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 اتفاقيظ للتطاون بين 
 جامطظ الدول الطربيظ ومنظمظ الوحدة اإلفريقيظ 

 في مجال المقاططظ وفرض الطقوبات 
 ضد النظامين الطنصريين في جنوب أفريقيا وفلسطين المحتلظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 : انديباجت

 أٌ جايعت اندٔل انعسبيت ٔيُظًت انٕحدة اإلفسيقيت، 

 عأٌ في يجال يقاطعت انُظاييٍ انعُصرسييٍ فري جُرٕف يفسيقيرا ٔفه ر يٍ      زغبت في انخ

 انًحخهت، 

      ٍٔيذ حرررردزأاٌ أٌ ان ررررعٕف انعسبيررررت ٔاإلفسيقيررررت حُالررررم لررررد انُظرررراييٍ انًصررررا يي

 انعُصسييٍ، االسخعًازييٍ، انخٕسعييٍ، 

        ٌٔٔيذ حالحظرراٌ انعالترراث انعُصررسيت انقانًررت برريٍ انُظرراييٍ ٔ الررت فرري يجررال انخعررا

 . ي انع كسيانُٕٔ

          ٔيذ حالحظرراٌ أي ررا احخالنًٓررا غيررس انً ررسٔا نرربعر اةزالرري انعسبيررت ٔاإلفسيقيررت

ٔأعًانًٓررا انعدٔاَيررت ٔانقًعيررت ٔانخ سيبيررت لررد ان ررعو انعه رر يُي ٔان ررعٕف انعسبيررت      

 . ٔلد  ٔل انجُٕف اإلفسيقي

        سريت  ٔٔعيا يًُٓا باالنخصايراث اة بيرت بًكافحرت انظهرى انعُصرسي ٔلرًاٌ انحقرٕ  اةسا

 . نإلَ اٌ ٔحقٕ  ان عٕف انعسبيت ٔاإلفسيقيت

            تد احعقخا عهي انًبرا   اةساسريت انخانيرت ن هرا حعرأٌ فعرال بريٍ انًُظًخريٍ فري َ رانًٓا

 . لد انصٓيَٕيت ٔانعصم انعُصسي 

 1المادة 

يقررٕو أررم يررٍ يكخررو انًقاطعررت انسني رري انخرراب  نجايعررت انرردٔل انعسبيررت ٔت ررى انعقٕبرراث بًُظًررت    

 :إلفسيقيت بخٕفيس اآلحي نبع ًٓا انبعرانٕحدة ا

أٔ انقرررسازاث ان الرررت بانعقٕبررراث انخررري ٔافقرررج عهيٓرررا أرررم يرررٍ /أحكررراو ٔيبرررا   انًقاطعرررت ٔ -أ

 . انًُظًخيٍ ي  أي حعديالث حى ي  انٓا عهي ْرِ اةحكاو ٔانًبا  
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 أي تٕانى سرٕ ا  حخعهرا برافسا  أٔ ارسأاث أٔ يتس راث أٔ أي أياَراث ارسعيت أ رسي حقرٕو          -ف

لرررد انُظررراييٍ انعُصرررسييٍ فررري  ترررسازاث انعقٕبررراث اة رررسٖ ب رررس  أحكررراو انًقاطعرررت أٔ

 . يسسانيم ٔجُٕف يفسيقيا

 . أي يعهٕياث أ سٖ حخعها باةفسا  ٔانكياَاث ان سعيت انخي ح س  يبا   ٔأحكاو انًقاطعت -ج

 2المادة 

 رى انعقٕبراث بًُظًرت    يقٕو أرم يرٍ انًكخرو انسني ري نهًقاطعرت انخراب  نجايعرت انردٔل انعسبيرت ٔت         

