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 التقرير األول 
 ( 1)   مشرتك                                                                                                                           

 العربية  رمجهورية مص 
 جملس النواب

 ــــ
 الفصل التشريعي األول 

 اخلامس  دور االنعقاد العادي
 ـــ

 اللجنة املشرتكة  
 من

 الشباب والرياضة جلنة 
 ومكتبي جلنتي الشئون اإلفريقية والدفاع واألمن القومي 

 ـــ 
 السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة  فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا،تحية طيبة وبعد، 
الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون اإلفريقية والدفاع واألمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية 

بشأن الموافقة على اتفاقية مقر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم بين   2020لسنة    149مصر العربية رقم  
، برجاء 12/2/2020القدم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ    جمهورية مصر العربية واالتحاد اإلفريقي لكرة

 التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
مقرًرا احتياطًيا، ،  محمد أحمد زايد  /مقرًرا أصلًيا، والسيد النائب  ،وقد اختارتني اللجنة المشتركة

 لها فيه أمام المجلس.
                                 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

 
       3/5/2020                                                     

 
 املشرتكة  رئيس اللجنة

 )م. أشرف رشاد الشريف(  
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 تقرير 

 اللجنة املشرتكة من 
 جلنة الشباب والرياضة 

 عن   والدفاع واألمن القومي   ، ومكتبي جلنتي الشئون اإلفريقية
بشأن املوافقة على اتفاقية مقر االحتاد    2020لسنة  149قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 

 فريقي لكرة القدم،  مجهورية مصر العربية واالحتاد األاإلفريقي لكرة القدم بني 
 2/2020/ 12املوقعة فى القاهرة بتاريخ 

 ــــ
إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب  2020من أبريل سنة  22ه المعقودة يوم األربعاء بجلست أحال المجلس

والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون اإلفريقية والدفاع واألمن القومي، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر االتحاد اإلفريقي 
، وذلك 2020/ 12/2عة فى القاهرة بتاريخ  لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم، الموق

 لدراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
من وزارة الشباب  وقد حضره ممثاًل عن الحكومة ، 3/5/2020بتاريخ فعقدت اللجنة المشتركة اجتماًعا لنظره 

 : السيدينكل من  والرياضة
 لوزير الشباب والرياضة.المستشار القانوني ، محمد دياب /المستشار -
 المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة.، ضياء الدرجلى/  المستشار -

نائب رئيس اللجنة الخماسية   ،جمال محمد علي  /لالتحاد المصري لكرة القدم الدكتور  كما حضر االجتماع ممثال
  .المكلفة بإدارة شئون االتحاد المصري لكرة القدم

، واستعادت نظر (1)  القرار المشار إليه ومذكرته االيضاحية في اجتماعها المشار إليه  نظرت اللجنة المشتركة
بشأن طريقة إقرار  (2) واطلعت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةالدستور والالئحة الداخلية للمجلس، 

من الدستور والمادة  151االتفاقية المشار إليها والذى انتهى أنها ال تتضمن ما يخالف الفقرة األولى من المادة 
  .من الالئحة الداخلية للمجلس 197

 

 
 مرفق بالتقرير 1
 .22/4/2020نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم األربعاء  2
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وفي ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة المشتركة تقريرها 

 على النحو التالي:مبوًبا 
 . مقدمة

 أواًل: الهدف من االتفاقية المعروضة.
 ثانًيا: أهم األحكام الواردة فى االتفاقية. 

 ثالًثا: رأي اللجنة المشتركة. 
 : مقدمة 

، هو المنظمة األفريقية المسؤولة عن كرة القدم في قارة لكنفدرالية األفريقية لكرة القدما  االتحاد األفريقي لكرة القدم أو
ويضم في عضويته  ، Confederation of African Football)) (CAFعرف اختصاًرا باسم الكاف )أفريقيا ي  

وهو المنظمة المسئولة عن تنظيم بطولة كأس األمم األفريقية وبطوالت األندية ، اتحاد كرة قدم للدول األفريقية 54
....الخ( وجميع بطوالت كرة القدم للكبار -كأس االتحاد الكونفدرالى األفريقى  -األفريقية )دوري أبطال أفريقيا 

