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اHاداHادّة ة 59
التوقيع واHصادقة واالنضمامالتوقيع واHصادقة واالنضمام

1- يـــكـــون هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول مـــفـــتـــوحـــا لـــلـــتـــوقـــيع

واHصادقة واالنـضمام من قبل الدول األعضاء في االحتـاد
وفقا إلجراءاتهم الدستورية.

2 - يــــــتـم إيــــــداع وثــــــائـق الــــــتــــــصــــــديـق لــــــدى رئــــــيس
اHفوضيــة.

3 - يـــحق ألي دولــــة عـــضـــــو في االحتـــــاد االنـــضـــمــام
إلى هــذا الـبــروتـوكــول بـعــد دخـولـه حـيّــزالـتّــنـفــيـذ بــإيـداع

وثائق االنضمام لدى رئيس اHفوضية.

اHاداHادّة ة 60
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

يـدخل هــذا الـبــروتـوكــول حـيّــز الـتّــنـفــيـذ بـعــد مـضي
ثالثW (30) يــومـــا من إيـــداع وثــائق الـــتــصـــديق عـــلــيه من

قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا.

اعــتــمـدته الــدورة الــعــاديـة الــثــانــيـة Hــؤتــمــر االحتــاد
اإلفريقي ~ابوتو في 11 يوليو سنة 2003.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 07 - - 181 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2007 ـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1428 ا
يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّـن الـــتـن الـــتّـــصـــديق عـــلـى بـــروتـــوكـــول اتـــفـــاقـــيـــةـــصـــديق عـــلـى بـــروتـــوكـــول اتـــفـــاقـــيـــة
مـــــنــــــظـــــمــــــة الـــــوحـــــدة اإلفــــــريـــــقــــــيـــــة Hــــــنع اإلرهـــــابمـــــنــــــظـــــمــــــة الـــــوحـــــدة اإلفــــــريـــــقــــــيـــــة Hــــــنع اإلرهـــــاب
ومــكــافــحــتهq اHــعــتــمــد بــأديس أبــابــا في ومــكــافــحــتهq اHــعــتــمــد بــأديس أبــابــا في 8 يـــولــيــو يـــولــيــو

سنـة سنـة 2004.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطالع عــلى بــروتــوكــول اتـفــاقــيــة مــنــظــمـة
الـــوحــدة اإلفــريــقــيـــة Hــنع اإلرهــاب ومـــكــافــحــتـهq اHــعــتــمــد

q2004 بأديس أبابا في 8 يوليو سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــصــــدّق عـــلى بــــروتـــوكـــول اتــــفـــاقـــيـــة
qــنع اإلرهــاب ومـــكــافــحــتهH مـــنــظــمــة الــوحـــدة اإلفــريــقــيـــة
اHـعـتــمـد بـأديس أبـابـا في 8 يــولـيــو سـنـة q2004 ويــنـشـــر
فـي اجلـــــريـــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 6 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقيةبروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية
Hنع اإلرهاب ومكافحتهHنع اإلرهاب ومكافحته

نحن رؤساء دول وحكومات االحتاد اإلفريقي :
- إذ نعبـر عن انشغالنا - إذ نعبـر عن انشغالنا العمـيق جتاه تزايد األعمال
اإلرهـــابــــيــــة في الــــعـــالـمq ~ـــا فـي ذلك إفــــريـــقــــيــــا وتـــعــــاظم
مـخـاطـر الـصـلـة بـW اإلرهـاب واالرتـزاق وأسـلـحـة الـدمار
الــشــامل وتــهــريب اخملــدرات والــرشـوة واجلــر�ــة الــعــابـرة
الــوطــنـــيــة وتــبــيـــيض األمــوال واالنــتــشـــار غــيــر اHــشــروع

qلألسلحـة اخلفيفـة
- وإذ نــعـقــد الــعـزم - وإذ نــعـقــد الــعـزم عـلى مــكـافــحــة اإلرهــاب بـجــمـيع

qأشكاله ومظاهره وكل دعم له في إفريقيا
- وإدراكــا مــن- وإدراكــا مــنّـا ـا لـقــدرة مــرتـكــبي األعــمــال اإلرهـابــيـة
على استـعمال الـتكنـولوجيـا وأنظمـة االتصاالت اHـتقدمة

qلتنظيم واقتراف أعمالهم اإلرهابية
- وإدراكا منا - وإدراكا منا أن األسباب العـميقة لإلرهـاب معقّدة

qوينبغي معاجلتها بأسلوب شامل
- واقــــتــــنــــاعــــا مــــنـــا - واقــــتــــنــــاعــــا مــــنـــا بــــأنه ال �ــــكن تــــبــــريــــر األعــــمـــال

