
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12الممحق 
 

 

 
 

لالتصال الفنية المتخصصة مشروع قواعد إجراءات المجنة 
 االتصاالتو  المعموماتوتكنولوجيا 

 



Page 1 

 :أحكام عامة
 

 ،إن المجمس التنفيذي
  

 ،66القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وال سيما المادة  استنادا إلى
بشأن   ASSEMBLLY/DEC.365 (XVII) و  ASSEMBLLY/DEC.227 (XII)ووفقا لمقرري المؤتمر 

 الفنية المتخصصة،إنشاء المجان 
 
 عتمد قواعد اإلجراءات هذه:ي

 1المادة 
 المصطمحات المستخدمة

 :اإلجراءات ىذه في قواعد

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

المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعمومات المجنة الفنية " رئيس   الرئيستعني كممة " )ب( 
 واالتصاالت؛

 " مفوضية االتحاد األفريقي المفوضيةتعني كممة "  )ج( 

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛القانون التأسيسي" )د( تعنى عبارة "

 ؛التحاد األفريقيا لوزراء لمجمس التنفيذي" االمجمس التنفيذيتعني عبارة " ( ه)

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛الدول األعضاء" بارة "تعني ع( و)
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المتخصصة " مالم يتم النص عمى خالف ذلك، مقرر المجنة الفنية كممة المقرر)ز( عني "
 .وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لالتصال

 المجان الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي؛المجان الفنية المتخصصة" عنى عبارة "ت( ح)

" ىيئات مكاتب جميع المجان الفنية آلية تنسيق المجان الفنية المتخصصة)ط( تعني عبارة "
 المتخصصة.

 االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي؛"االتحاد" ( تعنى كممة ي)

وتكنولوجيا  المتخصصة لالتصالالفنية  ةالمجن ئيسنواب ر نواب الرئيس" ( تعني عبارة "ك)
 خالف ذلك.يتم النص عمى االتصاالت، ما لم المعمومات و 

 

 2المادة 
 الوضع

جيازا تابعا لالتحاد وفقا  واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات المتخصصة لالتصالالفنية تكون المجنة 
 مسؤولة أمام المجمس التنفيذي.تكون . و ( )ز( من القانون التأسيسي6)5لممادة 

 

 3المادة 
 ةالتشكيم

من   الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالمجنة تتكون  -6
أو  المعمومات واالتصاالت من الدول األعضاء لمسؤولين عن االتصاالت وتكنولوجياا وزراءال

 معتمدة رسميا من قبل حكومات الدول األعضاء.أخرى وزراء أو سمطات 
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 ،جيا المعمومات واالتصاالتالفنية المتخصصة لالتصال وتكنولو المجنة دورة تشمل  -2
 التي تندرج في اختصاصاتالمسؤولين عن القطاعات  ،خبراء الدول األعضاءاجتماع 
الذين تسبق وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  المتخصصة لالتصالالفنية المجنة 

 .اجتماعاتيم االجتماعات عمى المستوى الوزاري، ما لم يتم النص عمى خالف ذلك
 ىذه القواعد.وفقا لألحكام ذات الصمة من ، مع تعديل ما يمزمع الخبراء، اجتما تحكمو 

 4المادة 

 تعيين أعضاء الوفود

وتكنولوجيا  المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية دورات االتي تحضر وفود الدول األعضاء تتكون 
 .رسميا معتمدينال مثميممن المعمومات واالتصاالت 

 5المادة 

 مهاموال الصالحيات

 م المجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بما يمي:تقو 
االتصال وتكنولوجيا المعمومات االتحاد حول المسائل المتعمقة ب مشاريع وبرامج إعداد (6

 ؛وتقديميا إلى المجمس التنفيذي والمؤتمر لمبحث واالتصاالت لالتحاد
أجيزة االتحاد المتعمقة امج وقرارات بر سياسات و تنفيذ عممية ضمان اإلشراف عمى  (2

 ومتابعتيا وتقييميا؛باالتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
االتصال وتكنولوجيا المتعمقة ب مشاريع وبرامج االتحادومواءمة ضمان تنسيق  (3

 ؛المعمومات واالتصاالت لالتحاد
م تقارير وتوصيات القيام بمبادرة منيا أو بناء عمى طمب من المجمس التنفيذي بتقدي (4

إلى األخير عن تنفيذ برامج االتحاد المتعمقة باالتصال وتكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت.
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لغرض ضمان تنفيذ أحكام القانون التأسيسي  اأي ميام أخرى تسند إلييالقيام ب (5
 لالتحاد األفريقي؛

بما في المعمومات وحرية التعبير  الوصول إلىاإلشراف عمى وضع وتنفيذ سياسات  (6
 ذلك سالمة الصحفيين.