 والناشئين. 
عبد الحليم محمد وشارك في تأسيسه وكانت فكرة أطلقها الدكتور  1957عام  اإلفريقي لكرة القدم تأسس االتحاد 

ع التي أدت إلى تأسيس كانت بداية الدوافحيث  ؛جنوب أفريقيا( -أثيوبيا  -السودان  -أربع دول هي )مصر 
فريقي لكرة القدم هو اقتراح أطلقه الدكتور السوداني عبد الحليم محمد، وكان معه الرئيس األول لالتحاد االتحاد األ

والسودانيون عبد الرحيم شداد وبدوي  ،عبد العزيز سالم، ومحمد لطيف ويوسف محمد المصري الجنسية أيضا 
والجنوب أفريقي وليام فيل؛ حيث تدارسوا إمكانية إنشاء اتحاد إقليمي وإقامة بطولة تجمع   ،محمد وعبد الحليم محمد 

 ؛ 1956بالبرتغال في يونيو عام شعوب القارة األفريقية، وقد تم هذا االجتماع خارج حدود القارة في مدينة لشبونة 
كانت العاصمة البرتغالية تستضيف مؤتمر االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، وقد حضر ذلك المؤتمر أربع حيث 

دول من قارة أفريقيا وهي مصر، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، حيث تم عرض تلك الدول لفكرة إنشاء االتحاد 
وعقب انتهاء المؤتمر، ، القدم في هذا التجمع، وذلك أثناء مناقشة القضايا ذات االهتمام المشتركاإلفريقي لكرة 

للقيام بصياغة   1957عقدت الدول األفريقية األربعة العزم على االجتماع مرة أخرى في مدينة الخرطوم في فبراير  
 .م األفريقيةمشروع النظام األساسي لالتحاد ومناقشة انطالق أول بطولة لكأس األم

وفي غضون ذلك، أدلى االتحاد الدولي لكرة القدم بصوته في المؤتمر المنعقد في مدينة برن بسويسرا لالعتراف 
بأفريقيا كاتحاد، مما أعطى قارة أفريقيا الحق في تعيين أول ممثل لها في اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة القدم، 

العزيز عبد هللا سالم من جمهورية مصر العربية، وقد تم التوقيع على القانون  وكان هذا العضو هو المهندس عبد 
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، وتم تعيين عبد 1957يونيو    8الدستوري لالتحاد اإلفريقي الجديد الخاص بكرة القدم في مدينة الخرطوم وذلك في  
 هللا سالم كأول رئيس لالتحاد األفريقي. 

إلى أن تم توقيع  2007حتى عام  1957عام  تأسيسه منذ  مصر مقر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم واحتضنت 
بين الحكومة المصرية واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم برئاسة رئيسه السابق عيسى حياتو،  2007اتفاقية المقر عام 

 .2017  ىسنوات، ولكنها انتهت ف 5لمدة  2012تم تجديدها تلقائيا في ثم  
 املعروضة: أوالً: اهلدف من االتفاقية  

مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية تهدف هذه االتفاقية إلى 
كرة القدم فى القارة اإلفريقية وفًقا لنصوص النظام األساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه 

 التاريخي فى مصر وبالتعاون معها. اهلمواصلة تواجد  في الخرطوم، السودان 1957فى 
ا: أهم األحكام الواردة فى االتفاقية. 

ً
 ثاني

 : مادة اشتملت على عدة أحكام تتمثل فى اآلتي  24تضمنت االتفاقية 
  منح ومراقبة وحماية المقر 

تستضيف الحكومة المصرية مقًرا دائًما لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم )الكاف(، وتمنح االتحاد حق استخدامه   -أ
بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة اإلفريقية وفًقا لنصوص النظام  

 األساسي للكاف. 
بالتعاقد، وشراء وبيع العقارات والمنقوالت، فضاًل عن  يتمتع الكاف باألهلية القانونية التي تخوله القيام  -ب 

 بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري. المطبقة اتخاذ اإلجراءات القانونية وفًقا للقوانين المصرية 
بالحصانة من    يتمتع مقر الكاف وممتلكاته وأمواله وأصوله الخاصة وحساباته المصرفية وأرشيفه ووثائقه - ج

