
 

 
 

 

 

 

حقوق ألفريقي لالبروتوكول المرفق بالميثاق ا

المتعلق بحقوق المسنين في اإلنسان والشعوب 

 أفريقيا
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 ؛في االتحاد االفريقي الدول األعضاء نحن

أو من الميثاق األفريقي تنص على بروتوكوالت  66المادة أن أخذ بعين االعتبار نإذ 

 خاصة، إذا لزم األمر، لتكملة أحكام هذا الميثاق؛اتفاقات 

المادة ، تحت المسنينرس أحكاماً خاصة لحماية حقوق أن الميثاق األفريقي يكعي نوإذ 

ً الحق التي تنص على أن " (4)81 اية خاصة تالئم تدابير حم فيللمسنين والمعوقين أيضا

 ة أو المعنوية".احتياجاتهم البدني

لكل شخص  من الميثاق األفريقي التي تنص على أنه "يحق 2المادة إلى شير وإذ ن

المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون أي تمييز قائم على التمتع بالحقوق والحريات 

رأي آخر، أو  أيأو  الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيالعنصر أو العرق أو اللون أو 

 ؛وضع آخر" جتماعي أو الثروة أو المولد أو أيالمنشأ الوطني أو اال

حقوق المرأة في أفريقيا الذي لقي من بروتوكول الميثاق األفري 22ذّكر بالمادة وإذ ن

 ينص على توفير حماية خاصة للمسنات؛

من إطار سياسة وخطة  1.1( الواردة في الفقرة 1التوصية )أخذ في الحسبان نوإذ 

، والتي تنص على أن "الدول األعضاء تعترف (2002الشيخوخة )التحاد األفريقي حول اعمل 

 ،اء على كافة أشكال التمييز القائمة على أساس السنوتلتزم بالقض لمسنينلبالحقوق األساسية 

بواسطة تشريعات مالئمة، بما في ذلك حقهم في  المسنينى ضمان حماية حقوق أنها ستعمل علو

 "؛مصالحهمتعزيز بهدف  حقهم في التمثيلتنظيم أنفسهم في مجموعات و

ار سياسة وخطة من إط 1.1( )أ( الواردة في الفقرة 1التوصية ) وإذ نأخذ في الحسبان

عمل االتحاد األفريقي حول الشيخوخة والتي تدعو إلى وضع واعتماد "بروتوكول إضافي 

 مرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المسنين في أفريقيا.

( 2002من إعالن كيجالي حول حقوق اإلنسان ) 20الفقرة أخذ في الحسبان أيضاً نوإذ 

 شد الدول األطراف إعداد بروتوكول حول حماية حقوق المسنين والمعوقين"؛والتي "تنا

( 2002من إطار السياسة االجتماعية لالتحاد األفريقي ) 11.2.2القسم ستذكر ذ نوإ

حول التحاد األفريقي االواردة في إطار سياسة وخطة عمل المبادئ دعو إلى تنفيذ كافة الذي ي

 ،المسنينالشيخوخة ولية األخرى التي تتناول قضايا والصكوك الدو ،(2002) الشيخوخة

حول وإعالن األمم المتحدة  ،1221الصادرة عام  المسنينومبادئ األمم المتحدة بشأن 

حول  2002في مدريد عام  ةوخطة العمل الدولية الصادر ،1222الصادر عام  الشيخوخة

  ؛المسنينوالتي تعزز حقوق  الشيخوخة

ً الحسبان أأخذ في نوإذ  إعالن و(، 1291خطة عمل المؤتمر العالمي للسكان )يضا

اتفاقية منظمة و، 1222و 1221مستوطنات البشرية لعامي مبادئ مؤتمر األمم المتحدة حول ال

االتفاقية رقم وبشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي،  1292 عامل 102العمل الدولية رقم 

