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 تقرير عن التعديالت المقترح إدخالها على قواعد إجراءات
 المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين
 وعلى النظام األساسي لمفوضية االتحاد األفريقي

 
 :مقدمة :أوال

ة         -1 ة الثاني ه العادي د خالل دورت د اعتم ذي ق من الجدير بالذآر أن المجلس التنفي
اد، في مارس     ا، تش دة في إنجمين د  2003المنعق دمها عمي ، التوصيات التي ق

من تقرير الجلسات العامة حيث ) د( 26السلك الدبلوماسي األفريقي في الفقرة 
أن       ين أمور أخرى، ب وم المست "تمت التوصية، من ب انوني بدراسة    يق شار الق

س        ة المجل ى أن رئاس نص عل ي ت ام الت ين األحك ح ب اقض الواض ألة التن مس
ام واحد    ة أي      ) 1(التنفيذي تستمر لمدة ع وزير خارجي ام التي تسمح ل واألحك

بلد يستضيف أي دورة للمجلس برئاسة هذه الدورة وصياغة توصيات مناسبة  
 ". بشأنها

ق،       قام المجلس التنفيذي المنعقد في  -2 ابوتو، موزمبي ة في م ة الثالث ه العادي دورت
ات الخاصة         2003في يوليو  ات التي ووجهت خالل االنتخاب في ضوء العقب

اون مع المفوضية،         ام بالتع ى القي دائمين إل ين ال بالمفوضين بدعوة لجنة الممثل
دول         ن ال رى م ات أخ ات وأي مقترح ة باالنتخاب ام المتعلق ة األحك بدراس

 . تراحات مناسبة لبحثها من قبل المجلس التنفيذياألعضاء وتقديم اق
دم   -3 تولى مكتب المستشار القانوني مراجعة مختلف القواعد والنظم األساسية وق

ة         ة الخامس دورة العادي ى ال دائمين إل ين ال ة الممثل ق لجن ن طري يات ع توص
ن    ا، م ا، إثيوبي أديس أباب دة ب ذي المنعق س التنفي ى  25للمجل و إل و  3يوني يولي

رر     . 2004 ب المق ذي بموج س التنفي ب المجل ن   EX.CL/DEC.134(V)وطل م
ر   لجنة الممثلين الدائمين القيام ببحث مستفيض للتعديالت المقترحة ورفع تقري

 . في هذا الشأن إلى الدورة العادية السادسة للمجلس
ية   -4 نظم األساس د وال رى للقواع ة أخ انوني بمراجع ار الق ب المستش ام مكت ق

ا أعاله      ألجهزة االتحاد  ألتين المشار إليهم ر المس ويتناول من خالل هذا التقري
ذا        ي ه اء ف دول األعض ن ال دد م ن ع تلمة م ات المس ى المقترح افة إل باإلض

ذ          . الصدد ة تنفي تفيد من تجرب ة سوف تس ة المراجع رى المفوضية أن عملي وت
ا، في        ان، جنوب أفريقي ا في دورب القواعد لمدة تجاوزت السنتين منذ اعتماده

 . 2002وليو ي
 

 :التعديالت المقترح إدخالها على قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد :ثانيا
 :مكان االنعقاد: 5، فقرة 5المادة  -أ   
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إذا تعذر على دولة عضو عرضت استضافة إحدى "تنص هذه المادة على أنه  -5
 ". دورات المؤتمر القيام بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي لالتحاد

 
 :التعديل المقترح -ب 

ة عضو أخرى          -6 ا دول ة التي تعرض فيه اول الحال يتعلق االقتراح بضرورة تن
ها  دورة نفس افة ال ادة   . استض ديل الم رح تع م، يقت ن ث و   5وم ى النح رأ عل لتق

 : التالي
ؤتمر      " دى دورات الم افة إح و عرضت استض ة عض ى أي دول ذر عل إذا تع

تم استالم         القيام بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في م ي ا ل اد م ر الرئيسي لالتح المق
 ".عرض جديد ويحظى هذا العرض بموافقة المؤتمر

 
 :الدورات العادية: 1، الفقرة  7المادة  -ج  

ى أن    -7 ادة عل ى        "تنص هذه الم رة واحدة عل ة م ؤتمر يجتمع في دورة عادي الم
 ".األقل في السنة

 
 :التعديل المقترح -د 

ة،    ASSEMBLY/AU/DEC.53 (III)طبقًا للمقرر  -8 ه العادي بشأن تواتر دورات
ا،         ا، إثيوبي دة في أديس أباب ؤتمر المنعق ة للم الذي اعتمدته الدورة العادية الثالث

رتين في السنة   2004في يوليو  ذه     . ، يجتمع المؤتمر م ديل ه ذلك، يجب تع ول
 :المادة لتقرأ على النحو التالي

وعالوة على ذلك، يتطلب ". ةيجتمع المؤتمر في دورة عادية مرتين في السن"
ادة    ى الم رة  8تعديل هذه المادة بالضرورة إدخال تعديل عل من قواعد    1، الفق

 . إجراءات المجلس التنفيذي
 

 :جدول أعمال الدورات العادية: 3والفقرة ) د(و) أ( 2، الفقرة 8المادة  -هـ 
ادة   -9 ذه الم ًا له ت أل  "طبق ال المؤق دول األعم ذي ج س التنفي د المجل ي دورة يع

ه    : عادية ويشمل ما يلي ا في جدول أعمال ود  "و" بنود قرر المؤتمر إدراجه بن
دورة بستين            اح ال ل افتت راح قب ديم االقت م تق ة عضو شريطة أن ي تقترحها دول

ى    ) 60( رارات إل روعات الق ا ومش دة له ائق المؤي ال الوث تم إرس ًا وأن ي يوم
ين      دورة بثالث اح ال ل افتت ل   ي) 30(رئيس المفوضية قب ى األق ًا عل وتنص  ". وم

 ". جدول األعمال المؤقت ينقسم إلى جزئين"على أن ) 3( 8أيضًا المادة 
 :التعديل المقترح -و 

ادة  -10 دول   ): أ) (2( 8الم د ج ذي يع و ال ذي ه س التنفي ى أن المجل النظر إل ب
ادة      رأ الم دًا وأن تق ر تحدي األعمال المؤقت للمؤتمر، يقترح أن تكون المادة أآث
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ا في   : "على النحو التالي) أ) (2( 8 بنود قرر المؤتمر في دورة سابقة إدراجه
 ". جدول أعماله