وسائل اإلعالم  شيداإلشراف عمى تعزيز قدرة وسائل اإلعالم األفريقية وتقوية م (7
 األفريقية.

 وضع استراتيجيات الكترونية أفريقية مشتركة. (8
تنفيذ خطة العمل األفريقية اإلقميمية عمى مناقشة عممية تعبئة الموارد وبناء القدرات  (9

 القتصاد المعرفة.
االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات االتصال و برامج تعزيز وتنسيق اف عمى اإلشر  (61

 من أجل التعجيل بالنمو االقتصادي ألفريقيا؛
وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لممساىمة وضع آليات من خالل االتصال  (66

 في إنشاء مجتمع المعمومات األفريقي.
التصال نية التحتية لخدمات وتطبيقات البفى تعزيز االستثمارات العامة  (62
 ؛االتصاالتو  تكنولوجيا المعموماتو 
 في القارة؛ أطر مواءمة السياسات والنظم اعتماد (63
 القيام بأي ميام أخرى قد يسندىا إلييا المجمس التنفيذي والمؤتمر. (64

 
تشكيل  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية يجوز  -2

وتحدد صالحياتيا  حسبما تراه مالئماعمل  مجموعاتو ة أو مختصلجان فرعية 
 وتشكيمتيا ومياميا.

 
 
 



5 
 

 
 6المادة 

 المكان

وتكنولوجيا المعمومات  المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تعقد الدورات العادية  .6
ما لم تعرض إحدى الدول األعضاء استضافة مثل ىذه  مقر االتحادفي  واالتصاالت

 .الدورة
الدولة العضو المضيفة جميع التكاليف حمل خارج مقر االتحاد، تتعقد الدورة  ةفي حال .2

 اإلضافية التي تتكبدىا المفوضية نتيجة عقد الدورة خارج المقر.
( من قواعد إجراءات المؤتمر، ال تكون الدول األعضاء التي تعرض 3)5وفقًا لممادة  .3

 ومات واالتصاالتوتكنولوجيا المعم المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية استضافة دورات ا
محددة مسبقًا، بما في معايير استيفاء  منياُيطمب كما  دواًل أعضاء خاضعة لمعقوبات

 ستية الكافية والمناخ السياسي المالئم.يالموج تسييالتذلك ال
لمجنة الفنية أو أكثر استضافة دورة، تقرر ا عضوين  نيدولتعرض حالة  يف .4

 بسيطة.اللغمبية األب مكانال واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات المتخصصة لالتصال
لمجنة الفنية الدولة العضو التي عرضت استضافة دورة ان فى حالة عدم تمك   .5

عقد الدورة القيام بذلك، تُ من  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصال
 ضاء.من قبل الدول األعوالموافقة عميو مقر االتحاد، ما لم يتم تمقي عرض جديد في 

 7المادة 
 عقد الدورات

المتخصصة لمجنة الفنية يع اجتماعات امعقد وخدمة جعن ة المفوضية مسؤولتكون  (6
 .وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لالتصال
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يكتمل النصاب القانوني الجتماعات الخبراء والمجان الفرعية أو المختصة  (2
وجيا المعمومات ومجموعات العمل لمجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنول

 .، باأللغمبية البسيطةواالتصاالت
 8المادة 

 القانونى النصاب
 المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية وزارية  دورة يأل يالقانون نصابالكتمل ي .6

ألغمبية ثمثي الدول األعضاء المؤىمة من  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 لمتصويت.

 9المادة 
 الدورات العادية

في  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللفنية لمجنة اتجتمع ا
 كل سنتين.دورة عادية مرة 

 11المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تعتمد ا .6
 جدول أعماليا عند افتتاح كل دورة.

مال الدورة العادية بالتشاور مع ىيئة مشروع جدول أع إعدادتقوم المفوضية ب .2
 وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية مكتب ا

المفوضية مشروع  رسلوت. إدراج بنود فيو تقترحيا الدول األعضاءيجوز ليا و 
ثالثين افتتاح الدورة بجدول األعمال ووثائق العمل إلى الدول األعضاء قبل 

 ى األقل.( يومًا عم31)
 



7 
 

 
 11المادة 

 جدول األعمالالمدرجة في البنود األخرى 

لمجنة الفنية اخالل دورة  أي بند إضافي من جدول األعمالإذا ما رلغبت دولة عضو في إثارة 
بند "ما يستجد تحت  ، يكون ذلك فقطوتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصال

 اتخاذ فقط وال تخضع لممناقشة أو معمملالبنود من جدول األعمال  كون ىذهمن أعمال". وت
 القرار.