كافة اإلجراءات القانونية من حيث التفتيش، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال  
 فى اإلقليم المصري.  أو إجراءات التشريعيةالتدخل من قبل السلطات التنفيذية واإلدارية والقضائية 

ألغراض البحث والتوثيق شريطة  إقامة منشآت فنية ومباني خارج مقره من حين الى آخر يجوز للكاف  -د 
موافقة الحكومة المصرية، وتتخذ الهيئات المختصة فى مصر كافة الترتيبات وفًقا لما يتفق عليه فى  

ة لتلك األغراض،  تخدام الكاف لألماكن المناسباالتفاقيات التكميلية و/أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو اس
وتضمينها فى مقره الرئيسي بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب  

 والرياضة.
تتخذ الحكومة المصرية جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر، فضاًل عن   - ه

 ة لمنع أي إخالل بأمن المقر. اتخاذها التدابير الالزم
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تضمن السلطات المصرية المختصة تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية بما يشمل الكهرباء والمياه  -و 
  – والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والحماية المدنية، وتتخذ اإلجراءات المناسبة  

لضمان عدم تضرر أعمال الكاف، وتعامل السلطات المصرية احتياجات    –حالة انقطاع هذه الخدمات    فى
 عامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية. الكاف بذات األهمية التي ت  

 :االتصاالت واإلصدارات 
ثات الدبلوماسية المعتمدة تتمتع اتصاالت الكاف الرسمية بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبع -أ

 . 1961وفًقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  
كون حرمة المراسالت واالتصاالت الرسمية للكاف مصونة وال تخضع للرقابة أو أي شكل من أشكال ت -ب 

البعثات الدبلوماسية  التدخل أو االختراق، دون المساس بالسيادة الوطنية وبذات الحصانات التي تتمتع بها  
 بين الدول المستقلة. 1961وفقًا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  

   الضرائب والرسوم الجمركية واالستيراد 
 بما يلي:  –سواء كانت مملوكة له أو تحت حيازته   –يستفيد دخل وأصول الكاف وممتلكاته األخرى 

اإلعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة بما فى ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة   -أ
 وضرائب الدخل.

فيما يتعلق باألثاث المكتبي  وضريبة القيمة المضافة اإلعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية  -ب 
 والمنزلي فى حالة توسع المقر.

والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة على االستيراد المتعلق اإلعفاء من الرسوم   - ج
 بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو األجهزة الرياضية المستوردة لالستخدام الرسمي.

 اإلعفاء من الرخص والتصاريح المتعلقة باالستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي.  -د 
 ام الموقوفات.يمنح خمس سيارات على نظ  - ه
تتخذ السلطات المصرية جميع التدابير الالزمة لتسهيل إجراءات الدخول والعبور عبر أراضيها لكل من  -و 

في الدول اإلفريقية واألفراد أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي االتحاد الدولي لكرة القدم واالتحادات الوطنية 
 يرات الالزمة وفًقا للقوانين المصرية.المشتركين فى أعمال رسمية مع الكاف وتمنحهم التأش 

 الحصانات واالمتيازات 
من غير حاملي الجنسية المصرية    -( المرفق باالتفاقية فى مصر  1المذكورون بالجدول رقم )   يتمتع األفراد -1

 باالمتيازات والحصانات التالية:   -  أو من غير األجانب المقيمين فى مصر إقامة دائمة
فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم  الحصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع  -أ

 بمناسبة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم الرسمية. 
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 ومصادرة األمتعة والمتعلقات الشخصية والرسمية. ،واالحتجاز ،والتوقيف ،الحصانة من اإلعتقال -ب 
 لكاف دون المساس بالسيادة الوطنية. صانة من تفتيش األمتعة المخصصة لالستخدام الرسمي لالح - ج
والبدالت والتعويضات التي يتقاضونها من   ،والمكافآت  ،الضرائب على المرتبات  :اإلعفاء من كل من -د 

 ومصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم.  ،وضريبة القيمة المضافة ،الكاف
وأي منقوالت يحق لهم   ،وحسابات بالنقد األجنبي ،النقد األجنبي :حرية امتالك أو اإلحتفاظ بكل من - ه

