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 قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة

 للتعليم والعلم والتكنولوجيا
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 :إن المجلس التنفيذي

القانون التأسيسي لالتحاد للمعاهدة التي أنشئت بموجبها الجماعة االقتصادية األفريقية و 52المادة  استنادا إلى

 ؛41و 42و 41 دوااألفريقي، وعلى وجه الخصوص الم

 من االتفاقية المؤسسة للمجموعات االقتصادية االقليمية؛ 52إلى أحكام المادة  ذ يشيروإ

 Assembly/Dec.365(XVII) و Assembly/Dec. 227 (XII)مقرري المؤتمر  واستنادا إلى

 بشأن اللجان الفنية المتخصصة.

 قواعد اإلجراءات التالية: بموجبه عتمدي

 1 المادة

 اتالتعريف

  واعد:هذه القألغراض 
 ": االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي؛االتحاد"تعني كلمة 

 ": القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي القانون التأسيسي"تعني عبارة 

 ": اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي ؛اللجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة 

": يعني المرصد المرصد"تنفيذي لوزراء االتحاد األفريقي؛س ال": المجلالمجلس التنفيذي"تعني عبارة 

 األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

 ": أمانة االتحاد األفريقي؛المفوضية"تعني كلمة 

 ": مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛المؤتمر"تعني كلمة 

ت مكتب جميع اللجان الفنية المتخصصة لالتحاد " هيئاآلية تنسيق اللجان الفنية المتخصصة"تعني عبارة 

 األفريقي؛

 ": دولة عضوا في االتحاد األفريقي؛دولة عضو"تعني عبارة 

 ": رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا؛رئيس"تعني كلمة 

للتعليم والعلم ": أي شخص أو مؤسسة مدعوة لحضور جلسة للجنة الفنية المتخصصة مراقب"تعني كلمة 

 والتكنولوجيا دون حق التصويت؛

" المعهد األفريقي لتطوير التعليم والذي يعتبر مؤسسة متخصصة لالتحاد مرصد التعليم"تعني عبارة 

 األفريقي مكلفة بمسؤولية العمل بمثابة مرصد للتعليم في أفريقيا؛

 .لتعليم والعلم والتكنولوجياصة ل": نواب رئيس اللجنة الفنية المتخصنواب الرئيس" تعني عبارة

 2 المادة

 القانوني الوضع

( )ز( من 4) 2إن اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا هي أحد أجهزة االتحاد وفقا للمادة 

 القانون التأسيسي. ويكون مسؤوال أمام المجلس التنفيذي.

 3 المادة

 التشكيلة

ليم والعلم والتكنولوجيا من الوزراء المسؤولين عن التعليم والعلم تتكون اللجنة الفنية المتخصصة للتع .4

والتكنولوجيا أو غيرهم من الوزراء أو السلطات األخرى المعتمدة حسب األصول من قبل حكومات 

 الدول األعضاء. 

تضم اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا خبراء من الدول األعضاء المسؤولة عن  .5

قطاعات التي تقع ضمن مجاالت اختصاص اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، ال

تخضع اجتماعات واالجتماعات المعقودة على المستوى الوزاري. قبل اجتماعاتهم  تعقدالذين و

 وما لم ينص، الخبراء، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، لألحكام ذات الصلة من هذه القواعد

 .على خالف ذلك
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 4 المادة

 االعتماد

أعضاء الوفود من الدول األعضاء الذين يحضرون دورات اللجنة الفنية المتخصصة أن يكون ينبغي 

 معتمدين حسب األصول من الدول األعضاء.معيّنين و للتعليم والعلم والتكنولوجيا ممثلين

 5 المادة

 الصالحياتو المهام

من القانون التأسيسي لالتحاد، تؤدي اللجنة  42ليها في المادة باإلضافة إلى المهام المنصوص ع .1

 الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا المهام التالية، من جملة أمور أخرى:

  

االستراتيجية القارية للتعليم ورصد تنفيذ االستراتيجية القارية األفريقية للتعليم، إعداد واعتماد و .أ

، وغيرهما من استراتيجيات وبرامج وخطط عمل االتحاد األفريقي في الفني والتدريب المهني

 ؛والتدريب مجال التعليم

 التأكد من أن الدول األعضاء تقدم بيانات في مجال التعليم إلى مرصد التعليم لالتحاد األفريقي؛ .ب

فريقي ضمان تقديم الدول األعضاء بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار إلى مؤشرات المرصد األ .ج

 للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.

