6المادة 
 ىيكل المحكمة

 
 مف النظاـ األساسي )فركع المحكمة( بما يمي: 39المادة تستبدؿ  
 

 16المادة "
 ىياكل المحكمة 

اإلنساف كالشعكب،  عامة، كفرع حقكؽ( فركع: فرع الشؤكف ال1تتشكؿ المحكمة مف ثبلثة ) -3
 الجنائي. كفرع القانكف الدكلي

 و التمهٌدٌةالغرفة : غرف(1) ثالثةمن  للمحكمة الدولً الجنائً القانون ٌتكون فرع-5

 .االستئناف غرفةو االبتدائٌة الغرفة

يتـ تحديد إجراءات تعييف القضاة في الفركع كالغرؼ مف قبؿ المحكمة طبقا لنظاميا  -5
 خمي .الدا

 7المادة 
 إحالة القضايا إلى فروع المحكمة

 بما يمي: (تكزيع القضايا عمى الفركع) النظاـ األساسيمف  32المادة تستبدؿ 
 17المادة 

 إحالة القضايا إلى فروع المحكمة
مف النظاـ  58ا المرفكعة بمكجب المادة ياقضيختص فرع الشؤكف العامة بجميع ال . 3 

ضايا  المحالة إلى فرع  حقكؽ اإلنساف ك الشعكب أك فرع القانكف األساسي، باستثناء الق
 الدكلي الجنائي مثمما ىك مبيف في ىذه المادة .

 .   يختص فرع حقكؽ اإلنساف كالشعكب بجميع القضايا المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ك الشعكب.5  
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ـ  المحددة في ىذا .  يختص فرع القانكف الدكلي الجنائي بجميع القضايا المتعمقة بالجرائ1 
 النظاـ األساسي .

 
 8المادة 

 االستئناف و إعادة النظر  
 
 )اإلحالة إلى المحكمة  في جمستيا العامة ( بما يمي: 38تستبدؿ المادة  

 18المادة 
عادة النظر  االستئناف وا 

  
ك فرع  حقكؽ اإلنساف ك الشعكب فاف مراجعة الحكـ يجب   في حالة فرع الشؤكف العامة -3

 . 48تـ كفقا الحكاـ المادة اف ت

فرع القانكف الدكلي الجنائي ، يجكز الطعف في قرار الغرفة التمييدية اك الغرفة  في حالة -5
 االبتدائية مف قبؿ المدعي العاـ اك المتيـ بناءا عمى االسس التالية :

 خطأ إجرائي - أ
 الخطأ في تطبيؽ القانكف - ب

 خطأ مادم . -ج
 أو براءةالب حكمال أو لقضٌة المقبولٌة أو صاالختصا بشؤن قرار ضد طعنال ٌجوز -1

 .دانةاإل
وٌعتبر . المطعون فٌه  القرار فً النظر تعٌدأواو تعدل  تإكد، ان االستئناف دائرةل -4

 قرارها نهائٌا .
 

  9المادة  
 غرف المحكمة 

 مف النظاـ األساسي )الغرؼ( بما يمي: 36المادة تستبدؿ 
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 غرف المحكمة
ة كفرع حقكؽ اإلنساف كالشعكب أك فرع القانكف الدكلي الجنائي ، أف لفرع الشؤكف العام . 3"

 يشكؿ، في أم كقت، غرفة أك أكثر. طبقا لمنظاـ الداخمي لممحكمة .
 . يعتبر القرار الصادر عف أم غرفة، قرارا صادرا عف المحكمة.5
    

 مكرر 9المادة 
 الجنائي الدولي فرع القانون غرف واختصاصات سلطات

 :"مكرر 36 المادة" ٌلً ما األساسً النظام )الغرف ( من 36 المادة بعد تضاف
 

 مكرر 19 "المادة  
 الدولي الجنائي فرع القانون غرف واختصاصات سلطات

 النظام هذا من )ه(49 المادة فً علٌها المنصوص الوظائف التمهٌدٌة تمارس الغرفة -3

 األساسً.

 العام،  المدعً طلب على ، بناء أٌضااضافة الى ذل  ، ان تقوم  التمهٌدٌة غرفةلل ، -5

 .المقاضاة أو للتحقٌق مطلوبا   ٌكون حسبما ،القبضوامرا اواألوامر  هذه مثل بإصدار

 والخصوصٌة الحماٌة لتوفٌر ٌلزم حسب ما األوامر ان تصدر مثل هذه التمهٌدٌة للغرفة -1

 .علٌهم المقبوض األشخاص وحماٌة األدلة وتقدٌم والضحاٌا، للشهود

 والئحة األساسً النظام لهذا وفقا المتهمٌن األشخاص بمحاكمة الغرفة االبتدائٌة  تقوم -4

 المحكمة.

 من 38 للمادة وفقا التمهٌدٌة الغرفة  من االستئناف وتفصل فً االبتدائٌة تتلقى الغرفة -2

 .األساسً النظام هذا

 هذا من 38 ةللماد االبتدائٌة وفقا الغرفة  من الطعن وتفصل فً ستئنافاال تتلقى غرفة -9

 . األساسً النظام
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  11المادة  
 النصاب القانوني

 
 بما يمي :  ( القانكني )النصابمف النظاـ األساسي  53المادة تستبدؿ  

  

 .قضاة( 1)لفرع الشؤكف العامة مف ثبلثة  ٌتكون النصاب القانونً -3

 .قضاة( 1) ثبلثة لفرع حقكؽ اإلنساف كالشعكب مف ٌتكون النصاب القانونً -5

 من للمحكمة الدولً الجنائً القانون فرعب لغرفة التمهٌدٌةل النصاب القانونًٌتكون   -1

 ( .3قاض واحد )

 للمحكمة الدولً الجنائً القانون فرعب   و لغرفة االبتدائٌةل النصاب القانونًٌتكون :  -4

 . قضاة( 1) ثبلثة من

( 2نائً من خمسة )ٌتكون النصاب القانونً لغرفة االستئناف لفرع القانون الدولً الج -2

 قضاة.  

 
 11المادة 

  الرئاسة ونيابة الرئاسة
 ، بما يمي:(ككتابة الضبط نيابة الرئاسة  )الرئاسة 55المادة  .  تستبدؿ3
 

 22"المادة 

 الرئاسة ونيابة الرئاسة 
. تنتخب المحكمة المنعقدة  بكامؿ ىيئتيا ، خبلؿ دكرتيا العادية األكلى بعد انتخاب القضاة، 3

 سيا كنائبو ؛رئي
 (، كيجكز إعادة انتخابيما مرة كاحدة. 5. يمارس الرئيس كنائب الرئيس مياميما لمدة سنتيف )5
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القضاة في فركع المحكمة بالتشاكر مع أعضاء المحكمة، طبقا  . يعيف الرئيس كنائب الرئيس،1

  لمنظاـ الداخمي.
يا. ك في حالة تعذر كجكد . يترأس الرئيس جميع جمسات المحكمة المنعقدة بكامؿ ىيئت4

 الرئيس خبلؿ الجمسات فتدار تمؾ الجمسات مف طرؼ نائب الرئيس.
 يقيـ الرئيس كنائب الرئيس في مقر المحكمة.  -2
 

 12:  المادة
 الرئاسة ونيابة الرئاسة

 
 كما يمي: )الرئاسة كنيابة الرئاسة( 55ب بعد المادة 55أ ك 55إدراج مادتيف جديدتيف   
 

 أ22المادة 
 مكتب المدعي العام 

 ونائبٌن للمدعً العام . عامال ًمدعمن ال العام المدعً مكتب ٌتؤلف  -3
من بٌن المرشحٌن الذٌن ٌجب من طرف المإتمر المدعً العام  ائبًالمدعً العام ونٌنتخب  -5
 ."رشحهم "الدول األطرافت ذٌنمن رعاٌا الدول األطراف ال واٌكونأن 

 ( سنكات .2الية كاحدة  غير قابمة لمتجديد مدتيا سبع )يعمؿ المدعي العاـ لك  -1
 سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة . (4يعمؿ نائبي المدعي العاـ لكالية مدتيا أربعة ) -4
يجب أف يحظى  المدعي العاـ كنائبيو بتقدير معنكم عاؿ، كأف يككنكا عمى أعمى قدر مف  -2

 .فً القضاٌا الجنائٌة اتالمحاكمكالمبلحقات قيقات ك الكفاءة المينية كالتجربة الكاسعة في التح

مكتب المدعي العاـ مسؤكال عف التحقيؽ كممارسة المبلحقة القضائية الخاصة  يككف -9
بالجرائـ المحددة في ىذا النظاـ األساسي  .يتصرؼ  المدعي العاـ بكؿ استقبللية باعتباره 

ب أك يتمقى تعميمات مف أم دكلة طرؼ أك جيازا منفصبل مف أجيزة المحكمة. كعميو أف ال يطم
 أم مصدر آخر.
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لمكتب المدعي العاـ الحؽ في استجكاب المتيميف كالضحايا كالشيكد ك جمع األدلة   -2
 ككذلؾ سمطة التحقيؽ في عيف المكاف.

يساعد المدعي العاـ ، حسب الضركرة، مكظفكف اخركف مف اجؿ اداء المياـ المنكطة   -8
 بكل كفاءة وفعالٌة .لعام المدعً ا بمكتب ـ

لنظم ولوائح العاملٌن فً االتحاد المدعً العام موظفً مكتب المدعً العام وفقا ٌعٌن  -6
 االفرٌقً .

على توصٌة المحكمة عن  ابناء ائبٌهور وشروط خدمة المدعً العام ونأجالمإتمر حدد ٌ -30
 .طرٌق المجلس التنفٌذي

 
 ب 22المادة 

 قمم كتاب المحكمة 
 .ٌن مساعدمسجلٌن المحكمة من مسجل و ثالثة  قمـ كتابف ٌتؤل -3

لنظم ولوائح العاملٌن فً االتحاد وفقا تعٌن المحكمة المسجل والمسجلٌن المساعدٌن  -5
 اإلفرٌقً .

 ( سنكات .2لكالية كاحدة  غير قابمة لمتجديد مدتيا سبعة ) المسجليعمؿ  -1

 كات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ( سن4لكالية مدتيا أربعة )المسجلٌن المساعدٌن يعمؿ  -4

 
 
تحت إشراؼ الرئيس ، كيككف مسؤكال عف الجكانب المحكمة  قمـ كتابيتكلى المسجؿ رئاسة   2

غير القضائية  مف إدارة المحكمة. يعتبر المسجؿ ىك المكظؼ اإلدارم الرئيسي، 
ائح كالنظـ كالمحاسب لممحكمة. كعميو أف يتأكد مف حسف اإلمساؾ بدفتر الحسابات طبقا لمك 

 المالية لبلتحاد األفريقي.
على  و ةرفٌعال ٌن من األشخاص ذوي أألخالقمساعد ال نمسجلٌالالمسجل و ٌكون  -9

 . تسٌٌرفً ال عملٌة كبٌرة بخبرة  واٌتمتعان  المهنٌة وٌجبدرجة عالٌة من الكفاءة 
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 المحكمةالالزمة ألداء مهام . يساعد  مسجؿ المحكمة مكظفكف آخركف، حسب الضركرة -2

 . كفاءةبفعالٌة و
المحكمة طبقا لنظـ كلكائح العامميف في  االتحاد  كتاب . تقـك المحكمة بتعييف مكظفي  قمـ8

 األفريقي.
 المحكمة : كتاب.  ينشئ  المسجؿ   داخؿ  قمـ 6

أ. كحدة لمضحايا كالشيكد التي تتخذ، عمى النحك المناسب كبالتشاكر مع المحكمة كمكتب   
اـ ، تدابير الحماية كالترتيبات االمنية ، كالمشكرة  كالمساعدات المبلئمة االخرل المدعي الع

لمشيكد كالضحايا الذيف يمثمكف أماـ المحكمة  كغيرىـ ممف يتعرضكف لمخطر بسبب ادالء 
 الشيكد بشياداتيـ . كتضـ الكحدة مكظفيف ذكم خبرة في مجاؿ الصدمات النفسية. 

 . كـ بإدارة ظركؼ احتجاز المشتبو بيـ ك االشخاص المتيميفقلتي ستكحدة إدارة االحتجاز، كاب. 
على اقتراح المحكمة، عن طرٌق المجلس التنفٌذي مرتبات وشروط  ابناءالمإتمر حدد ٌ -30

 .المحكمةكتاب  قلموغٌرهم من موظفً  ٌن مساعدال نمسجلٌالخدمة المسجل و
 

 ج 22المادة 
 مكتب الدفاع

 
كـ بإنشاء كصيانة ك تطكير مكتب الدفاع لغرض ضماف حقكؽ المشتبو يجب عمى المحكمة أف تق .1

 . بيـ ك االشخاص المتيميف ك أم شخص آخر يحؽ لو الحصكؿ عمى المساعدة القانكنية
يعمؿ مكتب الدفاع، كالذم قد يشمؿ كاحد أك أكثر مف المدافعيف عف الحقكؽ العامة، بصفة مستقمة،   .2

حكمة. ك يجب أف يككف مسؤكال عف حماية حقكؽ الدفاع، بكصفو جيازا منفصبل عف أجيزة الم
كتقديـ الدعـ ك المساعدة لمحامي الدفاع كلمستحقي المساعدة القانكنية، بما في ذلؾ، عند االقتضاء، 
سداء المشكرة، كالمثكؿ أماـ دائرة المحكمة بشأف قضايا  إجراء البحكث القانكنية كجمع األدلة كا 

 .محددة
ضماف كجكد مرافؽ كافية لمحامي الدفاع ك مستحقي المساعدة القانكنية في إعداد يقـك مكتب الدفاع ب .3

 . ك تجييز قضيتيـ، ك يقـك بتقديـ أم مساعدة إضافية يأمر بيا القاضي أك الدائرة
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، ك يجب أف يككف شخصا ذا خمؽ رفيع المؤتمر يرأس مكتب الدفاع محامي رئيسي، يعيف مف قبؿ  .4
لكفاءة المينية ك خبرة كاسعة في الدفاع عف القضايا الجنائية. ك يجب أف كيمتمؾ مستكان عاليا مف ا

يككف معترفا بممارستو مينة القانكف في كالية قضائية معترؼ بيا ك أف يككف قد مارس مينة 
 .المحاماة الجنائية أماـ محكمة جنائية كطنية أك دكلية لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات

مة العادلة لممشتبو بيـ كالمتيميف قد تمت حمايتيا، يجب عمى ك مف أجؿ ضماف أف حقكؽ المحاك .5
 . المحامي الرئيسي أف يتعمد المكائح ك تكجييات الممارسة البلزمة لبلضطبلع بمياـ مكتب الدفاع

يعاكف المحامي الرئيسي عدد آخر مف المكظفيف عمى النحك المطمكب ألداء مياـ مكتب الدفاع  .6
طبقا لنظـ كلكائح   مكتب الدفاع كيشرؼ عمييـ المحامي الرئيسيبفعالية ككفاءة. يعيف مكظفي 

 . عاممي االتحاد االفريقي 
يتمتع المحامي الرئيسي، لجميع األغراض المرتبطة بمرحمة ما قبؿ المحاكمة، ك مرحمة المحاكمة ك  .7

بيف إجراءات االستئناؼ، بكضع متساك مع المدعي العاـ فيما يتعمؽ بحقكؽ االستماع كالمفاكضات 
 . األطراؼ

كقمـ المحكمة، أك الدفاع حيثما تقتضي مصمحة العدالة اكبناء عمى طمب مف القاضي أك الدائرة  .8
ذلؾ، يككف لممحامي الرئيسي أك شخص يعينو حؽ ااالستماع اليو اماـ الجميكر فيما يتعمؽ بالمسائؿ 

 .بو بيـ أك المتيـؽ الدفاع، كعف عدالة اإلجراءات أك حقكؽ المشتيذات األىمية العامة لفر 
 

  

 مكرر 12المادة 
 ظروف خدمة المسجل وعممة السجل

 (ظركؼ خدمة المسجؿ كعممة السجؿمف النظاـ األساسي ) 54تحذؼ المادة 
  

 13المادة 
مف النظاـ األساسي )اختصاص  58(، في المادة الثالث )اختصاص المحكمة الفصلتدرج في 

ادة الترقيـ التسمسمي لمفقرات مف )د( الى ) ق( كما يمي المحكمة(، فقرة فرعية جديدة )د(، مع إع
: 

..." 
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 )د(  تخضع الجرائـ المبينة في  ىذا النظاـ األساسي  لحؽ الطعف ، 
 

  14المادة  
 االختصاص الجنائي الدولي لممحكمة

ج 58ب ك58أ ك 58)اختصاص المحكمة(،مكاد جديدة ىي   58 تدرج، مباشرة بعد المادة
ؿ ك 58ؾ ك 58م ك 58ط مكرر ك  58ط ك58ح  ك 58ز ك 58ك ك 58ق ك 58د ك58ك

 ف كالتالي: 58ـ ك 58ؿ مكرر ك  58
 أ 28المادة "

 االختصاص الجنائي الدولي لممحكمة
الدكلي الجنائي محاكمة  الطعف، يككف مف اختصاص فرع القانكفمراعاة حؽ مع  .3

 الجرائـ المنصكص عمييا كما يمي:
 االبادة الجماعية.- - 3
 الجرائـ ضد االنسانية .- -5 
 جرائـ الحرب .- -1 
 جريمة التغيير غير الدستكرم لمحككمة .- -4
 القرصنة.- -2 
 االرىاب .-- 9 
 . االرتزاؽ  --2 
 الفساد .--8 
 غسؿ االمكاؿ . -6
 االتجار غير المشركع بالبشر .--30 
 االتجار  غير المشركع في المخدرات .- -33 
 شركع في النفايات الخطيرة.االتجار غير الم- -35 

 الطبٌعٌة للموارد المشروع غٌر االستغالل -31
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 جريمة العدكاف -34
   

المحكمة ليشمؿ جرائـ أخرل،  األطراؼ تكسيع اختصاصحاؿ تكافؽ الدكؿ لممؤتمر يجكز  -5
 مف أجؿ إبراز تطكر القانكف الدكلي.

        . لتقادمل المحكمة اختصاصنطاق  فً تدخل التً الجرائم تخضع ال -1
 

 ب 28المادة : 

 البادة الجماعية
، تعني عبارة "اإلبادة الجماعية" أحد األعماؿ التالية المرتكبة بنية الحالي النظاـ األساسيلغرض 

 اإلبادة، الكمية أك الجزئية، لمجمكعة كطنية أك عرقية أك عنصرية أك دينية مثؿ:
 أ. قتؿ أعضاء مجمكعة ما؛ 
 ر بالسبلمة البدنية أك العقمية ألعضاء المجمكعة ؛ ب. المساس الخطي 
 ج. تعريض المجمكعة عمدا لظركؼ معيشة قد تؤدم إلى إبادتيا الكمية أك الجزئية؛ 
 د. اتخاذ إجراءات ترمي إلى عرقمة الكالدة ضمف المجمكعة ؛ 
 ىػ. النقؿ اإلجبارم لؤلطفاؿ مف المجمكعة إلى مجمكعة أخرل؛ 
 .أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي أعماؿ االغتصاب ك.  
 

