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 التمثيل. 1

 الوطنيةهيئة لل معتمد رئيس ،يينقياألفرالعامين  جلينالمس لجنة في شاركت دولة كل يمثلينبغي أن . 1

 .االقتضاء حسب خبراءو مستشارينو ممثلين يضم أن وفد لكل ويجوز. المدني للتسجيل
 

 التوجيهية اللجنة. 2

 مع عملوالتي ست التوجيهية، اللجنة باسم يلي فيما إليه يشار فريقا، العامين األفريقيين المسجلين لجنة تشكل. 2

 المدني التسجيل بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامجأمانة و المدني التسجيل عن المسؤولين الوزراء مؤتمر مكتب

 .الوزراء مؤتمر وتوصيات قرارات تنفيذ في ألفريقيا االقتصادية اللجنة في الحيوية واإلحصاءات
 

 عضويتهم وفترات المكتب أعضاء  2.1

 سبعة من مكونة توجيهيةالعامين األفريقيين، لجنة  المسجلين لجنةب تنتخ األول، العادي اجتماعها بداية في. 3

 لجنةمن أعضاء  وعضوين وثاني، أول ومقررين ،للرئيس ثان أول ونائب ونائب رئيس من تتألف أعضاء،

 واللغات الجغرافي التوزيع المكتب أعضاء انتخاب في ويراعى. سنتين لمدة العامين األفريقيين المسجلين

 .بالتزكية االنتخابات تكونينبغي أن و. ممكن حد أقصى إلى الجنسين بين والتوازن
 

 .الوزراء مؤتمر تسبق التي اجتماعاتها وقت في التوجيهية اللجنة اجراء انتخاب . ينبغي4
 

العامين  المسجلين لجنةل العادي االجتماع يبدأ أن بمجرد مهامهاب حديثا المنتخبة التوجيهية اللجنة تضطلع. 5

 .المقبلة التوجيهية اللجنة انتخاب حتىعملها  في بقىيجب أن تو ،هاباانتخبدأ فيه  الذي ريقييناألف

 عضوا كان شخص أي انتخاب يجوز وال. متتاليتينفترتين ل التوجيهية اللجنة أعضاء انتخاب عادةا يجوز. 6

 .األخيرة واليته رةفت انتهاء على سنتين انقضاء بعد إال متتاليتينفترتين ل التوجيهية اللجنة في

 الوطني المدني التسجيل مكتب في /خليفتهاخليفته يستمرينبغي أن  التوجيهية، اللجنة أعضاء أحد ترك إذا. 7

 التوجيهية، للجنة /تركهاتركه من أشهر 3 غضون في خلف عن يعلن لم وإذا. الفترة نهاية حتى العمل في

 العامين األفريقيين المسجلين لجنة أعضاء من اديجد اوعضبشكل مشترك  التوجيهية اللجنة تختار أن يجوز

 .التوجيهية اللجنةجديد ب عضو انتخاب يتمعندما  التالية، العامة الدورة انعقاد موعد حتى

 التوجيهية اللجنة ومهام دور 2.2

 أعضاء ويتعهد. العامين األفريقيين المسجلين لجنة عن نيابة بمهام التوجيهية اللجنة ينبغي أن تضطلع. 8

 .واليتهم فترة أثناء واف نحو على بمهامهم لالضطالع الالزم الوقت بتكريس التوجيهية اللجنة
 

 :التالية المهام التوجيهية اللجنة تتولى. 9

 ،العامين األفريقيين المسجلين لجنة بها هاتكلف التي بالمهام االضطالع( أ)

 ،العامين األفريقيين المسجلين لجنة تاختصاصا في المدرجة واألنشطة األهداف تحقيق ضمان( ب)
 لمناقشةمن أجل ا بنود في الوثائق وتصنيف المؤقت األعمال جدول إعداد في األمانة مع العمل( ج)