تلقّي تقارير عن أداء الوكاالت والمؤسسات اإلقليمية والقارية الوطنية إنشاء مؤشرات األداء و .د

 ؛والتدريب والعلم والتكنولوجيا واالبتكار في مجال التعليم

والتدخالت تنسيق وتعزيز البرامج الحات الرامية إلى تطوير قترممراجعة وإجازة المبادرات وال .ه

 في اإلقليم؛ والتدريب والتكنولوجيا واالبتكار في مجال التعليم

غير ذلك من ، و(5251) مراقبة تنفيذ استراتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا .و

األفريقية للسالمة األحيائية وغيرها من االستراتيجيات وأطر السياسات وخطط  اتاالستراتيجي

يقي في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار على المستويات الوطنية واإلقليمية العمل لالتحاد األفر

 والقارية؛

األعضاء  بين الدول ة والقاريةاإلقليميصعدة الوطنية وعلى األ حوار حول السياسات تسهيل .ز

والعلم  والتدريب التعليمحول مسائل  والمجموعات االقتصادية اإلقليميةاالتحاد األفريقي  بينو

 ؛واالبتكار لتكنولوجيااو

الدول األعضاء موارد لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع التي أجازتها اللجنة الفنية التباحث مع  .ح

 المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا؛

بناء  والمهجر األفريقي لتعبئة الموارد لدعم برامج شركاء اإلنمائيين الدوليينالباحث مع الت .ط

 ذات األولوية التي تم تحديدها؛ ع والبرامج واإلجراءاتالمشاري لتنفيذالقدرات 

في مجاالت  االتحاد سياسة الصادرة عن أجهزة صنع المقرراتتقييم تنفيذ و ومتابعة رصد .ي

 ؛التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا واالبتكار

 االتحاد؛ مشاريع وبرامج تنسيق ومواءمة ضمان .ك

واالبتكار  والتكنولوجيا العلمالتعليم والتدريب و امجبر وتعزيزتنسيق تطوير و اإلشراف على  .ل

 واستجابة ألهداف التنمية المستدامة؛ في أفريقيااالقتصادي النمو االجتماعي ومن أجل التعجيل ب

 تنفيذ البرامج والمشاريع دعما ألهداف التنمية المستدامة؛ .م

 بمبادرتها ، سواءاالتحاد أجهزة سياسة محفظتها إلى أحكام تنفيذ وتوصيات بشأنتقارير تقديم  .ن

 ،أجهزة السياسة من بناء على طلب أوالخاصة 



3 

 

اإلشراف على خطط العمل السنوية للمفوضية حول التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا  .س

 واالبتكار؛

 . أجهزة سياسة االتحادسندها إليها تأخرى  مهام أداء أية .ع

، مؤقتةعمل  وأفرقة فرعية لجانا والتكنولوجيا العلماللجنة الفنية المتخصصة للتعليم وأن تشكل يجوز  .2

 ونظام عملها. وتشكيلتها واليتهاتحدد و حسبما تراه ضروريا،

 6 المادة

 اد قمكان االنع

إحدى  تقدم ما لم، االتحاد في مقر والتكنولوجيا للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلمادورات  تنعقد .1

 .الدوراتهذه  الستضافةعرضا  الدول األعضاء

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

 المقر. خارجعقد الدورة نتيجة ل المفوضية اإلضافية التي تتكبدها

( من قواعد إجراءات المؤتمر، ال تجوز للدول األعضاء التي تقدم عرضا الستضافة 3) 2وفقا للمادة  .3

تكون خاضعة للعقوبات، وتكون  ال ة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا أندورات اللجن

 مطالبة باستيفاء معايير محددة مسبقا، بما في ذلك توافر مرافق لوجستية كافية وبيئة سياسية مواتية.

ية ( أو أكثر من الدول األعضاء عرضا الستضافة دورة، تبت اللجنة الفن5وحيثما تقدم دولتان ) .4

 المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بشأن المكان باألغلبية البسيطة.