 ج 28المادة : 
 الجريمة ضد النسانية

مف األعماؿ  لغرض النظاـ األساسي الحالي، تعني عبارة "الجريمة ضد اإلنسانية" كؿ عمؿ-3
ترتكب في إطار ىجمات عامة أك منتظمة أك أم نشاط مكجو ضد السكاف التالية عندما 

 ذلؾ اليجـك اك النشاط:المدنييف يرتكب مع العمـ ب
 أ. القتؿ؛ 
 ب. اإلبادة؛ 
 ج. االسترقاؽ؛ 
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 د. اإلبعاد  القسرم لمسكاف؛  
 ىػ. السجف أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ الحرماف الخطير مف الحرية البدنية كذلؾ انتياكا 

 لؤلحكاـ األساسية لمقانكف الدكلي؛
 أك العقاب،  ك. التعذيب، المعامبلت الكحشية كالبل إنسانية كالميينة 
اكالحمؿ القسرم كالتعقيـ القسرم أك  الكراه عمى البغاءز. االغتصاب اكاالستعباد الجنسي اكا 

 أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي ذات الخطكرة المماثمة؛
ح. اضطياد أم جماعة محددة أك مجمكع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية  أك  

اك دينية أك متعمقة بنكع الجنس اك السباب أخرل مف المسمـ  قكمية أك اثنية أك ثقافية
 عالميا بأف القانكف الدكلي اليجيزىا؛ 

 ط. االختفاء القسرم لؤلشخاص؛ 
 م. جريمة الفصؿ العنصرم؛  
ؾ. األفعاؿ البل إنسانية األخرل ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة اك  

 ـ اك بالصحة العقمية اك البدنية .في اذل خطير يمحؽ بالجس
 :3لغرض الفقرة الفرعية -5 
أ. تعني عبارة "ىجـك مكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف" نيجا سمككيا يتضمف  

ضد أم مجمكعة مف  3االرتكاب المتكرر لبلفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرة الفرعية 
ضً بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزٌزا  عمال  بسٌاسة دولة أو منظمة تقالسكاف المدنييف 

 . لهذه السٌاسة
تعمد فرض أحوال معٌشٌة, من بٌنها الحرمان من الحصول على الطعام ب. تشمؿ"اإلبادة"  

 ؛ والدواء, بقصد إهال  جزء من السكان
ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكٌة, أو هذه السلطات ج. يعني " االسترقاؽ"  

 على شخص ما, بما فً ذل  ممارسة هذه السلطات فً سبٌل االتجار باألشخاص ,جمٌعها
  .وال سٌما النساء واألطفال ,
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نقل األشخاص المعنٌٌن قسرا  من المنطقة التً د. يعني "النفي اكاإلبعاد  القسرم لمسكاف"  

بالطرد أو بؤي فعل قسري آخر , دون مبررات ٌسمح بها  ,ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة
  .لقانون الدولًا

تعمد إلحاق ألم شدٌد أو معاناة شدٌدة , سواء بدنٌا  أو عقلٌا  , بشخص ىػ. تعني كممة "التعذيب" 

موجود تحت إشراف المتهم أو سٌطرته , ولكن ال ٌشمل التعذٌب أي ألم أو معاناة ٌنجمان 

 ؛  فحسب عن عقوبات قانونٌة أو ٌكونان جزءا  منها أو نتٌجة لها
الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا  وعلى الوالدة غٌر المشروعة بقصد  ٌعنً "ك. 

التؤثٌر على التكوٌن العرقً ألٌة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطٌرة أخرى 
للقانون الدولً . وال ٌجوز بؤي حال تفسٌر هذا التعرٌف على نحو ٌمس القوانٌن الوطنٌة 

 ؛ المتعلقة بالحمل
حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا  متعمدا  وشدٌدا  من يعني "االضطياد"  ز.

  .الحقوق األساسٌة بما ٌخالف القانون الدولً, وذل  بسبب هوٌة الجماعة أو المجموع
أٌة أفعال ال إنسانٌة تماثل فً طابعها األفعال المشار إلٌها ح. تعني "جريمة الفصؿ العنصرم" 

وترتكب فً سٌاق نظام مإسسً قوامه االضطهاد المنهجً والسٌطرة  3ة فً الفقر
المنهجٌة من جانب جماعة عرقٌة واحدة إزاء أٌة جماعة أو جماعات عرقٌة أخرى, 

 ؛  . وترتكب بنٌة اإلبقاء على ذل  النظام

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو ط. يعني "االختفاء القسرم لؤلشخاص" 

من قبل دولة أو منظمة سٌاسٌة , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علٌه  اختطافهم
, ثم رفضها اإلقرار بحرمان هإالء األشخاص من حرٌتهم أو إعطاء معلومات عن 

  .مصٌرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماٌة القانون لفترة زمنٌة طوٌلة
 

 د 28المادة :
 جرائم الحرب

ايا مف الجرائـ المنصكص عمييا ض النظاـ األساسي الحالي تعني عبارة "جرائـ الحرب لغر  -3
 :خاصة عندما ترتكب كجزء مف خطة اك سياسة ارتكاب كاسعة النطاؽ ليذه الجرائـ "
. كتشمؿ ايا مف األفعاؿ 3646أغسطس  35االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ بتاريخ  -(ا)

لممتمكات ، المحمييف باألحكاـ ذات الصمة مف اتفاقية جنيؼ،  المكجية ضد األشخاص أك ا
 دكف أف تقتصر عميو:
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 . العمد القتؿ .3
  بٌولوجٌة تجارب إجراء ذل  فً بما الالإنسانٌة، المعاملة أو التعذٌب .5
 الصحةب أو للجسم إلحاق أذى خطٌر أو شدٌدة معاناة حداثا تعمد.1
كات واالستٌالء علٌها دون أن تكون هنا  ضرورة إلحاق تدمٌر واسع النطاق بالممتل. 4

 ؛ عسكرٌة تبرر ذل  وبالمخالفة للقانون وبطرٌقة عابثة
ص آخر مشمول بالحماٌة على الخدمة فً صفوف قوات إرغام أي أسٌر حرب أو أي شخ .2

 .دولة معادٌة
تعمد حرمان أي أسٌر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماٌة من حقه فً أن ٌحاكم  .9

 .محاكمة عادلة ونظامٌة
 .اإلبعاد أو النقل غٌر المشروعٌن أو الحبس غٌر المشروع.2. 
 . اخذ الرهائن .8
 8 المإرخ فً" جنٌف التفاقٌات األول اإلضافً لبروتوكولل" الجسٌمة المخالفات(. ب )

 المنازعات على السارٌة واألعراف للقوانٌن الخطٌرة االنتهاكات من ذل  وغٌر ،3622ٌونٌو
 : التالٌة األفعال من فعل أي أي الدولً، للقانون الثابت النطاق فً المسلحة، الدولٌة
 ٌشاركون ال مدنٌٌن أفراد ضد أوبصفتهم هذه  المدنٌٌن السكان ضد هجمات توجٌه تعمد .3

 الحربٌة؛ األعمال فًبصفة مباشرة 

 كرٌةعس أهدافا تشكل الالتً  المواقع أي مدنٌة، مواقع ضد هجمات توجٌه تعمد .5

 مركبات أو حداتو وأ مواد،او  منشآت أو موظفٌن مستخدمٌن  ضد هجمات شن تعمد .1

 األمم بمٌثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانٌة من مهام المساعدة مهمة فً مستخدمة

 بموجب المدنٌة للمواقع أو للمدنٌٌن توفر التً الحماٌة وا ٌستحقوندام ما المتحدة،

 مسلحة؛ال للمنازعات الدولً القانون

 عن أو األرواح فًتبعٌة  خسائر عن سٌسفر الهجوم هذا بؤن العلم مع هجوم شن تعمد .4

 واسع ضررعن احداث  أو المدنٌة بالمواقع أضراراعن الحاق  أو المدنٌٌن بٌن إصابات

بالقٌاس الى مجمل  واضحا إفراطه ٌكون الطبٌعٌة للبٌئة وشدٌد األجل وطوٌل النطاق

 . المباشرة الملموسة وقعةالمت العسكرٌةالمكاسب 

 بؤن العلم مع ، خطرة قوي على تحتوي التً المنشآت أو األشغال على هجوم شن تعمد .2

 األضرار أو بالمدنٌٌن األرواح واإلصابات فً بالغة خسائر ٌسبب الهجوم هذا مثل

 المتوقعة العسكرٌةبالقٌاس الى مجمل المكاسب  مفرطا   سٌكون الذي المدنٌة بالمواقع

 ؛ المباشرة موسةالمل
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 وسائل إلى تفتقر التً العزالء المبانً أو المساكناو  قرىال أو مدنال قصف أو مهاجمة .9

 ؛باٌة وسٌلة كانت عسكرٌة أهدافا تشكل ال والتً دفاعٌة

 للدفاع  لدٌه وسٌلة تعد لم مختارا ،ٌكون قد القى سالحه أو مقاتل استسلم جرح أو قتل .2

علم العدو أو شارته العسكرٌة وزٌه العسكري أو علم إساءة استعمال علم الهدنة أو  .8

األمم المتحدة أو شاراتها وأزٌائها العسكرٌة , وكذل  الشعارات الممٌزة التفاقٌات جنٌف 

 .مما ٌسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم

ٌٌن قٌام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غٌر مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدن .6

إلى األرض التً تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم 

 .داخل هذه األرض أو خارجها

تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً المخصصة لألغراض الدٌنٌة أو التعلٌمٌة أو  .30

 الفنٌة أو العلمٌة أو الخٌر ٌة , واآلثار التارٌخٌة , والمستشفٌات وأماكن تجمع المرضى

 .والجرحى شرٌطة أال تكون أهدافا  عسكرٌة

إخضاع األشخاص الموجودٌن تحت سلطة طرف معاد للتشوٌه البدنً أو ألي  .33

األسنان  نوع من التجارب الطبٌة أو العلمٌة التً ال تبررها المعالجة الطبٌة أو معالجة

ة أو المعالجة فً المستشفً للشخص المعنً والتً التجري لصالحه وتتسبب فً وفا

 .ذل  الشخص أو أولئ  األشخاص أو فً تعرٌض صحتهم لخطر شدٌد

 .قتل أفراد منتمٌن إلى دولة معادٌة أو جٌش معاد أو إصابتهم غدرا   .35

 .إعالن أنه لن ٌبقى أحد على قٌد الحٌاة .31

تدمٌر ممتلكات العدو أو االستٌالء علٌها مالم ٌكن هذا التدمٌر أو االستٌالء مما  .34

 .تحتمه ضرورات الحرب

إعالن أن حقوق ودعاوى رعاٌا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون  .32

 .مقبولة فً أٌة محكمة

إجبار رعاٌا الطرف المعادي على االشترا  فً عملٌات حربٌة موجهة ضد  .39

 .هم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب فً خدمة الدولة المحاربةدولت

 .ٌه عنوةنهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستٌالء عل .32
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 .استخدام السموم أو األسلحة المسممة .38

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غٌرها من الغازات وجمٌع ما فً حكمها  .36

 .من السوائل أو المواد أو األجهزة

استخدام الرصاصات التً تتمدد أو تتسطح بسهولة فً الجسم البشري مثل  .50

مل جسم الرصاصة أو الرصاصات الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التً ال تغطً كا

 .المحززة الغالف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب بطبٌعتها أضرارا   .53

زائدة أو آالما  ال لزوم لها , أو تكون عشوائٌة بطبٌعتها بالمخالفة للقانون الدولً 

 ,للمنازعات المسلحة

 .ٌنة والحاطة بالكرامةاالعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المه .55

االغتصاب أو االستعباد الجنسً أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري , أو  .51

التعقٌم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسً ٌشكل أٌضا  انتهاكا  خطٌرا  

 .التفاقٌات جنٌف

استغالل وجود شخص مدنً أو أشخاص آخرٌن متمتعٌن بحماٌة إلضفاء  .54

 .من العملٌات العسكرٌة على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرٌة معٌنة الحصانة

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛحذاد اٌطج١خ ٚٚسبئً إٌمً ٚاألفشاد  .52

 .ِٓ ِسزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ

حشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ١١ٔٓ وؤسٍٛة ِٓ أسب١ٌت اٌحشة ث .26

ػٍٝ إٌحٛ إٌّظٛص  غٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذاداد اٌغٛث١خ 

 ػ١ٍٗ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف .

رج١ٕذ االؽفبي دْٚ اٌثبِٕخ ػششح ِٓ اٌؼّش اٌضا١ِب اٚ ؽٛػ١ب فٟ اٌمٛاد اٌّسٍحخ  .27

 شث١خ .اٌٛؽ١ٕخ اٚ اسزخذاُِٙ فٟ اٌّشبسوخ فؼ١ٍب فٟ االػّبي اٌح

 المدنٌٌن أو الحرب أسرى عادةإل مبررال غٌر تؤخٌرال .28

 الالإنسانٌة الممارسات من ذل  وغٌر العنصري الفصل ممارسات ارتكاب تعمد .29
 عرقً ال التمٌٌز أساس على الشخصٌة، الكرامة على االعتداء على تنطوي التً والمهٌنة

  جوم دون مبررلله والمناظق المحلٌة هدفا السالح المنزوعة المناطق جعل .30
 السخرة إلى والترحٌل االسترقاق .31
 اٌؼمبة اٌجّبػٟ .32
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 أزٙبن حشِخ اٌجشحٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٝ . .33

 3ٟ , االٔزٙبوبد اٌجس١ّخ ٌٍّبدح فٟ حبٌخ ٚلٛع ٔضاع ِسٍح غ١ش رٞ ؽبثغ دٌٚ - ()ج

ٞ , ٟٚ٘ أ 1949آة/ أغسطس  12اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد ج١ٕف األسثغ اٌّؤسخخ فٟ 

ِٓ األفؼبي اٌزب١ٌخ اٌّشرىجخ ػذ أشخبص غ١ش ِشزشو١ٓ اشزشاوبً فؼ١ٍبً فٟ األػّبي 

اٌحشث١خ , ثّب فٟ رٌه أفشاد اٌمٛاد اٌّسٍحخ اٌز٠ٓ أٌمٛا سالحُٙ ٚأٌٚئه اٌز٠ٓ أطجحٛا 

 : ػبجض٠ٓ ػٓ اٌمزبي ثسجت اٌّشع أٚ اإلطبثخ أٚ االحزجبص أٚ ألٞ سجت آخش

خبص , ٚثخبطخ اٌمزً ثج١ّغ أٔٛاػٗ ٚاٌزش٠ٛٗ , اسزؼّبي اٌؼٕف ػذ اٌح١بح ٚاألش -1

 .ٚاٌّؼبٍِخ اٌمبس١خ , ٚاٌزؼز٠ت

 .االػزذاء ػٍٝ وشاِخ اٌشخض , ٚثخبطخ اٌّؼبٍِخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌحبؽخ ثبٌىشاِخ -2

 .أخز اٌش٘بئٓ -3

إطذاس أحىبَ ٚرٕف١ز إػذاِبد دْٚ ٚجٛد حىُ سبثك طبدس ػٓ ِحىّخ ِشىٍخ رشى١الً  -4

 .ٌمؼبئ١خ اٌّؼزشف ػِّٛبً ثؤٔٗ ال غٕٝ ػٕٙبٔظب١ِبً رىفً ج١ّغ اٌؼّبٔبد ا

)ج( على المنازعات المسلحة غٌر ذات الطابع الدولً وبالتالً فهً ال 3تنطبق الفقرة    د (
تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلٌة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف 

 .ماثلةالمنفردة أو المتقطعة وغٌرها من األعمال ذات الطبٌعة الم

االٔزٙبوبد اٌخط١شح األخشٜ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألػشاف اٌسبس٠خ ػٍٝ إٌّبصػبد  -) ٖ(

ِٓ األفؼبي  باٌّسٍحخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ , فٟ إٌطبق اٌثبثذ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ , أ٠

 : اٌزب١ٌخ

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌسىبْ اٌّذ١١ٔٓ ثظفزُٙ ٘زٖ أٚ ػذ أفشاد ِذ١ٟٔ ْ ال  -1

 .ٟ األػّبي اٌحشث١خ٠شبسوْٛ ِجبششح ف

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛحذاد اٌطج١خ ٚٚسبئً إٌمً ٚاألفشاد  -2

 .ِٓ ِسزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ

رؼّذ شٓ ٘جّبد ػذ ِٛظف١ٓ ِسزخذ١ِٓ أٚ ِٕشآد أٚ ِٛاد أٚ ٚحذاد أٚ ِشوجبد  -3

ِٙبَ اٌّسبػذح اإلٔسب١ٔخ أٚ حفع اٌسالَ ػّالً ث١ّثبق األُِ ِسزخذِخ فٟ ِّٙخ ِٓ 

اٌّزحذح ِبداِٛا ٠سزحمْٛ اٌحّب٠خ اٌزٟ رٛفش ٌٍّذ١١ٔٓ أٚ ٌٍّٛالغ اٌّذ١ٔخ ثّٛجت 

 .اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍّٕبصػبد اٌّسٍحخ

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ اٌّخظظخ ٌألغشاع اٌذ١ٕ٠خ أٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ اٌف١ٕخ  -4

ٚا٢ثبس اٌزبس٠خ١خ , ٚاٌّسزشف١بد , ٚ أِبوٓ رجّغ اٌّشػٝ  , اٌخ١ش٠خأٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ 

 .ٚاٌجشحٝ , شش٠طخ أال رىْٛ أ٘ذافبً ػسىش٠خ

 .ٔٙت أٞ ثٍذح أٚ ِىبْ حزٝ ٚإْ رُ االسز١الء ػ١ٍٗ ػٕٛح -5
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االغزظبة أٚ االسزؼجبد اٌجٕسٟ أٚ اإلوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء أٚ اٌحًّ اٌمسشٞ أٚ اٌزؼم١ُ  -6

ش ِٓ أشىبي اٌؼٕف اٌجٕسٟ ٠شىً أ٠ؼبً أزٙبوبً خط١شاً اٌمسشٞ , أٚ أٞ شىً آخ

 .اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد ج١ٕف األسثغ 3ٌٍّبدح 

ػششح ِٓ اٌؼّش إٌضا١ِبً أٚ ؽٛػ١بً فٟ اٌمٛاد اٌّسٍحخ أٚ  اٌثبِٕخرج١ٕذ األؽفبي دْٚ  -7

 .فٟ جّبػبد ِسٍحخ أٚ اسزخذاُِٙ ٌٍّشبسوخ فؼ١ٍبً فٟ األػّبي اٌحشث١خ

٠ذ اٌسىبْ اٌّذ١١ٔٓ ألسجبة رزظً ثبٌٕضاع, ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه ثذاع إطذاس أٚاِش ثزشش -8

 .ِٓ أِٓ اٌّذ١١ٔٓ اٌّؼ١١ٕٓ أٚ ألسجبة ػسىش٠خ ٍِحخ

 .لزً أحذ اٌّمبر١ٍٓ ِٓ اٌؼذٚ أٚ إطبثزٗ غذساً  -9

 .إػالْ أٔٗ ٌٓ ٠جمٝ أحذ ػٍٝ ل١ذ اٌح١بح -10

إخؼبع األشخبص اٌّٛجٛد٠ٓ رحذ سٍطخ ؽشف آخش فٟ إٌضاع ٌٍزش٠ٛٗ اٌجذٟٔ  -11

ٚ ألٞ ٔٛع ِٓ اٌزجبسة اٌطج١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ال رجشس٘ب اٌّؼبٌجخ اٌطج١خ أٚ أ

