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 عامةحكام أ

 ن المجلس التنفيذي:إ

 ؛313، 31 لمواداالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وعلى وجه الخصوص  في االعتبارأخذ إذ ي

 ASSEMBLY/DEC.227 (XII) AND ASSEMBLY/DEC.365 (XVII)المقررين  في االعتبار أخذوإذ ي

 بشأن اللجان الفنية المتخصصة.

 عتمد قواعد اإلجراءات التالية:ي

 1 المادة

 التعاريف 

 :في هذه القواعد

 " مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛المؤتمر"تعني كلمة  (أ)

للنقل والبنية التحتية عبر القارية " رئيس اللجنة الفنية المتخصصة ئيسلرا"تعني كلمة  (ب)

 ؛واألقاليمية والطاقة والسياحة

 االتحاد األفريقي؛ مفوضية "المفوضية"تعني كلمة  (ج)

  ؛" القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيالقانون التأسيسي"تعني عبارة  (د)

 األفريقي؛ لالتحاد " المجلس التنفيذيالمجلس التنفيذي"تعني عبارة  (ه)

 " دولة عضوا في االتحاد األفريقي؛دولة عضو"تعني عبارة  (و)

 اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي؛ "اللجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة  (ز)

 ؛": االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي"االتحاد ةتعني كلم (ح)

للنقل والبنية التحتية عبر " نواب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة نواب الرئيستعني عبارة " (ط)

 ص على خالف ذلك.يتم الن، ما لم القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

 

 2المادة 

 الوضع 

جهاز  للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة اللجنة الفنية المتخصصةتعتبر

 أمام المجلس التنفيذي. ةمسؤولهي ( )ز( من القانون التأسيسي و3) 1التحاد وفقا للمادة ل تابع

 3المادة 

 التشكيلة
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 ة والسياحةللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقتتكون اللجنة الفنية المتخصصة  .3

 الدول األعضاء. في النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحةمن الوزراء المسؤولين عن 

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة دورة اللجنة الفنية المتخصصة سبق ي  .7

الت عن القطاعات التي تقع ضمن مجاين خبراء الدول األعضاء المسؤولاجتماٌع ل والسياحة

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اختصاص اللجنة الفنية المتخصصة 

 ع مراعاةم، لألحكام ذات الصلة من هذه القواعد الخبراء خضع اجتماعيلها.  ا  تحضير والسياحة

 أي تغييرات.

 4 المادة

 االعتماد

للنقل والبنية جنة الفنية المتخصصة دورات الل المشاركين فييكون أعضاء وفود الدول األعضاء 

الدول  قبل ممثلين معتمدين حسب األصول من التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

 األعضاء.

 5 المادة

 الصالحيات والمهام

اللجنة  تقوممن القانون التأسيسي لالتحاد،  31باإلضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة  .1

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، من جملة أمور تخصصة الفنية الم

 :التالية أخرى، بالمهام

الشبكات القارية للنقل والطاقة و نية التحتية،بال بحث المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير  .أ

 ؛ت التصحيحيةاإلجراءا بشأن وتقديم التوصيات والسياحة والخدمات ذات الصلة

إلى جانب برامج ومشاريع االتحاد الخاصة  السياسات القارية واالستراتيجيات اإلنمائية إعداد  .ب

 ؛والمؤتمر لبحثها الطاقة والسياحة وتقديمها إلى المجلس التنفيذيي قطاعوالبنية التحتية و بالنقل

اد األفريقي بشأن لالتح السياساتمقررات أجهزة صنع  مراقبة ورصد وتقييم تنفيذضمان  .ج

 ؛البرامج والمشاريع القطاعية والقطاعية الفرعيةو السياسات

 نين والدوليين والقارييضمان تنسيق البرامج والمشاريع التي يقوم بها مختلف الشركاء اإلقليمي .د

والطاقة والبنية التحتية  الشبكات األفريقية للنقلطويرمن أجل ت بالتعاون مع االتحاد األفريقي

 ؛سياحة والخدمات ذات الصلةوال

فاع عن لدلاعتماد استراتيجيات كسب التأييد ب ةصيالتورصد العالقات مع الشركاء الدوليين و .هـ

 والطاقة والسياحة في االقتصاد العالمي؛والبنية التحتية مصالح أفريقيا في مجاالت النقل 

ادرة منها أو بطلب من المجلس تقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس التنفيذي، سواء  بمب .و

والطاقة  والبنية التحتية التنفيذي، بشأن تنفيذ برامج االتحاد األفريقي حول قطاعات النقل

 ؛والسياحة

 .المجلس التنفيذي أو المؤتمر ليهاالقيام بأية مهام أخرى يوكلها إ .ز

 ليمية والطاقة والسياحةللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقايجوز للجنة الفنية المتخصصة  .2

