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م������رس������وم رئ�����اس�ي رقم 07 - 180 م������ؤرخ في 20 ج������م�����ادى

األول�ى ع���ام 1428 ا�����وافق 6  ي����ون����ي����و س����ن����ة 2007

ـ��ة ي���ت��ض���من ال���ت��ص���ديق ع���لى بـ��روت���وك��ول م���ح��ك���مـ

ـ�ريقي� ا�عت�مد �ابوتو في 11 العدل لالحتـــاد اإلفـ

يـوليـو سنــة 2003
ــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

- بناء على تقرير وزيـر الشـّؤون اخلارجيّة�

- وبناء على الدّستور� ال سيّما ا�ادّة 77-9 منه�

- وب���ع��د االط�الع ع���لى ب���روت���وك��ول م���ح���ك���م���ة ال���ع��دل

ـ���اد اإلفــ��ري���قي� ا����ع��ت���م���د ���اب���وت��و في 11 يـ���ول���يـ��و لالحتــ

سنــة �2003

يرسم ما يأتي :

ا�ادة األولى : يصدّق على ب�روتوكول محكمة العدل

ل�الحت�اد اإلف��ري��قي� ا���ع��ت�م��د ���اب��وت�و في 11 ي��ول�ي��و س��ن�ة

���ة �2003 وي����ن���ش����ر في اجل����ري����دة ال���رّس����م���يّ����ة ل����ل���ج����م���ه����وريّ

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح�����رّر ب�����اجل�����زائ�����ر في 20 ج�����م������ادى األولى ع�����ام 1428

ا�وافق 6 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـروتـوكـول

محكمة العدل لالحتاد اإلفريقي

إن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقي�

- اع��ت��ب��ارا ل��ل��ق���ان��ون ال��ت��أس��ي��س�ي ا���ن��شىء حمل��ك��م��ة

العدل لالحتاد اإلفريقي�

- واق����ت���ن����اع����ه���ا ال����راسخ ب����أن ب����ل���وغ أه����داف االحت���اد

اإلفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل لالحتاد اإلفريقي�

قد اتفقت على مـا يأتي :

الفصل األو

ا�ادة األولى

التعاريف

ي������ق������ص������د ب������ال������ع�����ب������ارات اآلت������ي������ة ال������واردة ف�ي ه�����ذا

ـ�ول� مــا لم ينص عــلى خالف ذلك ب�التحــديــد البـروتـوك

مــا يأتي :

- "القانون" : القانون التأسيسي لالحتاد�

- "ا����ؤت���م���ر" : م����ؤت���م���ر االحت���اد اإلف���ري���قي ل���رؤس���اء

الدول واحلكومات�

- "ا�فوضية" : مفوضية االحتاد�

- "احملكمة" : محكمة العدل لالحتاد�

- "ا�����لس االق���ت���ص���ادي واالج���ت���م����اعي وال���ث���ق���افي" :

ا�لس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالحتاد�

- "ا�ــ����ل�س ال����ت�����ن����ف�����يـ����دي" : ا�ـ����ل�س ال����تّ�����ن����ف�����يـ����ذيّ

لــــوزراء االحتــاد�

- "ا�ؤس�سات ا�الية " : ا�ؤسس�ات ا�اليّة التي يتم

إنشاؤها �وجب القانون التأسيسي�

- "القاضي" : القاضي في احملكمة�

- "الدولة العضوة" : الدولة العضوة في االحتاد�

- "البر�ان" : بر�ان االحتاد اإلفريقي�

- "م���ج���لس ال���س���لم واألمن" : م���ج���لس ال���س���لم واألمن

لالحتاد�

- "الرئيس" : رئيس احملكمة�

- "ال��ب���روت��وك��ول" : ه��ذا ال���ب��روت���وك��ول ال���ذي ي��ح��دد

التشكيلة والسلطات ومهام احملكمة�

- "األق��ال��يم" : األق��ال�ي�م اجل�غ��راف��ي��ة اإلف�ري��ق��ي��ة ال�تي

ت���ن���ب���ثق ف�ي أي وقت من ت���ق���س���يم ال���ق���ارة� ط���ب���ق���ا ل���ق��رار

يصدر عن ا�ؤتمر�

- "كاتب ضبط" : كاتب ضبط احملكمة�

- "الئحة احملكمة" : النظام الداخلي للمحكمة�

- "ال�دول األط�راف" : ال��دول األع�ض��اء ال��تي ص�ادقت

على هذا البروتوكول أو انضمت إليه�

ـ�����اد اإلف�����ري�����ق�ي ا������ن�����ش�����أ ������وجب ـ�����اد" : االحت - "االحت

القانون التأسيسي�

- "نائب الرئيس" : نائب رئيس احملكمة.

ا�ادة 2

إنشاء احملكمة

1 - ت�����قـ�����وم احمل�����ك����مـ�����ة ا������ن����ش�����أة ������وجب ال�����ق�����ان����ون

ال��ت���أس��ي���سي ب��أداء م���ه��ام���ه��ا ط���ب��ق���ا ألح��ك���ام ه��ذا ال���ق��ان��ون

التأسيسي وهذا البروتوكول�

2 - احملكمة هي اجلهاز القضائي الرئيسي لالحتاد.
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ا�ادة 3

التشكيل

ـ��اض��ي�ا ـ�ر (11) ق ـ��ة من أحــ��د ع��شـ ـ��ون احمل��ك��مـ 1 - ت��ت�ك

من مواطني الدول األطراف�

ـ�ادة الن�ظــر 2 - يجـ�وز ل�لم�ؤتم�ر� ع�ند االق�تض�اء� إع

في عدد القضاة عندما يرى ذلك ضروريا�

3 - ي�س��ت�ع�� ال�ق��ض�اة ب�ا���وظ�ف�� الالزم��� ل�ض�م�ان

السير احلسن للمحكمة�

ـ��ة أن ت�وظ�ف أك�ثـ��ر من ق�اض 4 - ال ���كــن ل��ل�م��ح��ك�م

من نفس الدولة الطرف�

ـ��ة ـ�م األعــــ���راف ال���ق���ان���ون���يــ 5 - ي���ك���فــل ت���م���ث���يــل أه

عــلى مستوى احملكمـة�

6 - �ثل كل إقليم بقاضي� (2) على األقل.

الفصل الثاني

ا�ادة 4

ا�ؤهالت

ت�ت�ك�ون احمل�ك�م�ة من ق�ض�اة م�س�ت�ق�ل�� م�ن�ت�خ�ب�� من

ب� األش�خ�اص ا��ت�م�ت�ع� ب�األخالق ال�رف�ي�ع�ة وا��ت�وفرين

ع�لى ا���ؤهالت ال�ض�روري�ة ال�ت�ي ت�ت�ط�ل�ب��ه�ا ��ارس�ة ا��ه�ام

القضائية العليا �ن هم من ذوي الكفاءة ا�عترف بها في

مجال القانون الدولي في بلدانهم.

ا�ادة 5

تقد� ا�ترشح�

1 - ي����ط���ل�ب رئ���ي�س ا����ف����وض���ي����ة �����ج���رد دخ����ول ه���ذا

��ن�ف�ي��ذ من كل دول�ة ط��رف أن ت�ق�دم ال�ب�روت��وك�ول ح�يّ��ز ال�تّ

ك��ت�اب��ي��ا خالل ت��س��ع�� (90) ي��وم��ا اسم م��رش��ح��ه��ا ���ن��صب

قاض في احملكمة.

2 - ال ����كن ل��كل دول��ة ط���رف أن ت��ق��دم س��وى م��رشح

واح�د ت��ت�وف�ر ف��يه ا��ؤهالت ا���ذك�ورة في ا��ادّة 4 من ه�ذا

البروتوكول.