qاإلرهابية حتت أي ظرف كان
- وإذ نــــعــــرب عن عــــزمــــنــــا - وإذ نــــعــــرب عن عــــزمــــنــــا عــــلى ضــــمــــان اHــــشــــاركـــة
الــفـــعــالـــة إلفــريــقـــيــا والـــتــنـــســيق مع اجملـــتــمـع الــدولي في

qتصميمه على محاربة اإلرهاب والقضاء عليه
- وإذ نـــســـتــرشـــد بــاHـــبــادىء - وإذ نـــســـتــرشـــد بــاHـــبــادىء والـــقـــواعـــد الــواردة في
اHـعـاهـدات الـدوليـة والـقـرارات ذات الـصـلـة لأل� اHـتـحدة
اHـتـعـلـقـة ~ـحـاربـة اإلرهـاب وخـاصـة الـقرار 1373 الـصادر
عن مــــجــــلـس األمن في 28 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة q2001 وكــــذا

qاللوائح الصادرة عن اجلمعية العامة
- وإذ نـــؤكـــد من جـــديـــد - وإذ نـــؤكـــد من جـــديـــد عـــلى الـــتـــزامـــنـــا بـــاتـــفـــاقـــيـــة
مـنـظــمـــة الـــوحـدة اإلفــريــقـيـــة لـلــقـضــــاء عـلى االرتـــزاق
في إفريـقـيـا اHعـتـمـدة في لـيبـرفـيلq الـغابـونq في يـولـيو

q1977 سنــة
- وإذ نـؤكــد مـجـددا - وإذ نـؤكــد مـجـددا عـلى تــمـســكـنــا ~ـدونــة الـســلـوك
اخلــــاصــــة بــــالـــعـالقــــات بــــW الــــبــــلـــدان اإلفــــريــــقــــيــــة والــــتي
اعـتــمـدتـهـا الــدورة الـعـاديــة الـثالثـون Hــؤتـمـر رؤسـاء دول
qـنعقدة في تونسHوحـكومات منظـمة الوحدة اإلفـريقية ا

q1994 من 13 إلى 15 يونيو سنة qاجلمهورية التونسية
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- وإذ جندد تأكيد - وإذ جندد تأكيد التزامنا بـاتفاقية منظمة الوحدة
اإلفريقـية Hنع اإلرهـاب ومكافـحته الـتي اعتمـدتها الـقمة
اخلامسة والثالثـون Hنظمة الوحدة اإلفريقية في اجلزائر

q1999 في يوليو سنة qاجلمهوريّة اجلزائريّة qالعاصمة
- وإذ نـــــــذك- وإذ نـــــــذكّــــــــر بـــــــإعالن ــــــــر بـــــــإعالن داكـــــــار ضـــــــد اإلرهـــــــاب الــــــذي
اعتمدته القمـة اإلفريقية اHنعقدة بداكارq السينغالq في

q2001 أكتوبر سنة
- وإذ نــــذك- وإذ نــــذكّــــر أيــــضـــا ــــر أيــــضـــا بــــخـــطــــة الــــعــــمل Hــــنـع اإلرهـــاب
ومـكـافـحـتـه الـتي اعـتـمــدهـا االجـتـمـاع احلــكـومي اHـشـتـرك
الــرفــيع اHـــســتــوى لــلـــدول األعــضــاء في االحتـــاد اإلفــريــقي
اHنـعقـد في اجلـزائر الـعاصـمةq اجلـمـهوريّـة اجلزائـريّةq في

q2002 سبتمبر سنة
- وإذ نـأخـذ في االعـتـبـار - وإذ نـأخـذ في االعـتـبـار الـعـقـد الــتـأسـيـسي لالحتـاد
اإلفــريــقي وكـذلـك الـبــروتــوكـول اHــتـعــلق بــإنـشــاء مــجـلس
الـــســلـم واألمن لالحتـــاد اإلفـــريــقـي الــذي اعـــتـــمــدته الـــقـــمــة
االفـــــتــــتـــــاحــــيـــــة لالحتـــــاد اإلفــــريـــــقي فـي دوربــــانq جـــــنــــوب

q2002 في يوليو سنة qإفريقيا
- وإذ جنـدد اقــتــنـاعــنـا - وإذ جنـدد اقــتــنـاعــنـا بــأن اإلرهـاب يــشـكّل انــتـهــاكـا
خطـيرا حلـقوق اإلنـسان وتـهـديدا لـلسـلم واألمن والتـنمـية

qوالد�قراطيّة
- وإذ نـؤكد - وإذ نـؤكد عـلى الضـرورة اHلـحـة من أجل أن تتـخذ
الـدول األعضاء كافـة التدابيـر الالزمة حلمايـة سكانها من
األعـــمــــال اإلرهـــابــــيـــة وتـــنــــفـــذ جـــمــــيع اHــــواثـــيق الــــقـــاريـــة

qوالدولية اإلنسانية واخلاصة بحقوق اإلنسان
- ورغـبـة مـنـا - ورغـبـة مـنـا في ضـمـان الـتـنـفـيـذ الـفعـلـي التـفـاقـية

qنع اإلرهاب ومكافحتهH منظمة الوحدة اإلفريقية

نتنتّفق على مـا يأتي :فق على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
تعـاريفتعـاريف