 .حسبما تراه ضروريا، مؤقتةعمل  مجموعاتو فرعية لجانتشكيل 
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 للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة تحدد اللجنة الفنية المتخصصة .3

 . شكيلتهاوت واليتهاو مؤقتةالعمل المجموعات و فرعيةال لجانهذه المهام 

 6 المادة

 اد قعمكان االن

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية للجنة الفنية المتخصصة الدورات العادية  عقدت   .1

 .االتحاد في مقروالطاقة والسياحة 

 النفقات مسؤولة عن جميع الدولة العضو المضيفة، تكون االتحاد مقر خارج الدورة عقد ي حالف .2

 المقر. خارجلدورة عقد انتيجة  المفوضيةحملها اإلضافية التي تت

جوز للدول األعضاء التي تقدم عرضا ي( من قواعد إجراءات المؤتمر، ال 1) 1وفقا للمادة  .3

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة الستضافة دورات اللجنة الفنية المتخصصة 

تيفاء معايير محددة اسوينبغي لها  خاضعة للعقوباتالعضاء األدول ضمن الأن تكون  والسياحة

 مسبقا، بما في ذلك توافر مرافق لوجستية كافية وبيئة سياسية مواتية.

اللجنة تخذ ، تما ( أو أكثر من الدول األعضاء عرضا الستضافة دورة7تقدم دولتان ) عندما .4

بشأن قرارا  للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةالفنية المتخصصة 

 باألغلبية البسيطة. االنعقاد مكان

للنقل والبنية استضافة دورة للجنة الفنية المتخصصة ت تعجز دولة عضو كانت عرض عندما .5

عن القيام بذلك، ت عقد الدورة في مقر االتحاد،  التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

  ما لم يرد عرض جديد ومقبول من الدول األعضاء.

 7ة الماد

 عقد الدورات

للنقل والبنية تكون المفوضية مسؤولة عن عقد وخدمة جميع اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة 

 .التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

 8ادة مال

 النصاب القانوني

بنية للنقل والمن دورات اللجنة الفنية المتخصصة  وزارية يتكون النصاب القانوني ألية دورة .1

من أغلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة  التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

 للتصويت.

العمل المؤقتة للجنة مجموعات للجان الفرعية أو واالخبراء  يتكون النصاب القانوني الجتماعاتو

من األغلبية  ة والسياحةللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقالفنية المتخصصة 

 البسيطة.
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 9ادة مال

 الدورات العادية

في  للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةتجتمع اللجنة الفنية المتخصصة 

 .(7) مرة كل سنتين دورة عادية

 11ادة مال

 جدول أعمال الدورات العادية

 البنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةللنقل وتعتمد اللجنة الفنية المتخصصة  .1

 جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة.

دورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجنة الفنية أي جدول أعمال مشروع تِعدّ المفوضية  .2

ل أن يشم ويجوزللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، المتخصصة 

جدول األعمال ووثائق  مشروع بنودا مقترحة من الدول األعضاء. ترسل المفوضية أو ابند

 ( يوما على األقل.11ثالثين )بافتتاح الدورة إلى الدول األعضاء قبل العمل 

 11 ادةمال

 جدول األعمال  فيالمدرجة  البنود األخرى

ورة من دورات اللجنة الفنية دطرحه خالل بند إضافي تود إحدى الدول األعضاء أي بحث  يتم

فقط في إطار بند "ما  للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةالمتخصصة 

 .بشأنها قرارللنقاش أو التخاذ تطرح وال للعلم فقط هذه البنود وتكون مثل يستجد من أعمال". 

 12ادة مال

  الدورات االستثنائية
للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اللجنة الفنية المتخصصة  جتمعيجوز أن ت .3

اللجنة الفنية أو  لالتحاد أجهزة صنع السياسةعلى طلب من  بناء   دورة استثنائية في والسياحة

أي دولة عضو أو  للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةالمتخصصة 

 .الالزمة توفر األموالشريطة  أغلبية ثلثي الدول األعضاءوافقة مبعد 

  المذكورة أعاله. 6وفقا للمادة  عقد الدورات االستثنائيةت   .2

 13 ادةمال

 جدول أعمال الدورات االستثنائية

قبل  لدول األعضاءا إلىستثنائية االورة دال ووثائق عمل جدول أعمالمشروع  ترسل المفوضية .1

 .على األقل ( يوما31خمسة عشر )بالدورة  افتتاح

 اهتماما عاجال من التي تتطلب البند أو البنودعلى  فقط ستثنائيةاالدورة ال جدول أعمالقتصر ي .2