ذه   ): د) (2(، الفقرة 8المادة  -11 ى ه اقترح أنه على الرغم من ضرورة اإلبقاء عل
ي     ه ينبغ ه دول أعضاء، فإن ا أوصت ب ؤتمر آم ال الم دول أعم ي ج ود ف البن

أنها     إتاحة الفرصة للمجلس التنفيذي لكي يبحث هذه ال دم توصيات بش ود ويق بن
وتتمثل الفكرة وراء ذلك في تمكين أعمال المؤتمر من االستنارة . إلى المؤتمر

ة  ائل المهم ة المس ؤتمر لمناقش ت للم ن الوق د م ة المزي ة وإتاح ذه العملي به
ى ضمان األخذ في الحسبان       . المدرجة في جدول أعماله ويؤدي ذلك أيضًا إل
ذلك     للنصح الفني بشأن البنود ال دول األعضاء للبحث وآ مقدمة للمؤتمر من ال

ام في     خضوع هذه البنود لعملية تقييم انتقادي وإذا أمكن التوصل إلى توافق ع
تم االضطرار      . اآلراء بشأنها آما أنه يؤدي إلى تجنب حدوث المواقف التي ي

ى المجلس  ا دول أعضاء إل ال اقترحته ود في جدول األعم ة بن ى إحال ا إل فيه
 .مرة أخرى للمزيد من البحث التنفيذي

 :لتقرأ على النحو التالي) د( 2، الفقرة 8عليه، يجب تعديل المادة  -12
دورة          " اح ال ل افتت راح قب ديم االقت تم تق ة عضو شريطة أن ي بنود تقترحها دول

رارات       ) 60(بستين  ا ومشروعات الق دة له ائق المؤي يومًا وأن يتم إرسال الوث
ى أن  ) 30(الدورة بثالثين  إلى رئيس المفوضية قبل افتتاح يومًا على األقل عل

 ".يدرس المؤتمر مثل هذه البنود بناًء على توصية المجلس التنفيذي
 :منذ اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر، فإن: 3، الفقرة 8المادة  -13

 
 :الدورات االستثنائية: 11المادة  -ز 

 
 . التال تتضمن هذه المادة أحكامًا بشأن من الذي يترأس المداو -14

 
 :التعديل المقترح -ح 

 
ادة   -15 ديل الم تم تع رح ألغراض الوضوح أن ي رة إضافية  11يقت وتضمينها فق

الي    و الت ى النح دورات      : "عل داوالت ال ة م ؤتمر رئاس يس الم ولى رئ يت
 ". االستثنائية

 
 
 

 :انتخاب الرئيس: 1، الفقرة 15المادة  -ط 
رة سنة واحدة     المؤتمر ينتخب رئ "تنص هذه المادة أيضًا على أن  -16 ًا لفت ) 1(يس

ة    على أساس التناوب والمعايير المتفق عليها ويساعده أعضاء آخرون في هيئ
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ى أساس   ) 14(المكتب هم النواب األربعة عشر  للرئيس الذين يتم انتخابهم عل
ة  ر أن تشكيل   ". توزيع جغرافي متفق عليه وبعد إجراء المشاورات الالزم غي

ين أمور       ) 15(عشر   هيئة المكتب المكونة من خمسة اول، من ب د تن عضوًا ق
ة        تم تشكيله من هيئ ذي ي أخرى، الحاجة المحددة لعضوية الجهاز المرآزي ال

ه   دة واليت د   . مكتب المؤتمر إضافة إلى الرئيسين الجديد والذي انتهت م م تع ول
ة  رتبط بهيئ لم واألمن ال ت ذه الحاجة موجودة حيث أن عضوية مجلس الس ه

 . مكتب المؤتمر
 

 :التعديل المقترح -ي 
ة   -17 م     ) 4(يقترح تحديد عضوية هيئة مكتب المؤتمر بأربع ا ت حتى يتسنى، إذا م

االتفاق عليه، أن تكون هيئة المكتب هي نفسها بالنسبة لكافة اجتماعات أجهزة 
ة         ة ولجن ة المتخصص ان الفني ذي واللج س التنفي ل المجل ات مث نع السياس ص

 ...الممثلين الدائمين الخ 
الي   ) 1( 15يجب تعديل المادة  من ثم، -18 ى النحو الت ؤتمر   : "لتقرأ عل ينتخب الم

دة     نة واح رة س ًا لفت ه      ) 1(رئيس ق علي ايير المتف اوب والمع اس التن ى أس عل
ة   واب األربع م الن ة المكتب ه ي هيئ اعده أعضاء آخرون ف رئيس ) 4(ويس لل

راء   د إج ه وبع ق علي ي متف ع جغراف اس توزي ى أس ابهم عل تم انتخ ذي ي ال
 ". لمشاورات الالزمةا

ادة    -19 ى الم ه عل رح إدخال ديل المقت ى التع ة عل ت الموافق ا تم إن 15إذا م ، ف
ادة     بة للم ه بالنس ب علي رى تترت ديالت أخ ادة  16تع د   11والم ن قواع م

 .إجراءات المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين على التوالي
 

 :لمفوضيةإجراءات التصويت النتخاب أعضاء ا: 42المادة  -ك 
ادة   -20 ديل الم ى     42يجب تع ًا عل ا حالي ول به ة المعم ع الممارس ق م ا تتف لجعله

ة،        ن البداي ط م حان فق د مرش ه يوج ى أن نص عل ي ت ادة الت ير الم اس تفس أس
 . فينسحب المرشح الحاصل على عدد أقل من األصوات بعد الجولة الثالثة

 
 :التعديل المقترح -ل 

حيث يوجد : "لتقرأ على النحو التالي 42ادة عليه، يجب إضافة فقرة جديدة للم -21
د  ة بع ة المطلوب ى األغلبي ا عل م يحصل أي منهم ة ول ط من البداي مرشحان فق
الجولة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل على عدد أقل من األصوات ويستمر   

 ".المرشح المتبقي إلى الجولة التالية
ادة   -22 ذآور للم ديل الم ى التع ة عل ا تمت الموافق ديالت أخرى 42إذا م إن تع ، ف

من  16من قواعد إجراءات المجلس التنفيذي والمادة  38ترتبط به على المادة 
 . النظام األساسي للمفوضية
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ادة      -23 رأ الم باإلضافة إلى ذلك، فإنه بالنظر إلى التعديل المقترح أعاله، سوف تق
 وإذا فشل المرشح المتبقي أو حيث يوجد مرشح    : "على النحو التالي) 5( 42

ة خالل       ين المطلوب ة الثلث ى أغلبي واحد فقط من البداية ويفشل في الحصول عل
 ".هذه الجولة، يقوم رئيس المؤتمر بتعليق االنتخابات