 ،معلوماتلوا
 إليها الموكولة والمهام العامين األفريقيين المسجلين لجنة في إليها التوصل تم التي االتفاقات تنفيذ متابعة( د)

 ،العامين األفريقيين المسجلين لجنة قبل من

 لم ما موضوعية مناقشة أي التوجيهية اللجنة تبدأ ال عامة، وكقاعدة. الجتماعاتها الالزم التوثيق في البت( ه)

 ،مناسبة تتوافر وثيقة



2 
 

عند  العادية، االجتماعات بين الفاصلة الفترة في خاص اجتماع العامة، يجري عقد األمانة مع بالتشاور( و)

 و ،ضاءاالقت

 المسجلين لجنة اختصاصات من 17 الفقرة في إليها المشار والمستقبلية القائمة المهام فرق مع العمل( ز)

 .العامين األفريقيين
 

 التوجيهية اللجنة اجتماعات 2.3

 التي العامين األفريقيين المسجلين لجنةل الدورة العامة مع باالقتران التوجيهية اللجنة اجتماعات تعقد. 10

 .التي تعقد كل عامين العادية الدورات بين الفاصلة الفترات بين اجتماعها وخالل الوزراء مؤتمر سبقت

 اضافية للجنة اجتماعات عقد ويمكن. األقل على شهرين كل مرة افتراضيا اجتماعا التوجيهية اللجنة تعقد. 11

 .أو حسبما يتطلب األمر لقارةا نطاق على المدني بالتسجيل تتعلق أحداث أي مع باالقتران التوجيهية

 

 للتعجيل أفريقيا لبرنامج العامة مانةألا قبل من التوجيهية اللجنة باجتماعات الخاصة اإلعالنات تصدر. 12

 اللجنة أعضاء ويحدد. مسبقا أسابيع ستة نم قلأ قبلالحيوية ليس  واإلحصاءات المدني التسجيل نظم بتحسين

 جميع إتاحة لألمانة ينبغي عامة، وكقاعدة. التوجيهية اللجنة الجتماعات زمةالال الوثائق واألمانة التوجيهية

 من األقل على أسبوعين قبل اإللكتروني البريد طريق عن اآلخرين والمشاركين التوجيهية للجنة الوثائق

 .االجتماع

 

 أداء في يسهم أن يستطيع خبير أو منظمة أو دولة أي اجتماعاتها إلى تدعو أن التوجيهية للجنة يجوز. 13

 .مهامها
 

 

 العامين األفريقيين المسجلين لجنة دورات. 3

 الدورات عدد 3.1

 

 هذه وتكون. سنويا واحدة مرة تجتمع ذلك، خالف العامين األفريقيين المسجلين لجنة تقرر لم ما. 14

 بعد فيما إليه يشار ي،المدن التسجيل عن المسؤولين يينقياألفر للوزراء مؤتمر كل قبل واحدا يوما االجتماعات

 لبعض الترتيبتتولى األمانة يجوز أن و الوزراء. مؤتمر بين لالجتماع أيام ثالثة ولمدة الوزراء، بمؤتمر

 ألفريقيا اإلحصائية اللجنة مع بالتوازي أو عاقببالت ستعقد التي العامين األفريقيين المسجلين لجنة دورات

 ومناقشة معا لالجتماع الهيئتين لهاتين الفرصة إلتاحة األفريقية، ئيةاإلحصا للمكاتب العامين المديرين ولجنة

 .المشتركة المسائل

 

 بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامج أمانة مع بالتشاور استثنائي الجتماعدعو ت أن التوجيهية للجنة يجوز. 15

 .الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل
 

 الدورات مواعيد 3.2

 واإلحصاءات المدني التسجيل بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامج أمانة قبل من دورة كل مواعيد تحدد. 16

 للجنة توصية أي مراعاة مع 13 الفقرة في المحدد النحو على األمانة، باسم يلي فيما إليها يشار التي ،الحيوية