1 - تعني عبارة "عمـل "عمـل إرهابي"qإرهابي"q أي عمل  حتديده
في اHادّتW األولى و3 من االتفاقية.

2 - تـعــني عــبـارة  "أســلـحــة الــدمـار الــشـامل" "أســلـحــة الــدمـار الــشـامل" اآلالت
واHـــتــفـــجــرات الـــبــيـــولـــوجــيـــة والــكـــيــمـــيـــائــيـــة والــنـــوويــة

وأنظمـة تشغيلهـا.
3 - تــعـــني كـــلـــمــة  "اHـــفـــوضـــيــة"q "اHـــفـــوضـــيــة"q مــفـــوضـــيـــة االحتــاد

qاإلفريقي
4 - تـعـني كـلـمـة  "مـفوض"q "مـفوض"q اHـفـوض اHـكـلف ~ـسائل

السلم واألمن في مفوضية االحتاد اإلفريقي.
5 - تــعـــني كـــلـــمــة  "اHـــؤتـــمــر"q "اHـــؤتـــمــر"q مـــؤتـــمـــر رؤســاء دول

وحكومات االحتاد اإلفريقي.

6 - تـعــني عــبـارة  "مـجــلس الــسـلم واألمن"q "مـجــلس الــسـلم واألمن"q مــجــلس
السلم واألمن لالحتاد اإلفريقي.

اتــفـــاقــيـــة مـــنــظـــمــة  q"االتــفـــاقــيــة" q"7 - تــعـــني كـــلــمــة  "االتــفـــاقــيــة
الــــوحــــدة اإلفــــريـــــقــــيــــة Hــــنع اإلرهــــاب ومــــكــــافـــــحــــته الــــتي
اعتـمدتـها الـقمـة اخلامـسة والـثالثون H (35)نـظمـة الوحدة

اإلفريقية باجلزائر العاصمة في يوليو سنة 1999.
8 - تـعــني عـبـارة  "الـدولـة الــعـضـو"q "الـدولـة الــعـضـو"q أي دولــة عـضـو

في االحتـاد اإلفريقي.
9 - تــعـــني عــبــارة  "دولـــة طـــرف"q "دولـــة طـــرف"q أي دولـــة عــضــــو
في االحتــاد اإلفــريــقي صــادقت عــلى هــذا الــبــروتــوكــول أو

انضمت إليه.
10 - تــعــني عــبــارة  "اآللــيــات اإلقــلــيــمــيـة"q "اآللــيــات اإلقــلــيــمــيـة"q اآللــيــات

اإلقلـيـميـة اإلفـريقـيـة Hنـع النـزاعـات وإدارتهـا وتـسويـتـها
كما حددتها اجملموعات االقتصادية اإلقليمية.

11 - تـعـني عـبـارة  "خـطـة الـعـمل"q "خـطـة الـعـمل"q خـطـة الـعـمل Hـنع

اإلرهاب ومكافحته في إفريقيا.
12 - تـــــعــــــني كــــــلـــــمـــــة  "الــــــرئـــــيس"q "الــــــرئـــــيس"q رئــــــيس االحتـــــاد

اإلفريقي.
الــبـــروتــوكــول  q"الــبـــروتــوكــول" q"13 - تــعـــني كـــلــمــة  "الــبـــروتــوكــول

احلالي لالتفاقية.
14 - تعني كلمة  "االحتاد"q "االحتاد"q االحتاد اإلفريقي.

اHاداHادّة ة 2
الغـرضالغـرض

1 -  اعـتمـاد هـذا البـروتوكـول طـبقـا للـمادّة 21 من
االتفاقية بغرض إتمامها.

2 - وهـو يـهـدف أسـاسـا إلى تـعـزيـز الـتـنـفـيـذ الـفـعال
لالتـفـاقـيـة وتـطـبـيق اHـادّة 3 (د) من الـبـروتـوكـول اHتـعـلّق
بــتــأســيس مــجــلس الــســلم واألمن لـالحتــاد اإلفـريــقـي حـول
ضــرورة تـنــسـيـق وتـوحــيـد اجلــهـود الــقــاريـة Hــنع اإلرهـاب
ومـــكــافـــحـــته بـــجــمـــيع جـــوانـــبه وكـــذلك تـــنــفـــيـــذ اHـــواثــيق

الدولية األخرى ذات الصلة.