ات الخاصة     42يبدو أن المادة  -24 ق باالنتخاب توحي بأن األحكام الواردة فيها تتعل
ا بوضوح أن     ذآر فيه ع أن ي ذه   بأعضاء المفوضية فقط بينما ينبغي في الواق ه

ؤتمر          ا الم ي يجريه ات الت ة االنتخاب ى آاف ق عل ها تنطب راءات نفس اإلج
 . بخصوص األجهزة األخرى

الي        42لذلك، يقترح تعديل المادة  -25 ى النحو الت رأ عل رة إضافية تق : لتتضمن فق
ـرات     5و 4، 3، 3ينطبق اإلجراء الخاص باالقتراع المنصوص عليه في الفق

ي يقوم المؤتمر بإجرائها فيما يتعلق باألجهزة أعاله، على جميع االنتخابات الت
 . األخرى لالتحاد األفريقي

 
 :التعديالت المقترح إدخالها على قواعد إجراءات المجلس التنفيذي :ثالثا

 :مكان االنعقاد: 6المادة  -أ   
رتين في السنة في            -26 ؤتمر يجتمع م ى أن الم ذي ينص عل رار ال بالنظر إلى الق

ادة  دورتين عاديتين، اقتر رة  6ح استبدال الم ي   1، الفق ا يل دورات   : "بم د ال تعق
ة        دورات العادي ه ال د في ذي تعق ان ال س المك ي نف ذي ف س التنفي ة للمجل العادي

 ".للمؤتمر
 

 :جدول أعمال الدورات العادية): ز( 2، الفقرة 9المادة  -ب 
ود مقت "طبقًا لهذه المادة ، يتضمن جدول أعمال لجنة الممثلين الدائمين  -27 رحة  بن

ـن      دورة بستيـ اح ال ل افتت ًا  ) 60(من دولة عضو شريطة تقديم االقتراح قب يوم
يس       ى رئ رارات إل اريع الق راح ومش ذا االقت دة له ائق المؤي ال الوث وإرس

 ". يومًا على األقل) 30(المفوضية قبل افتتاح الدورة بثالثين 
 

 :التعديل المقترح -ج 
ذه الب   -28 ى ه اء عل ع ضرورة اإلبق ه م رح أن س  اقت ال المجل دول أعم ي ج ود ف ن

ين       ة الممثل اح الفرصة للجن التنفيذي آما اقترحته الدول األعضاء، يجب أن تت
ذي        س التنفي ى المجل أنها إل يات بش ديم توص ود وتق ذه البن ث ه دائمين لبح . ال

ال المجلس      ا أعم تنير به والفكرة من ذلك أن مثل هذه العملية تؤدي إلى أن تس
ة المدرجة        التنفيذي وتكفل لـه توفر  د من الوقت لمناقشة المسائل المهم المزي

ديم     . في جدول أعماله د تق آما أن ذلك يؤدي إلى ضمان األخذ في الحسبان عن
ى         د حصلت عل ا ق ا إنه ذي لبحثه البنود من الدول األعضاء إلى المجلس التنفي
ن،   النصح الفني الالزم بشأنها وأنها قد خضعت لعملية تقييم انتقادي وآلما أمك
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أنها       ى توافق في اآلراء بش م التوصل إل ى تجنب حدوث      . قد ت ك إل ؤدي ذل وي
ال        ود مدرجة في جدول األعم ة بن المواقف التي يتم االضطرار فيها إلى إحال
دائمين           ين ال ة الممثل ى اجتماعات لجن رة أخرى إل مقترحة من دول أعضاء م

 .أو الخبراء لمزيد من البحث/و
ادة    -29 ديل الم ب تع ه، يج رة ، الف9علي الي  ) ز( 2ق و الت ى النح رأ عل ود : "لتق بن

ـن    دورة بستيـ اح ال ل افتت راح قب ديم االقت ريطة تق ة عضو ش ن دول ة م مقترح
يس المفوضية    ) 60( ى رئ يومًا وإرسال الوثائق المؤيدة ومشاريع القرارات إل

ين    دورة بثالث اح ال ل افتت س     ) 30(قب ث المجل ى أن يبح ل عل ى األق ًا عل يوم
 ".بنود بناًء على توصية لجنة الممثلين الدائمينالتنفيذي هذه ال

 
 :الرئيس: 1، الفقرة 16المادة  -د 

ادة   -30 ديل الم ب   ) 1( 16يجب تع ة مكت ون عضوية هيئ ى أن تك نص عل ي ت لك
 . المجلس التنفيذي هي نفس عضوية هيئة مكتب المؤتمر

 
 :التعديل المقترح -هـ

راجع (اعد إجراءات المؤتمر من قو 15إذا ما تمت الموافقة على تعديل المادة  -31
رة  اله  11الفق ادة   )أع ديل الم رح تع الي    ) 1( 16، يقت و الت ى النح رأ عل : لتق

د       " ة أو أي سلطة مختصة للبل ر الخارجي ذي وزي يرأس دورات المجلس التنفي
م        ب وه ة المكت ي هيئ رون ف اء آخ اعده أعض ؤتمر ويس يس الم و رئ ذي ه ال

ة  واب الثالث رر وال) 3(الن رئيس والمق ة لل ي هيئ دانهم أعضاء ف ون بل ذين تك
 ".مكتب المؤتمر

 
 :الرئيس: 2، الفقرة 16المادة  -و 

ي        -32 ا يل ى م رى، عل ور أخ ين أم ن ب ادة، م ذه الم نص ه س  : "ت ل المجل إذا قب
التنفيذي الدعوة من دولة عضو طبقًا للمعايير المعتمدة من قبل المؤتمر، يكون 

ة ا     ي رئاس ق ف د المضيف الح ة البل وزير خارجي ذي ل س التنفي د ". لمجل وعن
التي  ) 1( 16تطبيق هذه المادة، يتضح وجود تناقض ضمني بين أحكام المادة 

ي   ا يل ة أو أي      : "تنص على م ر الخارجي ذي وزي رأس دورات المجلس التنفي ي
ؤتمر      يس الم ذي هو رئ دة الرئاسة سنة    ...." سلطة مختصة أخرى للبلد ال وم

ادة  ام الم وزير) 2( 16وأحك ي تسمح ل د المضيف ألي دورة  الت ة البل خارجي
 . من دورات المجلس برئاسة هذه الدورة