ِؼبٌجخ األسٕبْ أٚ اٌّؼبٌجخ فٟ اٌّسزشفٝ ٌٍشخض اٌّؼٕٟ ٚاٌزٟ ال رجشٞ ٌظبٌحٗ 

ٚرزسجت فٟ ٚفبح رٌه اٌشخض أٚ أٌٚئه األشخبص أٚ فٟ رؼش٠غ طحزُٙ ٌخطش 

 .شذ٠ذ

ِب ٌُ ٠ىٓ ٘زا اٌزذ١ِش أٚ االسز١الء ِّب رذ١ِش ِّزٍىبد اٌؼذٚ أٚ االسز١الء ػ١ٍٙب  -12

 .رحزّٗ ػشٚساد اٌحشة

 استخدام السموم أو األسلحة المسممة -13

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غٌرها من الغازات وجمٌع ما فً حكمها  -34

 .من السوائل أو المواد أو األجهزة

ي مثل استخدام الرصاصات التً تتمدد أو تتسطح بسهولة فً الجسم البشر -32

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التً ال تغطً كامل جسم الرصاصة أو 

 .زة الغالفرالرصاصات المح

رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ١١ٔٓ وؤسٍٛة ِٓ أسب١ٌت اٌحشة ثحشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال  -16

 غٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذاداد اٌغٛث١خ

ن متمتعٌن بحماٌة إلضفاء استغالل وجود شخص مدنً أو أشخاص آخرٌ -32

 .الحصانة من العملٌات العسكرٌة على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرٌة معٌنة

 تبعٌة فً خسائر عن سٌسفر الهجوم هذا بؤن العلم مع عشوائً هجوم شن -18
  المدنٌٌن بٌن عن الحاق أضرارا أو إصابات عن أو األرواح

 للهجوم دون مبرر هدفاوالمناطق المحلٌة  السالح المنزوعة المناطق جعل -19
 االسزشلبق -20

 اٌؼمبة اٌجّبػٟ -21

 أزٙبن حشِخ اٌجشحٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٟ . -22
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) هـ ( علً المنازعات المسلحة غٌر ذات الطابع 3تنطبق الفقرة    و ( -
الدولً وبالتالً فهً ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلٌة, 

العنف المنفردة أو المتقطعة أو غٌرها من مثل أعمال الشغب أو أعمال 
األعمال ذات الطبٌعة المماثلة, وتنطبق على المنازعات المسلحة التً تقع فً 
إقلٌم دولة عندما ٌوجد صراع مسلح متطاول األجل بٌن السلطات الحكومٌة 

 .وجماعات مسلحة منظمة أو فٌما بٌن هذه الجماعات

 . الشامل الدمار أسلحة من اغٌره أو النووٌة األسلحة استخدام -ص

                          

 ه 28: المادة          

 لمحكومة الدستوري غير التغيير جريمة         
 أك القياـ" لمحككمة الدستكرم غير التغيير" عبارة تعني الحالي، األساسي النظاـ لغرض -1 

 : شرعية غير بصفة فيو البقاء أك حكـال عمى االستيبلء بنية التالية باألعماؿ بالقياـ اإلذف
  ديمقراطي؛ بشكؿ منتخبة حككمة ضد العسكرم االنقبلب أك االنقبلب محاكلة.  أ
 بشكؿ منتخبة بحككمة اإلطاحة إلى يرمي المسمحيف لممرتزقة تدخؿ كؿ. ب 

 ديمقراطي؛
 االغتياؿ اك المتمردة الحركات أك المسمحيف لممنشقيف استعماؿ اك تدخؿ كؿ. ج
 ديمقراطي؛ بشكؿ منتخبة بحككمة اإلطاحة إلى يرمي الذم لسياسيا
 الذم المرشح أك الحزب إلى السمطة بتسميـ قائمة حككمة عف صادر رفض كؿ. د 

  كنزيية؛ كعادلة حرة انتخابات إطار في فاز
 اكتعتبر الدستكر مع تتعارض القانكنية الكثائؽ أك لمدستكر مراجعة أك تعديؿ كؿ. ىػ

 .لمحككمات الديمقراطي التغيير مبادئل انتياكا
 االنتخابات قبل األخٌرة( 9) الستة األشهر فً ٌتم االنتخابٌة للقوانٌن جوهري تعدٌل أي -ك

 . الفاعلة السٌاسٌة األطراف غالبٌة موافقة دون

 نفس لو" ديمقراطي بشكؿ منتخبة حككمة"  مصطمح فاف الحالي األساسي النظاـ لغرض -5
 . اإلفريقي لبلتحاد القانكنية المكاثيؽ في الكارد المعنى

1  
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 و 28المادة :
 القرصنة

 تعني كممة "القرصنة" ما يمي: الحالي، النظاـ األساسيلغرض 
االحتجاز ، اك ام عمؿ سمب يرتكب  ام عمؿ غير قانكني مف اعماؿ العنؼ اك - أ

ك ركاب قارب اك سفينة اك طائرة كيككف أالغراض خاصة مف قبؿ طاقـ 
 مكجيا:

أك ضد  في أعالي البحار ضد قارب اك سفينة اك طائرة اخرل -3
 أشخاص أك ممتمكات عمى ظيرذلؾ القارب اك تمؾ السفينة أك

 عمى متف تمؾ الطائرة .
أك أشخاص أك ممتمكات  في  قارب اك سفينة اك طائرة ضد -5

 مكاف يقع خارج كالية اية دكلة .

مع سفينة أك طائرة رب اك قافي عمميات ام عمؿ مف اعماؿ االشتراؾ الطكعي ب. 
 بكقائع تضفي عمى ذلؾ القارب اك تمؾ السفينة اك الطائرة صفة القرصنة.العمـ 

ج. ام عمؿ يحرض عمى ارتكاب احد االعماؿ المكصكفة في احدل الفقرتيف 
  الفرعيتيف )ا( اك)ب( اك يسيؿ عف عمد ارتكابيا .

 
 ز 28المادة : 

 الرىاب
 تعني كممة "اإلرىاب" أم عمؿ مف األعماؿ التالية: الحالي، النظاـ األساسيلغرض 

كؿ عمؿ يشكؿ خرقا لمقانكف الجنائي لدكلة طرؼ، كقكانيف االتحاد األفريقي  -ألؼ 
أك قكانيف مجمكعة اقتصادية معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي، أك مف قبؿ 

ر أك يتسبب القانكف الدكلي، كيمكف أف يعرض الحياة أك السبلمة أك الحرية لمخط
في جركح خطيرة أك مكت شخص أك عدد أك مجمكعة مف األشخاص أك يتسبب 
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في إلحاؽ أضرار بالجميكر أك بالممتمكات الخاصة أك المكارد الطبيعية أك التراث 
 الطبيعي أك الثقافي، كيككف مدّبران كمقصكدان:

ك ( تخكيؼ أك تركيع أك إجبار أك إقناع أم حككمة أك جياز أك مؤسسة أ3)
الجميكر الكاسع أك أم مجمكعة أخرل بالقياـ أك عدـ القياـ بعمؿ ما أك بتبني رأم 

 خاص أك التخمي عنو أك العمؿ كفؽ مبادئ معينة ؛ أك
( عرقمة أم خدمة عمكمية أك خدمة أساسية لصالح الجميكر أك إثارة خطر 5)

 عاـ؛
 ( التسبب في تمرد عاـ في دكلة ما.1)
أك مشاركة أك مساىمة أك مساعدة أك تحريض أك  كؿ تركيج أك رعاية -باء 

تشجيع أك محاكلة أك تيديد أك مؤامرة أك تنظيـ أك تمكيف أم شخص بنية ارتكاب 
 (. 1( إلى )3األعماؿ المنصكص عمييا في الفقرة  الفرعية )ألؼ ( مف )

م ، ال ينبغي اعتبار الكفاح المسمح الذ ات )ألؼ كباء(مع مراعاة أحكاـ الفقر   -جيـ
تخكضو الشعكب طبقا لمبادئ القانكف الدكلي مف أجؿ تحريرىا أك تقرير مصيرىا، 
السيما النزاعات المسمحة ضد االستعمار كاالحتبلؿ كالعدكاف كالسيطرة مف قبؿ 

 قكات أجنبية ، كأعماؿ إرىابية.
من قبل  ةالمرتكب ، اإلنسانً القانون الدولً المحمٌة بموجب األعمال تعتبر ال -داؿ           

 ، دولً غٌر أو دولً مسلح نزاع المنظمة أثناء المسلحة الجماعات أعضاء أو الحكومة قوات
 . رهابٌةا ؤعمالك

 

ال ينبغي اعتبار األسباب السياسية كالفمسفية كاإليديكلكجية كالعنصرية -ىاء 
 كالعرقية كالدينية أك أم أسباب أخرل كمبررات شرعية لؤلعماؿ اإلرىابية. 

 
 ح 28ة : الماد

 االرتزاق
 لغرض النظاـ األساسي الحالي: -3
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 أ. المرتزؽ ىك كؿ شخص: 
I. نزاع في المشاركة بيدؼ الخارج في أك محميا خاصة بصفة تكظيفو يتـ 

 مسمح؛
II. كعدان  كيتمقى الشخصي الربح لغرض خاصة العدائية األعماؿ في يشارؾ 

 النزاع؛ في طرؼ باسـ مادم بتعكيض
III. عمييا يسيطر التي المنطقة في يسكف كال النزاع أطراؼ أحد إلى ينتمي ال 

 النزاع؛ أطراؼ أحد
IV. النزاع في لطرؼ المسمحة القكات مف عنصرا ليس 
V. مف كعنصر النزاع في طرفا ليست دكلة قبؿ مف رسمية ميمة في يرسؿ كلـ 

 .المسمحة قكاتيا
 ب. يعتبر مرتزقا أيضا كؿ شخص في أم حالة أخرل:

 في لممشاركة الخارج في أك محميا اصةخ بصفة تكظيفو باألخص يتـ  (3
 :إلى ترمي منسقة عنؼ أعماؿ

 اإلطاحة بحككمة شرعية أك تقكيض النظاـ الدستكرم لدكلة ما .3
 مساعدة حككمة ما عمى البقاء في السمطة   .5

 مساعدة مجمكعة مف االشخاص لمحصكؿ عمى السمطة   .1
 .المساس بالحرمة الترابية لدكلة ما4 

 تشجيعو كيتـ الشخصي الربح أجؿ مف خاصة ؿاألعما ىذه في يشارؾ  (5
 ماديان؛ تعكيضان  بمنحو بكعكد

  يسكنيا كال حقيا في العمؿ ىذا يرتكب التي الدكلة إلى ينتمي ال  (1
 ما دكلة قبؿ مف رسمية ميمة في يرسؿ لـ  (4
 فكؽ األعماؿ ىذه ترتكب التي لمدكلة المسمحة القكات مف عنصرا ليس (2

 .ترابيا
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ظيؼ أك استخداـ أك تمكيؿ أك تدريب المرتزقة مثمما ىك كؿ شخص يقـك بتك  - 5
 ( )أ( أك )ب( أعبله،يعد مرتكبا لجريمة االرتزاؽ. 3مكضح في الفقرة الفرعية  )

( )أ( أك )ب( 3يرتكب جريمة، المرتزؽ المحددة في الفقرتيف الفرعيتيف  ) -1
حسب  أعبله، الذم يشارؾ مباشرة في أعماؿ عدائية أك في أعماؿ عنؼ مدّبرة،

 الحالة؛ 
 

 ط 28المادة : 
 الفساد

 طابع ذات كانت إذا لغرض النظاـ األساسي الحالي، تصنؼ األعماؿ التالية كأعماؿ فساد-3

 : االتحاد أو المنطقة ما أو دولة استقرار على تإثر خطٌر من شانها ان
باشرة أ. التماس أك قبكؿ مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائمتو أك أم شخص آخر، بطريقة م 

أك غير مباشرة ماالن ذا قيمة نقدية، أك أم مزية أخرل، كاليبة، أك المنح ، أك الكعكد أك 
فائدة لنفسو أك لشخص أك كياف آخر، مقابؿ القياـ بعمؿ أك تجاىمو في إطار ممارسة 

 ميامو؛ 
ب. إىداء أك منح مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائمتو أك أم شخص آخر، بطريقة مباشرة  

أم ماؿ ذم قيمة نقدية، أك أم مزية أخرل، كاليبة، أك المنحة ، أك  ر مباشرة،أك غي
الكعكد أك فائدة لنفسو أك لشخص أك كياف آخر، مقابؿ القياـ بعمؿ أك تجاىمو في إطار 

 ممارسة ميامو؛ 
اك ام فرد مف عائمتو أك أم شخص آخر  ج. القياـ بعمؿ أك تجاىمو مف قبؿ مكظؼ عمكمي 

 ميامو بغرض الحصكؿ عمى مزايا غير شرعية لنفسو أك لشخص آخر؛  سةفي إطار ممار 
باختبلس أمكاؿ مممككة  د. قياـ مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائمتو أك أم شخص آخر

لمدكلة أك لمؤسساتيا استمميا في إطار ميامو ، ألغراض ال عبلقة ليا بما خصصت لو ، 
 آخر؛  لفائدتو الخاصة أك لفائدة ىيئة أك لفائدة شخص
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بطريقة مباشرة أك  ،مزايا غير مبررةىػ. منح أك تقديـ ىبة، أك كعد، أك التماس أك قبكؿ أم  
غير مباشرة، تمنح لشخص أك يقترحيا شخص يشغؿ منصب مسؤكلية أك أم منصب 
آخر في مؤسسة لمقطاع الخاص، لحسابو الخاص أك لحساب شخص آخر، مقابؿ القياـ 

 طمبات ميامو ؛بعمؿ أك إغفالو ، خبلفا لمت
ك. القياـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة بمنح أك تقديـ ىبة، أك التماس أك قبكؿ، أك كعد بمنح 
مزايا غير مبررة لشخص ما أك مف قبؿ شخص يقر أك يؤكد أنو قادر عمى التأثير بطريقة 
ه غير قانكنية عمى قرار يتخذه شخص يمارس مياـ في القطاع العاـ أك الخاص، مقابؿ ىذ

المزايا، سكاء لشخصو أك لشخص آخر، ككذلؾ طمب أك استبلـ أك قبكؿ عرض أك كعكد 
ال، كسكاء كاف ىذا أـ بتقديـ ىذه المزايا، مقابؿ ىذا التأثير، سكاء تمت ممارستو بالفعؿ 

 التأثير حاسما أـ ال في الحصكؿ عمى النتيجة المتكقعة؛
 ز. اإلثراء غير المشركع؛
 تيجة أم عمؿ مف األعماؿ المنصكص عمييا في ىذا النظاـ األساسي.ح. استخداـ أك إخفاء ن

. لغرض النظاـ األساسي الحالي تعني عبارة "اإلثراء غير المشركع" االزدياد الكبير ألمكاؿ 5
 آخر ال يستطيع تبريرىا بالنظر إلى إيراداتو.  مكظؼ عمكمي أك أم شخص

 
 ط مكرر 28المادة : 

 غسل االموال
 : ؼٕٟ "غسً األِٛاي": أٞ فؼً ِٓ أفؼبي٠ٕظبَ األسبسٟ، ألغشاع ٘زا اٌ -3

أٞ ِّزٍىبد اٚ اٌزخٍض ِٕٙب ِغ اٌؼٍُ ثبْ ٘زٖ اٌّّزٍىبد رؼزجش ػبئذاد ٌجش٠ّخ رح٠ًٛ  - أ

فسبد اٚ جشائُ راد طٍخ ٚرٌه ٌغشع اخفبء اٌّظذس غ١ش اٌششػٟ ٌٍّّزٍىبد اٚ 

اٌؼٛالت  ٌغشص ِسبػذح أٞ شخض ِشزشن فٟ اسرىبة اٌجش٠ّخ ػٍٝ اٌزٙشة ِٓ

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزشرجخ ػٍٝ فؼٍٗ .

ثشبْ ؽبثغ اٚ ِظذس اٚ ِٛلغ اٌّّزٍىبد اٌزٟ رؼزجش ػبئذاد ٌجش٠ّخ فسبد  إخفبء اٌحم١م١خ - ة

اٚ اٌجشائُ راد اٌظٍخ اٚ اٌزشر١جبد اٌّزخزح ٌٍزخٍض ِٓ ٘زٖ اٌّّزٍىبد اٚ ٔمٍٙب اٚ 

 رح٠ًٛ ٍِى١زٙب اٚ أٞ حمٛق ِزؼٍمخ ثٙب .