اHاداHادّة ة 3
التزام الدول األطرافالتزام الدول األطراف

1 - تـلـتــزم الـدول األطــراف بـالـتــنـفــيـذ الـتــام ألحـكـام
االتفاقية كما تلتزم أيضاq وعلى اخلصوص ~ا يأتي :

أ) اتـــخــــاذ كل الـــتــــدابـــيــــر الالزمـــة حلــــمـــايــــة احلـــقـــوق
qاألساسية لسكانها ضد جميع األعمال اإلرهابية

ب) مـــنع دخــول وتـــشـــكـــل اجملـــمـــوعـــــات اإلرهـــابـــيــة
qعـلى أراضيها
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جـ) ضــبط وكــشـف ومــصــادرة وجتــمــيــد أو حــجــز كل
األمــــوال واألرصـــدة اHــــســــتـــخــــدمــــة أو اخملــــصـــصــــة لــــغـــرض
ارتـكـاب عــمل إرهـابي وإنـشــاء آلـيـة السـتــخـدام مـثل هـذه

qاألموال لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية وأسرهم
د) إقــامــة نــقــاط وطــنــيــة مــحــوريــة لــتــســهــيـل تــبـادل
واسـتـغالل سريـع للـمـعلـومـات حول اجملـمـوعات واألنـشـطة
اإلرهـابـية عـلى اHسـتويـات اإلقـليـميـة والـقاريـة والدولـية

qا في ذلك تعاون الدول لقمع تمويل اإلرهاب~
هـ) اتــخـاذ الـتــدابـيــر اHـنـاســبـة ضـد مــرتـكــبي أعـمـال
االرتــــزاق كـــمــــا حــــررت في اتـــفــــاقــــيـــة مــــنـــظــــمـــة الــــوحـــدة
اإلفـريـقـيــة لـلـقـضـــاء عـلى االرتــزاق فـي إفـريـقـيـا اHـبـرمـة
في لـيـبـرفـيل في سـنـة 1977 واHـواثـيق الـدولـيـة اHـطـبـقـة

qاألخرى ذات الصلة
و) تـعزيز اإلجـراءات اHتخـذة على اHسـتوى الوطني
واجلـهوي طـبقا لالتـفاقـيات واHـعاهـدات القـارية والـدولية
Hـــنع مـــرتــكـــبي األعـــمــال اإلرهـــابــيـــة من اقـــتــنـــاء أســلـــحـــة

qالدمـار الشامـل
ز) التعاون مع اجملـتمع الدولي في تطـبيق اHواثيق

qتعلقة بأسلحة الدمار الشاملHالدولية ا
حـ) تـقد� تـقـاريـر سنـويـة إلى مجـلس الـسلم واألمن
أو فـي فــتــرات مــنــتـــظــمـــة يــحـــددهــا اجملــلس حـــول تــنــفــيــذ
الــتـدابـيــر اخلـاصـة ~ــنع ومـكــافـحـة اإلرهــاب عـلى نــحـو مـا
نصت عـلـيه االتـفاقـيـة وخطـة عـمل االحتاد اإلفـريـقي وهذا

qالبروتوكول
ط) إخـطـار مـجلس الـسـلم واألمن فـورا بـكل األعـمال

qرتكبة فوق أراضيهاHاإلرهابية ا
ي) أن تنظم جميع اآللـيات القانونـية والدولية Hنع

qومكافحة اإلرهاب
ك) مـــنع الـــتــعـــذيب وغـــيـــره من اHـــعــامـالت اHــهـــيـــنــة
والالإنــسـانـيــة وخـاصـة مــعـامــلـة الـذين يــشـتـبـه في كـونـهم
إرهابيـW معامـلــة التـفـرقــة والتـمييـز العنـصــري التي

ال تتفق مع القانون الدولي.