3 - يجب م�راع�اة واجب ال�تم�ث�يل الع�ادل ل�لج�ن�س�

عند القيام بالتعيينات.

ا�ادة 6

قائمة ا�رشح�

ي���ق��وم رئ��يس ا���ف��وض��ي���ة ب��إع��داد ق��ائ��م��ة ا���رش��ح���

حس�ب الت�رت�يب األب�جدي ألس�م�ائه�م وإرسال�ه�ا إلى الدول

األع���ض���اء ق���بل ث�الث��� (30) ي����وم����ا ع���ل�ى األقل م�ن ال���دورة

العادية للمؤتمر والتي من خاللها يتم انتخاب القضاة.

ا�ادة 7

انتخاب قضاة احملكمة

1 - ي��ن���ت��خب ا����ؤت��م���ر ال��ق���ض��اة ب���االق��ت���راع ال��س��ري

وبأغلبية ثلثي الدول األعضاء ا�ؤهلة للتصويت.

2 - في ح�الة ع�دم حص�ول مرشح واح�د أو أكث�ر على

أغ�ل�ب�ي�ة ال�ث�ل�ث�� ا��ط�ل�وب�ة الن�ت�خ�ابه� ي�س�ت�م�ر ال�ت�ص�ويت

إلى أن يتم انت�خاب ال�عدد ا��طلوب م�ن القض�اة ويق�تصر

االقت�راع في الدور ال�ثاني ع�لى ا�رشح�� احلاص�ل� على

أكبر عدد من األصوات.

3 - ع��ن��د ان��ت��خـــ��اب ال��ق��ضـــ��اة ي��حـــ��رص ا���ؤت��مـــ��ر

عـلى تمثيل عادل للجنس�.

ا�ادة 8

مدة والية القضاة

1 - ي���ت�م ان���ت���خ���اب ال���ق���ض���اة ����دة ست  (6) س���ن��وات

وي���ج���وز إع��ادة ان���ت���خ���اب��ه�م ���دّة والي���ة واح���دة أخ��رى ف���قط

وت�ن��ت��هي م��دّة والي�ة خ��م��س�ة (5) ق��ض��اة �ن ان��ت��خ��ب�وا في

االنت�خ�اب�ات األولى عن�د ان�ق�ضاء أربع (4) س�ن�وات بي�ن�ما

�ارس القضاة اآلخرون مدة والية كاملة.

2 - ي�تم اخ�ت�ي�ار الق�ض�اة ال�ذين تن�ت�هي م�دّة والي�تهم

ع���ن���د ان����ق���ض����اء م���دّة أربع (4) س����ن���وات األولى ع�ن ط���ريق

الس�حب ب�ال�ق�رعة م�ن قبل رئ�يس ا��ؤت�م�ر بع�د اس�ت�ك�مال

االنتخابات األولى مباشرة.

3 - ي�ك��ون ال�ق��اضي ال�ذي ي��تم ان�ت��خ�ابه خل�الف�ة ق�اض

ـ�ر لم ت�ن�ته م�دّة والي�ته ب�ع�د من ن�فس اإلق�ل�يم وي�ت�ولى آخـ

مهامه للفترة ا�تبقية من مدّة والية سلفه.

ا�ادة 9

أداء القسم

1 - ي���ؤدي كل ق����اض ق���بل ت���ول�ي م���ه���امه ف�ي ج���ل���س���ة

علنية القسم اآلتي : "أقسم أو أؤكد أو أعلن أنني أمارس

وظيفتي كق�اض في االحتاد اإلفريقي بأم�انة وحيادة تامة

و�ا ��ليه ع�لي ضم�يري دون خ�وف أو مح�اباة أو ت�أثر أو

ضغينة وأن أحافظ على سرية مداوالت احملكمة".

2 - ي��دي�ر رئ�يس ا���ؤت�م��ر أو ��ث�له ا���ع�ت��م�د ع�م��ل�ي�ة

أداء القسم.

ا�ادة 10

رئاسة احملكمة

1 - ت�ن�ت��خب احمل�ك�م�ة رئ��ي�س�ه�ا ون��ائ�به ��دة ثالث (3)

س�ن�وات� وي�ج�وز إع�ادة ان�ت�خ��اب كل من ال�رئ�يس ون�ائ�به

مــرّة واحدة�

2 - يقيم الرئيس في مقر احملكمة�

3 - ي���ت�م حت���دي���د ط���رق ان����ت���خ���اب ال���رئ���ي�س ون���ائ���به

ومهامهما في الئحة احملكمة.
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ا�ادة 11

استقالة وإيقاف وعزل القاضي

ـ��وز ل��ل���ق��اضي أن ي��س��ت��قــ��يل من م��ن��ص��بـــه 1 - ي��جـــ

ـ�د تـ�وجــ�ي�ه ك�ت�اب اس�ت�ق��ال�تـــه إلى الـــ�رئ�يس ل��ن�ق�ل�هــ�ا ب�ع

إلى رئيس ا�ؤتمــر�

���عـــ���زل أي قــ���اض من م���ن���ص���بـــه ـ���وق�ف أو يُ 2 - ال يُـ

ـ�وص��يـ�ة ج��م�اع��يــ�ة ـ�رون ف�ي ت ـ�ر ال��ق�ضــ��اة اآلخــ ـ��ا لم ي��قـ مـ

ـ�روط ال�تي ي�جب أن ب�أن ه��ذا ال�ق�اضي لم ي��ع�د ي�في ب�ال��شـ

تتوفــر في قــاض�

3 - ي��ن��قل ال���رئ��يس ال���ت��وص��ي��ة ب���إي��ق��اف أو ع��زل أي

قاض من منصبه إلى رئيس ا�ؤتمر ورئيس ا�فوضية�

4 - ت�ص�بح ت�وص�ي�ة احمل��ك�م�ة ن�ه�ائ�ي�ة ب�ع�د اع�ت�م�ادهــ�ا

من قبـل ا�ؤتمـر.

ا�ادة 12

شغور ا�نصب

1 - ي��ص��بـح م�ن��صب ال��ق�اضي ف�ي احمل�ك��مــ�ة ش��اغـــ�را

في احلــاالت اآلتيـة :

أ - الـوفــــاة�

ب - االستقالة كتابة إلى الرئيس�

ج - العـــزل.

2 - في ح�ال�ة وف�اة أح�د ال�ق�ض�اة أو اس�ت�ق�ال�ته� ي�ق�وم

الرئيس ف�ورا بإبالغ رئ�يس ا�ؤت�مر ب�ذلك كت�ابي�ا ويعلن

هذا األخير شغور ا�نصب.

3 - ت�����ت������بع ف�ي ش�����غ�ل ا�������ن�����اص�ب ال�����ش������اغ�����رة ن������فس

اإلجراءات واالعتبارات ا�تبعة عند انتخاب القضاة.

ا�ادة 13

استقاللية القضاة

1 - اس���ت��قالل���ي��ة ال���ق��ض���اة م��ض���م��ون���ة ط��ب���ق��ا ألح���ك��ام

القانون الدولي�

2 - ال ي��ج�وز ل�ل��ق�ض�اة ا��ش��ارك�ة في احملـ�اك��م�ة ب�ش�أن

أي دع���وى ك����ان���وا ق���د ش����ارك���وا ف���ي����ه���ا من ق����بل ك���وكالء أو

ـ�اء م��س�ت��ش�اري�ن أو م�حــ��ام�� ألحــ��د األطــ��راف أو ك�أع��ضــ

ـ��ة حت��ق�ي�ق أو ب��أي�ة في م��ح��ك��م��ة وط��ن��ي��ة أو دول��ي��ة أو جل��نـ

صفــة أخـــرى.