 
 :التعديل المقترح -ز 

إذا قبل المجلس التنفيذي : "لتقرأ على النحو التالي) 2( 16يقترح تعديل المادة  -33
رئيس     وم ال ؤتمر، يق ن الم دة م ايير المعتم ًا للمع ة عضو طبق ن دول دعوة م ال
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دورة  ر  . برئاسة ال ر أن وزي د المضيف أو أي سلطة مختصة       غي ة البل خارجي
 ". أخرى فيه، يترأس الجلستين االفتتاحية والختامية

 
 :إجراءات التصويت: 38المادة  -ح 

 .من قواعد إجراءات المؤتمر 42لتتوافق مع المادة  38يجب تعديل المادة  -34
ادة   -35 ات المفوضين       38عالوة على ذلك، يبدو أن الم ق بانتخاب ا تتعل وحي بأنه ت

ذه اإلجراءات نفسها      ى أن ه فقط، بينما ينبغي في الواقع أن تنص بوضوح عل
وص     ذي بخص س التنفي ا المجل ي يجريه ات الت ة االنتخاب ى آاف ق عل تنطب

 . األجهزة األخرى
 

 :التعديالت المقترحة -ط 
ادة  -36 ى الم دة إل رة جدي ه، يجب إضافة فق الي 38علي ى النحو الت رأ عل : لكي تق

ة   حيث يوجد مرشحان من" البداية ويفشل آل منهما في الحصول على األغلبي
ل عدد من            ى أق ة، ينسحب المرشح الحاصل عل ة الثالث المطلوبة خالل الجول

 ".األصوات ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية
توحي بأنها تتعلق بانتخابات المفوضين فقط بينما في الواقع  38يبدو أن المادة  -37

نص بوضوح عل   ب أن ت ة    يج ى آاف ق عل ها تنطب راءات نفس ذه اإلج ى أن ه
 . االنتخابات التي يجريها المجلس التنفيذي بخصوص األجهزة األخرى

ادة  -38 ديل الم ًا تع رح أيض الي  38يقت و الت ى النح رأ عل رة إضافية تق مل فق : لتش
ا       " ات التي يجريه ع االنتخاب ى جمي ينطبق هذا اإلجراء الخاص بالتصويت عل

 ".ة األخرى لالتحاد األفريقيالمجلس بخصوص األجهز
 

 :النظام األساسي للمفوضية :رابعا
 :إجراءات التصويت النتخاب المفوضين: 16المادة  )أ  
ادة     -39 أن الم ة بش ديالت المقترح ى التع ة عل ت الموافق د   42إذا تم ن قواع م

ادة  ؤتمر والم ذي، يجب  38إجراءات الم من قواعد إجراءات المجلس التنفي
من النظام األساسي للمفوضية لتتوافق مع الممارسة المعمول  16تعديل المادة 

ادة     ط، ينسحب   ) 2(حيث يوجد مرشحان    "بها حاليًا على أساس تفسير الم فق
 ".المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات بعد الجولة الثالثة

 
 :التعديل المقترح )ب

ى النحو ا    16عليه، يجب إضافة فقرة جديدة للمادة  -40 رأ عل الي لكي تق حيث  : "لت
ة           ى األغلبي ول عل ي الحص ا ف ل أي منهم ة ويفش ن البداي حان م د مرش يوج
ن      دد م ل ع ى أق ح الحاصل عل حب المرش ة، ينس ة الثالث د الجول ة بع المطلوب

 ". األصوات
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ادة   -41 ديل الم رح تع ك، يقت ى   16فضًال عن ذل رأ عل رة إضافية تق لتضمينها فق
الي و الت ذآ : "النح راءات التصويت الم ق إج ات  تنطب ة االنتخاب ى آاف ورة عل

 ". المتعلقة باألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي
 
 
 

 :قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين :خامسا
 :النصاب القانوني: 6المادة  )أ  
ذي يتكون          -42 ؤتمر والمجلس التنفي دورات الم انوني ل ى أن النصاب الق بالنظر إل

ب       اد، يج وية االتح ل عض ي آام ة ثلث ن أغلبي ادة  م ق الم د   6توفي ن قواع م
 . إجراءات لجنة الممثلين الدائمين مع النصوص األخرى

 
 :انتخاب الرئيس: 11المادة  )ب

ادة  -43 ديل الم ة  11يجب تع ة مكتب لجن ون عضوية هيئ ى أن تك لكي تنص عل
 . الممثلين الدائمين هي نفس عضوية هيئة مكتب المؤتمر

 
 :التعديل المقترح )ج

 16و 15على التعديالت التي يجب إدخالها على المادتيـن  إذا ما تمت الموافقة -44
ديل   والي، يجب تع ى الت ذي عل ؤتمر والمجلس التنفي راءات الم د إج ن قواع م

ادة  الي  11الم و الت ى النح رأ عل دائمين   : "لتق ين ال ة الممثل رأس دورات لجن ي
ؤتمر     ولى رئاسة الم ذي يت ويساعده أعضاء آخرون في     . الممثل الدائم للبلد ال

ة      واب الثالث م الن ب وه ة المكت ين     ) 3(هيئ ين الممثل ن ب رر م رئيس والمق لل
 ". الدائمين للبلدان األعضاء في هيئة مكتب المؤتمر

 
 :النتائج والتوصيات :سادسا

ى قواعد اإلجراءات سوف       -45 ا عل ترى المفوضية أن التعديالت المقترح إدخاله
 . لك تسهيل تنفيذهاتؤدي إلى تصحيح التناقض الضمني في هذه القواعد وآذ

ى        -46 ا عل رح إدخاله ديالت المقت ث التع ى بح ذي إل س التنفي دعي المجل ذلك، ُي ل
د إجراءات   ه وقواع د اإلجراءات الخاصة ب ؤتمر وقواع د إجراءات الم قواع

 . لجنة الممثلين الدائمين وآذلك النظام األساسي للمفوضية
راءات ال     -47 د إج تخدام قواع تم اس ًا أن ي ية أيض رح المفوض ذي  تقت س التنفي مجل

ة      ة المتخصص ان الفني ات اللج ة واجتماع ات القطاعي ة االجتماع بة لكاف بالنس
 . حتى تتم صياغة واعتماد القواعد الخاصة بهذه االجتماعات

ذا    -48 رر له في هذا الصدد، تقترح المفوضية أن يقوم المجلس التنفيذي باعتماد مق
 . الغرض
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 .قواعد إجراءات المؤتمر :المالحق
 .إجراءات المجلس التنفيذيقواعد   
 .قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين  
 .النظام األساسي للمفوضية  

 ـ
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 قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد

 
 أحكام عامة

 
 إن مؤتمر االتحاد ، 

 
 ، 8إذ يأخذ في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، خاصة المادة  

 
 : قد اعتمد قواعد اإلجراءات التالية  

 
 1المادة 

 التعريفات
 

 : في قواعد اإلجراءات هذه  
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  

 .رئيس المؤتمر ما لم يتم النص على خالف ذلك" : الرئيس"يقصد بكلمة 
 .أمانة االتحاد " : المفوضية"يقصد بكلمة  
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد" : اللجنة"بكلمة  يقصد 
 .القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة  
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي" : المجلس"يقصد بكلمة  

 .محكمة العدل الخاصة باالتحاد" : المحكمة"يقصد بكلمة 
 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد :  "المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة  

 .دولة عضو في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة   
 .منظمة الوحدة األفريقية " : المنظمة"يقصد بكلمة  
 .برلمان عموم أفريقيا لالتحاد " : البرلمان"يقصد بكلمة   

 .لالتحاد لجنة الممثلين الدائمين" : لجنة الممثلين الدائمين"يقصد بعبارة 
 .مجلس السلم واألمن لالتحاد" : مجلس السلم واألمن"يقصد بعبارة 

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية." : إ. إ. م"يقصد بمختصر 
 .االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي" : االتحاد"يقصد بكلمة 

و "نواب الرئيس"يقصد بعبارة  يس  ، ما لم يتم النص على خالف ذلك، ن اب رئ
 .المؤتمر

 
 الفصل األول
 المؤتمـر
 القسم األول
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 التشكيل والسلطات والمهام
 2المادة 

 وضع المؤتمر
 . المؤتمر هو الجهاز األعلى لالتحاد  

 
 3المادة 
 التشكيل

 .يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين 
 

 4المادة 
 السلطات والمهام

 
 :ا يلييقوم المؤتمر بم -1
 

ـاد برنامجه      )أ ه واعتم تحديد السياسات المشترآة لالتحاد ووضع أولويات
 .السنوي

دول  )ب ع ال ـزام جمي اد وضمان الت رارات االتح ذ سياسات وق ة تنفي مراقب
 . األعضاء بها من خالل آليات مناسبة

 .التعجيل بالتكامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي للقارة )ج
ا  )د دار التوجيه ذي و  إص س التنفي ي المجل ن  ت إل لم واألم س الس أو  مجل

ة    ال اإلرهابي روب واألعم ات والح أن إدارة النزاع ية بش المفوض
 . واألوضاع الطارئة واستعادة السالم 

ـرة وهي            )هـ ة عضو في ظروف خطي دخل في دول رار بشأن الت اتخاذ الق
 . جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية

ة        ات )و  ك الدول ى طلب تل اًء عل ة عضو بن خاذ القرار بشأن التدخل في دول
 . العضو من أجل استعادة السلم واألمن

تحديد العقوبات التي تفرض ضد أية دولة عضو لعدم سداد المساهمات  )ز 
د     ي وقواع انون التأسيس ي الق واردة ف ادئ ال اك المب ّدرة أو انته المق

ـزام بق  دم االلت ذه أو ع راءات ه ر اإلج رات غي اد أو لتغيي رارات االتح
 . دستورية للحكومات

 . بحث طلبات االنضمام إلي عضوية االتحاد واتخاذ القرار بشأنها )ح
اعتماد ميزانية االتحاد ومراقبة وتوجيه المسائل المالية له وفقا للقواعد   )ط

 .والنظم المالية للجنة
 .إنشاء أي جهاز آخر لالتحاد  )ي
 .جديدة عند االقتضاءمتخصصة  فنيةإنشاء لجان  )ك
ة     )ل ل مؤقت ات عم ان مختصة ومجموع االت متخصصة ولج اء وآ إنش

 . حسبما يري ضروريًا
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 . تعيين وإنهاء تعيين رئيس المفوضية ونائبه أو نائبته والمفوضين )م*
 . تعيين وإنهاء تعيين قضاة المحكمة )ن*
زة )س ن األجه ادرة ع يات الص ارير والتوص ث التق ي وبح رى   تلق األخ

 . لالتحاد واتخاذ القرار بشأنها
 . انتخاب رئيس المؤتمر واألعضاء اآلخرين في هيئة المكتب )ع
 . تحديد مكان عقد دوراته  )ف
 . تعديل القانون التأسيسي طبقا لإلجراءات المقررة )ص
 . تفسير القانون التأسيسي إلى حين إنشاء المحكمة )ق
 . ضيةتحديد هيكل ومهام ونظم المفو )ر
 .تحديد هيكل ومهام وسلطات وتشكيل وتنظيم المجلس )ش

 
 .يجوز للمؤتمر تفويض أي من سلطاته ومهامه إلى أي جهاز آخر لالتحاد -2
 

 القسم الثاني
 الدورات

 5المادة 
 مكان االنعقاد

ي   -1 ؤتمر ف د دورات الم ايرتعق ادب ين ر االتح ر  . مق و بمق د دورات يولي ا تعق آم
  .بلدها لة عضو المؤتمر لعقد دورته فيما لم تدع دو االتحاد

ل    -2 إذا دعت دولة عضو المؤتمر إلى االنعقاد فيها ، فإن هذه الدولة العضو تتكف
ر     ارج المق دورة خ د ال ة عق بة للمفوضية نتيج افية بالنس ات اإلض ع النفق بجمي

 .الرئيسي
ؤتمر    -3 ـة دورات الم رض استضاف ي تع اء الت دول األعض ون ال ب أال تك يج

ا  خاضعة للعق وبات، ويجب أن تستوفي معايير محددة سلفا يعتمدها المؤتمر بم
 .في ذلك توفير تسهيالت لوجستيـة مالئمة ومناخ سياسي مناسب

ان         -4 ؤتمر مك رر الم دورات ، يق ر استضافة إحدى ال إذا عرضت دولتان أو أآث
 . انعقادها باألغلبية البسيطة

دى دورات ا   -5 افة إح ة عضو عرضت استض ى دول ذر عل ام إذا تع ؤتمر القي لم
، ما لم يتم استالم عرض بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي لالتحاد

 .الدول األعضاءجديد وقبولها من 
 

 6المادة 
 النصاب القانوني

 

                                           
من ) 2( 9أوصي االجتماع بأن ينتخب المجلس التنفيذي المفوضين وفقا لتفويض السلطة طبقا ألحكام المادة  *

 .القانون التأسيسي، وبأن يعتمد المؤتمر ذلك
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دول األعضاء في             الي عدد ال ؤتمر من ثلثي إجم انوني للم يتحقق النصاب الق
 . االتحاد