2 - تـــطــــبق الـــدول األطـــراف أحـــكــــام الـــفـــقـــرة األولى
اHــــذكــــورة أعاله عــــلـى أســــاس االتــــفــــاقــــيــــات واHــــعــــاهـــدات
اإلفــريــقـيــــة والــدولــيـــة ذات الــصـلـــــةq طـبــقـــا لــلـمـادّة 22

مـن االتفـاقيــة.
اHاداHادّة ة 4

آليـة التنفيذآليـة التنفيذ
1 - يـكـلّف مـجـلس الـسـلم واألمن بـتـوحـيـد وتـنـسـيق
اجلــــهـــــود الــــقــــاريــــة الــــرامــــيـــــة إلى مــــنـع اإلرهــــاب الــــدولي
ومـــكـــافـــحـــتــه. وفـي هـــــذا اإلطــــارq يـــقـــوم مـــجـــلس الـــســـلم

واألمـن ~ــا يأتي :

أ) يــــضــــع نــــظــــــامــــــا عــــمـــــلــــيـــــــا جلــــمـــع ومــــعــــــاجلــــــــة
qعلـومـاتHوتـوزيــع ا

ب) يــنـشـىء آلـيــــات لـتــسـهــيــل تــبـــادل اHــعـلـــومـات
بــــــW الـــــــدول األطــــــــراف حـــــــــول األعـــــمــــــــال اإلرهــــــابــــــيـــــة
وأنــشـــطـــة اجملــمـــوعـــات اإلرهــابـــيــة وحـــول أحـــسن الـــســبـل

qكافحــة اإلرهــابH
جـ) تــقــد� تــقــريـر ســنــوي إلى مــؤتــمــر االحتــاد حـول

qوضع اإلرهاب في القارة
د) يــتــابع ويــقــيّم ويــقــدّم الـتــوصــيــات بــشــأن تــنــفــيـذ
خـــــطــــــة الـــــعــــمــــل والــــبــــرامـــج اHــــعـــــتــــمـــــــدة مــن طــــــــرف

qاالحتــــاد اإلفــريقي
هـ) دراســـة جــــمــــيع الــــتــــقـــاريــــر اHــــقــــدّمـــة مـن الـــدول

qاألطراف عن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول
و) إنـــشـــاء شـــبـــكـــة لــلـــمـــعـــلـــومـــات مع نـــقـــاط اتـــصــال

محورية وطنية وإقليمية ودولية حول اإلرهاب.

اHاداHادّة ة 5
دور اHفوضيةدور اHفوضية

1 - حتت إدارة رئـيـس اHـفــوضـيــة ووفـقــا لـلــفـقـــرة 4
مـن اHـــادّة 10 مــن الــــبــــروتـــــوكـــــول اHــــتــــعـــلــّـق بــــتـــأســــيس
مــجــــلس الــســلم واأل مـنq يــكــون اHــفــوض اHــكـــلّف بــالــســلم
واألمن مــــســـؤوال عـن مـــتــــابــــعـــة اHــــســـائـل اHـــتــــعـــلــــقــــة ~ـــنع

اإلرهــاب ومـكافحتــه.

2 - يـــعـــمل اHـــفــوض ~ـــســاعـــدة وحـــدة يــتـم إنــشـــاؤهــا
داخل إدارة اHـــفــوضــيـــة لــلــســـلم واألمن واHــركـــز اإلفــريــقي
لــلـــدراســات واألبــحــاث اخلــاصــة بــاإلرهــاب. ويــتــولى عــلى

اخلصوص اHهام اآلتية :

أ) توفـيـر اHـساعـدة الـفـنيـة حـول اHـسـائل القـانـونـية
وتــــطــــبــــيـق الــــقــــانــــون ~ــــا في ذلـك اHــــســـــائل اHــــتــــعــــلــــقــــــة
Wــــــكــــــافــــــحـــــــة تــــــمـــــويــل اإلرهـــــــاب وإعــــــــداد الـــــقــــــــوانـــــ~
واخلطــوط اإلرشادية الـنموذجية Hـساعدة الدول األعضاء
فـي صــيــاغــة الــتـــشــريــعــات والـــتــدابــيــر ذات الـــصــلـــة Hــنع

qاإلرهـاب ومكافحتــه

ب) مــتــابـعــة تــنـفــيــذ قـرارات مــجــلس الـســلم واألمن
واألجــــــهـــــزة األخــــــــرى لالحتــــــــاد اإلفــــــــريـــــقـي بـــــخــــــصــــــوص
اHـــــســــــائـل اHــــرتـــــبــــطـــــة بــــاإلرهـــــاب مـع الـــــدول األعــــضــــــاء

qواآلليـات اإلقليميــة

جـ) مراجـعة وتـقد� الـتوصـيات حول حتـديث برامج
االحتاد اإلفريقي Hـنع اإلرهاب ومكافحته وأنشطة اHركز

qاإلفريقي للدراسات واألبحاث اخلاصة باإلرهاب
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د) إنــشــاء وحــفظ قــاعــدة لـلــمــعــلــومـات حــول ســلــســلـة
واسـعــة من اHــسـائل اHــتـعــلــقـة بــاإلرهـاب وخــاصـة اخلــبـراء

qتوفرةHساعدة الفنية اHوا
هـ) احلفـاظ على االتـصال مـع اHنـظمـات أو الوحدات

qعنية ~سائل اإلرهابHاإلقليمية والدولية ا
و) تــــــقــــــــد� اHــــــشــــــورة والــــــتـــــــوصــــــيــــــات إلى الــــــدول
األعــضـــاءq عــنــد احلـاجــةq حــول كـيــفـيــات تــعـبــئــة اHـســاعـدة
الـفـنـيـة واHـالـيّـة في تـنـفـيـذ اإلجـراءات الـقـاريـة والـدولـيـة

ضد اإلرهــاب.