 .المؤتمرات خدمة مرافق بتوفر ورهنا التوجيهية،
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 الدورات انعقاد أماكن 3.3

 تقبل أن التوجيهية، اللجنة مع بالتشاور لألمانة، ويجوز الدورات. فيه تعقد الذي المكان في األمانة تتب. س17

 .بلدها في دورة باستضافة أفريقية حكومة من طلبا
 

 الدورات افتتاح بتاريخ اإلخطار 3.4

 ثمانية قبل االجتماع ومكان تاريخب أي دولة في المختصة السلطة أو العام المسجل خطارا األمانةستتولى . 18

 .الوفدب آخرين أعضاء أي تضم قائمةب العامة األمانة تزويد إلى وتدعوها ،مسبقا األقل على أسابيع
 

 الدورات تنظيم 3.5

 لمناقشة موازية دورات في لجان تشكيل ويمكن. العامةاالجتماعات  في الدورات في العمل مينظينبغي ت. 19

 األمانة وتعلن. العامين األفريقيين المسجلين لجنة من قراراتوعات مشر أو/ و األمر، لزم إذا محددة، مسائل

 .الدورة من األول اليوم في العمل ساعات
 

 العامين األفريقيين المسجلين لجنة لدورات عمالاأل . جدول4

 المؤقت األعمال جدول إعداد 4.1
 من دورة كل قبل المؤقت األعمال لجدو التوجيهية، اللجنة رئيس مع بالتشاور األمانة، ينبغي أن تضع. 20

 .العامين األفريقيين المسجلين لجنة دورات
 

 :بنودا المؤقت األعمال جدول يتضمن أن يجوز. 21
 

 ،الوزراء مؤتمر طلبها( أ)
 ،السابقة ادوراته في العامين األفريقيين المسجلين لجنة اقترحتها( ب)

 ،التوجيهية اللجنة بها أوصت( ج)
 ،األفريقي للتنمية والبنك األفريقي االتحاد ومفوضية ألفريقيا، االقتصادية نةاللج تطلبها( د)

 ،األفريقية اإلحصائية للمكاتب العامين المديرين لجنة أو/  و ألفريقيا اإلحصائية اللجنة طلبتها( ه)

 ،الحيوية في أفريقيا واإلحصاءات المدني التسجيل لنظم األساسي الفريق اقترحها( و)
 ،اإلحصائي األفريقية للتنسيق اللجنة اطلبته( ز)
 ةاإلحصائي نميةلتل األفريقية والندوة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقية ى الدولأحدتها حاقتر( ح)

 ،وغيرها ميالتعل ومؤسسات

 تصل لكي كاف وقت في األساسية الوثائقمع  المؤقت األعمال جدول في إدراجها المقترح البنود تقدم. 22

 .والطباعة بالترجمة لسماحمن أجل ا دورة لكل األول االجتماع قبل أسابيع 8 عن تقل ال ولكن األمانة، إلى

 

 المؤقت األعمال جدول في إلدراجها بنودا تقترح أن ،19 الفقرة إطار في مدرجة غير لمنظمة يجوز. 23

 :أن شريطة العامين األفريقيين المسجلين لجنةل
من  رسميا بند أي يقترح أن وقبل ،األقل على بثماني أسابيع الدورة بدء قبل بنواياها امةالع األمانة تبلغ( أ)

 و ،األمانة تقدمها قد تعليقات ألي الواجب االعتبار يولي شأنه أن

 .الدورة بدء من أسابيع 8 عن يقل ال ما قبل األساسية لوثائقبا موجزا يتضمن رسميا مقترحا تقدم( ب)
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 إذا العامين األفريقيين المسجلين لجنةل المؤقت األعمال جدول في 21 الفقرة ألحكام وفقا حمقتر بند يدرج. 24

 .التوجيهية اللجنة ت عليهوافق
 

 المؤقت األعمال جدولب باغاإل 4.2

 