3 - في ح��ال��ة ال�شك ف�ي ح�ق��ي��ق��ة ه�ذه ال��ن��ق��ط��ة ت�بت

احملكمة في ا�سألة.

ا�ادة 14

االمتيازات واحلصانات

1 - ي��ت��م��تع ال��ق�ض��اة اع��ت��ب�ارا من ت��اريخ ان��ت��خ��اب�هم

وط�وال م��دة والي��ت�هم ب��االم�ت��ي��ازات واحل�ص��ان�ات ال��ك�ام��ل�ة

ـ��ا ـ��ون ال���دب���ل��وم���اس���ي��ون ط���ب���قـ ال��ت�ي ي��ت���م���تع ب���ه��ا ا����وظ���ف

للقـانـون الـدولي.

2 - ي��ت��م��تع ال��ق��ض��اة ب��احل��ص��ان��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة في كل

األعمال التي يؤدونها أثناء مهامهم الرسمية.

ـ�اء والي��ت�هــم - ـ�د ان��ت��هـ ـ�اة - ب��عـ 3 - ي��س�ت��مـ��ر ال�ق��ضــ

ـ��تع ب��احل��ص��ان��ة ف��ي��م���ا ي��تـ��عــ��لق ب��األعـ��م��ال ال��تي في ال���ت��م

ق�ام��وا ب��ه��ا أث�ن��اء م��ب�اش��رت��هم ���ه��ام م�ن��اص��ب�ه�م ال�رّس��م��يّ�ة

كقضاة.

ا�ادة 15

التنــافي

1 - ي���ت���ن���افى م���ن���صب ال���ق���اضي في احمل���ك���م���ة مع أي

ن�����ش����اط ق�����د ي����ؤدي إل�ى ا�����س�����اس ب����اس�����ت����ق�الله أو ح�����ي����اده

ومتطلبات منصبه كما حتددها الئحة احملكمة.

2 - في ح��ال��ة أي شك ب���خ��ص��وص ه��ذه ال��ن��ق��ط��ة ي��تم

البت فيها من قبل احملكمة.

ا�ادة 16

النصاب القانوني

1 - ت��ع�ق��د احمل�ك��م�ة ج��ل�س��ات�ه��ا ب��ك�امل ه��ي�ئ��ات�ه��ا م�ا لم

ينص هذا البروتوكول على خالف ذلك.

2 - ب�اس�ت�ث�نـاء اجل�ل�س�ات في ال�غــ�رف� ف�إن احمل�ك�مــة

ال ت�ن�ظ�ر في ق��ض�ي�ة م�ط��روح�ة أم�ام�ه�ا إالّ إذا ت��وف�ر ل�دي�ه�ا

ال��ن���ص��اب ال��ق��ان��وني ا���ت��م��ثل في س��ب��ع��ة (7) ق��ض��اة ع��لى

األقل.

3 - ي�تم حت�دي�د ال�نص�اب ال�ق�ان�وني ل�ل�دوائ�ر اخل�اصة

في الئحة احملكمة.

ا�ادة 17

مكافآت القضـاة

ـ����وي����ا وعالوة 1 - ي����ت����ق����اضى ال����قــ����اض�ي رات����بـ����ا س����نـ

ـ������وم م������ارس ف������يــ�ه م������ه������امــه� خ������اصــ������ة األيـ������ام ع�ن كــل يـ

شـ����ري���ط���ة أن ال ي���ت���جــ����اوز ا����ب���لـــغ اإلج����مــ���الي ا����دف���وع�

ـ����اض ف�ي عـــ����ام واحــ�����د� ق����ي�����م����ة ك����عــ�الوة خـ����اصـــ�����ة ألي قـ

راتبــه السنــوي.

2 - يتقاضى الرئيس عالوة سنوية خاصة إضافية.

 3 - ي��ت�ق�اضى ن��ائب ال�رئ��يس عالوة خ�اص�ة إض��اف�ي�ة

لكل يوم يعمل فيه نيابة عن الرئيس.

4 - يحـ�دد ا�ؤت�مــر ق�يمــ�ة الـعالوات� م�ن ح� آلخر

ب��نـ��اء ع��لى ت���وصـ��ي��ة ا�ـ��لس ال��تـ���ن��فـ��ي��ذي� مــع مـ��راعـــ��اة

ح���جم عــ���مل احمل���ك���مـ���ة� وال ي��ج���وز ت���خ���ف��ي���ض���ه��ا خ�الل م��دة

الوالية.



27 جمادى  األولى  عام 1428 هـاجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية / العدد 1039

13 يونيو  سنة 2007 م

5 - حت�دد ال�ن�ظـم ال�تي ي�ع��ت�م�ده�ا ا��ؤت�م�ر ب�ن�اء ع�لى

اق�ت�راح ا��ل�س ال�ت�ن�ف��ي�ذي ال�ش��روط ال�تي ��نح ���وج�ب�ه�ا

ال��ق��ض���اة م��ع��اش��ات ت���ق��اع��دي��ة وك��ذل�ك األح��ك��ام وال��ش��روط

اخلاصة بدفع تكاليف السفر.

6 - العالوات غير خاضعة ألية ضريبة.

ا�ادة 18

أهلية إقامة الدعوى

1 - ي�����حـــق لألطـــ�����راف اآلت�����يـــ�����ة إق�����امـــ�����ة دعــــ����وى

أمـــام احملكمـــة :

أ - الدول األطراف في هذا البروتوكول�

ب - ا�ؤت�مر� ال�بر��ان وأجه�زة االحتاد األخ�رى التي

يخولها ا�ؤتمر�

ج - ع�ضـ�و من م�وظ��في م�ف�وض�ي��ة االحتــ�اد في ح�ال�ة

وج�ود طعن في نزاع في ح�دود الشروط ا��نصوص ع�ليها

في نظم ولوائح العامل� في االحتاد�

د - أط�����راف أخ�����رى ب�����ش������روط ي�����ح�����دده������ا ا������ؤت�����م�����ر

وموافقة الدولة الطرف ا�عنية�

2 - ي���ح��دد ا����ؤت��م���ر ال��ش���روط ال��تي ت���ك��ون احمل���ك��م��ة

��قت�ضاه�ا مت�اح�ة أمام أط�راف أخرى� مع م�راعاة األح�كام

اخل��اص�ة ال�س�اري�ة ا��ف�ع�ول وض�ع��ه�ا ا��ؤت�م�ر� ع�لى أال ت�ضع

ه�ذه ال��ش�روط ب��أي ح��ال من األح�وال األط��راف في م�وقف

يتسم بعدم ا�ساواة أمام احملكمة�

ـ��ة دع��وى ت���ق��ي��م��ه��ا 3 - ال ت��ق���بــل احمل��ك��مــ���ة� ش��كال� أيـ

أم��ام��ه���ا دول��ة غ��ي��ر ع��ض���و في االحت��اد� ك��م��ا أن���ه��ا ال ت��م��لك

سل�طة الن�ظر ف�ي نزاع أحد أط�رافه دول�ة عضو ل�م تصدق

على هذا البروتوكول.