اHاداHادّة ة 6
دور اآلليات اإلقليميدور اآلليات اإلقليميّة

تــؤدي اآللـيــــات اإلقــلـيـمـيـــــــة دورا تـكـمــيـلــيـــــا فـي
تـنـفـيــذ هــذا الـبــروتــوكــول واالتـفــاقـيــة وتـقـــوم خــاصــــة

~ــا يأتي :

أ) إنـــــشــــــــاء نـــــقـــــاط اتــــصـــــــال حـــــول اإلرهــــــاب عـــــلى
qستــوى اإلقلـيميHا

ب) ضــــمــــان االتــــصــــال مع اHــــفــــوضــــيــــة عــــنــــد اتــــخـــاذ
qنع اإلرهاب ومكافحتهH اإلجراءات

جـ) تــعــزيـــز الــتــعـــاون عــلى اHـــســتــوى اإلقــلـــيــمي في
تـنـفـيـذ كـافــة جـوانب هـذا الـبـروتـوكــول واالتـفـاقـيـةq وفـقـا

qللمادّة 4 من االتفاقية

د) تـــوحــــيــــد وتــــنـــســــيـق اإلجـــراءات الــــوطــــنــــيـــة Hــــنع
qاإلرهاب ومكافحته في مختلف أقاليمها

هـ) وضع كــيـفــيــات تـبــادل اHــعـلــومــات حـول أنــشــطـة
مــرتـــكـــبي األعــمـــال اإلرهـــابــيـــة وأفـــضل اHــمـــارســـات Hــنع

qاإلرهــاب ومكافحتــه

و) مــســاعــدة الــدول األعــضــاء عــلـى تــنــفــيــذ اHــواثــيق
qنع اإلرهاب ومكافحتهH اإلقليمية والقارية والدولية

ز) تـــقــــد� تـــقـــاريــــر مـــنـــتــــظـــمـــة إلـى اHـــفـــوضــــيـــة عن
اإلجـراءات اHـتخـذة عـلـى اHـستـوى اإلقـلـيـمي Hـنـع األعـمال

اإلرهابية ومكافحتها.

اHاداHادّة ة 7
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - تــــــتـم تــــــســــــويــــــة أي نــــــزاع أو خـالف بــــــW الــــــدول
األطراف حـول تفسـير أو تطـبيق أحكـام هذا البـروتوكول
وديـــــــا مـن خالل اHـــــــشــــــــاورات اHـــــــبــــــاشـــــــرة بــــــW الــــــــدول

األطــراف اHعنيــة.

2 - وفي حـــالــــة تـــعــــذر ذلكq يـــجــــوز ألي دولـــة طـــرف
~ـوجب الــفـقــرة األولى أعالهq إحــالــة الـنــزاع إلى اHــؤتـمـر
مـن خالل الـــرئـــيـس في انـــتـــظـــار دخــــول مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل
لـالحتـــاد اإلفـــريـقي حــيّـــز الـتّـنــفـيـذ واخملـتــصـــة في الـبتّ

في هذه اخلالفــات.
Wالـطــرفـ W3 - وفي حـالــة عـدم كــون إحـدى الــدولـتــ
qأو كـلـتــيـهـمـا عـضـوا في مـحـكـمـة الـعـدل لالحتـاد اإلفـريـقي
يـجـوز ألي مـنـهـمـا أو كـلـتـيـهـمـا إحـالـة اخلالف إلـى مـحـكـمة
الـعـدل الـدولـيـة لــغـرض الـتـسـويـة وفـقــا لـلـنـظـام األسـاسي

للمحكمة اHذكورة.