 المسجلين لجنة لدورة المؤقت األعمال جدول أسابيع، ستة عن يقل ال بما الدورة افتتاح قبل األمانة، تقدم. 25

االلكتروني  موقعال على تظهر التي البنود من بند بكل المتعلقة األساسية الوثائق نيواعنين األفريقيين والعام

طراف األ من وغيرها المدني التسجيل مكاتب وإبالغ األفريقي، االتحادمفوضية و ألفريقيا، االقتصادية للجنة

 .نترنتاال على الوثائق بتوافر المعنية األخرى
 

 األعمال لجدو اعتماد 4.3

 أعمال جدول مكاتبها، أعضاء انتخاب بعد دورة، كل بداية في العامين األفريقيين المسجلين لجنة عتمدت. 26

 .المؤقت األعمال جدول أساس على الدورة تلك

 األعمال جدول تنقيح 4.4

 جدول إلى إضافية بنود إضافة تقرر أن دورة،أي  أثناء ،العامين األفريقيين المسجلين لجنةل يجوز. 27

 البنود تضافو. تنشأ قد التي المشاكل أو واألولويات الدورة، في والمناقشات الوثائق إلى استنادا األعمال،

 منقح أعمال جدول األمانة تعدسوف  ذلك، على وبناء. الدورة أثناء األعمال جدول إلى فقط والعاجلة همةمال

 .الرئيس طلب على بناء
 

 الوثائق. 5

 ةالدور وثائق 5.1

 البنود من بند بكل المتعلقة األساسية الوثائق أسابيع، أربعة عن يقل ال بما الدورة افتتاح قبل األمانة، تقدم. 28

 المعنية والمنظمات العامين المسجلين وإبالغ االنترنت، على اموقعه على المؤقت األعمال جدول في المدرجة

 اإلنترنت على موقعها على الوثائق توافر عن

 جدول في المدرجة البنود ببعض المتعلقة األساسية الوثائق تحميل استثنائية، ظروف في لألمانة، زيجو. 29

 .أسبوعين عن يقل ال بما الدورة افتتاح قبل المؤقت األعمال

 وتكون. الحد هذا من بكثير أقل تكون أن ينبغي أمكن، وحيثما الطول، في صفحات 7 على الوثائق تقتصر. 30

 .والفرنسية اإلنجليزية باللغتين ومتوافرة العمل حون وموجهة موجزة

 .مناسبة وثيقة تتوفر لم ما موضوعية مناقشة بدء يجوز ال عامة، كقاعدة. 31

 األساسية المعلومات وثائق 5.2

 لجنة اجتماع من األقل على أسابيع أربعة قبل األمانة إلى أنشطتها عن مرحليا تقريرا عضو دولة كل تقدم. 32

 .األفريقيين العامين المسجلين

 أنها األمانة رأت إذا األفريقيين العامين المسجلين لجنة إلى أخرى أساسية معلومات وثائق توفير يمكن. 33

 نشرها قبل الوثائق عن االفراج األمانة وتتولى. األفريقيين العامين المسجلين للجنة محتملة أهمية ذات ستكون
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 الحيوية، واإلحصاءات المدني التسجيل نظم بتحسين للتعجيل قياأفري لبرنامج اإللكتروني الموقع على

 تعميمها وسيجري العمل، لغات من( لغات) لغة بأي تكون أن ويمكن. األمر لزم إذا الدورات، في والتوزيع

 .الوثائق تلك ترجمة عن مسؤولة األمانة تكون وال ،(المؤلفون) المؤلف يقدمها التي( اللغات) باللغة فقط

 ومهامها مانةاأل 6.