 
 7المادة 

 الدورات العادية
 

 . على األقل مرة في السنة المؤتمر في دورة عاديةيجتمع  
 

 8المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 
 .يعتمد المؤتمر جدول أعماله عند افتتاح آل دورة -1
 : ُيّعد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت ألي دورة عادية ويشمـل ما يلي -2
 

 . أعمالهإدراجها في جدول  في دورة سابقةقرر المؤتمر بنود  )أ(
 .بنود يقترحها المجلس التنفيذي  )ب(
ام  )ج( رة أم ـة مباش ت مسؤول اد ليس رى لالتح زة أخ ا أجه ود تقترحه بن

 . المجلس التنفيذي
اح     )د( ل افتت راح قب ديم االقت تم تق ريطة أن ي ة عضو ش ا دول ود تقترحه بن

ـا ومشروعات       دة له ـق المؤي الدورة بستين يوما، وأن يتم إرسال الوثائ
ي   ) 30(دورة بثالثين ـارات إلي رئيس اللجنة قبل افتتاح الالقر ا عل يوم
على أن يدرس المؤتمر مثل هذه البنود جنبًا إلى جنب مع توصية  األقل

 . المجلس التنفيذي
 : ينقسم جدول األعمال المؤقت إلى الجزئين التاليين -3

توّصل  البنود التي سيتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي  ) : أ(الجزء 
ق    ن أن يواف ي يمك أنها والت اق بش ي اتف ذي إل س التنفي المجل

 .عليها المؤتمر بدون مناقشة
ي    ) : ب(الجزء  تم التوصل إل البنود التي سيتم مناقشتها وهي تلك التي لم ي

ًا     ذي وتتطلب نقاش اتفاق بشأنهـا علي مستـوي المجلس التنفي
 . قبل موافقة المؤتمر عليها

 
 9المادة 

 مدرجة في جدول األعمال بنود أخرى
 

ي     ة عضو ف د ترغب أي دول ال ق دول األعم ي ج د إضافي ف تم بحث أي بن ي
ال    "إثارتها خالل دورة المؤتمر تحت بند  ا يستجد من أعم ذه    . فقط " م ل ه وتكون مث

 . البنود للعلم فقط وال تخضع للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنها
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 10المادة 
 مراسم االفتتاح واالختتام

اسم افتتاح الدورات ، يحق للشخصيات التالية توجيه الكلمة إلى خالل مر -1
 : المؤتمر

 . الدولة أو الحكومة في البلد المضيفأو رئيس  رئيسال )أ(
 . رئيس المؤتمر الذي تنتهي واليته )ب(
 .رئيس المؤتمر الذي تبدأ واليته )ج(
 . األمين العام لألمم المتحدة شخصيا )د(
 .رئيس المفوضية )هـ(

ى    خ -2 ة إل ه الكلم ة توجي ق للشخصيات التالي دورات ، يح ام ال م اختت الل مراس
 : المؤتمر

 .من البلد المضيف .البلد المضيفأو رئيس دولة أو حكومة رئيس ال )أ(
 . الشخصية التي تعّين لقراءة قرار الشكر )ب(

ؤتمر خالل    -3 غير أنه يجوز للمؤتمر دعوة أي شخصيـة أخـرى للتحدث إلى الم
 .فتتاح واالختتام مراسم اال

 
 11المادة 

 يةاالستثنائالدورات 
يجتمع المؤتمر في دورة استثنائية بناًء على طلب رئيس المؤتمر أو أية دولة  -1

 . عضو بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء
) 7(يخطر رئيس اللجنة جميع الدول األعضاء بذلك الطلب في غضون سبعـة  -2

 . غ بردودها آتابة، خالل فترة محددةأيام من استالمه ويوصيها باإلبال
يس  -3 ة، ُيخطر رئ ين المطلوب ة الثلث وفر أغلبي م تت رة المحددة ول إذا انقضت الفت

 . المفوضية جميع الدول األعضاء بعدم عقد الدورة االستثنائية
ة عضو         -4 دع دول م ت ا ل اد م ر الرئيسي لالتح تثنائية في المق دورات االس د ال تعق

 .االمؤتمر لعقد دورته فيه
 

 12المادة 
 جدول أعمال الدورات االستثنائية

ُيرسل رئيس اللجنة جدول األعمال المؤقت للدورة غيـر العادية إلى الدول  -1
 . يوما على األقل) 15(األعضاء قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر 

ة في           -2 ود المقدم د أو البن ى البن تثنائية فقط عل دورة االس ال ال يقتصر جدول أعم
 . قد الدورةالطلب الخاص بع

 
 13المادة 

 الدورات العلنية والمغلقة
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ة   ة       . تكون آافة دورات المؤتمر مغلق رر بأغلبي ؤتمر أن يق ه يجوز للم ر أن غي
 .بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنية 

 
 14المادة 

 لغات العمل
اللغات الرسمية لالتحاد وجميع مؤسساتها هي العربية واإلنجليزية والفرنسية  -1

 .*لية واألسبانية والسواحلية وأية لغة إفريقية أخرى والبرتغا
يحدد المجلس التنفيذي العملية والطرق التطبيقية الخاصة باستخدام اللغات  -2

  الرسمية آلغات عمل
يجوز ألي رئيس دولة أو حكومة أن يدلى ببيان بأية لغة أفريقية شريطة أن  -3

األقل دون أن يترتب يقوم بتوفير الترجمة الفورية إلى لغة عمل أخرى على 
 .على ذلك آثار مالية بالنسبة لالتحاد

 
 15المادة 

 انتخاب الرئيس
على أساس التناوب والمعايير ) 1(ينتخب المؤتمر رئيسا لفترة سنة واحدة  -1

) 4(األربعـة أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النوابالمتفق عليها ويساعده 
وبعد إجراء  في متفق عليهللرئيس يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرا

 .المشاورات الالزمة
إذا قبل المؤتمر دعوة موجهة إليه من دولة عضو طبقًا للمعايير المحددة  -2

 ..ةردورئاسة البلرئيس ا قوممن قواعد اإلجراءات الحالية، ي 5بموجب المادة 
 .يقوم الرئيس برئاسة مداوالت الدورات االستثنائية -3
 

 16المادة 
 واجبات الرئيس

 : وم الرئيس بما يلي يق -1
 .الدعوة لعقد دورات المؤتمر ) أ(
 . افتتاح واختتام الدورات )ب(
 . تقديم محاضر الدورات للموافقة عليها )ج(
 . توجيه المداوالت )د(
ـا طرح   )هـ( د البحث للتصويت عليه ائل قي د االقتضاء المس وإعالن  ، عن