اسزالِٙب ثبْ ٘زٖ اٌّّزٍىبد ِغ اٌؼٍُ، ٚلذ زخذاَ أٞ ِّزٍىبد ششاء اٚ الزٕبء اٚ اس - ج

 فسبد اٚ ٌجشائُ ِشرجطخ ثٙب. ٌجش٠ّخػبئذاد رؼزجش 
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ِٚحبٌٚخ اسرىبة ٚاٌّؼبٚٔخ ااٌّشبسوخ ، أٚ اٌزٛاؽؤ أٚ اٌزآِش ػٍٝ اسرىبثٙب،  - د

ِٓ اٌجشائُ اٌّمشسح ٚفمب ٌٙزٖ  بٚاٌزحش٠غ ٚر١س١ش ٚاٌّشٛسح فٟ اسرىبة أ٠

 .اٌّبدح
 

 حٛي خطٛسحزخز لشاسا رأْ فٟ ٌّحىّخ سٍطبد ا٠فسش ػٍٝ أٔٗ ٠ّس ِب ١ٌس فٟ ٘زٖ اٌّبدح   5

  .أٚ جش٠ّخ فؼً أٞ

 

 ي 28المادة :
 لبشراالتجار با

 لغرض النظاـ األساسي الحالي:
يكاء كاستقباؿ أشخاص بالتيديد أك 3  . تعني عبارة "االتجار بالبشر" تكظيؼ كنقؿ كتحكيؿ كا 

ممارسة أشكاؿ أخرل مف الضغكط، عف طريؽ االختطاؼ كالغش كالخديعة استخداـ القكة أك 
كسكء استعماؿ السمطة أك كضع ىش، أك مف خبلؿ عرض أك قبكؿ دفع مبالغ مالية أك 
تقديـ مزايا مف أجؿ الحصكؿ عمى مكافقة شخص لو السمطة عمى شخص آخر، لغرض 

 االستغبلؿ. 
غير أك أشكاؿ أخرل مف االستغبلؿ الجنسي . تشمؿ كممة االستغبلؿ، استغبلؿ دعارة ال5 

كالعمؿ أك الخدمة اإلجبارية كاالسترقاؽ كالممارسات المماثمة لبلسترقاؽ أك استئصاؿ 
 األعضاء؛ 

(  3. يعتبر قبكؿ ضحية باالتجار في البشر، باالستغبلؿ، مثمما تنص عميو الفقرة الفرعية )1 
الكسائؿ المنصكص عمييا في الفقرة الفرعية مف ىذه المادة ، غير كارد عندما تستخدـ إحدل 

 (؛ 3)
يكاء أك استقباؿ طفؿ بغرض االستغبلؿ "اتجار بالبشر"، كلك 4 . يعتبر تكظيؼ كنقؿ كتحكيؿ كا 

 ( مف ىذه المادة. 3لـ يتـ استخداـ إحدل الكسائؿ المذككرة في الفقرة الفرعية )
 

 ك 28المادة :
 االتجار غير المشروع في المخدرات

 " ما يمي: االتجار غير المشركع بالمخدرات رض النظاـ األساسي الحالي، تعني عبارة "لغ1- 
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أ. إنتاج كصنع المخدرات كاستخراجيا كتحضيرىا كعرضيا كتقديميا لمبيع كالتكزيع كتسميميا  
رساليا العابر أك نقميا كاستيرادىا أك تصديرىا؛  بكؿ األشكاؿ كالسمسرة فييا كا 

 نبتة الكككا أك القنب؛ب. زراعة الخشخاش ك  
 ج. حيازة أك شراء المخدرات بنية القياـ بأحد األنشطة المذككرة في الفقرة الفرعية )أ(؛ 
نتاج  المخدرات بطريقة  د. صنع كنقؿ كتكزيع )السبلئؼ( مع العمـ بأنيا ستستعمؿ في صنع كا 

 غير مشركعة.
ف األساسي عندما يرتكبو أشخاص ال يدخؿ في إطار ىذا القانك  3. التصرؼ الكارد في الفقرة 5

 الستيبلكيـ الخاص عمى نحك ما حدده القانكف الكطني.
 . لغرض ىذه المادة:1
 تعني كممة "المخدرات" كؿ مادة تنص عمييا اتفاقيات األمـ المتحدة التالية: -أ 

 ، كما تـ تعديميا بمكجب بركتكككؿ سنة3693أ . االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة         
  ؛3693المتعمؽ بتعديؿ االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة  3625

 ؛3623ب . اتفاقية فيينا المتعمقة بالمؤثرات العقمية لسنة         
مف اتفاقية األمـ المتحدة  35السبلئؼ"، كؿ مادة منصكص عمييا في المادة تعني كممة " -ب 

 .3688ديسمبر  50العقمية لػلمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات 
 

 ل 28المادة 

 االتجار غير المشروع بالنفايات الخطيرة
لغرض النظاـ األساسي الحالي، يعتبر اتجاران غير مشركع بالنفايات الخطيرة،كؿ استيراد اك -3

فشؿ في اعادة االستيراد اك كؿ حركة عابرة لمحدكد الكطنية اكتصدير لمنفايات الخطيرة 
ب اتفاقية باماكك حكؿ حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا كمراقبة الممنكعة بمكج

دارة النفايات الخطيرة المنتجة في أفريقيا، المعتمدة في يناير  في  3663تحركاتيا عبر الحدكد كا 
 باماكك، في مالي:

 : سًخطرة" لغرض هذا النظام األسالمواد التالٌة "نفاٌات ا تعتبر -5
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 األول من "اتفاقٌة باماكو"؛ لحقنتمً إلى أي فئة واردة فً المالنفاٌات التً ت - أ

النفاٌات التً ال تشملها الفقرة )أ( أعاله ولكنها تعرف أو تعتبر نفاٌات خطرة فً  - ب

 التشرٌع الداخلً لدولة التصدٌر أو االستٌراد أو العبور؛

 "اتفاقٌة باماكو" الثانً" من لحقالنفاٌات التً تمتل  أي من الخصائص الواردة فً "الم -ج
المواد الخطرة التً تم حظرها، وإلغاء أو رفض التسجٌل باإلجراءات التنظٌمٌة التً  -د 

ألسباب الصنع، ألسباب بٌئٌة أو  دولةتتخذها الحكومة، أو سحبت طواعٌة من التسجٌل فً 
 .صحة اإلنسانتتعلق ب

ل  الصكو  الدولٌة المنطبقة على النفاٌات المشعة، رهنا بؤٌة أنظمة رقابة دولٌة، بما فً ذ -1
 .وجه التحدٌد على المواد المشعة فً نطاق هذه االتفاقٌة

لسفٌنة، التً ٌغطٌها ص  دولً االنفاٌات الناشئة عن العملٌات العادٌة لتفرٌغ ، دخلال ت -4
 .آخر، ضمن نطاق هذه االتفاقٌة

 اتفاقٌة له فً المحدد نًالمع نفس" االستٌراد إعادة لعدم" ٌكون المادة، هذه ألغراض -2
 .باماكو

 .المادة هذه بموجب جرٌمة آمنة لجعلها دولة عضو إلى الخطرة النفاٌات تصدٌر ٌشكل ال -9
 

 مكرر ل 28المادة 
 الطبيعية للموارد المشروع غير االستغالل

 

 فعل أي" الطبٌعٌة للموارد المشروع غٌر االستغالل" ٌعنً األساسً، النظام هذا لغرض
 ما أو دولة استقرار على إثرٌ ان من شانه خطٌر طابع اذ كان إذا التالٌة فعالاأل من

 : االتحاد أو المنطقة
 مواردها على الشعوب سٌادة لمبدأ انتهاكا ٌشكل مما الموارد، الستغالل اتفاق إبرام - أ

 الطبٌعٌة؛

 لإلجراءات انتها  فً الطبٌعٌة، الموارد ستغاللال الدولة سلطات مع اتفاق إبرام - ة
 المعنٌة؛ للدولة والتنظٌمٌة القانونٌة

 ؛اٌفبسذح اٌّّبسسبد خالي ِٓ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد السزغالي ارفبق إثشاَ -ج

 ؛اٌجبٔت ٠زؼح أٗ أحبدٞ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد السزغالي ارفبق إثشاَ  -د

 . اٌّؼ١ٕخ اٌذٌٚخ ِغ ارفبق أٞ دْٚ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد اسزغالي -ٖ 

 اٌسىبْ ٚأِٓ اٌج١ئخ ثحّب٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌمٛاػذ اٌزم١ذ دْٚ ج١ؼ١خاٌط اٌّٛاسد اسزغالي -ٚ 

 ٚ ٚاٌّٛظف١ٓ؛

 . اٌطج١ؼ١خ ثبٌّٛاسد اٌظٍخ اٌشٙبداد راد طذاساٌّزؼٍمخ ثئ ٚاٌّؼب١٠ش اٌمٛاػذ أزٙبن -ص
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 م 28المادة : 

 جريمة العدوان
البدء أك التنفيذ، مف  ألغراض ىذا النظاـ األساسي، تعني "جريمة العدكاف" التخطيط، التحضير، -ألؼ

قبؿ شخص في كضع يتيح لو أف يتحكـ أك يكجو العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة  أك المنظمة، سكاء 
كانت ذات صمة بالدكلة أـ ال لعمؿ مف أعماؿ العدكاف، الذم يشكؿ، بحكـ خصائصو كخطكرتو كنطاقو، 

فيما يتعمؽ بالكحدة الترابية  لبلتحاد األفريقيانتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة أك القانكف التأسيسي 
 كاالمف االنساني لسكاف دكلة طرؼ . 

يشكؿ ما يمي أعماال عدكانية بغض النظر عف إعبلف حالة الحرب مف قبؿ دكلة أك –باء 
مجمكعة مف الدكؿ أك منظمة لمدكؿ أك قكل فاعمة غير تابعة لدكلة أك مف جانب أم كياف 

 أجنبي:
لقكات المسمحة ضد سيادة أم دكلة ككحدة أراضييا كاستقبلليا السياسي أك أم استخداـ ا-3   

 عمؿ آخر يتنافى مع أحكاـ القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي ك ميثاؽ األمـ المتحدة .
الغزك أك اليجـك مف قبؿ قكات مسمحة ضد أراضي أم دكلة ، أك احتبلؿ عسكرم ميما -5   

ذا الغزك أك اليجكـ أك ضـ أراضي أك جزء مف أراضي أية دكلة كاف مؤقتا ، ينجـ عف مثؿ ى
 عضك باستخداـ القكة .

قصؼ القكات المسمحة لدكلة ما ضد أراضي دكلة اخرل أك استخداـ أية أسمحة مف -1   
 طرؼ دكلة ضد أراضي دكلة اخرل .

 ل.حصار مكانئ أك سكاحؿ أك أجكاء دكلة ما مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة اخر -4   
شف ىجكـ مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة ما عمى القكات المسمحة البرية أك الجكية أك -2   

 البحرية أك أسطكؿ دكلة اخرل.
استخداـ القكات المسمحة لدكلة ما المتمركزة عمى أراضي دكلة أخرل بمكافقة ىذه الدكلة -9   

أٚ  ي لعدـ االعتداء كالدفاع المشترؾ .المستقبمة مما يعد خرقا لمشركط الكاردة في الميثاؽ اإلفريق

 . أٞ رّذ٠ذ ٌٛجٛد٘ب فٟ ٘زٖ األسع ثؼذ إٔٙبء االرفبق
الرتكاب  التي وضعت في تصرف دولة أخرىسماح دكلة لدكلة أخرل باستخداـ أراضييا -2   

 عمؿ عدكاني ضد دكلة ثالثة .
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قة، مف قبؿ، أك نيابة عف دكلة إرساؿ  أك دعـ  لعصابات أك جماعات مسمحة غير نظامية أك مرتز  -8   
لتقكـ بأعماؿ القكة المسمحة ضد دكلة أخرل تككف مف الخطكرة بحيث تعادؿ األعماؿ المعددة في القائمة 

 .أعبله، أك مشاركتيا الكبيرة فييا
 

 ن 28المادة :
 أصناف المسؤولية

التي ينص ىي كؿ ما يرتكبو شخص يككف مرتبطان بأم مف الجرائـ أك المخالفات  مخالفةال
 عمييا النظاـ األساسي الحالي كالمتمثمة فيما يمي:

. التحريض اكالتشجيع اك التنظيـ اكاألمر اكالمساعدة أكالتمكيؿ اكالنصح أك المشاركة 3 
كعنصر فاعؿ رئيسي أك شريؾ رئيسي أك متكاطئ في أم مخالفة  منصكص عمييا في 

 النظاـ األساسي الحالي. 
 لدعـ أك ارتكاب إحدل المخالفات المذككرة في النظاـ األساسي الحالي؛ . تقديـ المساعدة أك ا5 
المذككرة في النظاـ األساسي الحالي، كؿ مف يشارؾ  . يعتبر شريكا متكاطئان في المخالفات1 

 مف قريب أك بعيد، كبأم طريقة كانت، في مؤامرة أك يساعد عمى تدبيرىا؛
 لمذككرة في النظاـ األساسي الحالي.ا . كؿ مف يحاكؿ ارتكاب إحدل المخالفات4 

 
 15المادة 

 الكيانات المقبولة لمتقاضي أمام المحكمة
أماـ المقبكلة لمتقاضي الكيانات مف النظاـ األساسي ) 56)ب( مف المادة  3في الفقرة 

 (،  تضاؼ مباشرة بعد عبارة ) المؤتمر ( عبارة " مجمس السمـ كاالمف". المحكمة
 
 جديدة )د( كالتالي:تضاؼ فقرة فرعية   
 " مكتب المدعي العاـ "-")د(   
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 16المادة  
 الكيانات األخرى المقبولة لمتقاضي أمام المحكمة

أماـ المقبكلة لمتقاضي الكيانات األخرل )مف النظاـ األساسي  10)ك( مف المادة  الفقرةحذؼ  
ضافة الفقرة الجديدة التالية كما يمي : (، المحكمة  كا 
د االفارقة  اكالمنظمات غير الحككمية االفريقية التي تتمتع بصفة مراقب لدل األفرا–")ك( 

االتحاد االفريقي اكاجيزتو اك مؤسساتو ، فقط في حالة الدكلة التي أصدرت اإلعبلف الذم تقبؿ 
بمكجبو اختصاص المحكمة بقبكؿ دعاكل أك طمبات مكجية إلييا مباشرة ،ال تقبؿ المحكمة أم 

( مف ىذا 1) 6دكلة طرفا لـ تصدر مثؿ ىذا اإلعبلف طبقا لممادة  دعكل أك طمب يخص
 البركتكككؿ.

 
  17المادة  

 تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي 
من النظام األساسي مباشرة ) رفع دعوى أمام  34الرابع )الجراءات(، بعد المادة  الفصلفي 

 ب كالتالي: 34أ و  34فرع حقوق النسان(، تدرج المادتان 
  

 أ 34"المادة 
 تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي 

أماـ فرع القانكف الدكلي الجنائي ، تقدـ الدعاكل 56أ ك 55المادتيف  مراعاة أحكاـ. مع 3
 لممحكمة، ، مف قبؿ  المدعي العاـ أك مف يقـك بذلؾ نيابة عنو. 

إلى جميع األطراؼ المعنية ككذلؾ إلى رئيس . يبمغ  مسجؿ قمـ المحكمة مباشرة الطمب 5
 المفكضية.

 ب 34المادة 
 االستئناف غرفةتقديم الدعوى أمام  

 يجب أف تحدد المحكمة إجراءات االستئناؼ في الئحة المحكمة ".
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  18المادة  

 تمثيل األطراف
، مع إعادة ( كالتالي9تدرج فقرة جديدة )، (تمثيؿ األطراؼ) مف النظاـ األساسي 19في المادة 

 المكجكدة: 9الترقيـ المتسمسؿ لمفقرة 
. لمشخص المتيـ في إطار االختصاص الجنائي الدكلي لممحكمة الحؽ في تكلي الدفاع عف 9".

 نفسو بنفسو أك بكاسطة محاـ يختاره، 

 
  19المادة    

 العقوبات والغرامات المالية
 أ كالتالي:41ـ كالقرارات(، مادة جديدة مف النظاـ األساسي مباشرة )األحكا 41بعد المادة تدرج 

 
 أ 43"المادة  

 العقوبات والغرامات المالية المفروضة طبقا لالختصاص الجنائي الدولي لممحكمة
، تصدر المحكمة األحكاـ كتفرض عقكبات ك/أك غرامات 41بأحكاـ المادة  دكف المساس. 3

عمييـ التيمة بارتكاب جرائـ ،    مالية، بخبلؼ الحكـ باإلعداـ ،عمى  أألشخاص الذيف تثبت
 طبقا لمنظاـ األساسي الحالي.

. منعا الم التباس ، يجب أف تككف العقكبات الصادرة عف المحكمة ، مقتصرة عمى السجف 5
 ك/أك الغرامات المالية. 

 . تعمف العقكبات ك/أك الغرامات المالية في جمسات عامة كبحضكر المتيـ إذا أمكف. 3
المحكمة في االعتبار، لدل إصدار الحكـ ك/أك فرض الغرامات المالية،  . يجب أف تأخذ4

 بعض العناصر مثؿ خطكرة الجريمة كالكضع الخاص لمشخص الذم ثبتت عميو التيمة.
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. عبلكة عمى السجف ك/أك الغرامات المالية، يجكز لممحكمة أف تأمر بإعادة الممتمكات 2
ف خبلؿ سمكؾ إجرامي، إلى مالكيا الشرعي أك كالمكارد المكتسبة بطريقة غير شرعية أك م

 إلى الدكلة العضك المعنية".
 

  20المادة 
 التعويض وجبر الضحايا

مف النظاـ األساسي )التعكيض(، بما في ذلؾ العنكاف، كتستبدؿ بما  42تحذؼ تماما  المادة 
 يمي:
 

 45"المادة 
 التعويض وجبر الضحايا

، يجب عمى المحكمة أف تقر في الئحة 58ف المادة ( م3. دكف المساس بأحكاـ الفقرة )3 
المحكمة مبادئ تعكيض الضحايا، السيما اإلعادة، كالتعكيض، كرد الحقكؽ. عمى ىذا 
األساس، يجكز لممحكمة، عند اتخاذ القرار، سكاء بطمب مقدـ إلييا أك بمبادرة منيا، في 

خسارة أك أم ضرر آخر  الحاالت االستثنائية، أف تحدد جسامة كأىمية أم ضرر، أك أم
 تعرض  لو الضحايا، كما تحدد القكاعد المتعمقة بذلؾ. 

. فيما يتعمؽ باالختصاص الجنائي الدكلي لممحكمة، يجكز لممحكمة أف تصدر بصكرة 5 
مباشرة حكما ضد شخص ثبتت عميو التيمة مع تحديد التعكيضات التي يستحقيا الضحايا، 

 ، كرد الحقكؽ.السيما إعادة الممتمكات كالتعكيض
. قبؿ إصدار الحكـ، يجكز لممحكمة أف تستدعي، مع مراعاة التمثيؿ أك النيابة عف الشخص 1

 المحكـك عميو، الضحايا أك أشخاصا معنييف آخريف أك دكال معنية.
ال يجكز تفسير أم شيء في ىذه المادة عمى أنو مساس بحقكؽ الضحايا في إطار  -4 

  القانكف الكطني أك الدكلي".
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  21المادة 

 القوة اللزامية وتنفيذ القرارات
بما كتستبدؿ ( الممزمة كتنفيذ االحكاـ القكة ) يمف النظاـ األساس 49مف المادة  5تحذؼ الفقرة 

 يمي:
 
مف ىذا النظاـ األساسي  43مف المادة  1عدلة( كالفقرة م) ال38. مع مراعاة أحكاـ المادة 5

 المحكمة نيائيا.الحالي، يعتبر الحكـ الصادر عف 
1 "... . 

  22المادة 
 األحكام الخاصة باالختصاص الجنائي الدولي لممحكمة

)القكة الممزمة كتنفيذ االحكاـ(، يدرج فصؿ  49في نياية المادة في الفصل الرابع )الجراءات(، 
 ـ، كما يمي:49أ إلى 49كمكاد جديدة مف  أجديد: الفصؿ الرابع 

 لخاصة باالختصاص الجنائي الدولي لممحكمةالرابع أ: األحكام ا الفصل
 

 أ 46المادة 
 حقوق المتيمين

 متساككف أماـ المحكمة. كؿ المتيميف. 3
. لممتيـ الحؽ في محاكمة عادلة كعمنية، مع مراعاة اإلجراءات التي اتخذتيا المحكمة لحماية 5

 الضحايا كالشيكد.
 النظاـ األساسي الحالي. . يككف المتيـ بريئا حتى تثبت إدانتو، طبقا ألحكاـ1
في  –بمكجب النظاـ األساسي الحالي  –. يككف لممتيـ عند إثبات أم تيمة ضده الحؽ 4

 الضمانات الدنيا التالية:
 أ. إعبلمو بطبيعة التيمة كالقضية المكجية إليو عمى نحك سريع كمفصؿ كبالمغة التي يفيميا؛ 



Page 44 

44 
 

ؿ إعداد الدفاع كاالتصاؿ  بحرية بالمحامي  ب. تكفير الكقت كالتسييبلت الضركرية لو مف أج 
 الذم يختاره؛

 ج. محاكمتو دكف تأخير مفرط؛ 
عبلمو بحقو   د. محاكمة المتيـ بحضكره، كالدفاع عف نفسو شخصيا أك بكاسطة محاـ يختاره كا 

ف لـ يكف يتمتع بيذا الحؽ، كاالستفادة مف المساعدة القانكنية  في المساعدة القانكنية كا 
لو، في كؿ الحاالت التي تقتضييا مصمحة العدالة، دكف دفع أم مبمغ في مثؿ المخصصة 

 ىذه الحالة إف لـ تتكفر لو المكارد الكافية لدفع األتعاب؛
تاحة حضكر شيكد النفي أماـ المحكمة كاستجكابيـ في نفس   ىػ. استجكاب شيكد اإلثبات كا 

 الظركؼ؛ 
 ا لـ يتكمـ بالمغة المستعممة في المحكمة؛ك. االستفادة مجانا مف خدمات مترجـ فكرم إذ 
 ز. عدـ االضطرار إلى الشيادة عمى نفسو أك االعتراؼ بارتكاب الجريمة؛ 
 النطؽ بالحكـ عميو بشكؿ عمني ،. ح

 . إخطاره بحقو في الطعف ط .
 