 األمانة 6.1

 اللجنة في الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل نظم بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامج أمانة ستعمل. 34

 .التوجيهية واللجنة األفريقيين العامين المسجلين جنةل أمانة بصفتها ألفريقيا االقتصادية

 األمانة مهام 6.2

 أن وينبغي األفريقيين، العامين المسجلين لجنة لجلسات فنيةال الخدمات بتقديم األمانة ستقوم. 35

 ،المناسبة الفورية الترجمة وخدمات المؤتمرات مرافق توفر( أ)

 الوكاالت من خبراء وكذلك حكوميين وغير حكوميين خبراء مع رسمية ومراسالت اتصاالت اجراء( ب)

 ،الدولية

 ،االجتماعات قاعات في للقبول الدخول وتصاريخ التسجيل خدمات توفير( ج)

 ،التوجيهية اللجنة إلى تقرير وتقديم والمنظمات، الدول ممثلي اعتماد وثائق فحص( د)

 ،النظر قيد مسائل أي بشأن خطية أو شفهية بيانات تقديم( ه)

 سبةبالن مالية آثار عليها تترتب التي التوصيات بشأن األفريقيين العامين المسجلين لجنة إلى االنتباه لفت( و)

 األساسي الفريق وألعضاء للتنمية، األفريقي والبنك األفريقي، االتحاد ومفوضية ألفريقيا، االقتصادية للجنة

 ،اآلخرين

 في الحيوية واإلحصاءات المدني للتسجيل األساسي الفريق من بدعم ومعارض جانبية أحداث تنظيم( ز)

 .أفريقيا

 األفريقيين العامين المسجلين لجنة جانب من العتمادها توصيات مشاريع إعداد على المقررين مساعدة( ح)

 ،األفريقيين العامين المسجلين لجنة تقرير وإعداد

 ،األفريقيين العامين المسجلين لجنة توصيات تنفيذ متابعة( ط)

 المسائل أو األفريقيين العامين المسجلين لجنة عمل برنامج تنفيذ على تؤثر قد التي المسائل رصد( ي)

 .التوجيهية واللجنة األفريقيين العامين المسجلين لجنة تهم التي ىاألخر
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 المسجلين لجنة قرارات وكذلك االقتضاء، حسب السجالت في وحفظه التقرير وتعميم ونشر طباعة( ك)

 و ،المطلوبة والوثائق األفريقيين العامين

 العامين المسجلين لجنة عمل سير حسن أجل من مطلوبة تكون ربما التي األخرى األعمال بجميع القيام( ل)

 .األفريقيين

 

 

 

 األفريقية المعاهد. 7

 في اإلقليمية االقتصادية والمجتمعات للتنمية األفريقي والبنك األفريقي االتحاد مفوضية مع الفريق يعمل. 36

 .القارة في ةالحيوي واإلحصاءات المدني التسجيل     نظم وتحسين المستدامة التنمية باتجاه المشتركة جهودها

 بالتطوير المعنية األفريقية والندوة األفريقية المعاهد مع وتنسق واألمانة التوجيهية اللجنة تتعاون. 37

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة بعمل يتعلق فيما اإلحصائي

 آخرون مراقبونو مشاركون. 8

 فريقيةا منظماتو ،أفريقية تدريب مؤسساتو ،فريقيةا قليميةا دون منظماتو قليميةا منظمات دعوة سيتم. 38

 أعمال في تشارك حكومية غير منظماتو ،وودز بريتون ومؤسسات ،المتحدة األمم وكاالتو ،دولية حكومية

 .مراقبين بصفة األفريقيين العامين المسجلين لجنة اجتماعات إلى المدني، بالتسجيل متعلقة

 اللغات. 9

 تبلغ أن الدول علی ويتعين. والفرنسية االنجليزية هما األفريقيين العامين ينالمسجل للجنة العمل لغتا تكون. 39

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة أعمال في اھتستخدم سوف اللغتين اتينھ من بأي األمانة

 .األخرى العمل لغة إلى شفهيا واحدة عمل بلغة المقدمة خالتادوالم الكلمات تترجم سوف. 40