  .نتائـج التصويت
 . البت في نقاط النظام  )و(

 
 . لرئيس النظام وأصول اللياقة في مداوالت المؤتمريكفل ا -2

                                           
من البروتوآول الخاص بإدخال التعديالت على القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والمعتمد من قبل الدورة االستثنائية  11ادة طبقًا للم  *

موزمبيق  –ومن الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد في مابوتو  2003فبراير  3إثيوبيا بتاريخ  –األولى لمؤتمر االتحاد في أديس أبابا 
 .2003يوليو  11بتاريخ 
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ولى  -3 يس      رئيساليت ع رئ اور م دورات وبالتش ين ال لة ب رات الفاص الل الفت خ

ا في    اللجنة ، تمثيل االتحاد طبقا لألهداف والمبادئ األساسية المنصوص عليه
 .القانون التأسيسى

 
 . ول للرئيس مهامهفي حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب ، يتولى النائـب األ -4
 

 17المادة 
 الحضور والمشارآة

 
يعمل رؤساء الدول أو الحكومات على المشارآة شخصيا في آافة دورات  -1

 . وإذا تعذر حضورهم شخصيا، فإنه يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون. المؤتمر
 :تحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المؤتمر -2

 
 .ية والمفوضونرئيس ونائب رئيس المفوض )أ

 
 .رئيس البرلمان ورؤساء األجهزة األخرى لالتحاد )ب
 
 .الرؤساء التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليمية )ج
 

 .يجوز للمؤتمر دعوة أي شخصية أخرى لحضور دوراته -3
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 18المادة 
 األغلبية المطلوبة

اإلجماع ، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الدول يتخذ المؤتمر جميع قراراته ب -1
 . التي يحق لها التصويت األعضاء

راراتتت -2 ذ الق أن  خ ة بش ائل اإلجرائي دول األعضاء  بالمس يطة لل ة البس األغلبي
 . التي يحق لها التصويت

ة البسيطة أيضاً       يتم تحديد -3 ة أم ال ، باألغلبي ألة إجرائي دول   ما إذا آانت المس لل
 . يحق لها التصويتاألعضاء التي 

ا التصويت،   امتناع الدول األعضاء ال إن -4 عن التصويت، ال يحول     تي يحق له
 .توافق اآلراءاتخاذ المؤتمر قراراته بدون 

 
 19المادة 

 القرارات
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يتم تقديم نصوص جميع القرارات ، بناًء على توصية المجلس التنفيذي  -1
 . للبحثإلى المؤتمر  -آتابــة  –المقترحة 

ويجوز  . في أي وقت متقدم األصلي بقرار أو تعديل مقترح أن يسحبـه يجوز لل -2
 . ألية دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه

 . يتم اعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقدم اللجنة آثاره المالية -3
 

 20المادة 
 قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث

، يمنح الرئيس ، خالل المداوالت ، حق التحدث حسب  23مع مراعاة المادة  -1
 . الترتيب الذي أعرب المتحدثون عن نواياهم

 . ال يجوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس -2
 :يجوز للرئيس ، خالل المداوالت ، القيام بما يلي  -3

 . قراءة قائمة المتحدثين وإعالن إقفالها )أ(
النظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد مطالبة أي متحدث بالتقيد ب )ب(

 .البحث
منح حق الرد ألي وفد إذا رأي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إقفال القائمة  )ج(

 . يبرر هذا الحق في الرد
، تحديد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر  4مع مراعاة الفقرة  )د(

 .عن المسألة قيد البحث
ية ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاها خمس فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائ -4

 . دقائق ) 5(
 

 21المادة 
 نقاط النظام

يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل المداوالت حول أي بند ويبت  -1
 . الرئيس فورا في نقطة النظام، طبقًا لقواعد اإلجراءات هذه

طرح القرار وي. يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2
 . للتصويت عليه فورًا ويتخذ قرار بشأنه باألغلبية البسيطة

ال يجوز للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول  -3
 . مضمون المسألة قيد البحث

 
 22المادة 

 إنهاء المداوالت
 

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح  
وباإلضافة إلى مقدم االقتـراح، يجوز لدولتين . هاء المداوالت حول البند قيد البحث إن
أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح، والثنتين  أخريينعضويين ) 2(
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ويطرح الرئيس االقتراح بعد ذلك للتصويت عليه . أخريين أن تتحدثا ضده ) 2(
 . مباشرة

 
 23المادة 

 تأجيل المداوالت
 

يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مداولة أي بند ، تأجيـل المداوالت  
أن  أخرىوباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة عضو . حول البند قيد البحث 

ويطرح الرئيس االقتـراح بعد ذلك . تتحدث لصالح االقتراح وألخرى أن تتحدث ضده
 . للتصويت عليه فورًا 

 
 24المادة 

 أو تأجيل االجتماع تعليق
 

يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألة، تعليق أو تأجيل  
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. االجتماع

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 25المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

 
راحات التالية األسبقية ، على جميع ، يكون لالقت 20مع مراعاة المادة  

 : االقتراحات األخرى المقدمة إلى االجتماع وذلك حسب الترتيب المذآور أدناه 
 

 . تعليق االجتماع )أ(
 . تأجيل االجتماع )ب(
 . تأجيل المداوالت حول البند قيد البحث  )ج(
 . إقفال باب المداوالت حول البند قيد البحث  )د(

 
 26المادة 
 تصويتحق ال

 ). 1(، يكون لكل دولة عضو صوت واحد  2مع مراعاة الفقرة  -1
من القانـون  23ليس للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة  -2

 . التأسيسي، الحق في التصويت 
 

 27المادة 
 التصويت على القرارات
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 المقترحيطرح الرئيس القرار ، حول بند قيد النقاش بعد إقفال باب المداولة،  
ولن يوقف التصويت إّال في حالة طرح نقطة . مع جميع التعديالت للتصويت فورًا

 . نظـام تتعلق بالطريقة التي يجرى بها التصويت 
 

 28المادة 
 التصويت على التعديالت

يعتبر أي اقتراح بمثابة تعديل على النص إذا آان هذا االقتـراح يضيف أو  -1
 . يحذف أجزاء منه أو يعدله

وعند إدخال . تعديل على اقتراح ، يتم التصويت أوًال على التعديلعند إدخال  -2
تعديلين أو أآثر على اقتراح ، يقوم المؤتمر بالتصويت أوًال على التعديل 