ا�ادة 19

االختصاص والوالية القضائية

1 - ي����ش����مل اخ����ت����ص����اص احمل����ك���م����ة ج����م����يع اخل�الف���ات

ـ���ال ع���ل���ي���ه���ا ط���ب��ق���ا ألح���ك���ام ال���ق���ان��ون وال��ع���روض ال���تي حت

التأسيسي أو البروتوكول والتي تتعلق �ا يأتي :

أ - تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه�

ب - ت��ف���س��ي���ر أو ت��ط���ب��ي�ق أو صالح��يــ���ة م��عــ���اه��دات

االحتــ��اد أو ك�اف�ة ال�وث��ائق ال�ق�ان��ون�ي�ة اإلض��اف�ي�ة ا���ع�ت�م�دة

في إطـار االحتــاد�

ج - أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي�

د - ج���������م��������ي�ع ال���������ق��������وان���������� وا���������ق���������ررات وال��������ن���������ظم

والتوجيهات الصادرة عن أجهزة االحتاد�

هـ - ج�ميــع ا�ســائل ا��نصــوص عل�يهــا بال�تحـديـد

ـ��رم��ه��ا ال��دول األطــ��راف ف�ي أي ات��ف��اق��ي��ات أخــ��رى ق��د ت��بـ

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا أو مع االحت��اد وال��تي ت��خ��ول احمل��ك��م��ة والي��ة

قضـائيـة �ـوجبهـا�

و - وجود أي واقع يش�كل - في حال�ة ثبوته - إخالال

بالتزام جتاه دولـة طرف أو االحتاد�

ـ��دم م��قـ��ابــل ـ��وي�ض ا��قـ ـ��ة أو مـ��دى ال�ت��عـ ز - ط��ب��ي��عـ

اإلخالل بااللتــزام�

2 - يج�وز ل�لم�ؤتم�ر ت�فويض احمل�كمــ�ة س�لطــ�ة البت

في أي نزاع غير النزاعات الواردة في هذه ا�ادّة.

الفصل الثالث

ا�ادة 20

مصادر القانون

1 - ت���ط��ب�ق احمل��ك���م��ة ال���تي ت��ت���م��ث�ل م��ه���م��ت���ه��ا في أن

ت��س���وي - ���وج�ب ق��واع���د ال��ق���ان��ون ال���دولي - م��ا ي���ع��رض

عليها من خالفات� مـا يأتي :

أ - القانون التأسيسي�

ـ�امــ�ة م�ن�ه�ا واخلـ�اصــة ب - ا��عـ�اه�دات ال�دوليــ�ة ال�ع

ـ��راحــ���ة من ق��بــل ال��ت�ي ت��ق��رر ال���ق��واعـ��د ا����ع��ت��رف ب���ه��ا ص

الدول ا�تنـازعــة�

ج - ال���ع���رف ال���دولي ك���دل���يل ع���ل�ى ����ارس���ات ع���ام��ة

مقبولة كنصوص قانونية�

د - ا�بادىء القانون�ية العامـة ا�ع�تــرف بهــا عـا�يا

أو التي تقرها الدول اإلفريقية�

هـ - مع ع�������دم اإلخ�الل ب������أح�������ك�������ام ا�������ادّة 37 من ه������ذا

ال��ب�روت��وك�ول� ال��ق�رارات ال��ق��ض�ائ��ي�ة وال��ق�واع��د ال�ف��ق�ه��ي�ة

ـ����اء ال����ق���ان����ون ال����دول�ي ا����ش����ه����ود ل����هم ال����صـ����ادرة عن ف����ق����ه

ب�����ال�����ك�����ف�����اءة م�ن ش�����ت�ى األ�� إض�����اف�����ة إل�ى ل�����وائح االحت�����اد

وت��وج���ي���ه���اته وم���ق��ررات�ه� ب��اع���ت���ب���اره��ا وس���ائل م���س���اع��دة

لتحديد قواعد القـانون�

2 - ال يخل ه�ذا النص ب�سل�طة احمل�كم�ة في الت�قاضي

ب������ أط����راف ال�����دع����وى - ش�����رط م����واف�����ق����ت�����هم - م�����ب����ادىء

اإلنصاف وحسن النية.

الفصل الرابع

ا�ادة 21

عرض ا�نازعات

1 - تع�رض ا��نازع�ات ع�لى احملك�م�ة بع�روض ك�تاب�ية

م���وج����ه����ة إلى ك����اتب ال����ض���ب�ط� مع اإلش����ارة إلى م����وض���وع

ال��ن���زاع وك��ذلك اإلش��ارة إلى األس���ان��ي��د ال��ق��ان���ون��ي��ة ال��تي

ترتكز عليها العريضة.
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2 - ي�ق�وم ك�اتب ال�ض�بط ع�لى ال�ف�ور ب�إخ�ط�ار ج�م�يع

األطراف ا�عنية بفحوى هذه الدعوى.

3 - يق�وم كاتب ال�ضبط أي�ضا ب�إخط�ار جم�يع الدول

األع�ض�اء ورئ�يس ا��ف�وض�ي�ة وس�ائ�ر األط�راف ال�تي ت�م�لك

حق ا�ثول أمام احملكمة.

ا�ادة 22

اإلجراءات التحفظية

1 - ل��ل�م�ح��ك�م�ة ال��س�ل�ط��ة في أن ت�وضح - إن رأت أن

ال��ظ�روف ت��ق�ت��ضي ذلك - وس��واء ��ب��ادرة من ج��ان�ب��ه�ا أو

ب����ن�����اء ع����ل�ى ط����ل�ب من أط�����راف ال����دع�����وى - أي����ة إج����راءات

حتفظية ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق األطراف.

2 - ري�ث�م�ا ي��ص�در ال�ق�رار ال�ن�ه�ائي ب�ه�ذا اخل�ص�وص�

ي���جب إخ���ط���ار األط��راف ورئ���ي�س ا���ف���وض���ي���ة ب���ش���أن ه��ذه

اإلجراءات التحفظية.

ا�ادة 23

تمثيل األطراف

1 - يجوز تمثيل األطراف أمام احملكمة بوكالء.

2 - ي���ج����وز ل���وك����يل أو ل���ط����رف االس���ت����ع���ان����ة - ع���ن���د

االقتضاء - �ستشارين أو محام� أمام احملكمة.

3 - ���ثل أج��ه��زة االحت��اد - ع�ن��د االق��ت��ض��اء - رئ�يس

ا�فوضية أو من ينوب عنه.

4 - ي���ت��م��تع وك�الء وم��س��ت��ش���ارو وم��ح��ام��و األط��راف

أم�ام احمل�ك�م�ة ب�االم�ت�ي�ازات واحل�ص�ان�ات الالزم�ة ��م�ارس�ة

مهامهم باستقاللية.

ا�ادة 24

اإلجراءات أمام احملكمة

1 - ت��ت�م اإلج��راءات أم��ام احمل���ك��م��ة ع���لى م��رح���ل��ت��� :

مرحلة كتابية وأخرى شفهية.

2 - ت�ت��م��ثل اإلج��راءات ال�ك��ت��اب�ي��ة في إبالغ احمل��ك��م�ة

واألط����راف وأج���ه���زة االحت���اد ب����ش���أن ال���ق����رارات ا����ت���ن���ازع

ع��ل��ي���ه��ا� ب���أي��ة ط��ل���ب��ات أو ب���ي��ان���ات ذات ص��ل��ة ب���ال��ق���ض��اي��ا

وب�الدف�وع وا�الحظات وب�الردود إن وج�دت� فضال عن أية

وثائق أو مستندات داعمة� أو نسخ منها مصادق عليها.

3 - ي����تم  اإلب�الغ عن ط����ريق ك����ات�ب ض����بط احمل����ك����م���ة�

ح��س�ب ال��ت���رت���يب وا����واع���ي��د ال���ل���ذين حت���دده���م��ا احمل���ك���م��ة

�وجب الالئحة أو حسب مالبسات الدعوى.

4 - ي�جب على كل ط�رف أن ي�قدم إل�ى الط�رف اآلخر

نسخة مصادقا عليها من جميع الوثائق.