- :انٕحدة اإلفسيقيت أم في يطاز لالحياحّ بانخاني

ٔ    -أ أٔ حرر   /حُعير انخٕلياث ٔانقسازاث انصا زة عٍ أي يٍ انجاَبيٍ فيًا يخعهرا براي يلرافت 

ٔيُبغري نكرم   . يني أٔ يٍ انقانًت ان ٕ ا  بعد يٕافقت اةجٓصة انً خصت في أم يٍ انًُظًخيٍ

طررس  أٌ يبهررط ان ررس  اآل ررس بكررم انخرردابيس انخرري حخ ررر فرري ْرررا انصررد  ٔذنرر   ررالل يرردة ال  

 .ازاثت أآس يٍ حازيخ حُعير حه  انخٕلياث ٔانقسحخجأش ثالث

 . َ س أسًا  أافت يٍ يقٕيٌٕ ب س  انًقاطعت أٔ انعقٕباث -ف

 3المادة 

يُبغي أٌ يجخً  يٕظعٕ ت ى انعقٕباث بًُظًت انٕحدة اإلفسيقيرت ٔيٕظعرٕ انًكخرو انسني ري      -(1

نعراو ٔذنر  بٓرد  يَجراش انًٓراو      نهًقاطعت انخاب  نجايعت اندٔل انعسبيرت يرسة ٔاحردة عهري اةترم فري ا      

 :انخانيت

 . يساجعت أافت انً انم انًخعهقت بًقاطعت يسسانيم ٔحه  انًخعهقت بانعقٕباث لد جُٕف يفسيقيا -أ

انخٕلررريت بررراإلجسا  انرررري يرررٍ اررراَّ  عرررى فعانيرررت انًقاطعرررت ٔانعقٕبررراث لرررد انُظررراييٍ           -ف

 . انعُصسييٍ

اةحكرراو انً ررًُت فرري تررسازاث انًقاطعررت   اتخررسام يبررا   جديرردة نهعًررم نعررالج أي عرر  فرري   -ج

 . ٔانعقٕباث

يساجعت يجسا اث اندعى يٍ جاَو اندٔل اةع ا  في جايعت اندٔل انعسبيت ٔيُظًت انٕحردة   - 

اإلفسيقيررت ٔأرررن  أي ررا انخقررازيس ان الررت ب ررس  انعقٕبرراث انخرري أعرردْا انًكخررو انسني رري          

 .  اث بًُظًت انٕحدة اإلفسيقيتنهًقاطعت انخاب  نجايعت اندٔل انعسبيت ٔت ى انعقٕب

أعالِ حيص انخُعيرر بًجرس  أٌ حٕافرا عهيٓرا اةجٓرصة      ( أ)حد م انًبا   انًقخسحت طبقا نهعقسة  -(2

 . انً خصت في أم يٍ انًُظًخيٍ 
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  4المادة 

حد م ْرِ االحعاتيت حيص انخُعير بعد أٌ حٕافا عهيٓا اةجٓصة انً خصت في أرم يرٍ جايعرت انردٔل     

 . ُظًت انٕحدة اإلفسيقيت انعسبيت ٔي

يثباحا نرن  ٔت  ان سفاٌ بٕاس ت يًثهيًٓرا انًعخًرديٍ انًررإٔزيٍ اسرى أرم يًُٓرا فيًرا بعرد عهري          

 . 1811؟؟؟؟  11ْرِ االحعاتيت في  ي ا يٕو 

يٍ ثالد َ خ بانهغت انعسَ يت ٔاإلَجهيصيت ٔانعسبيت ٔيعخبس أم َص يرٍ   تحى ححسيس ْرِ االحعاتي

 . لهيا ٔيعخًداانُصٕص انثالثت أ

 

 عٍ يُظًت انٕحدة اإلفسيقيت 

 

 أيدي أيازٔ 

 اةييٍ انعاو 

 عٍ جايعت اندٔل انعسبيت

 

 ان اذني انقهيبي

 اةييٍ انعاو 

 
 