التوصية رقم و، الورثةالشيخوخة وات العجز وإعان بشأن 1219 لعام 121 والتوصيات 121

بشأن الحفاظ على  1212 عامل 199واالتفاقية رقم  ،بشأن العمال المسنين 1210لعام  112

 حقوق الضمان االجتماعي؛

 الدولية، بما في ذلكالصكوك اإلعالنات واالتفاقيات و مختلف عتباراالضع في وإذ ن

 ،1219لعام  (CERD) العنصري على التمييز قضاءاتفاقية ال: سبيل المثال ال الحصرعلى 

الدولي  ميثاقالو ،1211عام ل (ICCPR) المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوقالميثاق و

اتفاقية القضاء و، 1211لعام ( ICESCR) واالجتماعية والثقافية الخاص بالحقوق االقتصادية

 عمل األمم المتحدة، وخطة 1292 عامل (CEDAW) ضد المرأة التمييز على جميع أشكال

المعاملة أو العقوبة غيره من ضروب مناهضة التعذيب واتفاقية و، 1212لعام  لشيخوخةابشأن 
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الحق في حول إعالن األمم المتحدة و؛ 1211 عامل (CAT) أو المهينة الالإنسانية أو القاسية

 المتحدة األمم إعالنو؛ 1221لعام  المسنين بشأنالمتحدة  مبادئ األممو؛ 1211لعام  التنمية

 ؛2002لعام ( MIPAAلشيخوخة )ا حول عمل مدريد خطةو، 1222لعام  لشيخوخةحول ا

 يجب أن تلهمالتي التقاليد والقيم والممارسات األفريقية  فضائل أخذ في االعتبارنوإذ 

 نقلمع وفي المجت المسنين، واحترام المتبادل والدعم االجتماعيالجماعية  توفير الرعايةتميز و

ً فئات السكان المعرفة ل  ؛ األصغر سنا

الحكومات  دعوت أفريقيا في المسنيناحتياجات في عدد و الزيادة إلى أن شيروإذ ن

 دخل مثل الحصول على ،هذه االحتياجات لمعالجة عاجلة تهدف اتخاذ تدابير إلى األفريقية

الخدمات الصحية على والحصول  ،عملالتوفير فرص و ،العادل للموارد والتوزيع ،منتظم

 ،الملبس والمأوىالغذاء والماء و مثل الخدمات االجتماعية األساسية، والحصول على المناسبة

 المجتمع المدنيومؤسسات الدولة األسرة و من ينالجيدوالدعم الرعاية والحصول على 

 صرعاية األشخا في ة هذه الشريحة السكانيةمساهمب االعترافو ،القطاع الخاصومنظمات 

وكذلك  ،في المجتمع واالعتراف بمساهماتهم المسنيندور احترام و ،واأليتام المصابين باإليدز

 في حاالت الطوارئ؛ احتياجاتهم الخاصةب االعتراف

 

 على ما يلي: نااتفققد 

 8المادة 

 اتريفالتع

 ألغراض هذا البروتوكول:

 " االتحاد األفريقي.التحادتعني كلمة "ا

" أية دولة عضو في االتحاد األفريقي تصدق على هذا األطرافالدول تعني عبارة  "

البروتوكول أو تنضم إليه وتقوم بإيداع وثائق التصديق أو االنضمام لدى رئيس مفوضية االتحاد 

 األفريقي.

 " الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.الدول األعضاءتعني عبارة "

 ريقية لحقوق اإلنسان والشعوب."، اللجنة األفاللجنة األفريقيةتعني عبارة "

 " مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي.المؤتمرتعني كلمة "

" جهازا تابعا لمفوضية االتحاد األفريقي تم إنشاؤه المجلس االستشاري للشيخوخةتعني عبارة "

 (.2002طبقا إلطار سياسة وخطة عمل االتحاد األفريقي حول الشيخوخة )

 "وسيتم اعتبار العبارات التالية "كبار السن"، "الطاعنون في السن" و "المواطنون المسنون

 حاملة لنفس المعنى الذي تعنيه كلمة "مسنون".