ـ�راءات ال�ش��ف�ه�ي�ة - ع��ن�د ال�لــ�زوم - 5 - ت�ت�م��ثـل اإلج

ف�ي اس���ت���م���اع احمل���ك����م���ة إلى ال���ش���ه����ود واخل���ب���راء وال���وكالء

وا�ستشارين واحملام�.

ا�ادة 25

اإلعالن

1 - ف�ي م��ا ي��ت��ع��لق ب��أي إع�الن إلى أش��خ��اص آخ��رين

ـ����راف والــ����وك�الء وا�����س����ت����ش����ارين واحملــ����ام����� غ����ي����ر األطـ

ت�ت�وجـ�ه احمل�ك�م�ة م�ب�اش�رة إلى ح�ك�ومـ�ة ال�دول�ة ال�تي ي�ن�ف�ذ

اإلعالن على أراضيها.

2 - ي����ن���ط����بق ن����فس  اإلج����راء ع���ن����د ات���خ����اذ ت���داب����ي���ر

للحصول محليا على كل وسائل اإلثبات.

ا�ادة 26

محاضر اجللسة

ـ��ة ـ��ا لم تــ��رى احمل��ك��مـ ـ��ة ع��ل��ن��يــ��ة� مـ ج��ل��سـ��ات احمل��ك��مـ

ـ�اء ـ��ا أو ب��نـ ـ��رار م��ن��هـ ع��قــ��د ج��ل��ســ��ات م��غ��ل��قــ�ة ســ��واء ب��قـ

عــلى طلب أطـراف الدعـوى.

ا�ادة 27

مضابط الدعوى

1 - ي�ح�رر م�حض�ر ل�كل ج�لس�ة اس�تم�اع وي�وقع ع�ليه

القاضي رئيس اجللسة وكاتب الضبط.

ـ���ر ل��دى 2 - حت���فظ ال���ن���س���خــ���ة األص���ل���يــ���ة م�ن احمل���ضـ

كـاتب الضبط.

ا�ادة 28

تنظيم سير إجراءات الدعوى

1 - ل�لمحك�مة سلط�ة إدارة مداوالتها وس�لطة إصدار

أوامر إلدارة الدعوى.

2 - ت��ق��رر احمل��ك��م��ة ال��ش��كل وا���واع��ي��د ال��تي ي��ع��رض

ف��ي��ه��ا كل ط��رف ح�ج��جه وت��ت��خ��ذ ج��م�ي�ع ال�ت��رت��ي��ب�ات ذات

الصلة بإقامة البينة.

ا�ادة 29

تقد� الوثائق

ي��ج���وز ل��ل��م��ح��ك���م��ة ق��بل ب���داي��ة كل ج��ل��س���ة م��ط��ال��ب��ة

ال����وك�الء ب����ت����ق����د� أي����ة وث����ائ�ق أو ت����ف����س����ي����رات ذات ص����ل����ة

بالدعوى� وفي حالة الرفض� تأخذ احملكمة العلم بذلك.

ا�ادة 30

التحقيقات

ي���جــ���وز ل��ل���م��ح���ك���م��ة أن ت���ع��هـ���د ب��إجــ���راء حت���ق��يق أو

ـ��رة في أي وقت� ألي ف�رد أو ج��ه�از أو م��ك�ت�ب أو جل�ن�ة خ�بـ

أو م���ن���ظ���م���ة أخ���رى ت��خ���ت���اره���ا وت���وافق ع���ل���ي���ه���ا األط��راف

ا�تنـازعــة.
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ا�ادة 31

رفض تقد� أدلة جديدة

ب�ع�د اس�تالم احمل�ك�م�ة لألدل�ة وال�ش�ه�ادات خ�الل اآلجال

التي ح�ددته�ا� يجوز ل�ها أن ت�رفض قب�ول أي دليل ش�فهي

أو أي�ة وثائق جدي�دة من أحد األطراف ال�تي تريد ت�قد�ها

إالّ إذا قررت احملكمة خالف ذلك خدمة �صلحة العدالة.

ا�ادة 32

األحكام الغيابية

1 - ع���ن���دم���ا ال ����ثل أح���د األط���راف أم���ام احمل���ك���م��ة أو

��ت�نع ع�ن ت�ق�د� دف�وعه ف�ى ال�دع�وى ا��ق��ام�ة ض�ده� ي�ج�وز

للطرف اآلخر أن يدعو احملكمة إلى إصدار حكمها.

2 - يجب ع�لى احملك�م�ة أن تت�أك�د� قبل إص�دار احلكم�

بأنها م�ختصة طبقا للمادّة  19 من هذا ال�بروتوكول� وأن

ط����ل�ب ا�����دعي ق�����ائم ع����ل�ى وق����ائع وأس�س ق����ان����ون����ي����ة� وأن

الطرف اآلخر على علم بها.

3 - ي�ج��وز االع�ت��راض ع�لى احل��كم خالل ت��س�ع�� (90)

ي��وم��ا من إعالنه ب��احل��كم ال��غ�ي��ابي. وال ي��رجىء االع��ت�راض

تنفيذ احلكم غيابيا ما لم تقرر احملكمة خالف ذلك.

ا�ادة 33

ا�داوالت

1 - ع����ن�����دم����ا ي�����س�����ت����ك�����مل ال�����وكالء وا������س����ت�����ش����ارون

واحمل���ام���ون ت��ق���د� ع���روض���هم حتت رق���اب���ة احمل��ك���م���ة� ي���ع��لن

الرئيس إقفال باب ا�رافعة.

2 - تنسحب احملكمة للمداولة قبل النطق باحلكم.

ـ���داوالت احمل���ك����مــ���ة م���غ���ل����قــ���ة وت���ب���قى 3 - ت����كـــ���ون مـ

دائمــا سـريــة.

ا�ادة 34

األغلبية الالزمة التخاذ القرار

ـ����ة ـ�����ا ب����أغ����ل�����ب����يــ ـ����ة قـــ�����رارات����ه 1 - ت�����ت����خــ����ذ احمل�����ك����مــ

القـضـــــاة احلـاضـرين.

2 - في ح�الة ت�ساوي األصوات ي�كون ص�وت القاضي

الذي يتولى الرئاسة مرجحا.

ا�ادة 35

احلكم

1 - يجب أن يكون احلكم مبررا.

2 - ي��ت�ض��من احل�ك�م أس�م��اء ال�ق�ض��اة� ال�ذي�ن ش�ارك�وا

في ا�داوالت.

3 - ي�وق�ع ع�لى احل�كم ج�م��يع ال�ق�ض�اة وي��ص�ادق ع�ل�يه

الرئ�يس وكاتب ال�ضبط� ويجب ق�راءته في جل�سة عل�نية

بعد إخطار الوكالء.

4 - دون اإلخالل ب����أح����ك����ام ا�����ادّت���� 32 و41 من ه�����ذا

البروتوكول� تصدر احملكمة أحكاما نهائية.

ا�ادة 36

الرأي الشخصي ورأي األقلية

إذا كان احل�كم ال يع�كس بص�ورة كل�ية أو ج�زئية رأي

ج�����م�����يع ال�����ق�����ض������اة� ي�����حق ألي م�ن ال�����ق�����ض�����اة إرف�����اق رأيه

الشخصي أو رأي األقلية.

ا�ادة 37

الصفة اإللزامية لألحكام

األح���ك����ام ال����ص����ادرة عن احمل����ك���م����ة م����ل����زم���ة ل�ألط���راف

ا�تنازعة� وفي احلالة التي تقررت فيها.