 أ مكرر 46المادة 
 الحصانات

اك ام  حككمة يس رئرئيس دكلة أك  ضد جنائية إجراءات يةأأك تستمر   تبدأ ف الأ يجب
شخص يعمؿ اك مخكؿ لو العمؿ بيذه الصفة اك ام مكظؼ سامي لمدكلة عمى اساس كظيفتو 

 . كاليتيا /فترة كاليتو خبلؿ
 

 ب 46المادة 
 المسؤولية الجنائية الفردية

. كؿ شخص يرتكب مخالفة ينص عمييا ىذا النظاـ األساسي الحالي، يككف مسؤكؿ بشخصو 3
 عف ىذه الجريمة.
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، ال تعفى الصفة الرسمية ألم متيـ، ، مف أ مكرر 49اخذا في االعتبار احكاـ المادة   . 5
 المسؤكلية الجنائية أك تخفؼ مف العقكبة.

مف النظاـ األساسي الحالي يقكـ بو أم   أ 58. كؿ عمؿ منصكص عميو في المادة   1
سو كاف يتأىب مرؤكس ال يعفي رئيسو مف المسؤكلية الجنائية إذا كاف يعمـ أف مرؤك 

الرتكاب مثؿ ىذا العمؿ أك ارتكبو كأف الرئيس لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة كالمعقكلة لمنع 
 مثؿ ىذا العمؿ أك معاقبة مرتكبيو.

. إف قياـ متيـ بعمؿ تنفيذا ألكامر مف حككمة أك رئيس ال يعفيو مف المسؤكلية الجنائية لكف 4
 أقرت المحكمة أف ذلؾ ال يتنافى كركح العدالة.يجكز لو االستفادة مف تخفيؼ العقكبة إذا 

 
 ج 46المادة 

 الجنائية لممؤسساتسؤولية الم
 

 ، يشمؿ اختصاص المحكمة األشخاص المعنكييف باستثناءالنظاـ األساسيغرض ىذا ل .1
  الدكؿ.

 ارتكاب كانت تقصد سياسة المؤسسةبحجة أف ارتكاب مخالفة في ثبات نية مؤسسة إيمكف  .2
 .مخالفة   فعؿ يعد

 .المؤسسة ىذهإدارة بخصكص تكضيحا صحيحا تقدـ عندما مؤسسة إلى سياسة عزك يمكف  .3
بإثبات أف المعرفة الفعمية أك البناءة بالمعمكمات ذات ما جريمة  المعرفة المؤسسية بارتكاب  تحديد يجكز  .4

ف كانت لدل مؤسسة المعرفة ىذه يمكف أف تككف  .5الصمة كانت في حكزة المؤسسة.  حتى كا 
 .اممي المؤسسةعبيف  المعمكمات المطبقة تفرؽ

الطبيعييف  لؤلشخاص الجنائيةالمسؤكلية تستبعد ال معنكييف لؤلشخاص ال الجنائيةالمسؤكلية  .6
 .ىـ المسؤكلكف عف نفس الجريمة أك الشركاء فيياالذيف 
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 د 46المادة  

 ةاستثناء األشخاص دون سن الثامنة عشر  
 

الكقت  في( 18)محاكمة أم شخص كاف سنو دكف الثامنة عشر لاختصاص مة ممحكليس ل
  .فيو الجريمةنو ارتكب أ الذم يفترض

 ـى 46المادة 
 الزمنياالختصاص 

 بعد دخكؿ البركتكككؿالمرتكبة يقتصر عمى محاكمة الجرائـ حكمة اختصاص الم  .1
 .حيز التنفيذالحالييف  النظاـ األساسيك 

 و دخكل بعد النظاـ األساسيفي طرفا في ىذا البركتكككؿ ك في حاؿ أصبحت دكلة ما  .2
بعد المرتكبة  بالنسبة لمجرائـحكمة أف تمارس اختصاصيا إال لمميجكز  التنفيذ ال حيز

 .حيز التنفيذاسي األس دخكؿ البركتكككؿ كالقانكف

 

 ـ مكررى 46المادة 
 الشروط المسبقة لممارسة االختصاص

 اختصاصتقبل بذل   األساسً والنظام البروتوكول هذا ًف طرفا تصبح التً ولةالد  -1

 .أ 58 المادة فً إلٌها المشار بالجرائم ٌتعلق فٌما المحكمة

 
الشروط التالٌة  من أكثر أو واحدة انطبقت إذا اختصاصها تمارس أن للمحكمة. -2

 الطائرة أو السفٌنة تسجٌل دولة أو ، قٌد البحث  السلو فً اقلٌمها  وقع التً الدولة:ا(
  طائرة، أو سفٌنة متن على ارتكبت قد الجرٌمة كانت إذا

 
 احد رعاٌاها .  بالجرٌمة المتهم الشخص ٌكون التً الدولةب(
 . الدولة تل  من رعاٌا الجرٌمة ضحٌة تكون عندما ج(
 المصالح تهدد التً و أجانبالمرتكبة من  اإلقلٌمٌة الحدود تتجاوز التً األعمال د(

 الدولة . لتل  الحٌوٌة
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فانه  ،5 الفقرة بموجب مطلوب األساسً النظام هذا فً طرف غٌر دولة قبول كان إذا -1
 . المسجل لدى ٌودع بإعالن ممارسة االختصاص لتل  الدولة، قبول ٌجوز

 

 و 46المادة 
 ممارسة االختصاص

طبقا ألحكاـ  أ 28 المادة  في المذككرة الجرائـ بخصكص تمارس المحكمة اختصاصيا 
 :إذا، النظاـ األساسي

 
 إلى  المدعي العاـ؛ك عدد مف الجرائـ المرتكبة أجريمة قامت دكلة طرؼ بإحالة   .1

مف قبؿ مؤتمر رؤساء  المدعي العاـ لى إك عدة جرائـ مرتكبة أجريمة تمت إحالة  -2
 .التحاد األفريقي كمجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقيا كحككمات دكؿ
 . ز 46جريمة ما طبقا لممادة في تحقيؽ بال المدعي العاـ يأمر -3 

 
 ز  46المادة 

 المدعي العام 
 
معمكمات ساس أعمى  اتتحقيقبإجراء أف يأمر تمقائيا لمدعي العاـ مكتب ا. يجكز  ل1

 .حكمةالم ضمف اختصاصتندرج جرائـ متعمقة ب
السعي  ، يجكز لوليذا الغرضالمتمقاة . خطكرة المعمكمات  مكتب المدعي العاـ حمؿ ي .2

جيزة االتحاد األفريقي أك األمـ المتحدة ألدل دكؿ ك  إضافية استقاء معمكماتإلى 
أك غير الحككمية أك لدل مصادر أخرل مكثكقة يراىا  الحككمية المشتركة كالمنظمات
 .أك شفييةكتابية تمقي شيادات يجكز لو مبلئمة ك 

 طمبافإنو يقدـ ء التحقيؽ معقكؿ إلجراأساس لي كجكد إ مكتب المدعي العاـإذا خمص  .3
يجكز لمضحايا .  التمييديةالغرفة المجمعة، إلى تحقيؽ مرفقا بكثائؽ الدعـ بال رخيصلمت

 لمحكمة. تنفيذان  لبلئحةا التمييديةالغرفة  ممثميف عنيـ لدلتعييف 
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معقكؿ ساس أبكجكد  ،بعد دراسة الطمب ك كثيقة الدعـ ،التمييديةإذا اعتبرت الغرفة . 4

بدء ترخص بفإنيا ، المحكمةاختصاص تندرج ضمف تحقيؽ ك بأف القضية الب لؤلمر
مكانية القضائية ك بالكالية فيما يتعمؽ البلحقة لممحكمة قرارات الالتحقيؽ دكف المساس ب ا 

 .قبكؿ القضية

 مف قبؿ الحؽ  طمبتقديـ  ،الترخيص بالتحقيؽ التمييديةرفض الغرفة  ييستثن ال. 5
 .تعمؽ بنفس الكضعساس كقائع جديدة أك أدلة تأى عم المدعي العاـ مكتب

، إلى 2ك  1في الفقرتيف المذككر بعد التحقيؽ األكلي  المدعي العاـ مكتب. إذا خمص 6
أف المعمكمات المقدمة ال تبرر التحقيؽ، فانو يقـك بإببلغ مقدمي ىذه المعمكمات بذلؾ. 

مكمات أخرل مقدمة إليو في مف النظر في مع المدعي العاـ مكتبىذا ال يمنع غير اف 
 كأدلة جديدة.  نفس الشأف عمى ضكء أعماؿ

 
 ح46المادة 
 التكميمي االختصاص 

 
 المجموعات لمحاكم و الوطنٌة، للمحاكم مكملة للمحكمة القضائٌة الوالٌة تكون .1

 المجموعات تل  قبل من تحدٌدا علٌها النص تم حٌثما األفرٌقٌة اإلقلٌمٌة االقتصادٌة

  :عندما دعكل قبكؿ عدـ محكمةال تقرر. 2
النظر  صبلحية مف قبؿ دكلة تككف ليامبلحقات مكضع تحريات أك الحالة تككف  . أ

عمى مباشرة بالفعؿ غير قادرة كانت ك بدت الدكلة المعنية ترددا أأ إذا إالفي ذلؾ 
 ،المبلحقة التحقيؽ أك

كتككف ذلؾ النظر في محؿ تحقيؽ مف قبؿ دكلة تتمتع بصبلحية تككف الدعكل  . ب
إال إذا كاف  ،ضد الشخص المعنيالشركع في مبلحقات عدـ  الدكلة قررت ىذه

 بالفعؿ في المبلحقات؛عجزىا عف الشركع  عف تردد الدكلة أكناجمان  القرار
 ؛ويلالمكجية إالتيـ بسبب محاكمة الشخص المعني بالفعؿ تمت  ج.
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 حكمة.مف قبؿ الم ل أخرلك دعاال تككف الدعكل مف الخطكرة بحيث تبرر تقديـ  د.
 سعىت ،معينةدعكل تحقيؽ أك متابعة التحديد تردد دكلة في مباشرة مف أجؿ -3
عنصر  ما كافإلى معرفة إذا  ،الطعف التي يقرىا القانكف الدكلي ئكفؽ مبادحكمة، الم

  :حسب الحاالت، متكفرا أك أكثر مف العناصر التالية
 
لسمطة القضائية الكطنية حماية المتيـ أك ىي جارية، أك استيدفت االمحاكمة جرت  أ.

 ؛الدكلية الجنائيةمف مسؤكليتو 
إلرادة ا، بالنسبة لمحالة المعينة، ال تعكس تأخر غير مبرر في المحاكمة التيحدث  ب.

 ة؛الشخص المعني أماـ العدالتقديـ  في
 بطريقة الكجرت أك تجرم  بشكؿ مستقؿ كمحايدمدارة المحاكمة أك ليست لـ تكف  ج.
 .الشخص المعني أماـ العدالةتقديـ في  اإلرادة، بالنسبة ليذه الحالة، عكست

إلى تسعى المحكمة دعكل معينة، عف مباشرة تحقيؽ أك متابعة ما كلة دلتحديد عجز  .4
جزئي لنظاميا القضائي  بسبب انييار كمي أكغير قادرة، معرفة ما إذا كانت الدكلة 

شيادات الدلة ك عمى األ لمتيـ أك الحصكؿتكقيؼ اعمى  ،لعدـ كجكده كأالكطني 
 .إتماـ المحاكمة مىع ركرية أك غير قادرةضال

 
 ط 46المادة 

 مرتين الجريمة ذاتياالمحاكمة عمى نفس  جواز عدم 
 
بسبب   حكمةم شخص أماـ المال يجكز تقديـ أاألساسي نظاـ ما نص عميو ال باستثناء .1

 برئتو منو . سمكؾ قامت المحكمة  بادانتو عميو  أك ت
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 لخر محكمة أقبؿ تمت محاكمتو مف شخص . عدا في الحاالت االستثنائية ، فاف كؿ  2
الحالي، ال يجكز  النظاـ األساسيمف  أ 28  المادةعمى جريمة منصكص عمييا في 

 محاكمتو عمى نفس الجريمة إال إذا كانت االجراءات في المحكمة األخرل ترمي إلى: 
 عني مف مسؤكليتو الجنائية الدكلية؛أ. حماية الشخص الم  

ب. أك لـ تتـ المحاكمة بصفة مستقمة أك محايدة طبقا لمقاييس المحاكمة العادلة التي 
أقرىا القانكف الدكلي أك أنيا تمت بالنسبة لمحالة المعنية، بطريقة ال تعكس إرادة 

 تقديـ الشخص المعني أماـ العدالة. 
منصكص لجريمة  وعمى شخص محكـك عميفرضيا  كاجبالعقكبة الالنظر في عند  . 3

 عمى نفس الشخص مفركضة عقكبةأم ككف  تراعي المحكمة البركتكككؿ في ىذاعمييا 
 .إمضاء مدتيا بالفعؿ قد تـ لخر محكمة أقبؿ  مف

 
 ي46المادة 

 نفيذ العقوباتت
 أبدت قد تكون التً الدول قائمة من المحكمة تعٌنهاالتً  دولةال فً السجن عقوبة تنفذ -1

 .علٌهم المحكوم األشخاص لقبول استعدادها للمحكمة

 
 ووفقا المستقبلة، والدولة المحكمة بٌن علٌه فً اتفاق قبلً  المنصوص السجن تنفذ عقكبة -2

 ."المحكمة الئحة" فً علٌها المنصوص للمعاٌٌر

 ي مكرر46المادة 
 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

نفيذ تدابير التغريـ أك المصادرة التي تأمر بيا المحكمة  , كذلؾ دكف تقكـ الدكؿ األطراؼ بت -3
المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية , ككفقان لئلجراءات المنصكص عمييا في قانكنيا 

 الكطني.
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إذا كانت الدكلة الطرؼ غير قادرة عمى إنفاذ أمر مصادرة , كاف عمييا أف تتخذ تدابير   -5
ة العائدات أك الممتمكات أك األصكؿ التي تأمر المحكمة بمصادرتيا , كذلؾ دكف السترداد قيم

 المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية.

إف العقارات كالمنقكالت التي تتحصؿ عمييا الدكؿ نتيجة تنفيذ حكـ مف المحكمة تباع    -1
 كيحكؿ نتاج البيع إلى المحكمة. 

 عمييا حصمتت التي المنقكلة العقارية ك الممتمكات  مآؿ داخميا النظامي في المحكمة حددت 
 .أمر أك حكـ  لتنفيذ نتيجة ما دكلة

 ك46المادة 
 و تخفيف العقوباتأالعفو 

 
يقضي فييا فترة سجنو، طبقا لمتشريع المعمكؿ بو في الدكلة التي  مقبكالن،إذا كاف المحككـ عميو 

ال  .بذلؾحكمة عمى الدكلة المعنية أف تبمغ المف، لبلستفادة مف العفك أك مف تخفيؼ العقكبة
ذلؾ، ، عمى أساس مصالح حكمة الم تأف يتـ العفك كال تخفيؼ العقكبة إال إذا قرر جكز ي

  العدالة كالمبادئ العامة لمقانكف.
 

 ل 46المادة 
 التعاون والمساعدة القضائية

ألشخاص المتيميف ابلحقة مع المحكمة في التحقيؽ كفي ماالطراؼ تتعاكف الدكؿ   .3
 الحالي. األساسي نظاـبارتكاب جرائـ حددىا ال

لكؿ طمب مساعدة أك  ،غير مبرر خيردكف تأ ،أف تستجيب االطراؼيتعيف عمى الدكؿ   .5
 ف يقتصر عميو: أدكف  يشمؿ ما يمي ما حكمة ، بالم وتأمر أصدر 

  ؛التعرؼ عمى ىؤالء األشخاص ك تحديد مكقعيـ . أ

  ؛ألدلةالشيادات ك تقديـ اجمع   . ب



Page 52 

52 
 

  ؛ج . تقديـ الكثائؽ
 ؛د . تكقيؼ ىؤالء األشخاص أك حبسيـ

  . كتقديمو أماـ المحكمةق . تحكيؿ المتيـ 
 فً المستخدمة واألدوات والممتلكات العائدات حجز أو وتجمٌد وتعقب تحدٌد . ك          

 الحسنة الثالثة األطراف بحقوق المساس دون المطاف، نهاٌة فً مصادرتها لغرض الجرائم
 . النٌة

 بهدف الطلب، إلٌها الموجه الدولة قانون ٌحظره ال المساعدة من آخر نوع . أي ز            
 المحكمة اختصاص فً تدخل التً للجرائم القضائٌة والمالحقة التحقٌق تٌسٌر

 
 أو الدولٌة أو اإلقلٌمٌة المحاكممف أك أف تطمب المساعدة  لمتعاكف يحؽ لممحكمة أف تسعى-1

 اتفاقات والذٌن بإمكانهم عقد األفرٌقً، االتحاد شركاء من األطراف، اوالمتعاونٌن غٌر الدول
 . الغرض لهذا

 م 46المادة 
 الخاصاالئتماني صندوق ال

يحدث المؤتمر بمقتضى قرار، في حدكد كالية المحكمة، صندكؽ ائتماف لغرض االعانة   .3
ئـ، كانتياكات حقكؽ االنساف كلفائدة كالمساعدة القضائية ككذلؾ لفائدة ضحايا الجرا

 عائبلتيـ.