 12المادة 

 الدورات االستثنائية

أن تجتمع  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية  جوزي .6
 شريطة توفر الموارد وبناء عمى طمب:في دورة استثنائية 

 .أجيزة صنع السياسة لالتحاد أ (
 نفسيا. المجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ب (
 أي دولة عضو بموافقة ألغمبية ثمثي الدول األعضاء. ج (

 .6تعقد الدورات االستثنائية وفقا لممادة  .2
 13المادة 

 جدول أعمال الدورات االستثنائية
االستثنائية إلى الدول  ووثائق عمل الدورة ترسل المفوضية مشروع جدول أعمال .6

 عمى األقل.عمل ( يوم 65خمسة عشر )افتتاح الدورة باألعضاء قبل 
 عاجالىتماما ابنود التي تتطمب البند أو ال جدول أعمال الدورة االستثنائية يتضمن  .2

 .وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية ا من قبل
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 14المادة 
 حة والمغمقةالدورات المفتو 

وتكنولوجيا المعمومات  المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تكون جميع دورات ا
 أي   أن تكونبسيطة اللغمبية األتقرر بأن  لمجنةيجوز  وأنلغير مغمقة.  واالتصاالت
 مفتوحة. من دوراتيا

 15المادة 
 لغات العمل

ومات وتكنولوجيا المعم المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تكون لغات عمل ا
 ىي لغات عمل االتحاد. واالتصاالت

 16المادة 
 هيئة المكتب

، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تنتخب ا .6
المشاورات  إجراء ، وبعدالمتفق عميو عمى أساس التناوب والتوزيع الجغرافي

( 3دًا، ثالثة )تحديىم اآلخرين في ىيئة المكتب و  واألعضاء   الالزمة، الرئيس  
 مرئيس ومقرر.لنواب 

 ن.يسنتأعضاء ىيئة المكتب تكون مدة والية  .2
 .السنة يف تجتمع ىيئة المكتب مرة .3

 17المادة 

 الرئيسمهام 

 ما يمي:بالرئيس يقوم  .6
 يترأس جميع مداوالت الدورات العادية واالستثنائية؛ (أ 
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 ؛ياويختتم يفتتح الدورات (ب 
 العتماد؛ليقدم سجالت الدورات  (ج 
 و المداوالت؛يوجبتيقوم  (د 
 ؛التصويت متصويت ويعمن نتائجل شقانالقيد مسائل اليقدم  (ه 
 نقاط النظام.يبت في  (و 
 خالل مداوالت الدورات. لمياقةالرئيس النظام واكفل ي .2
أو المقرر حسب ترتيب  ينوب عنو أحد نوابو، منصبو لغياب الرئيس أو شغور ةفي حال .3

 انتخابيم.
المجان الفنية  لية تنسيقآل ةالسنوي اتذي واالجتماعالتنفي يحضر الرئيس دورات المجمس .4

 المتخصصة.
 18المادة 

 الحضور والمشاركة

لمدول ، يحضر وزراء االتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 4وفقًا لممادة  .6
نيم من الحضور دم تمك  ع ةشخصيًا. وفي حال فييا ويشاركون الدوراتاألعضاء 
 .رسميا تمدونيمثميم الممثمون المعشخصيًا، 

لمجنة حضور دورات الاالتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية أجيزة تم دعوة ممثمي ت .2
 .وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصالالفنية 

دعوة أي  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية يجوز  .3
ويجوز دعوة مثل ىذا المراقب إلى  مراقب. شخص أو مؤسسة لحضور دوراتيا بصفة

 تقديم تدخالت كتابية دون أن يكون لو حق التصويت.
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 19المادة 

 األغمبية المطموبة التخاذ القرارات

جميع  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية ا تتخذ .6
 :ذلكتعذر  نا  ، و التوافققراراتيا ب

 دول األعضاء الحاضرة عمى المستوى الوزاري.فبألغمبية ثمثي ال أ (
ة المؤىمة لمتصويت، عمى مستوى باأللغمبية البسيطة لمدول األعضاء الحاضر و  ب (

 الخبراء.
بسيطة لمدول األعضاء المؤىمة اللغمبية األب ئيةمسائل اإلجراالالقرارات بشأن تتخذ  .2

 لمتصويت.
بسيطة لمدول األعضاء اللغمبية األأم ال ب مسألة إجرائيةكون الذ القرارات بشأن تخت .3

 المؤىمة لمتصويت.
لمجنة الفنية اعتماد ادون لتصويت عن اأعضاء مؤىمة  دولأي ال يحول امتناع  .4

 توافق.الالقرارات ب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصال
 21المادة 

 اعتماد القرارات
، المبادرة  من قبل صاحب في أي وقتعميو  قرار أو تعديل مقترحأى يجوز سحب  .6

 .تقبل تقديمو لمتصوي
 القرار المقترح أو التعديل الذي تم سحبو.  تقديمدة دولة عضو أخرى إعا يجوز ألي .2
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 21المادة 

 نقطة نظام
 الرئيس يبتو عضو إثارة نقطة نظام.  ةدول يخالل المداوالت حول أي مسألة، يجوز أل .6