 .للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةاللجنة الفنية المتخصصة 

 14 ادةمال

 مغلقةمفتوحة والال الدورات
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للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اللجنة الفنية المتخصصة  دورات جميع تكون

 مفتوحة. دوراتها من اأيأن تكون  بسيطةالغلبية األب أن تقرريجوز لها  غير أنه. مغلقة والسياحة

 15ادة مال

 لغات العمل

رية واألقاليمية والطاقة للنقل والبنية التحتية عبر القااللجنة الفنية المتخصصة  تكون لغات عمل

 .االتحادلغات عمل هي  والسياحة

 16ادة مال

 هيئة المكتب

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اللجنة الفنية المتخصصة نتخب ت   .1

إجراء  بعدو والتوزيع الجغرافيالتناوب والتمثيل القطاعي المتوازي  على أساس ،والسياحة

 نواب الرئيس ، وتحديداهيئة المكتبفي اآلخرين عضاء رئيس واأل، الزمةالمشاورات الال

 مقرر.الو( 1) ثالثةال

 (.7)مدة سنتين ل مناصبهم أعضاء هيئة المكتب يشغل  .2

 في السنة.مرة واحدة  المكتبهيئة  تجتمع .3

 17ادة مال

 رئيس ال مهام

 قوم الرئيس بما يلي: ي .1

 .ستثنائيةالعادية واال الدوراتمداوالت رئاسة جميع  (أ

 .الدورات واختتام افتتاح (ب

 .عليها لموافقةلالجلسات  محاضر تقديم (ج

 .مداوالتال توجيه (د

 .التصويتإعالن نتائج وعليها  للتصويتالمطروحة للنقاش  المسائلعرض  (ه

 .في نقاط النظام البت (و

 .اللياقة خالل مداوالت الجلساتأصول الرئيس النظام ويكفل  .2

، يقوم نواب الرئيس أو المقرر، حسب ترتيب لمنصبافي حالة غياب الرئيس أو شغور  .3

 انتخابهم، بمهام الرئيس.

اللجان الفنية  جميعاالجتماع السنوي لهيئات مكاتب المجلس التنفيذي ودورات  يحضر الرئيس .4

 .المتخصصة

 18 ادةمال

 والمشاركة الحضور
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دورات ال اقة والسياحةالنقل والبنية التحتية والطزراء المسؤولون عن ، يحضر الو1 وفقا للمادة .1

معتمدون  ممثلونتولى تمثيلهم ي، شخصيا تعذر حضورهم في حال. وشخصيا شاركون فيهايو

  .حسب األصول

اللجنة  دورات اإلقليمية لحضورالمجموعات االقتصادية و االتحاد أجهزة يدع ى ممثلون عن .2

 .لطاقة والسياحةللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية واالفنية المتخصصة 

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اللجنة الفنية المتخصصة  تدعويجوز أن  .3

 . ويجوز دعوة هؤالء المراقبينلحضور دوراتها بصفة مراقب مؤسسة أي شخص أو والسياحة

 .لتقديم مداخالت شفوية أو كتابية ولكن ال يحق لهم للتصويت

 19 ادةمال

 راتاقرالمطلوبة التخاذ ال يةاألغلب

 للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةاللجنة الفنية المتخصصة  تخذت .1

 وفي حالة تعذر ذلك: توافقالب تهااقرار جميع

 بأغلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة للتصويت، على المستوى الوزاري. -أ

 األعضاء المؤهلة للتصويت، على مستوى الخبراء. للدولية البسيطة بباألغل –ب 

 .للتصويت األعضاء المؤهلة البسيطة للدول اإلجرائية باألغلبية المسائلحول رات االقر ت تّخذ .2

 للدول باألغلبية البسيطة ،أم ال ما إجرائية مسألة بشأن ما إذا كانت أيضا راتاقرال تحدَّد .3

 .للتصويت األعضاء المؤهلة

للنقل اللجنة الفنية المتخصصة دون اعتماد  مؤهلة للتصويتالعضاء األدول ال عامتناال يحول  .4

 .توافقالرات باالقر والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة

 21 ادةملا

 راتاقرالتعديل 

 طرحه في أي وقت قبل أن يتم من قبل مقدمه عليه تعديلأي  أو المقترحالقرار  سحب يجوز .1

 .صويتللت

 تم سحبه. الذيالتعديل  أو القرار إعادة تقديم أخرى دولة عضو يجوز ألي .2

 21ادة مال

 نظامالنقطة 

. بشأن أية مسألة المداوالت خاللمسألة  أي نقطة نظام بشأن عضو أن تثير دولة يجوز ألي .1

 القواعد. وفقا لهذه ،نقطة النظام في افور الرئيسويبت 

 للتصويت ر على الفوراوي طرح القر. قرار الرئيس تطعن في أن يجوز للدولة العضو المعنية .2