االعتقادات والمواقف والممارسات التقليدية التي  "الممارسات التقليدية المضرة"تعني عبارة 

 حياة والكرامة والسالمة الجسدية.تخرق الحقوق االساسية للمسنين مثل حقهم في ال

 مفوضية االتحاد األفريقي. المفوضية"تعني كلمة  "

عاما فما فوق، كما هو محدد من قبل األمم  10"، األشخاص البالغين لمسنونتعني كلمة "ا

 (؛2002( وإطار سياسة وخطة عمل االتحاد األفريقي حول الشيخوخة )1212المتحدة )

 " الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.فريقيالميثاق األتعني عبارة "

 " القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.القانون التأسيسيتعني عبارة  "

التي تكفل للمسنين  بما في ذلك الرعاية الرعاية الطويلة األمد،السكنية" الرعاية تعني عبارة "

 في دور رعاية غير منازلهم.
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البروتوكول   تشير في هذاالسن من الوالدة إلى الوفاة، وفي " التقدم لشيخوخة"اتعني كلمة 

 أيضا إلى المسائل المتعلقة بالمسنين.

 المعلومات االتصال والتكنلوجيا.  ICTيعني مختصر 

 

 2المادة 

 تزامات الدول االطراف ال

تعترف الدول األطراف بالحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في هذا البروتوكول -1

 .تفعيلهااالجراءات االخرى للتدابير التشريعية او تعهد باتخاذ اوت

 االستقاللالمتعلقة ب 1221األمم المتحدة لعام مبادئ  أن يتم تضمين تكفل الدول األطراف-2

ملزمة وأن تكون  قوانينها الوطنية في ،لمسنينلالرعاية والمشاركة وتحقيق الذات والكرامة و

 .حقوقهمضمان كأساس لقانونا 

 3المادة 

 المسنينالقضاء على التمييز ضد 

 الدول األطراف بما يلي:تقوم 

 االجتماعية يةالنمطالتصورات  والغاءتشجيع و المسنينالتمييز ضد حظر جميع أشكال  .1

 ؛المسنينش تهم   والثقافية التي

 أشكالشكل من  وأي تمييزمازال فيها التي  الجوانب في اتخاذ إجراءات تصحيحية .2

 ستوى القوانين أو على أرض الواقع؛ وسواء على م لمسنيناضد  الوصم

الدولية والقارية و واإلقليميةوالوطنية  المحلية والتقاليد والعاداتالمبادرات  تنفيذو دعم  .2

 .المسنينالتمييز ضد  جميع أشكال القضاء على الموجهة نحو

 4المادة 

 الحماية أمام القانون المساواة في الوصول إلى العدالة و

 الدول األطراف بما يلي:تقوم 

 ؛متساويتين وحماية على معاملة نوالمسنحتى يحصل التشريعات ومراجعة سن  .1

 و حقوقهم؛ من أجل الدفاع عن لمسنينلالقانونية  المساعدة ضمان توفير .2

يمكنها من تفسير  بما على جميع المستويات القانونتطبيق أجهزة  ضمان تدريب .2

 .حقوق المسنين حمايةبفعالية ل عاتالسياسات والتشري تطبيقو

 5المادة 

 الحق في اتخاذ القرار

 الدول األطراف بما يلي:تقوم 

قر  بحق المسنين في اتخاذ القرار بشأن رفاهيتهم ــتشريعات مناسبة ت  ضمان وجود  .1

يكون للمسنين الحق في أن و، و هيئةأشخص قبل أي غير مبرر من دون تدخل 

 عن رغباتهم وإيصال تعليماتهم.تعيين طرف يختارونه للتعبير 

للمسنين في حالة عدم القدرة، من المساعدة القانوني واالجتماعي ضمان تقديم الدعم  .2

 .مهوتحقق رفاهيت هملحااتخاذ القرارات التي تخدم مصأجل 

تشريعات واتخاذ التدابير األخرى التي تحمي حقوق المسنين في التعبير عن اعداد ال .2

 لحياة االجتماعية والسياسية.آرائهم والمشاركة في ا
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 6المادة 