ا�ادة 38

القــرار ا�تعلـق بتفسيـر

القانون التأسيسي وتطبيقه

1 - قرارات احملكمة ب�شأن تفسير وتطبيق القانون

ـ�اء وأج��ه��زة االحتــ�اد� ـ��ة ل�ل��دول األع��ضـ ال�ت��أس��ي��سي م�لـ��زمـ

دون اإلخالل بأحكام ا�ادّة 37 من هذا البروتوكول.

2 - ع����ن�����دم����ا ي����ت�����ع����لق األم�����ر ب����ت����ف�����س����ي����ر ال�����ق����ان����ون

ال�ت��أس�ي��سي في دع��وى ت�ع��ني أي�ض��ا دول أخ�رى ب��اإلض�اف�ة

إلى أط�راف ال�ن�زاع� ي�ق�وم كات�ب الض�بط ب�إخ�ط�ار اجل�ميع

دون تأخر إضافة إلى أجهزة االحتاد.

3 - ي��ح�ق ل��ك�ل دول��ة ع���ض���و ول��ك�ل ج��ه���از من أج���ه��زة

االحتاد الذين � إخطارهم في التدخل في الدعوى.

ـ��رار - ����وجب أح���ك���ام ا����ادّت��� 38 4 - ي���ص���در أي قـ

ـ�وكـول - ب�أغل�بيــ�ة محـ�ددة ال تقـــل و39 مـن هــذا ال�بـروت

عـن صوت� (2) وحضور تسعة (9) قضاة على األقل.

ا�ادة 39

تفسير ا�عاهدات األخرى

1 - ع��ن��دم���ا ي��ت��ع��ل�ق األم��ر ب��ت���ف��س��ي��ر م���ع��اه��دات في

دع�وى ت�ع�ني أي�ض�ا دوال أخ��رى ب�اإلض�اف�ة ألط�راف ال�ن�زاع�

ي�ق��وم ك�اتب ال�ض�ب�ط ب�دون ت�أخ�ر ب��إخ�ط�ار اجل��م�يع إض�اف�ة

إلى أجهزة االحتاد.

2 - ي���حق ل���كل دول���ة ط���رف ول���كل ج���ه���از من أج���ه��زة

االحت���اد ال���ذي � إخ���ط���اره احل�ق في ال���ت���دخل ف�ي ال���دع��وى�

وإذا م�ارس ه�ذا احلق س�ي�ك�ون ال�ت�ف�س�ي�ر الوارد ف�ي احلكم

ملـزما لــه.
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ا�ادة 40

تفسير األحكام

في ح���ال���ة ح���دوث أي خالف ب���ش���أن م���دل��ول احل���كم أو

نطاقه� يعود للمحكمة تفسيره بناء على طلب أي طرف.

ا�ادة 41

إعادة النظر في األحكام

1 - ي�ج�وز ت�ق�د� ط�لب إلع�ادة ال�ن�ظ�ر في احل�كم ف�قط

ـ��ة ع��امل ـ��ث���اب ـ��ة جـ��دي���دة ت��ع��د � ـ��اف واق���ع في ح��ال��ة اكـ���ت��ش

ح����اسم ك����ان - ع���ن����د ص����دور احل���ك�م - غ���ي����ر م����ع���ل����وم س���واء

ل��ل�م��ح�ك��م�ة أو ل��ل�ط�رف ا���ط�ال�ب ب�إع�ادة ال��ن�ظ��ر في احل�كم�

شريطة أن ال يكون عدم العلم هذا سببه اإلهمال.

2 - ي��ف�تح ب�اب ا���داوالت اخل�اص��ة ب�إع�ادة ال��ن�ظ�ر في

احل���كم ب���ق���رار م�ن احمل���ك���م���ة وي���س���جل ص���راح���ة وج���ود ه���ذه

ال��واق�ع�ة اجل�دي��دة ب�أنه ذو ط�ابع ي��س�مح ب�إع��ادة ال�ن�ظ�ر في

الدعوى ومن ثم يعلن قبول إعادة النظر فيه.

3 - ي��ج��وز ل��ل���م��ح��ك��م��ة أن ت���ط��لب ال��ت���زام��ا م��س��ب��ق��ا

ب����ش���رط ت����ن���ف����ي���ذ احل����كم ال����ذي س���ي����ص���در ق����بل ال����ب���دء في

إجراءات إعادة النظر.

4 - ي��جب ت��ق�د� ط��لب إع��ادة ال�ن��ظ�ر ف�ي احل�كم خالل

ستة (6) أشهر من الكشف عن الواقعة اجلديدة.

5 - ال ي�ج�وز ت�ق�د� أي طل�ب إلع�ادة الن�ظ�ر في احل�كم

بعد انقضاء عشر (10) سنوات على صدوره.

ا�ادة 42

التماس التدخـل

1 - ع�ن�دم�ا ت�ق�رر دول�ة ع�ض�وة أن م�ص�ل�ح�ة ق�ان�ون�ي�ة

ت�خ�صه�ا قد ت�تأث�ر ب�قرار احمل�كم�ة في دع�وى ما� ي�جوز ل�ها

أن توجه عريضة إلى احملكمة للتدخل.

2 - تبت احملكمة في هذه العريضة.

ا�ادة 43

مصاريف الدعوى

م��ا لم ت��ق��رر احمل�ك��م��ة خالف ذلك� ي��ت��ح�م�ل كل ط�رف�

مصاريف رفع الدعوى.

ا�ادة 44

الـرأي االستشاري

1 - ي��جــ�وز ل�ل��م�ح�ك�م��ة ت�قــ�د� رأي اس��ت�ش�اري ح�ول

ـ�ر أو ال�ب�ر�ان أي�ة م�س�أل�ة قان�ون�ي�ة ب�ن�اء عل�ى طلب ا��ؤت�م

أو ا���لس ال��ت�ن��ف�ي��ذي أو م��ج�لس ال��س�ل�م واألمن أو ا��لس

االق�ت�ص�ادي واالج�ت�م�اعي وال�ث�ق�افي أو ا��ؤس�س�ات ا��ال�يّ�ة

أو أي جهاز آخر من أجهزة االحتاد يخوله ا�ؤتمر ذلك.

2 - ي�������جب أن ي�������ق�������دم ط������ل�ب ال�������رأي االس������ت�������ش������اري

ا���ن���ص���وص ع��ل���يه في ال���ف���ق��رة األول�ى من ه���ذه ا���ادّة� في

ع��ري��ض��ة ك��ت���اب��ي��ة� ت��ت��ض���من ب��ي��ان��ات دق���ي��ق��ة� وم��رف��وق��ة

بوثائق ذات صلة بالطلب.

الفصل اخلامس

ا�ادة 45

اإلجراءات اخلاصة بالتعديالت

ـ��ا 1 - ي��جــ���وز ت��ع���ديـــل هـ���ذا ال��بـ���روتـ��وكـ���ول ع��ن���دم

ـ��ا فـي هــــ�ذا ال��شـــ�أن ـ��ة طــ��رف ط�ل��بــ�ا ك��تـ�اب��يـ ت��قــ�دم دولـ

إلى رئيس ا�ؤتمــر.

2 - ت����ع���رض م����ق���ت����رح����ات ال���ت����ع���دي�الت ع���ل�ى رئ���يس

ـ�اء ـ��ا إلى الــ��دول األع�ضـ ـ��ولى ن��ق�ل�هـ ا��ف��وض�يــ�ة الــ��ذي ي�تـ

في غضون ثالث� (30) يوما من تاريخ استالمها.

3 - ي�ج��وز ل��ل��م�ؤت��م��ر أن ي�ع��ت��م��د م�ش��روع ال��ت��ع�ديل

ب��األغ�ل�ب�ي�ة ال��ب�س�ي�ط�ة ب��ع�د أن ت�ب�دي احمل�ك��م�ة رأي�ه�ا ب�ش�أن

التعديل ا�قترح.