 لغات إحدى إلى الشفهية الترجمة يوفرس هو/هي كان إذا العمل لغتي غير لغة يستخدم أن دثللمتح يجوز. 41

 .الدورة افتتاح قبل العامة األمانة بموافقة ،37 الفقرة في المذكورة العمل

 العامين المسجلين لجنة عن الصادرة األخرى الرسمية والقرارات والتوصيات القرارات جميع تتاح. 42

 .العمل لغاتب األفريقيين
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 التقارير إعداد. 10

. 2الوزراء مؤتمر إلى دورة كل عن تقريرا األمانة، خالل من األفريقيين، العامين المسجلين لجنة تقدم. 43

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة عمل بلغات التقرير ويتاح

 من وإداري فني بدعم المقررين قبل من األفريقيين، العامين المسجلين للجنة النهائي التقريرسيتم اعداد . 44

 أي وعلى األفريقيين العامين المسجلين لجنة أعضاء جميع على ممكن وقت أقرب في ويوزع. األمانة

 إلى تصويبات تلقيهم التقرير، من واحد أسبوع غضون في يقدمونقد  الذين االجتماع في آخرين مشاركين

 ويبت. التصويبات تقديم وقت يمدد أن األمانة، مع بالتشاور للرئيس، يجوز الخاصة، الظروف وفي. األمانة

 .التصويبات هذه بشأن خالف أي في الرئيس

 المتخذة واإلجراءات األفريقيين العامين المسجلين لجنة اتخذتها التي لإلجراءات سردا التقرير يتضمن. 45

 شكل في صفحة، ثالثين عادة تجاوزي ال الذي التقرير، يكون أن ويجب. األعمال جدول بنود من بند كل بشأن

 رئيس أو/ و ألفريقيا االقتصادية للجنة التنفيذي واألمين األعضاء الدول إلى وتوصيات قرارات مشاريع

 وتقوم. صلة ذي آخر معهد أي أو المتحدة األمم وكاالت أو للتنمية األفريقي البنك أو األفريقي االتحاد مفوضية

 مؤتمر قبل من عليها للموافقة توصيات مشاريع شكل في وقراراتها صياتهاتو بوضع اإلمكان، قدر ،اللجنة

 .الوزراء

 لجنة تقرير تقديم قبل مالية آثار عليها ترتبي توصية أي إلى األفريقية المؤسسات انتباه األمانة تسترعي. 46

 .العتماده الوزراء مؤتمر إلى األفريقيين العامين المسجلين

 المدني التسجيل نظم بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامج موقع على النهائية والتقارير التقارير مشاريع تبث. 47

 .جاهزة تكون حالما االنترنت، على الحيوية واإلحصاءات

 األعمال تصريف. 11

 الخاصة أو العامة االجتماعات  11.1

 .علنا جلساتها تعقد ذلك خالف األفريقيين العامين المسجلين لجنة تقرر لم ما. 48

 القانوني النصاب 11.2

 .قانونيا نصابا  األفريقيين العامين المسجلين لجنة في االفريقية الدول لممثلي البسيطة األغلبية تشكل. 49

 للرئيس العامة الصاحيات 11.3

 من أن الرئيس رأى وإذا. األفريقيين العامين المسجلين للجنة العامة االجتماعات الرئيس يرأس. 50

 .محله ليحل للرئيس الثاني النائب أو األول النائب يعين منه، جزء عن أو اجتماع عن بالتغي الضروري

 افتتاح الداخلي، النظام بموجب مكان أي في له المخولة الصالحيات ممارسة إلى باإلضافة الرئيس، يعلن. 51

 في الحق واعطاء ات،المناقش وتوجيه األفريقيين، العامين المسجلين لجنة اجتماعات من اجتماع كل واختتام