 لالحماية من التمييز في العم

 الدول األطراف بما يلي:تقوم 

 فيما يتعلق العمل مواقعفي  المسنينللقضاء على التمييز ضد  تدابيرالاتخاذ  .1

 و ؛المتطلبات الوظيفية في االعتبار خذللتوظيف مع أ بالحصول على فرص

، ربهماومهاراتهم وتجالبدنية قدراتهم مع أخذ  لمسنينل فرص عمل مناسبةضمان  .2

 .في االعتبار

 7المادة 

 الحماية االجتماعية

 الدول األطراف بما يلي: تقوم

المتقاعدين على معاشات تقاعدية  المسنينحصول  تضمن إعداد سياسات وتشريعات .1

 الضمان االجتماعي. أشكال من وغيرهامناسبة 

الذين لم تتح لهم  المسنينلفئة تأمين دخل لجتماعية اال لحمايةدولية لآليات  ضمان وجود .2

 أنظمة الضمان االجتماعي.من في أي  للمشاركةفرص 

 الالمركزيةبمتسمة  تقاعديةمعاشات  لوصول إلىا إجراءاتعمليات وضمان كون  .2

 .ومراعية للكرامةوالبساطة 

عند  دخلهم تأمينلتحضير لمن ا لتمكين األفراد خرىاأل تدابيرالالتشريعات واتخاذ  .1

 ؛ وعمرفي ال تقدمهم

شخاص المسنين في تلقي األ وقحق تسهلالتي  التشريعات والتدابير األخرىاعداد  .9

 الخدمات من مقدمي الخدمات الحكومية.

 1المادة 

  ضارةالحماية من سوء المعاملة والممارسات التقليدية ال

 :األطراف بما يلي الدول قومت

 و ؛الممارسات التقليدية الضارة ضد المسنين متجر  تحظر و التي تشريعاتال سن .1

 االتهامات بما في ذلكالممارسات التقليدية الضارة، للقضاء  اتخاذ كافة التدابير الالزمة .2

 حياة وكرامة المسنات.وصحة و رفاهية التي تؤثر على، بالسحر

 9المادة 

 حماية المسنات

 الدول األطراف بما يلي: تقوم

 .على أساس نوع الجنسالتمييز واالعتداء الجنسي و عنفلا نم المسنات ضمان حماية. 8

المتعلقة  االنتهاكات ضد التي تكفل حماية المسنات خرىوالتدابير األ سن التشريعات. 2

 األرض؛ وب الخاصةالحقوق و بالملكية

 .في الميراث لمسناتا لحماية حقوق التشريعات المناسبة اعتماد .2

 80المادة 

 الرعاية والدعم

 :بما يلي الدول األطراف تقوم

الذين يوفرون الرعاية  ،األسرة عضاءأل توفر حوافز سياسات وتشريعات اعتماد .1

 .لمسنينل المنزلية

على  األسر والمجتمعات المحلية قدرة دعمل نظم الدعم التقليديةتعزيز تشجيع وتحديد و .2

 .المسنيناألسرة  رعاية أفراد
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 الخدمات للمسنين. وفيرضمان توفير المعاملة التفضيلية في ت .2

 

 88المادة 

 الرعاية السكنية

 :بما يلي الدول األطرافتقوم 

 التي تضمن أن تكون الرعاية السكنية اختيارية القائمة سن أو مراجعة التشريعات .1

 للمسنين. ومتاحة

دنى المعايير الوطنية للمسنين المستفيدين ضمان توفير الرعاية التي تأخذ في الحسبان أ .2

 ؛ والمعايير الجهوية والدولية معهذه المعايير تتماشى ن أ، واية السكنيةمن مرافق الرع