 إخراجها من مصر من خالل القنوات الشرعية. 
 حرية تملك عقار داخل مصر لالستخدام الشخصي.  -و 
ي تمنح فى أوقات األزمات الدولية ألعضاء  نفس الحماية والتسهيالت الخاصة بالعودة إلى الوطن الت - ز

 البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى مصر.
 بذات اإلمتيازات -  أو من ينوبه من أحد نوابه أو سكرتيره العام خالل فترة غيابه - يتمتع رئيس الكاف  -2

ويتمتع نواب رئيس الكاف وسكرتيره العام   ،والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية
بذات االمتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة المصرية لمن هم على درجة مماثلة من أعضاء البعثات 

 الدبلوماسية المعتمدة في مصر.
واستالم وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعمالت    يحق للكاف فتح وإدارة حسابات بنكية -3

للقواعد والتعليمات  األجنبية وغيرها من األوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية وذلك وفًقا 
 المقررة من جانب البنك المركزي المصري.

  الخالفات:تسوية 
إخالل بااللتزامات الواردة باالتفاق أو إنهاء هذا االتفاق أو أي نزاع  أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو   -أ

وتكون لغة التحكيم   تم حله إما بالطرق الودية أو الوساطة أو التحكيم آخر بشأن أي اتفاقيات تكميلية له ي 
 .اللغة اإلنجليزية

ن اللجوء إلى التحكيم  فى حالة اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع أو تسوية خالف قد ينشأ بين الطرفين يمك  -ب 
داخل جمهورية مصر العربية بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفًقا لقواعد التحكيم الخاصة  

 بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
 إلفريقي لكرة القدم  تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إخطار الجانب المصري كتابًيا االتحاد ا :حيز النفاذ

ويتم  اعتمادهابإتمام اإلجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق ويسري العمل بها لمدة عشر سنوات من تاريخ 
تجديدها تلقائًيا إذا لم يقم أي من الكاف أو الحكومة بإخطار الطرف اآلخر كتابًيا برغبته في عدم تجديد اتفاقية  

 المقر قبل ستة أشهر من نهاية مدتها. 
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 :هذا االتفاقية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تقيم أو ال تقيم عالقات دبلوماسية مع    تسري   سريان االتفاقية
أية دولة معنية في أي مسألة تتعلق بهذه االتفاقية أو ناشئة عنها وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة المعنية 

 أو رعايا مصر.  نيالدبلوماسي تمنح امتيازًا أو حصانة مماثلة للمبعوثين 
ا: رأي اللجنة املشرتكة: 

ً
 ثالث

   :ترى اللجنة المشتركة
كإحدى الدول المؤسسة لالتحاد األفريقي لكرة القدم،  تأتي تأكيًدا لدور مصر التاريخي أن االتفاقية المعروضة  -

الذي تكلل باستضافتها لمقر االتحاد بالقاهرة، وهو األمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في أفريقيا  
القدم  سيما في مجال كرة ، ال أيًضا الرياضيةبل و على المستويات السياسية واالجتماعية والثقافية، ليس فقط 

، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات 1957كون مصر أول دولة تفوز بكأس األمم األفريقية عام 
 .الفوز بالكأس بسبع بطوالت 

كافة التسهيالت والتجهيزات لمقر االتحاد األفريقي لكرة حرص مصر على تقديم يؤكد فاقية تلك االت عقد أن  -
من أجل التصدي لمحاوالت نقل مقر الكاف خارج الدولة المصرية وأن هناك جهوًدا حثيثة بذلت من  القدم

برصد ميزانية لهذا البند، وتقديم جميع   لدعم مقار االتحادات الدولية في مصر الدولة خطةفي إطار  مصر
أن وجود مقر اتحاد قاري يمثل إضافة قوية وينعش االقتصاد بجانب الترويج للسياحة وعدد  سيما  ، الالتسهيالت 

  .المزايا الهامةمن 
 وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى القرار اآلتي:واللجنة المشتركة توافق على هذه االتفاقية، 

وفق على اتفاقية مقر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية واالتحاد و  "  
وذلك مع التحفظ بشرط ، 12/2/2020األفريقى لكرة القدم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 

 ".التصديق
 

 املشرتكة  رئيس اللجنة
 )م. أشرف رشاد الشريف(  