   
التي يتـ اقتناؤىا لممتمكات األمكاؿ كغيرىا مف ابتحكيؿ ممحكمة أف تصدر أمرا يجكز ل  .5

 . ، إلى الصندكؽ االئتمانيأك المصادرةالمالية بكاسطة الغرامات 

 كفؽ المعايير التي يحددىا المؤتمر.االئتماني الخاص صندكؽ يدار ال  .1

 
  23مادة ال
 السنوياألنشطة تقرير 

 بما يمي: كتستبدؿ ( التقرير السنكم عف األنشطة) النظاـ األساسيمف  22المادة تحذؼ 
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التقرير بكجو ناكؿ يتسابقة. في السنة ال الى المؤتمر تقريرا سنكيا عف أنشطتيحكمة إالم رفعت"
قـ فييا التي لـ يت لحاالا التحقيقات الجارية اك المنتيية كالمبلحقات كالقرارات ككذا خاص

المالية التي  أصدرتيا  غراماتالكامر أك األعقكبات أك القرارات أك بتنفيذ الأحد األطراؼ 
 ."المحكمة

 ػ
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 ديباجة:
 في االتحاد األفريقي األطراؼ في القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي  إن الدول األعضاء
إعبلف سرت المعتمد مف جانب الدكرة االستثنائية الرابعة لمؤتمر رؤساء سبان إذ تأخذ في الح

، المؤسس لبلتحاد األفريقي، كالذم يطمب 9/9/99الدكؿ كالحككمات المنعقدة في  ليبيا يكـ 
التعجيؿ بإنشاء المؤسسات المنصكص عمييا في المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية 

في أبكجا )نيجيريا(، كالذم ينص كذلؾ عمى إنشاء  1991يكنيك  3 األفريقية المكقع عمييا في
 ؛ 2000البرلماف األفريقي في مكعد أقصاه عاـ 

ذ تشير بالخصوص  إلى اعتماد القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي مف جانب الدكرة العادية الػ وا 
في لكمي )تكجك(  2000يكليك  12إلى  10لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات المنعقدة مف  36

 ، كىك ما يكرس الرؤية المشتركة مف أجؿ بناء أفريقيا مكحدة متضامنة كقكية؛
ذ تأخذ في االعتبار  المبادئ كاألىداؼ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي لبلتحاد وا 

 األفريقي؛
ذ تأخذ في االعتبار كذلك بأن المادتين  قي من القانون التأسيسي لالتحاد األفري 17و  5وا 

ينصاف عمى إنشاء برلماف أفريقي كجياز لبلتحاد األفريقي تككف تشكيمتو كصبلحياتو كسمطاتو 
 ككيفية تنظيمو محددة في بركتكككؿ؛

إلى أف إنشاء البرلماف األفريقي كاف بناءا عمى رؤية ترمي  إلى إقامة قاعدة إذ تشير أيضًا 
لميجر  كلمنظماتيـ القاعدية  بغية ضماف مشتركة لمشعكب األفريقية في القارة كلؤلفريقييف في ا

أكبر مشاركة ليـ في النقاش كاتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بالمشاكؿ كالتحديات التي تكاجييا 
 القارة؛ 

ذ تعي  الحاجة الممحة كالعاجمة لتعزيز مطامح الشعكب بشكؿ أقكل مف أجؿ مزيد مف الكحدة وا 
االختبلفات الثقافية كاأليدلكجية كالعرقية كالدينية كالتضامف كالتبلحـ داخؿ مجتمع أكسع يتجاكز 

 كالكطنية؛
ذ تذكر  ( الذم صادقت عميو الدكرة العادية XXXI) AHG/RES.236ببرنامج عمؿ القاىرة )وا 

كالذم أكصى  1991يكليك  28إلى  26لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا )إثيكبيا( مف  31الػ
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سي بغية تحقيؽ التكامؿ االقتصادم عمى المستكل باإلسراع بعممية ترشيد اإلطار المؤس
 اإلقميمي؛

ذ تذكر بالخصوص  باإلعبلف حكؿ الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي في أفريقيا وا 
لممؤتمر  26كبالتغييرات الجكىرية التي تنشأ في العالـ ، المعتمد مف جانب الدكرة العادية الػ

 ؛ 1990يكليك  11المنعقدة  بأديس أبابا )إثيكبيا(،  في 
ذ تعتبر  ، 1999يكليك  14بتاريخ   AHG/DECL.1 (XXXV))أنو بمكجب إعبلف الجزائر وا 

 أكد المؤتمر مف جديد إيمانو بالجماعة االقتصادية األفريقية؛
ذ تعرب عن عزميا عمى تعزيز المبادئ الديمقراطية كالمشاركة الشعبية في دعـ المؤسسات  وا 

 اف الحكـ الرشيد؛كالثقافة الديمقراطية كضم
ذ تعرب عن عزميا كذلك  عمى تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب طبقان لمميثاؽ األفريقي وا 

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالكثائؽ األخرل ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف ؛
ذ تدرك   الكاجبات كاآلثار القانكنية المترتبة عف ضركرة إنشاء البرلماف األفريقي بالنسبة لمدكؿوا 
 األعضاء؛

ذ تأخذ في االعتبار  الصادر عف المؤتمر  ASSEMBLY/AU/DEC.223 (XII)المقرر وا 
، كالذم  2009المنعقدة في أديس أبابا )إثيكبيا( في فبراير  12كالمعتمد خبلؿ دكرتو العادية الػ 

 يطمب مف المفكضية الشركع في مراجعة البركتكككؿ بالتشاكر مع لجنة الممثميف الدائميف  مع
 مراعاة آراء البرلماف األفريقي؛

ذ تشير  مف  بركتكككؿ المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية اإلفريقية    25 إلى أف المادة  وا 
بشاف بالبرلماف األفريقي تنص عمى إجراء تقييـ حكؿ تنفيذ كفعالية البركتكككؿ كنظاـ التمثيؿ 

االجتماعات األخرل مف جانب داخؿ البرلماف االفريقي بعد مضي خمسة سنكات ككذا  
( سنكات أك أقؿ مف ذلؾ حسب مقررات البرلماف 10األعضاء خبلؿ فترات مدتيا عشر )

 األفريقي؛
ذ تعرب عن اقتناعيا الشديد  بأف تعزيز البرلماف األفريقي مف شأنو أف يضمف المشاركة وا 

 االقتصادم؛الفعالة كالكاممة لمشعكب األفريقية في تنمية القارة كتحقيؽ تكامميا 
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 تقرر ما يمي:
 1المادة 

 التعريفات
 في ىذا البركتكككؿ،:

 االتحاد األفريقي. "االتحاد"
 لو  نفس المعنى المطمؽ عميو  بمكجب مقرر المؤتمر المتخذ في ىذا الشأف؛إقميم  أفريقي " "
في  الشعكب ذات األصؿ األفريقي المقيمة خارج أفريقيا دكف تمييز األفريقيون في الميجر" "

 المكاطنة أك الجنسية، كالراغبة في المساىمة في تنمية القارة كبناء االتحاد األفريقي؛
 األميف العاـ لبرلماف األفريقي؛األمين العام" "

 " تعني الييئة المكمفة بتحديد المياـ التشريعية بالدكلة العضكىيئة تداولية أخرى " أم 
 لبرلماف األفريقي؛البرلمان" ا"
 " تعني بركتكككؿ لمقانكف التأسيسي يتعمؽ بالبرلماف اإلفريقي .البروتوكول"
 " تعني اجتماع البرلماف بكامؿ أعضائو. الجمسة العامة" 
 لجماعة االقتصادية األفريقية؛الجماعة" ا"
 الدكرة األكلى لمبرلماف األفريقي بعد انتخاب األعضاء؛الدورة التدشينية" "
 ت أك انضمت إلى ىذا البركتكككؿ." تعني أم دكلة عضك صدقدولة طرف" 
 دكلة عضك في االتحاد األفريقي؛دولة عضو" "
مف  13عضك البرلماف األفريقي المنتخب إلدارة أعماؿ البرلماف األفريقي، طبقان لممادة الرئيس""

 ىذا البركتكككؿ؛ ما لـ يتـ النص عمى خبلؼ ذلؾ.
 يقي.  رئيس مفكضية االتحاد األفر رئيس المفوضية" يشير إلى "
  
الشخص المنتخب لمبرلماف العضو": “أك البرلماني األفريقي" أك "عضو البرلمان األفريقي" "

 مف ىذا البركتكككؿ؛ 5اإلفريقي طبقان لممادة 
 المجمس التنفيذم لكزراء االتحاد األفريقي؛المجمس" "
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 اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ المحكمة" المحكمة"
 عاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية؛المالمعاىدة" "
 مفكضية االتحاد األفريقي؛المفوضية" "
 منظمة الكحدة األفريقية؛المنظمة" "
 مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي؛المؤتمر" "
 " نائب األميف العاـ لمبرلماف اإلفريقي . نائب األمين العام"
ف األفريقي الذم يتألؼ مف رئيس كنكاب رئيس البرلماف ىيئة مكتب البرلماىيئة المكتب" "

 األفريقي؛
 2المادة 

 البرلمان األفريقي

يستمر كجكد البرلماف األفريقي الذم أنشئ بمكجب البركتكككؿ الممحؽ بالمعاىدة   -1
المؤسسة  لمجماعة االقتصادية األفريقية كالمتعمؽ بإنشاء البرلماف األفريقي، عمى أف  

 ات كالسمطات المنصكص عمييا في  البركتكككؿ الحالي.يتمتع بالصبلحي

أجيزة البرلماف اإلفريقي ىي :الجمسة العامة ، المكتب ، األمانة ، المجاف ، المجمكعات  -2
 اإلقميمية . 

 يمثؿ البرلمانيكف األفريقيكف جميع سكاف أفريقيا كمصالح األفريقييف في الميجر. -3

 3المادة 
 أىداف البرلمان األفريقي

 ؿ أىداؼ البرلماف األفريقي فيما يمي: تتمث
 تمكيف الشعكب األفريقية كاألفريقييف في الميجر مف اإلدالء بآرائيـ. أ (
 تسييؿ التنفيذ الفعمي لسياسات كأىداؼ االتحاد األفريقي. ب(
 تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف كالشعكب كالديمقراطية في أفريقيا. ج (
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سيادة القانكف كالشفافية كالمحاسبة في الدكؿ  تشجيع الحكـ الرشيد كاحتراـ  د (
 األعضاء. 

تعريؼ الشعكب األفريقية كاألفريقييف في الميجر باألىداؼ كالسياسات الرامية  ىػ(
 إلى دمج القارة األفريقية في إطار االتحاد األفريقي.

 تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار. ك (
األفريقية مف خبلؿ تحقيؽ االكتفاء المساىمة في بناء مستقبؿ زاىر لمشعكب  ز (

 الذاتي الجماعي كالنيكض االقتصادم.
 تسييؿ التعاكف كالتنمية في أفريقيا. ح (
نماء ركح الشعكر بالمصير  ط ( تعزيز التضامف كالتعاكف كالتنمية عبر القارة كا 

 المشترؾ.
برىا تسييؿ التعاكف بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية في إفريقيا كمنا م (

 البرلمانية.
ؾ ( تشجيع البرلمانات الكطنية كاإلقميمية عمى المصادقة عمى المعاىدات المعتمدة مف قبؿ 

دماجيا في أنظمتيا القانكنية.  االتحاد اإلفريقي كا 
التعاكف مع البرلمانات الكطنية كاإلقميمية كالييئات المماثمة خارج أفريقيا، ككذلؾ  ـ ( 

كالمنظمات العاممة عمى مستكل الجماعات  مع منظمات المجتمع المدني
 كالمنظمات القاعدية.

دعكة كتشجيع المشاركة الكاممة في بناء االتحاد األفريقي مف جانب األفريقييف في  ف (
 الميجر الذيف يعتبركف جزءان  ميما مف شعكب القارة طبقا إلجراءات يعتمدىا المؤتمر.  

 4المادة 
 العضوية

مثمة في البرلماف األفريقي بعدد متساك مف النكاب إلى أف يقرر تككف  كؿ دكلة طرؼ م  -1
 المؤتمر خبلؼ ذلؾ. 
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( أعضاء منتخبيف مف كؿ دكلة 5تتككف العضكية في البرلماف اإلفريقي   مف خمسة )  -2
 طرؼ .  

( عمى األقؿ مف األعضاء المنتخبيف مف النساء. كؿ كفد ال 2يجب أف يككف عضكيف ) -3
 يككف لو حؽ االعتماد لمتمثيؿ في البرلماف.يستجيب ليذا الشرط لف 

 5المادة 
 االنتخابات

( أعضاء في 5ينتخب البرلماف الكطني أك كؿ  ىيئة تداكلية أخرل ، خمسة ) )أ(  -1
 البرلماف األفريقي مف غير أعضائو.

)ب( يجب أف يعكس تمثيؿ كؿ دكلة طرؼ مختمؼ اآلراء السياسية  في البرلماف 
تداكلية أخرل مع األخذ في االعتبار عدد األعضاء مف الكطني أك في أم ىيئة 

 كؿ حزب سياسي ممثؿ في البرلماف الكطني،  
إف انتخابات أعضاء البرلماف األفريقي مف جانب البرلمانات الكطنية أك مف  )ج( 

جانب الييئات التداكلية األخرل، ينبغي أف تجرل في نفس الشير في كافة الدكؿ األعضاء 
 مكنا طبقا لما يمكف أف يقرره المؤتمر، متى كاف ذلؾ م

 تجرل عممية انتخاب رئيس البرلماف األفريقي برئاسة رئيس المؤتمر. -د
)أ(إف أىمية االنتخاب في البرلماف األفريقي ىي نفس األىمية المطمكبة مف جانب برلماف  -2

 كطني أك أم ىيئة تداكلية أخرل 
كية في البرلماف اإلفريقي مع شغؿ أم )أ( , تتعارض العض2)ب( مع مراعاة الفقرة 

منصب تنفيذم أك قضائي في الدكلة الطرؼ ؛ أك شغؿ أم منصب في أجيزة االتحاد 
 األفريقي أك في مجمكعة اقتصادية إقميمية أك في منظمة دكلية أخرل؛



Page 7 

7 
 

في انتظار إعداد قانكف لبلنتخاب في البرلماف األفريقي عف طريؽ االقتراع العاـ  -3
ينبغي أف يتـ تحديد نمط االنتخاب لمبرلماف األفريقي مف جانب البرلماف المباشر، 

 الكطني أك أم ىيئة تداكلية أخرل في كؿ دكلة عضك.
إف كؿ ىيئة كطنية تنظر في الخبلفات االنتخابية في الجمعية الكطنية أك  )أ ( 4

في كؿ ىيئة تداكلية أخرل في دكلة عضك، تكمؼ بتسكية كؿ مسألة قد تطرح 
عرفة ما إذا كاف أم شخص قد انتخب بصفة صحيحة عضكا في البرلماف لم

األفريقي أك إذا كاف ىناؾ شغكران قد حدث في تمثيؿ   الدكلة العضك لدل 
 البرلماف األفريقي. 

عندما تقرر الييئة كجكد مثؿ ىذا الشغكر، ينبغي إجراء انتخابات جزئية النتخاب  )ب (
 شخص آخر لسد ىذا الشغكر.

 
غي لرئيس البرلماف الكطني أك لكؿ ىيئة تداكلية أخرل أف يطمع رئيس البرلماف ينب-5

( مف ىذه المادة، كعمى كؿ 1األفريقي، عمى كؿ انتخاب كذلؾ بمكجب الفقرة األكلى )
 ( مف ىذه المادة.4مقرر كذلؾ بمكجب الفقرة الرابعة )

كض انتخابات البرلماف لعضك البرلماف الكطني أك أم ىيئة تداكلية أخرل األىمية لخ -6
 اإلفريقي، غير انو كتفاديا ألم التباس يجب أف يقدـ استقالتو في حاؿ انتخابو.

 6المادة 
 مدة والية العضو وحاالت الشغور 

( سنكات قابمة لمتجديد مرة 5إف كالية العضك في البرلماف األفريقي مدتيا خمس ) -1
 ( فقط لكالية أخرل.1كاحدة)

لبرلماف األفريقي في تاريخ أداء اليميف، كتنتيي في آخر يـك مف تبدأ كالية العضك في ا -2
 كالية البرلماف .
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 يككف مقعد العضك في البرلماف األفريقي شاغران إذا كاف صاحبو:  -3

 تكفى ؛ أ (
أصبح ال تتكفر فيو شركط األىمية لبلنتخاب المطبقة عمى أعضاء البرلماف  ب(

 ؿ؛األفريقي كالمعمف عنيا في ىذا البركتككك 
 غير قادر عمى ممارسة كظائفو بسبب عجز جسدم أك عقمي؛ ج (
 استقاؿ بكاسطة إشعار خطي مكجو إلى الرئيس ؛ د (

 ق( تـ عزلو مف طرؼ البرلماف اإلفريقي بسبب سكء السمكؾ طبقا لقكاعد اإلجراءات.
ك( تغيب عف اجتماعات البرلماف األفريقي لفترة أك في ظركؼ تنص عمييا قكاعد 

 ات الخاصة بالبرلماف األفريقي؛اإلجراء
أديف مف محكمة مختصة الرتكابو جريمة تتعمؽ بالتزكير كانعداـ النزاىة كسكء  ز( 

 ( أشير .6األخبلؽ، كصدر بحقو حكما نافذا بالسجف لمدة تتجاكز ستة )
ح ( إذا كاف يمثؿ دكلة طرؼ عمقت عضكيتيا    في المشاركة في أنشطة      

 االتحاد.
 دة كاليتو .ط( انتيت م

)ق( بمكجب تكصية تطرح  6)ج( ك 6يككف العزؿ المنصكص عميو بمكجب الفقرتيف  -4
لمتصكيت السرم عمى أف تحصؿ في نياية النقاش عمى أغمبية ثمثي أصكات أعضاء 

)ج( فاف 6البرلماف اإلفريقي، غير انو في حالة العزؿ المنصكص عنو في الفقرة 
قا لمقكاعد المنصكص عمييا في قكاعد التكصية يجب أف تدعـ بتقرير طبي طب

 اإلجراءات .
في حالة شغكر مقعد عضك البرلماف اإلفريقي تجرل انتخابات جزئية النتخاب شخص   -5

. كعمى الشخص  3في فقرتيا  4آخر لسد الشغكر مع مراعاة ما تنص عميو المادة 
 الية كاممة .المنتخب إكماؿ المدة المتبقية لكالية العضك ، كيمكف إعادة انتخابو لك 
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  7المادة 
 التصويت في البرلمان

يدلي أعضاء البرلماف اإلفريقي بأصكاتيـ بصفتيـ الشخصية المستقمة  ، غير انو يجكز ليـ 
أف يصكتكا بالككالة إذا كانكا في ميمة رسمية لمبرلماف االفريقي. كال يجكز لمبرلماني أف 

 قت.( في نفس الك 1يصكت بالككالة ألكثر مف عضك كاحد )
 

 8المادة 
 الميام والُسمطات

 ك في ىذا الصدد، يككف البرلماف اإلفريقي ىك الجياز التشريعي لئلتحاد اإلفريقي - .1

يحدد المؤتمر  المسائؿ/المجاالت التي يجكز لمبرلماف اإلفريقي اف يقدـ مشاريع   -أ 
 قكانيف نمكذجية؛

ات بالمسائؿ/المجاالت التي يجكز لمبرلماف اإلفريقي مف تمقاء نفسو تقديـ ُمقترح -ب 
ُيمكف لو اف اك يحيؿ اك يكصي بإعداد مشركعات قكانيف نمكذجية، كعرضيا عمى 

 المؤتمر لبحثيا كالمكافقة عمييا.
 

