
 

 مذكرة تفاهم

 بين

 الجمعية األفريقية ألمناء المظالم والوسطاء

 وبين

 المعهد الدولي ألمناء المظالم

 

 « AOMA» ، سميت فيما بعد وسطاءالالجمعية األفريقية ألمناء المظالم و

 « IOI»  والمعهد الدولي ألمناء المظالم، وسمي فيما بعد

 

إلقامة عالقة المنفعة المتبادلة والتعاون فيما بينهما، بهدف موجهة وفقاً لالرادة والرغبة المشتركة  

 تبادل أفضل االخبرات في مجال الرقابة على اإلدارة العامة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان،

 

مؤسسات أمناء  بأن لهما أهدافاً مماثلة مشتركة لتعزيز مفهوم أمين المظالم، وتشجيع الدراكهما 

 عملها لمساعدة وتعزيز وحماية حقوق االنسان،للقيام ب المظالم الموجودة والجديدة

 

 على ما يلي تم االتفاقفقد 

 

 1المادة 

 تعاونال

منظمة وضمن من أجل تسهيل تحقيق األهداف الواردة في النصوص القانونية األساسية المتعلقة بكل 

وتقديم كل الدعم  نعلى التعاوIOI و AOMAا، توافق جمعيتا مبإعداد لوائح كل منهحدود اختصاصهما 

 المتبادل في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز مفهوم أمين المظالم.

 

 خبراتالوأفضل  تجاربوالتعاون وتبادل العلى إقامة روابط خاصة للصداقة IOI و AOMAتوافق 

 .برنامج للتعاون في القطاعات ذات االهتمام المشترك يتم تشاركوس

 

أشكاال عدة، بما في ذلك المشاركة المتبادلة في المؤتمرات واالجتماعات، وتنظيم هذا التعاون قد يتخذ 

 .زيارات دراسية وحلقة عمل تدريبية فضال عن تبادل عام للمعلومات والخبرات



 2المادة 

 المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات

العمل والدورات البعض للمشاركة في المؤتمرات وحلقات  ادعوة بعضهمب IOIو AOMAتقوم س

 مجال امانة المظالم و/او حقوق االنسان. ها فيميتنظيتم التدريبية التي 

 

مشاركة كال الطرافين في جميع األنشطة التي تعتبر في  التشجيع المتبادل على IOIو AOMAتتفق 

كل منظمة من دعوة ممثلين عن كما ستتم . لمبادئ التأسيسية لكل منظمةذلك وقفاً لا، وممفيدة لتقدم كل منه

الطرفين لحضور المؤتمرات واللقاءات من قبل نظيرتها أو أي المنظمات والجمعيات الدولية أو اإلقليمية 

 تتفق أنشطتها مع األهداف والمراجع المشتركة التي حددها هذا االتفاقالتي 

 

 3المادة 

 زيارات دراسية وحلقات عمل تدريبية

وحلقات عمل تدريبية وغيرها من اإلجراءات التي تهدف  زيارات دراسية IOIو AOMAتنظم ان  يمكن

 .إلى تبادل الخبرات المهنية وتحسين التدريب المتبادل لموظفيها

 

كلما  نظيراتهافي حلقات العمل التدريبية التي تنظمها  IOIو AOMA سيتم تشجيع مشاركة أعضاء من

 .تسمح ميزانية المشروع بذلك

 

 4المادة 

 تبادل المعلومات

في  الهامة التي تضطلع بهاالقرارات واألنشطة  بشأنالمعلومات  IOIو AOMA تبادلان ت يمكن

الخاصة بكل منها. عند  قواعدمع الالمجاالت ذات االهتمام المشترك والتي حددها هذا االتفاق بالتوافق 

من  IOIو AOMAتبادل المعلومات واالتصال بين أعضاء الجمعيتين  وترويج القيام بذلك، سيتم تشجيع

 .قبلهما

 

 .التشريعات، والمستندات القانونية والوثائق الخلفية أو أوراق القضية IOIو AOMAتتبادل  يمكن ان

 

على مساعدة بعضها البعض ألقصى حد ممكن، في تقديم االستشارات لتعزيز  IOIو AOMAتوافق 

 .أنحاء العالمالمظالم في جميع  أمانةو سة في تعزيز وحماية حقوق اإلنساندور كل مؤس

 



 5المادة 

 الشروط واألحكام

جل . من أعلى حدة الطرفان في كل حالة قررهايسيتم تحديد شروط وأحكام تنظيم أنشطة خاصة محددة 

بالحفاظ على اتصاالت منتظمة واالنخراط في  IOIو AOMAتلتزم ، وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ

 .المتبادلة ستشاراتاال

 

 6المادة 

 والنقضالنفاذ، التعديل دخول حيز 

يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين. يظل ذلك ساري المفعول 

تلقائيا لنفس المدة من الوقت ما لم يقوم أي من الطرفين باعطاء إشعار  هدلمدة خمس سنوات وسيتم تمدي

 .لالتفاق قبل ثالثة أشهر على األقل من انتهاء الصالحيةكتابي للطرف اآلخر من رغبتها في وضع حد 

 

من الممكن اقتراح تعديالت او اضافة مكمالت الى هذا االتفاق بناء على مبادرة من أحد الطرفين. وتدخل 

 .التعديالت حيز النفاذ عندما تتم الموافقة عليها من قبل الطرفين

 

إنهاء االتفاق سيتم . ين بتقديم إشعار خطي إلى أخرىمن جانب واحد من الطرف االتفاق اهذقد يتم نقض 

 ثالثة أشهر من تاريخ هذا اإلشعار.بعد 

 

 في خمسة إصدارات  3162أبريل  61فيينا، النمسا يوم تم التوقيع على هذا االتفاق في 

بمثابة اإلنجليزي  صدارعتبر اإلويإلسبانية، البرتغالية والعربية. اإلنجليزية، األلمانية، الفرنسية، ا

 .األصلياإلصدار 

 

 

 

 

……………………………………  ……………………………… 

 DNZM ،CBEديم بفرلي أ واكم،     السيدة عليمة ديبورا تراوره

 IOI رئيس   AOMA لرئيس األولى المساعدة

 رئيس أمناء المظالم لنيو زيلندا    وسيطة الفاسو، بوركينا فاسو