                                                           
 .تشكيله وعند تشكيله تم ما إذا مكتبه إلى الوزراء مؤتمر بين دوراتها عن تقريرا األفريقيين العامين المسجلين لجنة تقدم 2 
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 أعمال سير على كامل اشراف األحكام، بهذه رهنا للرئيس، ويكون. الداخلي النظام مراعاة وضمان ،التحدث

 .اجتماعاتها في النظام حفظ وعلى األفريقيين العامين المسجلين لجنة

 الذي للوقت تقييدا ناألفريقيي العامين المسجلين لجنة على يقترح أن المناقشات، أثناء للرئيس، يجوز. 52

 باب اقفال أو ما، بند بشأن يتحدث أن عضو كل لممثل فيها يجوز التي المرات عددشأن ب للمتحدثين، به يسمح

أو تأجيل   تعليق أو النظر قيد البند مناقشة باب اقفال أو تأجيل يقترح أن أيضا / لها له ويجوز.  المناقشة

 صلة ذات غير / مالحظاتهامالحظاته كانت إذا النظام مراعاة إلى متحدثا يدعو أن أيضا له ويجوز. جتماعا

 .النظر قيد بالمسألة
 

 العامين المسجلين لجنة بموافقة يعلن، وأن المتحدثين قائمة يعلن أن المناقشة، أثناء للرئيس، يجوز. 53

 ألقيت كلمة أن رأى إذا ممثل ألي الرد حق يعطي أن للرئيس يجوز ذلك، ومع. أغلقت القائمة أن األفريقيين،

 .مستصوبا أمرا ذلك تجعل القائمة اقفاله بعد

 ويكون. المناقشة باب اقفال الرئيس يعلن آخرين، متحدثين وجود لعدم ما بند بشأن المناقشة اختتام عند. 54

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة بموافقة االقفال أن طالما األثر نفس اإلقفال لهذا

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة لسلطة خاضعا لمهامه، ممارسته في ،الرئيس يظل. 55

 

 المقررين مسؤوليات 11.4

 ووضعه األفريقيين العامين المسجلين لجنة تقرير إعداد عن مسؤولين األمانة، من بدعم المقررون، يكون. 56

 .الوثيقة هذه في المبينة للقواعد وفقا النهائية، صيغته في

 بمساعدة األفريقيين، العامين المسجلين لجنة دورات من دورة كل من األخير اليوم في مقررون،ال يقوم. 57

 العتمادها االجتماعات خالل المقدمة والطلبات والتوصيات المقررات لمشاريع المطبوع النص بتقديم األمانة،

 إلى وتقدم ،األفريقيين امينالع المسجلين لجنة تقرير من جزءا والتوصيات القرارات وتكون. اللجنة قبل من

 .واعتمادها فيها للنظر( مكتبه أو) الوزراء مؤتمر
 

 والمداخات الكلمات 11.5

 من تصريح على مسبقا الحصول دون األفريقيين العامين المسجلين لجنة أمام يتحدث أن ألحد يجوز ال. 58

 إلى الرئيس ويدعو. التحدث في الرغبة إبدائهم ترتيب حسب المتحدثين يدعو أن عليه ويتعين. الرئيس

 ال أنه على أيضا ويشدد. المناقشات في المشاركين جانب من وموجزة القضايا نحو وموجهة مركزة مداخالت

 خطيا توفيرها ينبغي بل شفهيا، المعتادة األنشطة عن اإلبالغ أو للمنهجية تفصيلية عروض تقديم ينبغي

 .للمشاركين إتاحتها يمكن أساسية معلومات وثائق بوصفها

 التصويت 11.6

 يستلزم عندما ذلك، ومع. اإلمكان قدر اآلراء، بتوافق اأعمالهب األفريقيين العامين المسجلين لجنةتضطلع . 59

 لكل ويكون. والمصوتة الحاضرة األفريقية الدول تلك من بسيطة أغلبية قبل من التصويتطلب  يتم األمر،