 .باألغلبية البسيطةالبت فيه و
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المسألة قيد  جوهر حولأن تتحدث ، نقطة نظام عند إثارة ،المعنية لدولة العضويجوز لال  .3

 .المناقشة

 22ادة مال

 وتناول الكلمة قائمة المتحدثين

 حسب، من القانون التأسيسي 71 لمادةااة مع مراع خالل المناقشة، يعطي الرئيس الكلمة، .1

 أعلن به المتحدثون نيتهم في تناول الكلمة. الترتيب الذي

 الرئيس. دون موافقة أن يتناول الكلمة و آخرمدع أووفد ي ال يجوز أل .2

 :بما يلي القيام ،خالل المناقشةرئيس، يجوز لل .3

 ؛هاوإعالن إقفال قائمة المتحدثينقراءة  (أ

 ؛متحدث انحرفت مداخلته عن الموضوع قيد النقاش أي انتباه استرعاء (ب

 حق الرد؛ بررت المتحدثين بعد إقفال قائمةكلمة أ لقيت  رأى أن، إذا وفد الرد ألي حق إعطاء (ج

المادة مع مراعاة  المسألة قيد المناقشة بغض النظر عن وفد المسموح به لكل الوقت تحديد (د

 من هذه المادة. 1 الفرعية

 دقائق.( 1) بمدة ال تتجاوز ثالث اإلجرائية بشأن المسائللمداخالت تحديد ا يجوز للرئيس .4

 23ادة مال

 النقاش إقفال باب

 ، حسب تقديره، إذا تمت مناقشة مسألة ما بشكل واف.لنقاشايجوز للرئيس إقفال باب 

 24ادة مال

 تأجيل االجتماع تعليق أو

 وال ي سمح .هأو تأجيل االجتماع تعليقتقترح أن مسألة،  أية خالل مناقشة ،دولة عضو يجوز ألي

 للتصويت. قتراحاال هذا فورا يطرح الرئيسو. المقترحا بمناقشة هذ

 

 25ادة مال

 اإلجرائية ترتيب االقتراحات

على جميع  أدناه، حسب الترتيب الوارد ،األسبقيةكون للمقترحات التالية ، ت73 المادة مع مراعاة أحكام

 :جتماعاال األخرى المطروحة أمام االقتراحات

 ؛االجتماعتعليق  (أ

 ؛جتماعاال تأجيل (ب

 قيد البحث؛الموضوع  تأجيل مناقشة (ج

 .قيد البحثالموضوع النقاش حول إقفال باب  (د
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 26ادة مال

 التصويت حقوق

 .واحد صوتٌ  المؤهلة دولة من الدول األعضاء يكون لكل .3

 الحق في أسيسيمن القانون الت 71 بموجب المادة لعقوبات الخاضعة لدول األعضاءل كوني ال .7

 .التصويت

 27دة امال

 راتاالقرالتصويت على 

يقوم الرئيس فورا بطرح المقترح بجميع  التوصل إلى توافق، إذا تعذرو ،نقاشبعد إقفال باب ال

بها  يتمإثارة نقطة نظام متعلقة بالطريقة التي  ي حالةف التصويت إال وقفصويت. وال يتم ته للتعديالت

 التصويت.

 28ادة مال

 التعديالت تصويت علىال

 .للتصويت التعديالت، يطرح الرئيس جميع التوصل إلى توافقتعذر  إذا .3

 .ا منهأو حذف إليه إذا كان يشكل إضافة النص تعديل على بمثابة اقتراحأي  يعتبر .7

 29ادة مال

 التصويتطرق 

 طرق لطاقة والسياحةللنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية واالفنية المتخصصة  اللجنة تحدد

 .التصويت

 31ادة مال

 التوصياتالتقارير و

التقارير  ،للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةاللجنة الفنية المتخصصة  تقدم

 لبحثها. إلى المجلس التنفيذي مداوالتهاالتوصيات المنبثقة عن و

 31ادة مال

 تنفيذال

مبادئ أن تضع  نقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحةللللجنة الفنية يجوز 

 القواعد. هذه لتنفيذ تكميلية توجيهية أو إجراءات

 32ادة مال

 التعديالت

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اللجنة الفنية المتخصصة قترح ت يمكن أن

 .لبحثها القواعد على هذه فيذي إدخال تعديالتالتن مجلسال على والسياحة
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 33دة امال

 حيز التنفيذ دخولال

 المجلس التنفيذي. بلقاعتمادها من  حيز التنفيذ فور هذه القواعد تدخل

 

 ..........في ...للمجلس التنفيذي المنعقدة  رة العادية الـ.............اعتمدتها الدو