الرعاية المالئمة على لم، ن الذين يعالجون بالمسكنات من األالمسني حصولضمان  .2

 األلم. دوية عالجرة ألداإعلى و

 82ادة الم

 ألطفال الضعفاءل الراعينالمسنين  دعم

 الدول األطراف بما يلي: تقوم

 وأالمحتاجين، ممن يتولون رعاية أيتام  المسنينضمان حصول ير لاتخاذ تداب .1

 مادي وغير ذلك من أشكال الدعم؛ والمالي والدعم العلى  أطفال ضعفاء،

 عند المسنين، إلى غيرها أو لألطفال مخصصة فوائد اجتماعية أي تحويل ضمان .2

 .متهفي رعاي طفالهؤالء األ ترك

 83المادة 

 عاقةمن ذوي اال المسنينحماية 

 :بما يلي طرافالدول األ تقوم

 المعوقين.المسنين حقوق  لحماية خرىأوتدابير  اعتماد تشريعات .1

لمعايير اإلقليمية والدولية؛ و مع ا خرىوالتدابير األ التشريعات هذه انسجامضمان  .2

رعاية ال وعلى ،على التنقل المساعدةعلى األجهزة  المعوقين المسنينضمان حصول 

 داخل مجتمعاتهم المحلية.احتياجاتهم تلبي  التي متخصصةال

 84المادة 

 حماية المسنين في أوضاع النزاعات والكوارث

 : ما يليب األطراف الدول تقوم

 الكوارث الطبيعيةحاالت  بما في ذلك ر،حاالت الخط يفتمتع المسنين  ضمان .1

 خاللة ، بالحصول على األولوية في المساعدالحروب أو ب األهليةوالحرو والنزاعات

 ؛ ووغيرها من التدخالت نيطإعادة التوووالتسوية،  ،نقاذجهود اإل

وعدم  في جميع األوقات حترامالوا ،حمايةالو ،نسانيةاإلمعاملة لل المسنينضمان تلقي  .2

 .تينالطبية الالزم والرعاية مساعدةالدون بتركهم 

 85المادة 

 الوصول إلى الخدمات الصحية

 : ما يلياألطراف ب الدول تقوم

احتياجاتهم  التي تلبي لى الخدمات الصحيةعصول حال في المسنين ضمان حقوق .1

 الخاصة.

تغطية التأمين و لخدمات الصحيةى الع المسنين حصولاتخاذ اجراءات معقولة لضمان   .2

 ؛ والموارد المتوفرة، حسب الطبي
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 العاملين في مجال الرعاية في تدريب وعلم الشيخوخة طب الشيخوخة ضمان إدراج .2

 الصحية.

 86المادة 

 والمعلومات الوصول إلى التعليم

 : ما يلياألطراف ب الدول تقوم

لمعلومات اتكنولوجيا مهارات  اكتسابو التعليم لىع للحصولمسنين توفير فرص لل .1

 .واالتصاالت

 87المادة 

 المشاركة في البرامج واألنشطة الترفيهية

ين في التمتع بكافة جوانب الحياة، بما سياسات تضمن حقوق المسن تقوم الدول األعضاء بوضع

والترفيهية  ،والبرامج الثقافية ،في ذلك المشاركة النشطة في التنمية االجتماعية واالقتصادية

 والرياضية.

 81المادة 

 الوصول إلى البنية التحتية

إلى البنية التحتية، بما في ذلك  المسنين وصول ضمانكفيلة ب تدابيرتتخذ الدول األطراف 

 ومنحهم األولوية في الجلوس على المقاعد. ،مباني، والنقل العامال

 89المادة 

 لهذه المرحلة العمريةواالستعداد  الشيخوخةب التوعية

 : ما يلياألطراف ب الدول تقوم

ً  األصغر فئاتال ةوعيتلبرامج على وضع تشجيع للاتخاذ تدابير  .1 حول الشيخوخة  سنا

 .همالممارسة ضد السلبية مكافحة المواقفو، والمسنين

بما ، السن التقدم في لمواجهة تحديات المسنين تعد يةبرامج تدريب وضعتدابير لال تخاذا .2

 .في ذلك التقاعد

 20المادة 

 المسنينواجبات 

والمجتمع األوسع والدولة المحلية  ومجتمعاتهم أسرهم تجاه مسؤوليات المسنينتقع على 

 :القيام بما يلي يهمفي هذا الصدد يتعين علو والمجتمع الدولي.