 .واحد صوت حاضرة دولة من رسمي وفد
 

 النظام نقاط 11.7

 فيها الرئيس سيبت والتي نظامية، نقطة يثير أن وقت أي في ممثل ألي يجوز مسألة، أي مناقشة خالل. 60

 للتصويت الطعن ويطرح. الرئيس حكم في يطعن أن للممثل ويجوز. الداخلي النظام لهذا وفقا الفور على

 يجوز وال. والمصوتين الحاضرين األعضاء من بسيطة أغلبية تبطله لم ما قائما الرئيس قرار ويبقى فورا،

 .المناقشة قيد المسألة مضمون في يتحدث أن نظامية، نقطة إثارة عند للممثل،
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 المناقشة تأجيل 11.8

 ويكون. البحث قيد البند مناقشة إرجاء وقت، أي في يقترح أن ممثل ألي يجوز مسألة، أي مناقشة خالل. 61

 وممثل مؤيدا بالتحدث واحد لممثل يسمح االقتراح، مقدم إلى وباإلضافة. ولويةاأل القبيل هذا من اقتراح ألي

 .للتصويت االقتراح يطرح ثم االقتراح، ضد واحد

 المناقشة باب اقفال 11.9

 آخر ممثل أبدى سواء المناقشة، قيد البند بشأن المناقشة باب إقفال وقت أي في يقترح أن ممثل ألي بجوز. 62

 ثم اإلقفال، يعارضان فقط اثنين لممثلين المناقشة باب إقفال بشأن بالتحدث ويسمح. ال أم التحدث في رغبته

 .الفور على للتصويت االقتراح يطرح

 واالقتراحات المقترحات سحب 11.10

 يكون ال أن شريطة عليه، التصويت بدء قبل وقت أي في يسحبه أن حاقترا أو حمقتر لمقدم يجوز. 63

 .النحو هذا على سحب اجرائي اقتراح أو مقترح تقديم يعيد أن ممثل ألي جوزوي. عدل قد االقتراح

 قترحاتالم في النظر إعادة 11.11

 لجنة ذلك يقرر لم ما نفسها الدورة في فيه النظر إعادة يجوز ال رفضه، أو ما مقترح اعتماد يتم عندما. 64

 حمقتر بشأن بالتحدث ويسمح. والمصوتين ينالحاضر الممثلين ثلثي بأغلبية األفريقيين، العامين المسجلين

 .الفور على للتصويت حالمقتر يطرح ثم ح،المقتر يعارضان فقط اثنين لممثلين النظر بإعادة

 تعازيالو تهانيال 11.12

 أو وفده، أعضاء أحد أو واليته المنتهية الرئيس من فقط حديثا المنتخبين لألعضاء التهاني عن التعبير يتم. 65

 .واليته المنتهية الرئيس نهيعي ممثل

 العامين المسجلين لجنة بموافقة للرئيس، ويجوز. األعضاء جميع عن نيابة فقط تعازيه عن الرئيس يعبر. 66

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة أعضاء جميع عن بالنيابة رسالة إرسال األفريقيين،

 أخرى مسائل. 12

 األفريقيين العامين المسجلين لجنة دورات حضورها تكاليف األعضاء الدول تتحملفي غضون ذلك، . 67

 .الحكومات بين عملية يخدم الخبراء فريقأن  باعتبار رسمية ترتيبات اتخاذ يتم حتى

 أخرى إجرائية مسائلو تعديات. 13

 .األفريقيين العامين المسجلين لجنة من بقرار الداخلي النظام هذا تعديل يجوز. 68

 ألفريقيا االقتصادية اللجنة وإجراءات سياسات إطار في األفريقيين العامين مسجلينال لجنة تعمل. 69

 التسجيل نظم بتحسين للتعجيل أفريقيا برنامج أمانة به أوصت الذي النحو على األفريقي، االتحادمفوضية و

 .الحيوية واإلحصاءات المدني