 ، أف يقـك بما يمي: ايضا لمبرلماف اإلفريقي .2

تمقي كدراسة تقارير أجيزة اإلتحاد اإلفريقي اأُلخرل التي قد ُتحاؿ إليو مف المجمس  -ا
 المؤتمر، بما في ذلؾ تقارير الُمراجعة كغيرىا، كالتقدـ بتكصياتو بشأنيا؛ أك 
تداكؿ كبحث ميزانيتو كميزانية اإلتحاد اإلفريقي، كالتقدـ بتكصياتو بيذا الصدد  -ب

 الجيزة صنع السياسات الُمختصة باإلتحاد؛ 
مدة إنشاء أم لجنة برلمانية كتحديد مياميا كصبلحياتيا كتشكيؿ عضكيتيا ك  -ج

 تكميفيا؛
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بحث كدراسة أم مسألة ذات صمة باإلتحاد اإلفريقي كالتقدـ بتكصياتو لممجمس أك   -د
 المؤتمر، متى ما رأل ذلؾ ضركريان؛

التقدـ بتكصياتو لممجمس بشأف ىيكؿ األمانة العامة لمبرلماف، مع اخد احتياجاتيا  -ق
 ؛ بعيف االعتبار 

د األفريقي األخرل خبلؿ دكراتو لُمساعدة التماس حضكر مكظفيف مف أجيزة اإلتحا -ك
 البرلماف في ممارسة ميامو؛

 تعزيز برامج كأىداؼ االتحاد اإلفريقي في الدكؿ األعضاء؛ -ز
بداء الرأم حكؿ مشاريع النصكص القانكنية كالمعاىدات كاالتفاقيات  -ح تمقي كبحث كا 

 تمر؛الدكلية األخرل التي قد ُتحاؿ إليو مف قبؿ المجمس اك   المؤ 
تنسيؽ االتصاالت مع البرلمانات أك الييئات الكطنية التداكلية األخرل، كمع  -ط

برلمانات المجمكعات االقتصادية اإلقميمية حكؿ جميع المسائؿ المتعمقة باالتحاد 
 األفريقي كالتكامؿ اإلقميمي في أفريقيا؛

( مف 3اردة في المادة )القياـ بأم نشاط آخر يراه البرلماف مناسبان لبمكغ األىداؼ الك  -م 
 ىذا البركتكككؿ.

 
. دكف المساس بما كرد في الفقرات السابقة، كدكنما تعارض مع تكميؼ كمياـ كصبلحيات 3

أم جياز آخر مف أجيزة اإلتحاد اإلفريقي، يجكز لمبرلماف اإلفريقي ممارسة ُسمطاتو الرقابية 
 مف خبلؿ:
 بعثات تقصي الحقائؽ أك جمع المعمكمات. -ا

 بعثات الُمراقبة.  -ب
)أ( لمبرلماف اإلفريقي ، مع ُمراعاة القكانيف كالمكائح المالية لئلتحاد اإلفريقي، سمطة .  4

 القياـ بحمبلت كنشاطات إلستقطاب التمكيؿ كحشد المكارد.
 )ب( ال يحكز البرلماف اإلفريقي ُسمطة طمب قركض. 
 كالمجمس كالمحكمة .عمى المؤتمر  2منعا الم التباس ، التنطبؽ الفقرة  -5
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 9المادة 
 امتيازات وحصانات البرلمانيين األفريقيين

يتمتع البرلمانيكف األفريقيكف أثناء ممارسة مياميـ كعمى أراضي كؿ دكلة عضك،    -1
بالحصانات كاالمتيازات الممنكحة  لممثمي الدكؿ األعضاء، بمكجب االتفاقية العامة 

ات كالحصانات كاتفاقية فيينا حكؿ العبلقات لمنظمة الكحدة األفريقية حكؿ االمتياز 
 الدبمكماسية. 

يتمتع البرلمانيكف األفريقيكف بالحصانة البرلمانية في كؿ دكلة عضك. كعميو، ال يجكز  -2
مبلحقة العضك في البرلماف في قضايا مدنية أك جنائية، كما ال يجكز تكقيفو أك حبسو 

تصريحات أك أعماؿ داخؿ أك  أك مطالبتو بدفع التعكيضات عمى ما صدر عنو مف
 خارج البرلماف بصفتو برلماني أفريقي يكجد في حالة ممارسة ميامو.

مف ىذه المادة، يجكز لمبرلماف األفريقي رفع حصانة أحد  2مع مراعاة ما جاء في الفقرة  -3
 أعضائو طبقان لقكاعد اإلجراءات الخاصة بو.

 10المادة 
 العالوات

 قيكف عبلكات مالية  مف  دكليـ .يتقاضى البرلمانيكف األفري-1
تككف عبلكات الرئيس كنكاب الرئيس كالرسمييف اآلخريف األعضاء في المجاف الدائمة،  مف  -2

 مسؤكلية  دكليـ األطراؼ .
 11المادة  

 قواعد الجراءات 
اعتماد كتعديؿ  قكاعد اإلجراءات الخاصة بو    يجكز لمبرلماف باغمبية ثمثي جميع اعضائو-1

 مف ىذا البركتكككؿ. 8في ذلؾ إجراءات لتنفيذ كاليتو بمكجب المادة بما 
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اثناء كضع قكاعد اجراءاتو عمى  البرلماف اف يحرص عمى مكاءمة قكاعد اإلجراءات  -2
 ىذه، مع قكاعد كنظـ االتحاد األفريقي.

 
  12المادة  

 مكتب البرلمان األفريقي

( 5التداكؿ مف األقاليـ الخمسة ) يككف لمبرلماف اإلفريقي مكتب ينتخب عمى أساس  -1
 لبلتحاد األفريقي.

ينتخب البرلماف األفريقي خبلؿ جمستو  األكلى، كباالقتراع السرم، مف بيف أعضائو،  -2
( نكاب لمرئيس  . كفي كؿ حالة يتـ االنتخاب 4طبقان لقكاعد اإلجراءات، رئيسان كأربعة )

( 2. يجب أف يككف عضكاف )باألغمبية البسيطة مف األعضاء الحاضريف كالمصكتيف
 عمى األقؿ مف أعضاء ىيئة المكتب، مف النساء.

تتكلى ىيئة المكتب، طبقان لمنظـ كالمكائح الجارم العمؿ بيا في االتحاد األفريقي ،  -3
دارة أنشطة كممتمكات البرلماف األفريقي عمى أف تحاؿ إلى  إعداد سياسات تسيير كا 

 .الجمسة العامة لمبرلماف العتمادىا
 تحدد مياـ الرئيس كنكاب الرئيس في قكاعد اإلجراءات .- 4
تككف مدة كالية رئيس كنكاب رئيس مكتب البرلماف سنتيف كنصؼ قابمة لمتجديد مرة  5

 كاحدة. 

يرأس الرئيس جميع المناقشات البرلمانية باستثناء التي تجرم عمى مستكل المجاف، كفي  6
 تناكب طبقان لقكاعد اإلجراءات. غيابو يتكلى نكاب الرئيس اإلنابة عنو بال

 
يتـ تصنيؼ نكاب الرئيس إلى نائب أكؿ كثاف كثالث كرابع لمرئيس حسب ترتيب  -7

 نتائج التصكيت. كفي حالة غياب  الرئيس يتكلى نكاب الرئيس الرئاسة بالتناكب.  
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 يككف منصب الرئيس أك نائب الرئيس شاغران إذا كاف صاحبو: - 8

 تكفى. أ (
 كاسطة إشعار خطى مكجو إلى ىيئة المكتب.استقاؿ ب ب(
 غير قادر عمى ممارسة ميامو بسبب عجز جسدم أك عقمي. ج (
 أقيؿ بسبب سكء سمككو. د (
 فقد صفتو كعضك في البرلماف األفريقي  اك في حالة انتياء مدة كاليتو.   ىػ(

   )د( أعبله،8)ج( ك 8إف العزؿ لؤلسباب المذككرة في الفقرتيف الفرعيتيف  - 9
يتـ بناءا عمى اقتراح يعرض لممناقشة كيدعمو كيصكت عميو باالقتراع 
السرم بأغمبية ثمثي البرلمانييف األفريقييف. كفي حالة  العزؿ طبقان لمفقرة 

 )ج( أعبله، ينبغي أف يككف االقتراح مدعمان بتقرير طبي. 8الفرعية  

ك في حالة شغكر منصب عضك في ىيئة المكتب، يتـ انتخاب عض-10
مف البرلماف األفريقي في مكانو الستكماؿ مدة كاليتو خبلؿ دكرة البرلماف 

 األفريقي التي تعقد مباشرة بعد ىذا الشغكر.
يجكز لمرئيس، بمكافقة مف ىيئة المكتب، دعكة أم شخص لحضكر -11 

دكرة لمبرلماف إذا ارتأت ىيئة المكتب أف المسائؿ المطركحة لمبحث خبلؿ 
 كر مثؿ ىذا الشخص.الدكرة، تستدعى حض

 
 13المادة  

 األمين العام لمبرلمان األفريقي

بناء عمى تكصية ىيئة المكتب يعيف البرلماف األفريقي أمينان عامان كأمينيف عاميف  -1
 مساعديف طبقا لنظـ كلكائح العامميف في االتحاد االفريقي.
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ىـ ضركرييف لضماف يعيف األميف العاـ بالتشاكر مع المكتب العامميف االخريف الذيف يرا -2
 السير الحسف ألعماؿ البرلماف طبقا لنظـ كلكائح العامميف في االتحاد االفريقي.

ينبغي أف يككف لؤلميف العاـ أكنائب األميف العاـ خبرة أك كفاءة معترؼ بيا مف حيث  -3
لماـ بعممية التكامؿ  الممارسات البرلمانية كاإلدارة المالية. كينبغي أف يككف لو اىتماـ كا 

 في أفريقيا.

دارة األنشطة اليكمية  -4 يتراس األميف العاـ االمانة، ، كيككف مسؤكال  عف تسيير كا 
 كممتمكات البرلماف عمى اف يككف مسؤكال اماـ البرلماف عف طريؽ ىيئة المكتب.

 يعتبر األميف العاـ لمبرلماف  المحاسب المالي  لمبرلماف. -5

رسؿ في أقرب كقت ممكف صكران مف ممفات ينبغي لؤلميف العاـ لمبرلماف األفريقي أف ي -6
جميع المناقشات ذات الصمة بدكرات البرلماف األفريقي كاجتماعات المجاف الدائمة، إلى 
األميف العاـ لكؿ برلماف كطني أك كؿ ىيئة تداكلية أخرل ككذلؾ إلى برلمانات 

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، لئلطبلع عمييا.

 ماف المساعداف االميف العاـ ، في اداء ميامو  .يساعد األميناف  العا  -7

يتأكد األميف العاـ مف أف حسابات البرلماف األفريقي يجرم مسكيا بصفة مبلئمة.  -8
كيعرض عمى المجمس، بكاسطة ىيئة المكتب، كطبقان لمنظـ كالمكائح المالية لبلتحاد 

برلماف، بما في األفريقي، تقريران سنكيان عف صرؼ األمكاؿ المكضكعة تحت تصرؼ ال
 ذلؾ الميزانية الممنكحة لمبرلماف.

يؤدم األميف العاـ  األميناف  العاماف المساعداف اليميف قبؿ تكلييـ مياميـ، أك يدلكف  -9
 بتصريح رسمي أماـ البرلماف األفريقي. 
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 14المادة  
 أداء اليمين 

دل أعضاء البرلماف خبلؿ الدكرة التي تتبع االنتخابات كقبؿ الشركع في أم ميمة أخرل، يؤ 
اليميف أك يدلكف بتصريح رسمي. كيرفؽ نص اليميف أك التصريح بقكاعد  اإلفريقي

 اإلجراءات.
 15المادة  

   الدورات والنصاب القانوني

 يكجو األميف العاـ لمبرلماف الدعكة لعقد الدكرة االفتتاحية لمبرلماف.   -1

ؿ مرتيف في السنة في مكعد تحدده يجتمع البرلماف األفريقي في دكرة عادية  عمى االق2
 قكاعد  اإلجراءات. كيمكف لكؿ دكرة عادية أف تستغرؽ مدة تصؿ إلى شير كامؿ.

يمكف لييئة المكتب، كالمؤتمر، كالمجمس، أك  ثمثي اعضاء البرلماف، تكجيو إشعار  3
 خطي إلى الرئيس لطمب عقد دكرة استثنائية  رىنا بما يمي : 

ذا الطمب األسباب التي تبرر عقد الدكرة االستثنائية ينبغي أف يتضمف ى - ا 
 كالمسائؿ المحددة التي تبحث خبلليا.

 يكجو الرئيس الدعكة إلى عقد مثؿ ىذه الدكرة في مكعد تحدده قكاعد  اإلجراءات. -ب 
 ال تناقش الدكرة سكل المسائؿ المحددة في الطمب. -ج  
 عماؿ.تنتيي الدكرة بانتياء بحث بنكد جدكؿ األ -د 
 ( أياـ.10في كؿ الحاالت، ال يجكز أف تتعدل مدة كؿ دكرة استثنائية عشرة ) -ق  

 تككف المناقشات البرلمانية عبلنية ما لـ تقرر ىيئة المكتب خبلؼ ذلؾ. -4
 تحدد قكاعد اإلجراءات النصاب القانكني لعقد اجتماعات البرلماف. -ا -5

الفرؽ بيف النصاب القانكني يمكف لقكاعد اإلجراءات أف تميز كتقيـ  -ب
الضركرم إلدارة األعماؿ العادية مف جانب البرلماف، كالنصاب الضركرم 

 التخاذ القرارات الصحيحة.
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 16المادة  
 ميزانية البرلمان األفريقي

تشكؿ الميزانية السنكية لمبرلماف األفريقي جزءان ال يتجزأ مف الميزانية العادية لبلتحاد  -1
 األفريقي.

برلماف األفريقي إعداد الميزانية طبقان لمنظـ كالمكائح المالية لبلتحاد األفريقي يتكلى ال -2
 كيحيميا ألجيزة السياسة المعنية في االتحاد العتمادىا.

 تعتبر السنة المالية لمبرلماف نفس السنة المالية لبلتحاد األفريقي.  -3

 17المادة  
 مقر البرلمان األفريقي

 في جميكرية جنكب أفريقيا. يقع مقر البرلماف األفريقي  -1

 يجكز لمبرلماف األفريقي أف يجتمع عمى أراضي أم دكلة عضك أخرل بدعكة منيا. -2

 18المادة  
 المغات الرسمية ولغات العمل

 تككف المغات الرسمية كلغات العمؿ لمبرلماف األفريقي ىي نفس  لغات االتحاد األفريقي.
 

 19المادة  
 قي، وبرلمانات المجموعات االقتصادية القميمية، العالقات بين البرلمان األفري

 والبرلمانات الوطنية أو  الييئات التداولية األخرى

يعمؿ البرلماف األفريقي بالتعاكف الكثيؽ مع برلمانات المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،  -1
كالبرلمانات الكطنية أك الييئات التداكلية األخرل . ليذا الغرض، يجكز لمبرلماف 
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األفريقي، طبقان لقكاعد اإلجراءات، الدعكة إلى عقد منتديات استشارية سنكية مع برلمانيي 
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالبرلمانات أك الييئات التداكلية األخرل ، لبحث 

 المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ.

يقي، عمى برلماناتيـ يعرض أعضاء البرلماف دكريّا تقريران خطيان عف أنشطة البرلماف األفر  -2
الكطنية أك عمى كؿ ىيئة تداكلية أخرل لمناقشتو. كتقدـ صكر مف ىذه التقارير إلى 

 الكزراء  المكمفيف بالخارجية ، اك بشؤكف  االتحاد اإلفريقي اك بالتكامؿ اإلقميمي .

   20المادة  
 العالقات بين البرلمان األفريقي واألجيزة األخرى لالتحاد األفريقي

دكرة   افتتاحية لكالية جديدة   ي رئيس المؤتمر خطابان حكؿ كضع االتحاد، خبلؿ كؿيمق -1
 لمبرلماف األفريقي.

يقدـ رئيس المفكضية   مرة عمى األقؿ خبلؿ كالية كؿ برلماف ، تقريران عف أنشطة  -2
 المفكضية   إلى البرلماف األفريقي.

كالمجمس التنفيذم كالمحكمة، تقدـ إف أجيزة االتحاد األفريقي األخرل، باستثناء المؤتمر  -3
 تقارير أنشطتيا السنكية إلى البرلماف األفريقي خبلؿ الشير الثالث مف السنة البلحقة. 

يقدـ البرلماف األفريقي تقريران عف أنشطتو السنكية إلى مختمؼ أجيزة االتحاد األفريقي في  -4
 مكعد ال يتجاكز الشير الثالث مف كؿ سنة الحقة. 

 21المادة  
 التفسير

 لممحكمة الكالية عمى كؿ المسائؿ المتعمقة بتفسير ىذا البركتكككؿ . 
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 22المادة  
 التوقيع والتصديق

يعرض ىذا البركتكككؿ عمى الدكؿ األعضاء لمتكقيع كالتصديؽ عميو، طبقان  -1
 لئلجراءات الدستكرية لكؿ دكلة.

 تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، لدل رئيس المفكضية  . -2

 23ادة  الم
 الدخول حيز التنفيذ

( يكمان مف إيداع كثائؽ التصديؽ لدل 30يدخؿ ىذا البركتكككؿ حيز التنفيذ بعد ثبلثيف) 
 رئيس المفكضية    مف قبؿ األغمبية البسيطة لمدكؿ األعضاء.

 
   24المادة  

 االنضمام

ثائؽ تنضـ كؿ دكلة عضك إلى ىذا البركتكككؿ، بعد دخكلو حيز  التنفيذ، بإيداع ك  -1
انضماميا لدل رئيس مفكضية االتحاد األفريقي  . عند تمقيو لكثائؽ التصديؽ ىذه، 

 يعمـ رئيس المفكضية     جميع الدكؿ األعضاء بذلؾ.

بالنسبة لكؿ دكلة عضك تنضـ إلى ىذا البركتكككؿ، فإف البركتكككؿ يصبح سارم  -2
 المفعكؿ ابتداء مف تاريخ إيداع كثيقة انضماميا. 

 25المادة  
 تعديل أو مراجعة البروتوكول

يجكز تعديؿ ىذا البركتكككؿ أك مراجعتو بمكجب قرار تتخذه أغمبية الثمثيف مف  -1
 أعضاء المؤتمر.
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يجكز ألم دكلة عضك طرفان في ىذا البركتكككؿ أك لمبرلماف األفريقي أف يقدـ مقترحا  -2
 ك مراجعتو.مكتكبا  ،   إلى رئيس المفكضية   ، إلدخاؿ تعديؿ عمى البركتكككؿ أ

يقـك رئيس المفكضية  بتبميغ مثؿ ىذا االقتراح إلى جميع الدكؿ األعضاء قبؿ ثبلثيف  -3
 ( يكمان مف عقد المؤتمر الذم ينبغي لو بحث االقتراح.30)

باستثناء المقترحات المقدمة مف البرلماف األفريقي، يمتمس رئيس المفكضية   رأم  -4
إذا لـز األمر عمى المؤتمر الذم يمكنو البرلماف األفريقي حكؿ االقتراح كيعرضو 

 اعتماد المقترح آخذان في االعتبار رأم البرلماف األفريقي.

( يكمان مف إيداع كثائؽ 30يبدأ سرياف مفعكؿ التعديؿ أك المراجعة بعد ثبلثيف ) -5
 التصديؽ لدل رئيس المفكضية مف قبؿ األغمبية البسيطة لمدكؿ األعضاء.