 .المعارف والتجاربتزويدها بو األجيال الشابة إرشاد .1

 ؛ وأسرهم ومجتمعاتهم المحليةالتضامن داخل بين األجيال وتعزيز الحوار تشجيع و .2

 االضطالع بدور في الوساطة وتسوية النزاعات. .2

 

 28المادة 

 التنسيق وجمع البيانات

 الدول األطراف بما يلي: تقوم
 .وتحليلها المسنينالخاصة ب للبيانات الوطنية منهجيال جمعالضمان  .1

وتقدير ورصد  تقييمعهد إليها مسؤولية ت لشيخوخةاشؤون تختص ب آلية وطنيةإنشاء   .2

التشريعات الوطنية الخاصة السياسات واالستراتيجيات و وتنفيذتنسيق إدماج و

 ؛ والمسنينب

 لتسهيل، التحاد األفريقيل قاريةلا ليةباعتباره اآل لشيخوخةالمجلس االستشاري ل دعم  .2

 .بشأن الشيخوخة القارية السياسات والخطط ومتابعةتنفيذ 
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 22المادة 

 لتنفيذ ا

 تقاريرها الدورية في باإلشارةوتتعهد  ،تنفيذ هذا البروتوكول تكفل الدول األطراف .1

اق من الميث 12 وفقا للمادة ،اإلنسان والشعوب اللجنة األفريقية لحقوق المقدمة إلى

لحقوق لالكامل تفعيل لا لضمان وغيرهاتشريعية ال ابيرتم اتخاذه من تدإلى ما  ،األفريقي

 البروتوكول.هذا  المعترف بها في

تكون للجنة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب، فيما يتصل بتنفيذ هذا البروتوكول،  .2

 أحكامه وفقا لميثاق االتحاد؛ وتفسير صالحيات 

التفسير متعلقة بمسائل أية  ةلاحإلذلك، ضرورة ما رأت إذا  ،يجوز للجنة األفريقي .2

فريقية المحكمة األ لىإ و تنفيذ هذا البرتوكولأ تطبيقعن خالفات ناشئة أية و أ تنفيذالو

 ؛لحقوق االنسان والشعوب

للمحكمة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب، عند اإلقتضاء، صالحيات النظر  تكون .1

 .على تطبيق هذا البروتوكول ة عنناتج نازعاتأية مفي 

 

 23المادة 

 تعميم البروتوكول

تتخذ الدول األطراف كافة اإلجراءات المالئمة لضمان تعميم ونشر هذا البروتوكول على أوسع 

 رها. يتافي دس ذات الصلةنطاق ممكن وفقاً لألحكام واإلجراءات 

 

 24المادة 

 شرط وقائي

على أنها تنتقص من المبادئ والقيم الواردة  وكولالبروتال يمكن تفسير أي مادة في هذا  .1

 . بحقوق المسنين في أفريقياي الصكوك األخرى ذات الصلة ف

إجراء يتسق أي ما ي ؤَول على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ  البروتوكولليس في هذا  .2

مع أحكام ميثاق األمم المتحدة أو أي صك دولي آخر ويكون مقتصراً على ما يقتضيه 

 يراه ضرورياً ألمنه الخارجي أو الداخلي. ،الوضع

2.  