اHاداHادّة ة 8
Wتسليم  اجملرمWتسليم  اجملرم

1 - تـشـكل االتـفـاقـيـة سـنـدا قــانـونـيـا كـافـيـا لـتـسـلـيم
اجملـرمـW بـالـنـسـبـة لـلـدول األطـراف الـتي ال تـتـوفـر لـديـها

ترتيبات مثل هذا التسليم.
2 - وإذا حــــــدث خـالف بـــــــW الـــــــدول األطـــــــراف حــــــول
تفسير أو تطـبيق أي من اتفاقيات أو ترتـيبات التسليم
الثـنائـيةq تكـون أحكـام هذه االتـفاقيـة سائـدة فيـما يـتعلق

.Wبتسليم اجملرم

اHاداHادّة ة 9
التوقيع والتصديق واالنضمامالتوقيع والتصديق واالنضمام

1 - يــكــون هـذا الــبــروتـوكــول مــفـتــوحــا لـلــتــوقـيع أو
التصديق عـليه أو االنضمام إلـيه من قبل الدول األعضاء

في االحتاد وفقا خملتلف إجراءاتها الدستورية.
2 - يــتــطــلـب الــتــصــديـق عــلى هــذا الـــبــروتــوكــول أو
االنــضــمــام إلــيه الــتــصــديق عــلى االتــفــاقــيــة أو االنــضــمــام

إليها أوال من قبل الدول األعضاء اHعنية.

اHاداHادّة ة 10
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

Wيـدخل هـذا الــبـروتـوكـول حــيّـز الـتّــنـفـيــذ بـعـد ثالثـ
(30) يوما من إيداع وثـيقة التصديق اخلامسة عشرة (15)

عليه أو االنضمام إليه.

اHاداHادّة ة 11
التعديالتالتعديالت

1 - يـــجـــوز لـــكـل دولــــة طـــرف أن تــقـــتــــرح تـــعــديــل
هـــذا الــبــروتــوكــول بــتــقــد� طــلب كــتــابي إلى اHــفــوضــيـــة
الــتـي تــقـوم بــتــبــلــيغ الــتــعــديالت اHــقــتــرحــــة إلى جــمــــيع

الــدول األطــراف.
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2 - تـــــتم اHــــوافـــــقــــة عــــلـى الــــتــــعـــــديالت بــــاألغـــــلــــبــــيــــة
البسيطة للدول األطـراف.

3 - تـــدخل الـــتــــعـــديالت اHـــعــــتـــمـــدة حـــيّـــز الــــتّـــنـــفـــيـــذ
بـالـنسـبـة لـلـدول األطـراف الـتي قـبلـتـهـاq وفـقـا إلجـراءاتـها
الـــدســـتــــوريـــةq بـــعــــد ثالثـــة (3) أشـــهـــر من اســــتالم رئـــيس

اHفوضية إشعـارا بالقبـول.
اHاداHادّة ة 12

السلطة اHودع لديهاالسلطة اHودع لديها
يــودع هــذا الــبــروتـوكــول وجــمــيع وثــائـق الـتــصــديق
عـليه أو االنضـمام إليه لدى رئـيس اHفوضـية الذي يرسل
نــــســــخــــا مـــصــــادقــــا عــــلـــيــــهــــا إلى جــــمــــيع الــــدول األعــــضــــاء
ويــــشــــعـــــرهــــا بــــتــــواريـخ إيــــداع الــــدول األعــــضـــــاء لــــوثــــائق
الــــتــــصــــديق. يــــقـــوم رئــــيـس اHـــفــــوضــــيـــة بــــتــــســــجـــيـل هـــذا
الـــبــروتــوكــول لـــدى مــنــظــمـــة األ� اHــتــحــدة وأي مـــنــظــمــة

أخـرى كما يقررها االحتاد.
اعـــتـــمـــدتــه الــــدورة الـــعــــاديــــــة الـــثـــالـــثــــــة Hـــؤتـــمـــــر

االحتـــاد اإلفــريقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأديس أبابا في 8 يوليو سنة 2004.

مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 07 - - 182 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 20 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2007 ـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1428 ا
يـتـضــميـتـضــمّن الـتن الـتّـصـديـق عـلى مـيـثــاق االحتـاد اإلفـريـقيـصـديـق عـلى مـيـثــاق االحتـاد اإلفـريـقي
لـعـدم االعـتـداء والـدفـاع اHـشـتـركq اHـعـتـمـد بـأبـوجـالـعـدم االعـتـداء والـدفـاع اHـشـتـركq اHـعـتـمـد بـأبـوجـا

(نيجيريا) في (نيجيريا) في 31 يناير سنة  يناير سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـعـد االطالع عـلـى مـيـثـاق االحتـاد اإلفــريـقي لـعـدم
االعـتــداء والـدفـاع اHـشـتـركq اHــعـتـمـد بـأبـوجــا (نـيـجـيـريـا)

q2005 في 31 يناير سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـصـدّق عـلى مـيـثـاق االحتـاد اإلفـريقي
لـــعــــدم االعـــتــــداء والـــدفــــاع اHـــشــــتـــركq اHــــعـــتــــمـــد بــــأبـــوجـــا
(نيجيريا) في 31 يناير سنة q2005 وينشــر في اجلـريدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428