 .قواعدوفقًا ليذه ال ،في نقطة النظام
يتم تقديم الحكم فورًا و لمدولة العضو المعنية طمب االستئناف ضد حكم الرئيس.  يجوز .2

 بسيطة.اللغمبية األواتخاذ قرار بشأنو بعميو لمتصويت 
التحدث حول جوىر المسألة قيد  العضو المعنية ةنظام، ال يجوز لمدولإثارة نقطة عند  .3

 .شاقنال
 22المادة 

 وأخذ الكممةقائمة المتحدثين 

 مةلكما أخذ حقيمنح الرئيس ، اتخالل المناقشو تأسيسي، من القانون ال 23ًا لممادة وفق .6
 .رلغبتيم فى أخذ الكممة المتحدثون أبداهبالترتيب الذي 

 دون موافقة الرئيس.أخذ الكممة وفد أو مدعو  يال يحق أل .2
 ، ما يمي:اتيجوز لمرئيس، خالل المناقش .3

عالن (أ   قائمة؛ال إقفال قراءة قائمة المتحدثين وا 
 ؛شاقنكممتو عن المسألة قيد التخرج دث أي متحو ينبت (ب 
تبرر الحق في  إقفال القائمةأن الكممة المقدمة بعد  إذا رأىحق الرد ألي وفد  منح (ج 

 الرد؛
، وفقًا لممادة اشقنالنظر عن المسألة قيد الغض تحديد الوقت المسموح بو ألي وفد ب (د 

 .لقواعدمن ىذه ا 4الفرعية 
 ( دقائق.3ثالث )ال تتجاوز  بمدةبشأن المسائل اإلجرائية، كل تدخل الرئيس،  ديحد   .4
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 23المادة 

 نقاشالباب  إقفال
 .ما يراه مالئماً حسب اشقنال باببإقفال  الرئيسيقوم ، ةياالكففيو  ماب مسألةعند مناقشة 

 24المادة 
  هاأو رفع تعميق الجمسة

ال و . جمسةفع الر تعميق أو بمطالبة عضو ال ةدولى خالل مناقشة أي مسألة، يجوز أل .6
االقتراح فورًا  ىذا الرئيس طرححول تمك االقتراحات. وي اتقشيسمح بأي منا

 .عميو لمتصويت
 25المادة 

 ترتيب االقتراحات اإلجرائية
سبقية عمى جميع المقترحات أو األكون لالقتراحات التالية ت، 26لممادة مع الخضوع 

 :حسب الترتيب الوارد أدناه، ماعاالجت انعقاد االقتراحات األخرى قبل
 تعميق الجمسة؛ (أ 
 رفع الجمسة؛  (ب 
 حول البند قيد المناقشة؛ شاقنالتأجيل   (ج 
 حول البند قيد المناقشة. اشقنالباب إقفال  (د 

 26المادة 

 التصويت حق

 يكون لكل دولة عضو مؤىمة لمتصويت صوت واحد. .6
ن القانون م 23ال يكون لمدول األعضاء الخاضعة لمعقوبات بموجب المادة  .2

 التأسيسي، الحق في التصويت.
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 27المادة 

 التصويت عمى القرارات

ال و مع جميع التعديالت لمتصويت.  فورااالقتراح  ، يقدم الرئيساشقنال بابإقفال بعد 
بالطريقة التي يجري بيا تتعمق التصويت إال بناء عمى نقطة نظام مقاطعة يجوز 

 التصويت.

 28المادة 
 ديالتالتصويت عمى التع

 توافق.فى حالة عدم التوصل إلى يقدم الرئيس جميع التعديالت لمتصويت  .6
 إليو أو حذفو منو. ءيعتبر اقتراح عمى أنو تعديل عمى نص إلضافة شي .2

 
 التصويتطرق 

 .التصويتطرق  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية ا تحدد

 31المادة 

 تالتقارير والتوصيا

توصيات التقارير و ال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية تقدم ا
 .لمبحث ن مداوالتيا إلى المجمس التنفيذيعمنبثقة ال

 

 



14 
 

 31المادة 

 التنفيذ

وضع خطوط  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية يجوز 
 .قواعدىذه التنفيذ لتوجييية وتدابير إضافية 

 32المادة 

 التعديالت

ى عمأن تقترح  وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتخصصة لالتصاللمجنة الفنية يجوز 
 .وذلك لمبحث القواعد ىذهعمى تعديالت الإدخال المجمس التنفيذي 

 33المادة 

 تنفيذالدخول حيز ال

 صادقة عمييا من قبل المجمس التنفيذي.د المبع تنفيذحيز الاإلجراءات ىذه قواعد تدخل 

 

 

 

 2116في  اعتمدتها الدورة العادية ......... لممجمس التنفيذي المنعقدة في ..............