 25المادة 

 التوقيع، التصديق واالنضمام

 الدول األعضاء. من قبل والتصديق واالنضمام للتوقيع هذا البروتوكول يتاح .1

االتحاد  رئيس مفوضية لدى للبروتوكول الحالي االنضمام أو يتم إيداع وثائق التصديق .2

 التصديق أو اإلنضمام.بتاريخ إيداع وثائق األعضاء الذي يقوم بإبالغ الدول  األفريقي

2.  

 26المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 ةالخامسالتصديق  ةقيتاريخ إيداع وث ثالثين يوما من حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوكول .1

 ؛عشر

 ؛هذا البروتوكول حيز التنفيذبدخول  جميع الدول األعضاءالمفوضية  يخطر رئيس .2

 اعتباراً من تاريخبالنسبة ألي دولة عضو تنضم إليه،  التنفيذالبروتوكول واجب  يكون .2

 .بإيداع وثيقة االنضمام لدى رئيس المفوضية هاقيام
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 27المادة 

 التحفظات

عند التوقيع،  البروتوكوليمكن ألي دولة عضو تقديم تحفظ كتابي على أي بند من هذا  .1

مع أهداف وغايات هذا  التحفظ يجوز أن يتعارضال  .والتصديق عليه أو اإلنضمام له

 .البروتوكول

يقوم بإخطار الدول  يجب تقديم سحب التحفظ بصفة كتابية إلى رئيس المفوضية، الذي .2

 .األطراف به

2.  

 21المادة 

 الوديع

يتم إيداع هذا البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي الذي يقوم بإرسال نسخة مصدقة 

 وق ِّعة. طبق األصل منه إلى حكومة كل دولة م

 

 29المادة 

 التسجيل

مفوضية بتسجيله لدى األمين العام لألمم الحيز التنفيذ، يقوم رئيس  البروتوكولعند دخول هذا 

 من ميثاق األمم المتحدة. 102المتحدة وفقاً للمادة 

 

 30المادة 

 االنسحاب

إخطار مكتوب إلى جهة  بتوجيه البروتوكولدولة طرف االنسحاب من هذا ي يجوز أل .1

 حيز التنفيذ.  هفي أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ دخوليداع اإل

إال إذا بي ن إلخطار، ل استالم جهة اإليداعيبدأ سريان مفعول االنسحاب بعد سنة من تاريخ  .2

 ً  .اإلخطار تاريخاً الحقا

ال يعفي االنسحاب الدولة الطرف المنسحبة من أداء أية التزامات ربما تحملتها بموجب هذا  .2

 .قبل انسحابها لميثاقا

 

 38المادة 

 التعديل والتنقيح

تمد ويع هذا البروتوكول.ل تنقيح أو تعديلبشأن  تقديم مقترحات يجوز ألي دولة طرف .1

 مؤتمر االتحاد. من قبل المقترحهذا 

نسخة  مفوضية الذي يقوم بإرسالال إلى رئيس، كتابيا، التنقيح أوتعديل مقترحات التقدم  .2

ستة اشهر على األقل قبل انعقاده ليتم بحثها  مؤتمر االتحادلى إطبق األصل منها 

 .وعرضها لالعتماد

 .بأغلبية الثلثينباإلجماع، وإن تعذر ذلك، ف من قبل المؤتمر التنقيح أو يعتمد التعديل .2

من  21وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة التنفيذ  حيز التنقيحيدخل التعديل أو  .1

 .هذا البروتوكول
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 32لمادة ا

 حجية النصوص 

رر هذا البروتوكول ( نسخ أصلية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 1في أربع ) ح 

 في الحجية. يةتساوم ربعةالنصوص األوتعتبر ، والبرتغالية

 

قام الموق ِّعون أدناه المفوضون حسب األصول لهذا الغرض بالتوقيع على  وإشهاداً على ما تقدم،

 ول.هذا البروتوك

 

 2086يناير  38-30 المنعقدة في للمؤتمر السادسة والعشرين العادية اعتمدته الدورة

 في أديس أبابا، اثيوبيا.

 