اHوافق 6 يونيو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ميثاق االحتاد اإلفريقيميثاق االحتاد اإلفريقي
لعدم االعتداء والدفاع اHشتركلعدم االعتداء والدفاع اHشترك

الديباجــة :الديباجــة :

نــحـــن رؤســـــاء دول وحــكـــــومـــات الـــدول األعــضــــاء
qفي االحتــاد اإلفـريقي

- إذ نــــعي - إذ نــــعي مــــا لــــلــــنــــزاعــــات داخـــل الــــدول األعــــضـــــاء
وفـــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنـــــــهــــــا من أثــــــر بـــــــالغ عــــــلـى الــــــسـالم واألمن
واالستقرار في القـارة ومن عواقب وخيمة عـلى التنمية

qاالجتماعية واالقتصادية

- وإذ نعـرب عن التـزامنا - وإذ نعـرب عن التـزامنا بـرؤية مـشتركـة إلفريـقيا
مــوحــدة وقــويــة وقــائــمــة عــلى احــتــرام مــبــادىء الـتــعــايش
الـسلـمي وعـدم االعتـداء أو التـدخل في الـشؤون الـداخلـية
لـــلـــدول األعـــضـــاء واالحـــتـــرام اHـــتـــبـــادل لـــســـيـــادة كـل دولــة

qووحدة أراضيها

- وإذ نعـرب عن عزمـنا - وإذ نعـرب عن عزمـنا على وضع حـد جلمـيع أشكال
الــنــزاعــات داخل الــدول األعــضــاء وفـــيــمــا بــيــنــهــا من أجل
تــــهـــيــــئــــة الـــظــــروف اHـــواتــــيــــة لـــلــــتــــنـــمــــيـــة االجــــتــــمـــاعــــيـــة
qواالقتصادية وتكامل القارة وحتقيق طموحات شعوبنا

- وإذ نؤكـد مـجددا - وإذ نؤكـد مـجددا أن مؤسـسات الـتنـمـية اHـناسـبة
وتــــعـــــزيــــز ثـــــقــــافـــــة د�ــــقـــــراطــــيـــــة قـــــويــــة مـن خالل إجــــراء
انــتـخــابــات نـزيــهــة ومـنــتــظــمـة واحــتــرام حـقــوق اإلنــسـان
وسـيـادة القـانـون ومكـافـحـة الفـسـاد واإلفالت من العـقـوبة
ووضع ســيــاســات الــتــنــمــيــة اHــســتــدامــةq أمــور ضــروريــة

qلألمن والسالم واالستقرار اجلماعي

- وإذا نـــأخـــذ فـي االعـــتـــبـــار - وإذا نـــأخـــذ فـي االعـــتـــبـــار الـــقـــانــــون الـــتـــأســــيـــسي
لـالحتـــــاد اإلفــــريـــــقـي واHــــعـــــاهـــــدة اHـــــؤســـــســــة لـــــلـــــجـــــمـــــاعــــة

qتحدةHاالقتصادية اإلفريقية وميثاق األ� ا

- وإذا نــــأخــــذ فـي االعــــتــــبــــار أيــــضــــا - وإذا نــــأخــــذ فـي االعــــتــــبــــار أيــــضــــا الــــبــــروتــــوكــــول
اHــؤسس جملـــلس الــســـلم واألمن لالحتــاد اإلفـــريــقي الــذي 
إقراره في دوربـانq جـنـوب إفـريـقـياq في 10 يـولـيـو سـنة
2002 وال سيّـمـا مادته 7 (حـ) بشـأن تنـفـيذ سـيـاسة الـدفاع

qشترك لالحتاد اإلفريقيHا

- وإذ نـؤكــد من جــديـد - وإذ نـؤكــد من جــديـد الــتـزامــنــا بــاإلعالن الــرسـمي
حــــول الــســـيــاســـة اإلفــريـــقــيـــة اHــشـــتــركـــة لــلـــدفـــاع واألمن
اHـعتمد في سرت باجلـماهيرية الـعربية الليـبية العظمى
من قـــبل الــدورة غـــيــر الـــعــاديـــة الــثـــانــيـــة Hــؤتـــمــر االحتــاد
اإلفــــريـقـي اHـنــعـقـــدة يـومي 27 و28 فــبــرايـــر ســنــة 2004
وال ســيّــمــا الــفــقــرة (ر) من الــفـصـل الــثـالـثq الـتـي تـشــجع
Wعـلى "التوقـيع والتصديق عـلى مواثيق عـدم االعتداء ب

q"الدول اإلفريقية ومواءمة مثل هذه االتفاقيات

SANA
Rectangle

SANA
Rectangle