ثما تعجز دولة عضو كانت قد قدمت عرضا الستضافة دورة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم يوح .5

والعلم والتكنولوجيا عن القيام بذلك، تُعقد الدورة في مقر االتحاد، ما لم يرد عرض جديد ومقبول من 

 عضاء.الدول األ

 7 المادة

 عقد الدورات

مسؤولة عن عقد وخدمة جميع اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  تكون المفوضية

 والتكنولوجيا.

 8 المادة

 النصاب القانوني

من دورات اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  وزارية النصاب القانوني ألية دورة يكتمل .1

 غلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة للتصويت.والتكنولوجيا من أ

المؤقتة للجنة  المخصصة اللجان الفرعية أو أفرقة العمل خبراء النصاب القانوني الجتماعات يكتمل .2

 الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا من األغلبية البسيطة.

 

 9 المادة

 الدورات العادية

 .(5)مرة كل سنتينفي دورة عادية ليم والعلم والتكنولوجيا تجتمع اللجنة الفنية المتخصصة للتع

 11 المادة

 جدول أعمال الدورات العادية

 تعتمد اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة. .1

ة الفنية المتخصصة تِعدّ المفوضية جدول األعمال المؤقت لدورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجن .2

بنودا مقترحة من الدول األعضاء. ترسل  للتعليم والعلم والتكنولوجيا ويمكن أن يشمل بند أو
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( يوما على 32المفوضية إلى الدول األعضاء جدول األعمال المؤقت ووثائق العمل قبل ثالثين )

 األقل من افتتاح الدورة.

 11 المادة

 جدول األعمال المدرجة في  البنود األخرى

ينبغي بحث كل بند إضافي تود إحدى الدول األعضاء إثارته في دورة من دورات اللجنة الفنية المتخصصة 

للتعليم والعلم والتكنولوجيا فقط في إطار بند "ما يستجد من أعمال". ترمي هذه البنود إلى الحصول على 

 معلومات فقط وال تكون موضع نقاش أو قرار.

 12 المادة

 عاديةالغير  لساتجال

بتوافر ، رهنا دورة استثنائية في والتكنولوجيا اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم جتمعيجوز أن ت .4

 :من بناء على طلب األموال،

 لالتحاد، أجهزة صنع السياسة .أ

 أو، أو لجنة والتكنولوجيا اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  .ب

  الدول األعضاء. ثلثي أغلبيةبناء على موافقة ، دولة من الدول األعضاء أي .ج

 .أعاله 1 ألحكام المادة وفقا دورات االستثنائيةال تنعقد .5

 13 المادة

 االستثنائية الدورات جدول أعمال

لدول ا المتعلقة بها إلىثائق العمل وورة استثنائية وجدول األعمال المؤقت لد ترسل المفوضية .1

 .الدورة افتتاح على األقل من ( يوما42قبل خمسة عشر ) األعضاء

اللجنة الفنية  اهتماما عاجال من التي تتطلب دورة استثنائية من البند أو البنود جدول أعمال يتألف .2

 والتكنولوجيا. المتخصصة للتعليم والعلم

 14 المادة

 مغلقةمفتوحة والال الجلسات

 أن تقرر. مع ذلك، يجوز لها لوجيا مغلقةوالتكنو اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم دورات جميع تكون

 مفتوحة.تكون  دوراتها من أي بأغلبية بسيطة

 15 المادة

 لغات العمل

 .االتحادنفس لغات العمل المستعملة في  والتكنولوجيا اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم تكون لغات عمل

 

 16 المادة

 هيئة المكتب

والتوزيع التناوب  على أساس والتكنولوجيا، عليم والعلماللجنة الفنية المتخصصة للتتنتخب  .1

، اآلخرين لهيئة المكتبعضاء رئيس األال يساعد ،إجراء المشاورات الالزمة بعد، افيالجغر

  .بعد إجراء المشاورات الالزمة ومقررا نواب للرئيس( 3) ثالثةوتحديدا، 

 (.5)مدة سنتين مهامهم ل أعضاء هيئة المكتب يؤدي .2

 كل سنة. األقل مرة واحدة على المكتبئة هي تجتمع .3
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 17 المادة

 رئيس ال مهام

 يقوم الرئيس بما يلي:  .1

 .العادية واالستثنائية الدوراتجميع وقائع ترأس ي .أ

 .جلساتال واختتام افتتاح .ب

 .عليها الجلسات للحصول على الموافقة محاضر تقديم .ج

 الوقائع؛ توجيه .د

الذي  التصويتإعالن نتائج و ناقشة للتصويتقيد الم طرح المسائلفي حالة عدم التوافق ي .ه