 
 26المادة  
 وكولتقييم البروت

( سنكات أك في مدد أقؿ حسب مقررات 10يجكز لمدكؿ األطراؼ، خبلؿ فترات عشر )
البرلماف، تنظيـ مؤتمرات لمنظر في تنفيذ كفعالية البركتكككؿ، كالكالية التشريعية، كنظاـ 
التمثيؿ في البرلماف األفريقي، كذلؾ بغية التأكد مف أف أىداؼ ىذا البركتكككؿ كالرؤية 

 يستجيباف لبلحتياجات المتغيرة لمدكؿ األفريقية. المنبثقة عنو،
 27المادة  

 حكم انتقالي
، فكر دخكلو حيز  التنفيذ، ّيحؿ ىذا البركتكككؿ ّمحؿ  بركتكككؿ  المعاىدة  -1

 المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية  بشاف بالبرلماف األفريقي.
كز سنة كاحدة مف دخكؿ ىذا تنتيي مدة كالية عضك البرلماف خبلؿ فترة ال تتجا -2

 البركتكككؿ حيز النفاذ .
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 حكم عام
 إف المجمس التنفيذم:
 ، 16، 15، 14 السٌما المواد ،أحكام القانون التؤسٌسً لالتحاد األفرٌقًمع األخذ فً االعتبار 

   ASSEMBLY/DEC.1365 (XVII) ك  ASSEMBLY/DEC.224 (XII)ومع األخذ فً االعتبار مقرري المإتمر
 بشأف المجاف الفنية المتخصصة، 

 قواعد الجراءات التالية: قد اعتمد بمكجبو 
 1المادة 

 التعريفات 
 في ىذه القكاعد:

 التحاد األفريقي"، مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االمؤتمرتعني كممة "
 كالشؤكف القانكنيةالمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ "، رئيس الرئيستعني كممة "
 " مفكضية االتحاد األفريقيالمفوضيةتعني كممة "
 "، القانون التؤسٌسً لالتحاد األفرٌقًالقانون التأسيسي"تعني عبارة 

 رٌقً"، المجلس التنفٌذي لالتحاد األفالمجلس التنفيذيتعنً عبارة "
 "، دولة عضوا فً االتحاد األفرٌقًة عضو دولتعنً عبارة "
 "، لجنة فنٌة متخصصة لالتحاد األفرٌقًالمتخصصةاللجنة الفنية تعنً عبارة "
" هٌئات مكاتب اللجان الفنٌة المتخصصة آلية تنسيق اللجان الفنية المتخصصةتعنً عبارة "

 لالتحاد األفرٌقً.
 حاد األفرٌقً المإسس وفقا للقانون التؤسٌسً."، االتاالتحادتعنً كلمة " 

"، نواب رئٌس اللجنة الفنٌة المتخصصة للعدل والشإون القانونٌة، نواب الرئيستعنً عبارة "
ٌُنص على خالف  ذل .  ما لم 

 
 2المادة 

 الوضع القانوني
( 1) 5ا لممادة المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية أداة تابعة لبلتحاد األفريقي كفق

 )ز( مف القانكف التأسيسي. كىي مسؤكلة أماـ المجمس التنفيذم.
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 3المادة 
 مةكيشالت

الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية مف كزراء العدؿ كالمدعيف  تتككف المجنة -1
العاميف، كالكزراء المسؤكليف عف حقكؽ اإلنساف، كالشؤكف الدستكرية، كسيادة القانكف أك 

 .المعتمدة حسب األصكؿ مف قبؿ حككمات الدكؿ األعضاءاء كالسمطات الكزر 
تضـ المجنة الفنية المتخصصة  خبراء الدكؿ األعضاء المسؤكليف عف القطاعات التي   -2

تقع ضمف مجاؿ اختصاص المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية.  كتسبؽ 
خضع النص عمى خبلؼ ذلؾ.  كتاجتماعات الخبراء اجتماعات الكزراء ما لـ يتـ 

ؤلحكاـ ذات الصمة مف ىذه لالخبراء، بعد إدخاؿ التغييرات الضركرية،  اتاجتماع
 .القكاعد

 
 4المادة 

 تعيين أعضاء الوفود
يتـ رسميا تعييف أعضاء كفكد الدكؿ األعضاء المشاركة في دكرات المجنة الفنية 

 ليذه الدكؿ.يف كمعينيف معتمدالمتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية كممثميف 
 

 5المادة 
 السمطة والميام

مف القانكف التأسيسي لبلتحاد، تقـك  15إضافة إلى المياـ المنصكص عمييا في المادة  .1
المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، بما 

 يمي:
يا إلى المجمس التنفيذم كالمؤتمر )أ ( بحث مشاريع معاىدات االتحاد األفريقي كتقديم

 لمبحث؛
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)ب( استقصاء مجاؿ القانكف الدكلي بيدؼ اختيار مكاضيع لتقنينيا في اإلطار القانكني 
 لبلتحاد األفريقي كتقديـ تكصيات في ىذا الشأف إلى المجمس التنفيذم؛

تحاد )ج( بحث المسائؿ القانكنية الخاصة بناء عمى طمب المجمس التنفيذم أك مؤتمر اال
 كتقديـ التقارير عنيا؛

لجنة االتحاد األفريقي )د( بحث الدراسات كمشاريع النصكص القانكنية التي تضعيا 
 قبؿ عرضيا عمى المجمس التنفيذم لمقانكف الدكلي

)ىػ( إجراء الدراسات حكؿ النظـ القانكنية األفريقية كتقديـ تكصيات إلى المجمس التنفيذم 
د التعاكف بيف الدكؿ األعضاء في مجاالت العدؿ كالشؤكف حكؿ كيفية مكاءمتيا كتكطي

 القانكنية.
)ك( بحث كمتابعة المسائؿ القانكنية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كالمبادئ الدستكرية، كسيادة 

 القانكف في القارة.
)ز( متابعة المسائؿ المتصمة بتكقيع كتصديؽ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى  

دماجيا في معاىدات م نظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي كاالنضماـ إلييا كتنفيذىا كا 
 القكانيف المحمية.

 )ح( القياـ بأية مياـ أخرل  تسند الييا مف قبؿ المجمس التنفيذم أك المؤتمر.
. يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية تشكيؿ لجاف فرعية كفرؽ عمؿ 2

 بما تراه ضركريا كتحديد صبلحياتيا كتشكيمتيا كسير عمميا.مختصة، حس
 

 6المادة 
 مكان االنعقاد

ُتعقد دكرات المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية في مقر االتحاد األفريقي  .1
 ما لـ تعرض دكلة عضك استضافة مثؿ ىذه الدكرات.

مد المضيؼ جميع النفقات اإلضافية في حالة انعقاد الدكرة خارج مقر االتحاد، يتحمؿ الب .2
 التي تصرفيا المفكضية نتيجة انعقاد الدكرة خارج مقر االتحاد.
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المؤتمر ال تككف الدكؿ األعضاء التي تعرض   قكاعد اجراءات ( مف 3) 5 كفقا لممادة .3
استضافة دكرات المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية خاضعة لمعقكبات، 

في بمعايير محددة سمفا، بما في ذلؾ تكفر المرافؽ المكجيستية المناسبة كيتعيف أف ت
 مكاتية.السياسية الجكاء األك 

عندما تعرض دكلتاف عضكاف أك أكثر استضافة الدكرة، تقرر المجنة الفنية المتخصصة  .4
 لمعدؿ كالشؤكف القانكنية مكاف االنعقاد باألغمبية البسيطة.

عرضت استضافة دكرة المجنة الفنية المتخصصة  في حالة عجز دكلة عضك كانت قد .5
لمعدؿ كالشؤكف القانكنية عف القياـ بذلؾ، يتـ عقد الدكرة في مقر االتحاد ما لـ تتكصؿ 

 الدكؿ األعضاء إلى عرض جديد كتكافؽ عميو.
 7المادة 

 عقد الدورات
معدؿ تتحمؿ المفكضية مسؤكلية عقد كخدمة جميع اجتماعات المجنة الفنية المتخصصة ل

 كالشؤكف القانكنية.
 8المادة 

 النصاب القانوني
يكتمؿ النصاب القانكني لمدكرة الكزارية لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية  .1

 بأغمبية ثمثي الدكؿ األعضاء التي يحؽ ليا التصكيت.
 يكتمؿ النصاب القانكني لدكرة الخبراء  كاجتماعات المجاف الفرعية أك فرؽ العمؿ .2

 المختصة لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية باألغمبية البسيطة.
 9المادة 

 الدورات العادية
تجتمع المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية مرة كاحدة كؿ سنتيف في دكرة 

 عادية.
 



 

6 
 

 10المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

ة جدكؿ أعماليا عند افتتاح كؿ دؿ كالشؤكف القانكنيتعتمد المجنة الفنية المتخصصة لمع .1
 دكرة.

ىيئة مكتب بالتشاكر مع تقـك المفكضية بكضع مشركع جدكؿ أعماؿ كؿ دكرة عادية  .2
مقترحة مف  ا أك بنكداشمؿ بندقد يك  ،معدؿ كالشؤكف القانكنيةالمجنة الفنية المتخصصة ل

 .الدكؿ األعضاءقبؿ 
 11المادة 

 في جدول األعمال ةالمدرج خرىاألبنود ال
 

يجكز بحث أم بند آخر تكد دكلة عضك طرحو، خبلؿ دكرة المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 
كالشؤكف القانكنية، فقط في إطار بند "ما يستجد مف أعماؿ". كتككف مثؿ ىذه البنكد مف جدكؿ 

 األعماؿ لمعمـ فقط كال تككف لمنقاش أك التخاذ القرارات.
 12المادة 
 ستثنائيةالدورات اال

 
يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية االجتماع في دكرة استثنائية مع  .1

 مراعاة تكفر المكارد ك بطمب مف:
 )أ( أجيزة صنع السياسة لبلتحاد 
 )ب( المجنة الفنية المتخصصة نفسيا  

 )ج( أك أم دكلة عضك، بمكافقة ثمثي الدكؿ األعضاء.
 أعبله. 6نائية كفقان لممادة تعقد الدكرات االستث .2
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 13المادة 
 جدول أعمال الدورات االستثنائية

ترسؿ المفكضية مشركع جدكؿ أعماؿ ككثائؽ عمؿ الدكرة االستثنائية إلى الدكؿ األعضاء  .1
 يكمان عمى األقؿ. 15قبؿ افتتاح الدكرة بػ 

عي االنتباه العاجؿ يقتصر جدكؿ أعماؿ الدكرة االستثنائية عمى البند أك البنكد التي تستر  .2
 لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية.

 14المادة 
 ختتامالجمسات االفتتاح وا

تككف جميع جمسات المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية مغمقة.  غير أنو 
أف  يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية أف تقرر باألغمبية البسيطة

 تككف ام مف جمساتيا مفتكحة.
 15المادة 

 لغات العمل
 لغات عمؿ المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية ىي لغات االتحاد.

 16المادة 
 المكتبىيئة 

تنتخب المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية الرئيس، عمى أساس التناكب  .1
لمشاكرات البلزمة، ك يساعده األعضاء اآلخركف في ىيئة كالتكزيع الجغرافي، كبعد إجراء ا
 ( لمرئيس كالمقرر.3المكتب، كىـ النكاب الثبلثة )

 (2يشغؿ أعضاء ىيئة المكتب مناصبيـ لمدة سنتيف ) .2
 تجتمع ىيئة المكتب مرة كاحدة في السنة عمى األقؿ. .3

 17المادة 
 الرئيسميام 

 يقـك الرئيس بما يمي : .1
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 ت الدكرات العادية كاالستثنائيةأ(. يترأس جميع مداكال
 ب(. يفتتح كيختتـ الدكرات

 ج(. يعرض محاضر الجمسات لممكافقة عمييا
 د(. يكجو المداكالت

 ق(. يعرض المسائؿ الخاضعة لمنقاش لمتصكيت كيعمف عف نتائجو.
 ز(. يقكـ بالبت في النقاط النظامية

 .جمساتت المداكالضماف النظاـ كالمياقة خبلؿ عمى رئيس ال . يحرص2
. في حالة غياب الرئيس أك شغكر منصبو، يقـك نكاب الرئيس أك المقرر، حسب ترتيب 3

 انتخابيـ، بمياـ الرئيس.
. يحضر الرئيس دكرات المجمس التنفيذم كيشارؾ في االجتماع السنكم آللية تنسيؽ ىيئات 4

 مكاتب المجاف الفنية المتخصصة.
 18المادة 

 الحضور والمشاركة
، كزراء العدؿ كالمدعكف العامكف، 4دكرات كيشارؾ فييا شخصيا، كفقا لممادة يحضر ال .1

كالكزراء المسؤكلكف عف حقكؽ اإلنساف، كالشؤكف الدستكرية، كسيادة القانكف لمدكؿ 
األعضاء. كفي حالة عدـ قدرتيـ عمى الحضكر شخصيا، يمثميـ ممثمكف معتمدكف 

 رسميا.
ت االقتصادية اإلقميمية لحضكر دكرات المجنة يدعى ممثمك أجيزة االتحاد كالمجمكعا .2

 الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية.
يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية دعكة أم شخص أك مؤسسة  .3

لحضكر دكراتيا بصفة مراقب. قد يدعى مثؿ ىذا المراقب إلى تقديـ مساىمة كتابية أك 
 التصكيت.شفكية دكف أف يككف لو حؽ 
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 19المادة 
 األغمبية المطموبة التخاذ القرار

قراراتيا باإلجماع,كفي حالة  تتخذ المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية جميع .1
 تعذر ذلؾ :

 عمى المستكل الكزارم، بأغمبية ثمثي الدكؿ الحاضرة كالتي يحؽ ليا التصكيت. أ (
البسيطة لمدكؿ األعضاء الحاضرة كالتي يحؽ عمى مستكل الخبراء ، باألغمبية  ب(

 ليا التصكيت.
التي يحؽ مدكؿ األعضاء تتخذ القرارات المتعمقة بالمسائؿ اإلجرائية باألغمبية البسيطة ل .2

 .لمتصكيت ليا
تتخذ القرارات أيضا حكؿ تصنيؼ مسألة ما كمسألة إجرائية أـ ال، باألغمبية البسيطة  .3

 .تصكيتلم التي يحؽ ليامدكؿ األعضاء ل
ال يحكؿ امتناع دكؿ أعضاء يحؽ ليا التصكيت دكف اعتماد المجنة الفنية المتخصصة  .4

 لمعدؿ كالشؤكف القانكنية لممقررات باإلجماع.
 20المادة 

 راتاالقر  تعديل
 يجكز لمقدـ قرار أك تعديؿ ، سحبو في أم كقت قبؿ أف يتـ طرحو لمتصكيت. .1
 التعديؿ الذم تـ سحبو. يجكز ألم دكلة عضك إعادة تقديـ القرار أك .2

 21المادة 
 نظامالنقطة 

يجكز ألم دكلة عضك إثارة نقطة نظاـ خبلؿ المداكالت بشأف أم مسألة. كيبت الرئيس  .1
 فكرا في نقطة النظاـ كفقا ليذه القكاعد.

يجكز لمدكلة المعنية أف تطعف في قرار الرئيس. كيطرح القرار فكرا لمتصكيت كاتخاذ قرار  .2
 ة البسيطة.بشأنو باألغمبي
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ال يجكز لمدكلة العضك المعنية التي أثارت نقطة النظاـ، الحديث في فحكل المكضكع  .3
 تحت النقاش.

 22المادة 
 المتحدثين وتناول الكممةقائمة 

لمقانكف التأسيسي، تبعا لترتيب  23يعطي الرئيس الكممة خبلؿ النقاش، كفقا لممادة   .1
 إعراب المتحدثيف عف رغبتيـ في ذلؾ.

 خذ أم كفد أك مدعك الكممة دكف مكافقة الرئيس.ال يأ .2
 يجكز لمرئيس خبلؿ النقاش أف: .3

 أ(. يعمف قائمة المتحدثيف كيقكـ بإقفاليا .
 ب(. يسترعى انتباه متحدث انحرفت مداخمتو عف المكضكع قيد النقاش.

إلقاء حؽ الرد بعد ، إذا كاف في رأيو، أف ىناؾ ما يبرر ج(. يعطي حؽ الرد ألم كفد
 حدثيف.ؿ قائمة المتاة عقب إقفكمم

مع مراعاة د(. يّحدد الكقت المسمكح بو لكؿ كفد بغض النظر عف المسألة قيد النقاش، 
 مف ىذه المادة. 4الفقرة الفرعية 

 . يجكز لمرئيس تحديد التدخبلت، بشأف المسائؿ اإلجرائية، بثبلث دقائؽ.4
 23المادة 

 المناقشةقفال باب إ
 

 اب المناقشة، حسب تقديره، إذا ما تمت مناقشة مسألة ما بشكؿ كاؼ.يجكز لمرئيس إقفاؿ ب
 24المادة 

 أو تأجيمو الجتماعتعميق 
 

 كال .أك تأجيمو االجتماعقترح تعميؽ تأف  ،أثناء مناقشة أم مسألةدكلة عضك، م أليجكز 
 .الرئيس مثؿ ىذا االقتراح لمتصكيت فكران طرح يك  .مناقشة بشأف ىذا االقتراح يسمح ألم
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 25المادة 
 ترتيب االقتراحات الجرائية

التالية االسبقية حسب الترتيب ممقترحات تككف ل مف ىذه القكاعد  ،21مع مراعاة المادة 
 طركحة عمى االجتماع: األخرل المالمقترحات أك التالي، فكؽ كافة االقتراحات 

 تعميؽ الجمسةأ(. 
 ب(. تأجيؿ الجمسة
 البحثالمكضكع قيد ج(. تأجيؿ مناقشة 

 د(. إقفاؿ باب مناقشة المكضكع قيد البحث
 

 26المادة 
 حقوق التصويت

 صكت كاحددكلة عضك مؤىمة لمتصكيت، يككف لكؿ  .1
مف القانكف التأسيسي، الحؽ  23ال يككف لمدكؿ األعضاء الخاضعة لمعقكبات كفقا لممادة  .2

 في التصكيت.
 

 27المادة 
 راتاالقر  عمىالتصويت الجماع و 

التكصؿ إلى  اجماع ، يقـك الرئيس بطرح المقترح بجميع التعديبلت عميو فكرا في حالة عدـ 
لمتصكيت بعد إقفاؿ باب المناقشة. كال يتـ تكقيؼ التصكيت إال إلثارة نقطة نظاـ متعمقة 

 بالطريقة التي يتـ بيا التصكيت.
 28المادة 

 التصويت عمى التعديالت
 ترحات لمتصكيت .يطرح الرئيس جميع المق حيث يتعذر اإلجماع، .1
 يعتبر ام اقتراح تعديبل عمى نص ما ، اذا كاف يشكؿ اضافة اليو اك حذفا منو .   .2
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 29المادة 
 طرق التصويت

 تحدد المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية طرؽ التصكيت.
 30المادة 

 التقارير والتوصيات
ية التقارير كالتكصيات المنبثقة عف ترفع المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكن

 مداكالتيا إلى المجمس التنفيذم لبحثيا.
 31المادة 

 التنفيذ
 تدابيرالتكجييية ك يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية كضع الخطكط ال

 القكاعد.ىذه  لتنفيذ االضافية
 32المادة 

 التعديالت
الشؤكف القانكنية أف تقترح عمى المجمس التنفيذم يجكز لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ ك  

 بحث تعديؿ ىذه القكاعد.
 33المادة 

 دخول حيز التنفيذال
 تدخؿ ىذه القكاعد حيز التنفيذ فكر اعتمادىا مف قبؿ المجمس التنفيذم.

 
مالبو،غينيا االستوائية  من قبل الدورة ....... لممجمس التنفيذي، المنعقدة في اتم اعتمادى

 . 2014 يونيو ............في ..
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