ا�ادة 46

سلطة احملكمة في اقتراح التعديالت

ي����ج����وز ل����ل���م����ح����ك����م����ة اق����ت����راح ت����ع����ديالت ع����ل�ى ه���ذا

ـ��ذلك� ـ��رورة لـ ـ��روتـ��وكـ��ول إل�ى ا���ؤت��مــ��ر� إذا رأت ضـ ال��ب

ـ�������ة إلى رئ�������يس ـ�������ة ك������ت�������اب������يـ ـ������الـ مـ�ن خالل ت�������وجــ������ي�ه رس

ـ����وض����ي����ة ل����ل����ن����ظ����ر ف����ي����ه����ا �����وجب ا�����ادّة 45 م�ن ه���ذا ا�����فـ

البـروتـوكـول.

الفصل السادس

ا�ادة 47

مقر احملكمة وخاتمها

1 - ي��ح���دد ا���ؤت���م���ر م��ق���ر احمل��ك���م��ة في إح���دى ال��دول

األط�راف. غ�ي�ر أنــه ي�جــ�وز ل�ل�م�ح�ك�م�ة أن ت�ع�ق�د ج�ل�س�ات�ها

في أية دول�ة ع�ض�وة إذا دعت الظ�روف إلى ذلك و��واف�قة

ال�دول�ة ال��ع�ض�وة ا��ع�ن��ي�ة. وي�ج�وز ل�ل��م�ؤت�م�ر ت�غ��ي�ي�ر م�ق�ر

احملكمة بعد إجراء ا�شاورات الالزمة مع احملكمة.

2 - ل�ل�م��ح�ك�م��ة خ�ا� م�ن��ق�وش ع�ل��يه "م�ح�ك��م�ة ال�ع�دل

لالحتــاد اإلفـريقي".
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الفصل السابع

ا�ادة 48

تعي� كاتب ضبط احملكمة

1 - ت�ع��يّن احمل��ك��م�ة ك��اتب ض��ب�ط��ه��ا ون�ائ��به أو ك��ت�اب

ال�ض��بط ا���س��اع�دين من ب��� ا���رش�ح��� ال��ذين ي�ق��ت��رح�هم

ـ����اء - وذلك وف����قــ����ا ـ����د االق�����ت����ضــ ـ����ة - ع����نـ ق����ضــ�����اة احمل����ك����مـ

لالئحـــة احملكمــة.

2 - ي�ن�ت�خب ك�اتب ال�ض�ب�ط ون�ائ�به وك�ت�اب ال�ض�بط

ا��س�اعدون ل�ف�ترة أربع (4) س�ن�وات� قاب�ل�ة ل�لت�ج�دي�د مرة

واحدة ويقيمون �قر احملكمة.

ـ����دد ا�����ؤت�����مــــ����ر مــــ����رت����بــــ����ات وشـــ����روط 3 - ي����حـــ

ـ�����ائ������بــه وك������تــ������اب ال�����ض������بط خ������دمـ������ة ك�����ات�ب ال�����ض������ب�ط ون

ا�سـ�اعدين ب�نــاء ع�لى اقتــ�راح احملكمــ�ة من خالل ا�ـلس

التنفيذي.

ا�ادة 49

تعي� العامل� اآلخرين وشروط خدمتهم

1 - تع�يّن احملك�مة الع�امل� ال�ذين حتت�اج إليهم ألداء

مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة احملكمة.

2 - ي���ح���دد ا����ؤت���م���ر م����رت���ب���ات وعالوات ال���ع���ام���ل����

ـ����راح احمل�����ك�����مــ�����ة مــن خـالل ـ����ل�ى اق�����تـ اآلخــ�����رين ب�����نــ�����اء عـ

ا�ــلس التنفيذي.

ا�ادة 50

اللغات الرسمية للمحكمة

ـ���ات ال���رّس���م���يّــ���ة وال���ع���مــل ل���ل���م���ح���ك���مـــ���ة هـي ال���ل���غـ

لغــــات االحتــاد.

الفصل الثامن

ا�ادة 51

تنفيذ األحكام

ت�ل�ت�زم ال�دول األط�راف ب�االم�ت�ث�ال لألح�ك�ام ال�صادرة

عن احملكمة في أي خالف هي ط�رف فيه وتضمن ت�نفيذها

في اآلجـــال.

ا�ادة 52

عدم االمتثال لألحكام

1 - يجــوز للم�حكمة� في حالة ع�دم تنفيذ أي طرف

حل�ك��م��ه��ا� أن ت��ق��وم - ب��ن�اء ع��لى ع��ري��ض��ة ال��ط��رف اآلخ�ر -

ب�رفع ا��س�أل�ة أم�ام ا��ؤت�م�ر الذي ��ك�ن�ه ات�خ�اذ اإلجراءات

الالزمـة لتنفيذ احلكم.

2 - يجوز للم�ؤتمر فرض عقوبات �وجب الفقرة 2

من ا�ادّة 23 من القانون التأسيسي.

ا�ادة 53

تقد� التقارير إلى ا�ؤتمر

ت�ق��دم احمل�ك�م�ة - خالل كل دورة ع�ادي�ة - إلى ا��ؤت�م�ر

ت�قري�را س�ن�ويا عن ن�ش�اط�ها. وي�ح�دد الت�ق�ري�ر - على وجه

ـ���دى ال���دول ب���ت���ن���ف���ي���ذ اخل���ص���وص - ح���االت ع����دم ق���ي���ام إحـ

أحكــام احملكمــة.

الفصل التاسع

ا�ادة 54

ا�يزانية

1- تعد احملكم�ة مشروع موازنتها السنوية� وتقدمه

إلى ا�ؤتمر للموافقة عليه من خالل ا�لس التنفيذي.

2 - تتحمل الدول األعضاء ميزانية احملكمة.

ا�ادة 55

اإلجراء ا�ستعجل

لإلسراع في إجن�از الع�مل� ت�قوم احمل�كم�ة - سن�ويا -

بتش�كيل غرف تتألف من خمسة (5) قض�اة تتولى - بناء

على طلب من األطراف - ال�نظر في القض�ايا والبت فيها

عن ط��ريق إج��راءات م�س��ت�ع��ج�ل��ة ع�ل�ى ن�ح��و م�ا ت��ق�ضي به

ل��وائ�ح احمل���ك��م���ة. وإض���اف���ة إلى ذلك� ي���خ���ت���ار ال���ق��ض���اة من

ب��ي�ن��هم اث��ن�� (2) ي��حالن م��حل من ي��ت��ع��ذر ع��ل�ي�ه من ب��

هيئة احملكمة ا�شاركة في مجلس القضاة.

ا�ادة 56

الغرف اخلاصة

ي��ج��وز ل��ل��م��ح��ك��م��ة من ح��� آلخ��ر ت��ش��ك��يل غ��رف��ة أو

أك�ث�ر ت�ت��ألف من ثالث�ة (3) ق�ض��اة وف�ق��ا ��ا حت�دده احمل��ك�م�ة

وذلك بهدف معاجلة فئات خاصة من القضايا.

ا�ادة 57

األحكام الصادرة عن الغرف

ـ��ة من ال�غــ��رف ا��ش�ار إل��ي�ه�ا ـ�رفـ ي�ع�ت��ب�ر ح�ك�م أ ي�ة غ

في ا��ادّت� 55 و58 من ه��ذا ال��ب�روت��وك��ول� ح��ك��م��ا ص�ادرا

عـن احملكمـة.