 أجري؛

 ؛في نقاط النظام البت .و

 الجلسات؛ وقائع في واللياقة النظام ناضم .ز

ترتيب  حسب أو المقرر، الرئيس نائبسيحل  شغور منصبه، في حال أو غياب الرئيس في .2

  الرئيس.محل  ،انتخابهما

اللجان الفنية  آللية تنسيقع السنوي االجتماويشارك في  المجلس التنفيذي جلسات يحضر الرئيس .3

 المتخصصة

 18 المادة

 والمشاركة الحضور

 دورات وبشاركون فيهاال والعلم والتكنولوجيا التعليمزراء المسؤولون عن ، يحضر الو1 وفقا للمادة .1

 .معتمدون حسب األصول يمثلهم ممثلون، الحضور شخصيا عدم قدرتهم على في حال. وشخصيا

اللجنة الفنية  دورات اإلقليمية لحضورالمجموعات االقتصادية و االتحاد أجهزة يدَعى ممثلون عن .2

 .والتكنولوجيا المتخصصة للتعليم والعلم

لحضور  مؤسسة أي شخص أو والتكنولوجيا اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم تدعويجوز أن  .3

مكتوبة أو شفوية ولكن ال يحق ويجوز دعوة هذا المراقب إلى تقديم مداخالت  دوراتها بصفة مراقب

 .له التصويت 

 19 المادة

 المطلوبة التخاذ القرارات األغلبية

، أو على بتوافق اآلراء قراراتها جميع والتكنولوجيا اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم تُتخذ .1

 ذلك:النحو التالي إذا تعذر 

 والمؤهَّلة للتصويت؛اضرة الح الدول األعضاء ثلثي بأغلبية، الوزاري على المستوى .أ

 والمؤهَّلة للتصويت؛الحاضرة  الدول األعضاء بسيطة من بأغلبية، الخبراء على مستوى .ب

  .للتصويت األعضاء المؤهلة البسيطة للدول اإلجرائية باألغلبية القرارات بشأن المسائل تُتّخذ .2

 للدول باألغلبية البسيطة الأم  ما مسألة إجرائية مسألة بشأن ما إذا كانت أيضا القرارات تحدَّد .3

 .للتصويت األعضاء المؤهلة

اللجنة الفنية  ال يمنع المؤهلة للتصويت الدول األعضاء من قبل إن االمتناع عن التصويت .4

 .القرارات بتوافق اآلراء اعتمادمن  والتكنولوجيا المتخصصة للتعليم والعلم

 21 المادة

 التعديالت/سحب المقترحات

م القر .1  .للتصويت طرحه في أي وقت قبل أن يتم عليه أن يسحبه تعديلأي  أو ار المقترحيجوز لمقدِّ
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 تم سحبه. بعد أن التعديل المقترح القرار أو إعادة تقديم أخرى دولة عضو يجوز ألي  .2

 21 المادة

 نقطة نظام

وفقا  الرئيس،. ويبت نقطة نظام عضو أن تثير دولة مسألة، يجوز ألي أي المداوالت بشأن خالل .1

 نقطة النظام. على الفور في القواعد، هذهل

البت و للتصويت ويُطرح القرار على الفور. قرار الرئيس أن تطعن في يجوز للدولة العضو المعنية .2

 .باألغلبية البسيطةفيه 

 .المسألة قيد المناقشة جوهر المعنية حول الدولة العضو، ال تتحدث نقطة نظام عند إثارة .3

 22 المادة

 وتناول الكلمة نقائمة المتحدثي

 الترتيب الذي حسب، من القانون التأسيسي 53 للمادة رهنا خالل المناقشة، يعطي الرئيس الكلمة، .1

  أعلن به المتحدثون نيتهم في تناول الكلمة.

 الرئيس. دون موافقة أن يتناول الكلمة المدعوينغيره من  أووفد ال يجوز لل .2

 :ليخالل المناقشة أن يقوم بما يرئيس، يجوز لل .3

 القائمة؛ وإعالن إقفال قائمة المتحدثين أن يتلو .أ

 .الموضوع قيد المناقشة يحيد بيانه عن أي متحدث أن يدعو إلى النظام .ب

  حق الرد؛ يبرر بعد إقفال القائمة بيانا صادرا كلما رأى أن وفد الرد ألي أن يعطي حق .ج

المادة ، رهنا بناقشةالمسألة قيد الم بغض النظر عن وفد المسموح به لكل أن يحدد الوقت .د

  من هذه المادة. 1 الفرعية

 دقائق.( 3) بمدة ال تتجاوز ثالث كل مداخلة، أن يحدد اإلجرائية بشأن المسائل، يجوز للرئيس .4

 23 المادة

 إقفال باب المناقشة

 رية.استنادا إلى سلطته التقدي إقفال باب المناقشة يعلن الرئيس، كفاية تم تناول أية مسألة بمناقشة عندما

 24 المادة

 رفع الجلسة تعليق أو

بمناقشة هذه  وال يُسمح االجتماع.تعليق أو تأجيل  أن يلتمس دولة عضو مسألة، يجوز ألي أية خالل مناقشة

 للتصويت. االلتماس هذا فورا يطرح الرئيس. االلتماسات

 25 المادة

 اإلجرائية ترتيب االقتراحات

حسب الترتيب  األسبقية لاللتماسات التالية،تعطى  اإلجراءات هذه،من قواعد  ،54 المادة مع مراعاة أحكام

 :األخرى المطروحة أمام الجلسةأو االلتماسات  على جميع االقتراحات أدناه، الوارد

 تعليق الجلسة؛ .أ

 رفع الجلسة؛ .ب

 مناقشة؛في الموضوع المطروح لل تأجيل المناقشة .ج

 مناقشة.في الموضوع المطروح لل إقفال باب المناقشة .د

 26 المادة

 التصويت حقوق

 صوت واحد المؤهلة دولة من الدول األعضاء يكون لكل .4



7 

 

 الحق في من القانون التأسيسي 53 بموجب المادة لعقوبات الخاضعة لدول األعضاءال يجوز ل .5

 .التصويت

 27 المادة

 القراراتالتصويت على التوافق و

جميع التعديالت  مع االقتراح فورا الرئيس يطرح عندما ال يكون هناك توافق، ،بعد إقفال باب المناقشة

 .التصويت يجري بها التي بالطريقة نقطة نظام تتعلق إال إلثارة التصويت مقاطعة ال يجوز. للتصويت

 

 28 المادة

 التعديالت التصويت على

  طرح جميع التعديالت للتصويت.برئيس العندما ال يكون هناك توافق في اآلراء، يقوم  .4

  .فنص اذا كان ذلك باالضافة أو الحذ القتراح كتعديل علىيجوز النظر في ا .5

 

 29 المادة

 التصويت أساليب

 .االقتراع والتكنولوجيا أساليب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم تحدد

 

 31 المادة

 التقارير القرارت و 

كان لتلك  اذا التي تدخل ضمن واليتها اال رية للجنة الفية المختصة القراراتتتخذ الدورة الوزا .4

 ، تماشيا مع ما هو منصوص عليه في قرار المؤتمر:ةثار مالية او هيكليالقرارات آ

Assembly/AU/Dec.582 (XXV)  بخصوص تبسيط عمل قمة االتحاد االفريقي، واساليب

 عمل االتحاد االفريقي.

 بحث، ك ضرورةذل، يجوز للمجلس التنفيذي اذا ما رأى لمن هذه المادة 4االخالل بالفقرة دون  .5

 قرارات اللجنة الفنية المختصة بناءا على طلب اي دولة عضو.

 

 31 المادة

 التنفيذ

 لتنفيذ تكميلية مبادئ توجيهية أو إجراءاتأن تضع  والتكنولوجيا للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلميجوز 

 القواعد. هذه

 32 المادة

 التعديالت

 بحثهال القواعد على هذه إدخال تعديالت والتكنولوجيا صة للتعليم والعلماللجنة الفنية المتخصقترح ت يمكن أن

 .من قبل أجهزة السياسية لالتحاد

 

 33 المادة

 حيز التنفيذ دخولال

 المجلس التنفيذي. قبلاعتمادها من  حيز التنفيذ فور هذه القواعد تدخل

 

في أديس أبابا،  2116يناير  31-31 المنعقدة في للمؤتمر السادسة والعشرين العادية اعتمدته الدورة

 اثيوبيا.

 