الفصل العاشر

ا�ادة 58

الئحة احملكمة

ـ����ة داخ���ل���ي����ة إلجنــ���از أع���م����ال���ه���ا ت���ض�ع احمل���ك����م���ة الئ���حـ

ـ�وم - ـ��روت�وكـ��ول. وت��قـ ـ��ذا ال��ب ـ��ة ع��امـ�ة ل��ت��ف�عـ��يل ه وب�ص��ف

بصفة خاص�ة - بوضع قواعد اإلجراءات اخلـاص�ة بها طبقا

لهـذا البروتوكول.
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ا�ادة 59

التوقيع وا�صادقة واالنضمام

1- ي���ك���ون ه���ذا ال���ب���روت���وك���ول م���ف���ت���وح���ا ل���ل���ت���وق���يع

وا�صادقة واالن�ضمام من قبل الدول األعضاء في االحتـاد

وفقا إلجراءاتهم الدستورية.

2 - ي������ت�م إي������داع وث������ائ�ق ال������ت������ص������دي�ق ل������دى رئ������يس

ا�فوضيــة.

ـ���اد االن���ض���م��ام ـ���و في االحتـ 3 - ي���حق ألي دولـ���ة ع���ضـ

إلى ه��ذا ال�ب��روت�وك��ول ب�ع��د دخ�ول�ه ح�يّ��زال�تّ��ن�ف��ي�ذ ب��إي�داع

وثائق االنضمام لدى رئيس ا�فوضية.

ا�ادة 60

الدخول حيز التنفيذ

��ن�ف��ي�ذ ب�ع��د م�ضي ي�دخل ه��ذا ال�ب��روت�وك��ول ح�يّ��ز ال�تّ

ثالث� (30) ي��وم���ا من إي���داع وث��ائق ال���ت��ص���ديق ع���ل��يه من

قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا.

اع��ت��م�دته ال��دورة ال��ع��ادي�ة ال��ث��ان��ي�ة ���ؤت��م��ر االحتـ�اد

اإلفريقي �ابوتو في 11 يوليو سنة 2003.
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

- 181 م������ؤرخ في 20 ج������م�����ادى م������رس������وم رئ�����اس�ي رقم 07

األولى ع�����ام 1428 ا������وافق 6 ي�����ون����ي�����و س�����ن����ة 2007

ي���ت���ض���م�ن ال���ت���ص���ديق ع���ل�ى ب���روت���وك���ول ات���ف���اق���ي���ة

م�����ن������ظ�����م������ة ال�����وح�����دة اإلف������ري�����ق������ي�����ة �������نع اإلره�����اب

وم��ك��اف��ح��ته� ا���ع��ت��م��د ب��أديس أب��اب��ا في 8 يـ��ول��يـ�و

سنـة 2004

ــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

- بناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة�

- وبناء على الدّستور� ال سيّما ا�ادّة 77-9 منه�

- وب��ع��د االطالع ع��لى ب��روت��وك��ول ات�ف��اق��ي��ة م��ن��ظ��م�ة

ال���وح��دة اإلف��ري��ق��ي���ة ���نع اإلره��اب وم���ك��اف��ح��ت�ه� ا���ع��ت��م��د

بأديس أبابا في 8 يوليو سنة �2004

يرسم ما يأتي :

ا�����ادة األولى : ي���ص����دّق ع���لى ب����روت���وك���ول ات����ف���اق���ي���ة

م���ن��ظ��م��ة ال��وح���دة اإلف��ري��ق��ي���ة ���نع اإلره��اب وم���ك��اف��ح��ته�

ـ�ر ا��ع�ت��م�د ب�أديس أب�اب�ا في 8 يـ�ول�يـ�و س�ن�ة �2004 وي��ن�شـ

�����ة اجل�����زائ�����ريّ����ة ف�ي اجلـ����ري�����دة ال�����رّس�����م�����يّ����ة ل�����ل�����ج�����م�����ه����وريّ

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح�����رّر ب�����اجل�����زائ�����ر في 20 ج�����م������ادى األولى ع�����ام 1428

ا�وافق 6 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية

�نع اإلرهاب ومكافحته

نحن رؤساء دول وحكومات االحتاد اإلفريقي :

- إذ نعب�ر عن انشغالنا العم�يق جتاه تزايد األعمال

اإلره���اب����ي����ة في ال����ع���ال�م� ����ا ف�ي ذلك إف����ري���ق����ي����ا وت���ع����اظم

م�خ�اط�ر ال�ص�ل�ة ب�� اإلره�اب واالرت�زاق وأس�ل�ح�ة ال�دمار

ال��ش��امل وت��ه��ريب ا���درات وال��رش�وة واجل��ر���ة ال��ع��اب�رة

ال��وط��ن���ي��ة وت��ب��ي���يض األم��وال واالن��ت��ش���ار غ��ي��ر ا���ش��روع

لألسلحـة اخلفيفـة�

- وإذ ن��ع�ق��د ال��ع�زم ع�لى م��ك�اف��حـ�ة اإلره��اب ب�ج��م�يع

أشكاله ومظاهره وكل دعم له في إفريقيا�

- وإدراك��ا م��ن�ا ل�ق��درة م��رت�ك��بي األع��م��ال اإلره�اب��ي�ة

على است�عمال ال�تكن�ولوجي�ا وأنظم�ة االتصاالت ا��تقدمة

لتنظيم واقتراف أعمالهم اإلرهابية�

- وإدراكا منا أن األسباب الع�ميقة لإلره�اب معقّدة

وينبغي معاجلتها بأسلوب شامل�

- واق����ت����ن����اع����ا م����ن���ا ب����أنه ال �����كن ت����ب����ري����ر األع����م���ال

اإلرهابية حتت أي ظرف كان�

- وإذ ن����ع����رب عن ع����زم����ن����ا ع����لى ض����م����ان ا�����ش����ارك���ة

ال��ف���ع��ال���ة إلف��ري��ق���ي��ا وال���ت��ن���س��يق مع ا����ت��م�ع ال��دولي في

تصميمه على محاربة اإلرهاب والقضاء عليه�

- وإذ ن���س���ت��رش���د ب��ا����ب��ادىء وال���ق���واع���د ال��واردة في

ا��ع�اه�دات ال�دولي�ة وال�ق�رارات ذات ال�ص�ل�ة لأل� ا��ت�حدة

ا��ت�ع�ل�ق�ة ��ح�ارب�ة اإلره�اب وخ�اص�ة ال�قرار 1373 ال�صادر

عن م����ج����ل�س األمن في 28 س����ب����ت����م����ب����ر س����ن���ة �2001 وك����ذا

اللوائح الصادرة عن اجلمعية العامة�

- وإذ ن���ؤك���د من ج���دي���د ع���لى ال���ت���زام���ن���ا ب���ات���ف���اق���ي���ة

ـ�زاق ـ�اء ع�لى االرتـ م�ن�ظ��مــ�ة الــ�وح�دة اإلفـ�ري��ق�يــ�ة ل�ل��ق�ضــ

في إفري�ق�ي�ا ا�ع�ت�م�دة في ل�يب�رف�يل� ال�غاب�ون� في ي�ول�يو

سنــة �1977

- وإذ ن�ؤك��د م�ج�ددا ع�لى ت��م�س��ك�ن��ا ��دون��ة ال�س��ل�وك

اخل����اص����ة ب����ال���ع�الق����ات ب����� ال����ب����ل���دان اإلف����ري����ق����ي����ة وال����تي

اع�ت��م�دت�ه�ا ال��دورة ال�ع�ادي��ة ال�ثالث�ون ���ؤت�م�ر رؤس�اء دول

وح�كومات منظ�مة الوحدة اإلف�ريقية ا��نعقدة في تونس�

اجلمهورية التونسية� من 13 إلى 15 يونيو سنة �1994
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