ويصوت االجتماع بعد ذلك . األبعد عن االقتراح األصلي من حيث المضمون
تصويت على التعديل األقل بعدًا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديالت لل

 . عليها
إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديالت ، يطرح االقتـراح المعدل بعد ذلك  -3

وإذا لم يتم اعتماد أي تعديل ، يطرح االقتـراح للتصويت عليه في . للتصويت 
 . شكله األصلي

 
 
 
 

 29المادة 
 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

دولة  ذلك تمن تعديل إذا طلبيجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء  
وإذا تم القيام بهذا ، فإن النص الناتج عن سلسلـة من جوالت التصويت ، . عضو

وإذا رفضت جميع األجزاء العاملة من أي تعديل ، . يطرح للتصويت عليه آكل
 . يعتبـر التعديل مرفوضًا بأآمله

 
 30المادة 

 طريقة التصويت
باالقتراع السري بواسطة الدول التي  يتم التصويت في المسائل الموضوعية -1

 . لها حق التصويت
 . يتم التصويت في المسائل اإلجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المؤتمر -2
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 31المادة 
 التصويت في االنتخابات

 
 يتم التصويت في االنتخابات عن طريق االقتراع السري باستثناء انتخاب 
 . ونوابه المؤتمررئيس 

 
 القسم الرابع
 القــرارات

 32المادة 
 توثيق القرارات

يتم توثيق القرارات التي يعتمدها المؤتمر عن طريق توقيع رئيس المؤتمر  
الجريدة الرسميـة "لغات عمل االتحاد في  بجميعورئيس المفوضية عليها؛ وتنشر 

يومًا من توقيعهـا وترسل إلى الدول ) 15(في غضون خمسة عشر " لالتحاد األفريقي
 . اء واألجهزة األخرى لالتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليميةاألعض

 
 33المادة 

 تصنيف القرارات
 :يصدر المؤتمر قراراته بالشكل التالي  -1

ة  الجراءات اإل التي تتخذوتطبق في جميع الدول األعضاء  :النظم )أ( وطني
 .لتنفيذها

ات  )ب( دول األ   :التوجيه ع ال وا أو لجمي ة عض در ألي دول اء تص عض
ا  دول األعضاء بأهداف يجب تحقيقه زم ال راد وتل وللمؤسسات أو األف
لطات  ذها للس تخدمة لتنفي ائل المس د الشكل والوس ة تحدي رك حري ع ت م

 .الوطنية
رارات واآلراء  )ج( ات والق خ ..التوصيات واإلعالن ة  :ال ذه ملزم ليست ه

 .وإنما يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول األعضاء
 
ادة    ي -2 ا للم  23ستوجب عدم تنفيذ النظم والتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفق

 . من القانون التأسيسي
 

 34المادة 
 تنفيذ النظم والتوجيهات

 
يومًا ) 30(تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثالثين  -1

لما ورد في من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي أو وفقًا 
 .القرار
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تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول األعضاء وأجهزة االتحاد  -2
 . وآذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
 القسم الخامس
 العقوبات

 35المادة 
 العقوبات بشأن المتأخرات

 
يحدد المؤتمر على أساس توصيات من المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين  -1

لك معلومات تقدمها المفوضية ، العقوبات الواجب فرضها الدائمين وآذ
 .من القانون التأسيسي) 1( 23بموجب المادة 

من هذه المادة ، يطبق المؤتمر العقوبات ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة  -2
المفروضة على الدول األعضاء التي تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية 

 : االتحاد ، وذلك على النحو التالي 
 

) 2(دة سنتيـن ـإذا بلغت المتأخرات قيمة المساهمات المقررة عليها لم ) أ(
سنوات ، يتم تعليق حق الدولة العضو المعنية ) 5(ولكن أقل من خمس 

 : في 
أخذ الكلمة والتصويت واستالم الوثائق خالل اجتماعات  )1(

 . االتحاد
عرض استضافة دورات المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو أي  )2(

 . أخرى لالتحاد اجتماعات
 . تقديم مرشح لشغل أي منصب أو وظيفة داخل االتحاد  )3(

 
سنوات أو أآثـر، ) 5(إذا آانت متأخرات المساهمـات لمدة خمس  ) ب(

مـن هذه ) أ) (2(فباإلضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 
 : المادة، يتم تعليق حق الدولة العضو المعنية في 

 . ة بمواطنيهاتجديد عقود العمل الخاص )1(
 . تقديم االعتمادات من قبل االتحاد بشأن مشاريع جديدة فيها )2(

إذا آانت دولة عضو خاضعة للعقوبات بسبب عدم سداد مساهماتها آما ورد  -3
في الفقرات السابقة ، يجوز رفع هذه العقوبات مؤقتًا عن الدولة العضو 

ليها، شريطة على األقل من المتأخرات المستحقة ع% 50المعنية إذا سددت 
) 30(أن تقوم بذلك قبل بدء دورة المجلس التنفيذي التي تسبق المؤتمر بثالثين 

 . على األقل يومًا
 

 36المادة 
 العقوبات بشأن عدم االلتزام بالقرارات والسياسات
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يّقر المؤتمر ، بناًء على توصية المجلس التنفيذي ، فرض عقوبات بموجب  -1

أسيسي، على أي دولة عضو تفشل بـدون سبب من القانون الت) 2( 23المادة 
 . وجيه أو معقول في االلتزام بمقررات وسياسات االتحاد 

يجوز أن تشمل مثل هذه العقوبات حرمانها من إقامة روابط نقل واتصاالت  -2
مع الدول األعضاء األخرى ، فضًال عن إجراءات أخرى ذات طابـع سياسي 

 . واقتصادي يحددها المؤتمر 
ذ أي قرار في هذا الصدد ، يحدد المؤتمر اإلطار الزمني لاللتزام عند اتخا -3

ومتى يؤدي عدم االلتزام بهذا القرار إلى تطبيق نظام العقوبات المنصوص 
 . من القانون التأسيسي وبموجب هذه المادة ) 2( 23عليها في المادة 

 . يجوز للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات أن تعرض حالتها على المؤتمر -4
 

 37المادة 
 العقوبات بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات

التي عضاء األدول المن القانون التأسيسي ، يتم تعليق عضوية  30وفقا للمادة  -1
تصل حكوماتها إلى السلطة بوسائل غير دستورية آما أنها لن تشارك في 

 .أنشطة االتحاد
األفريقية مـن التغييرات اتساقا مع اإلعالن بشأن إطار موقف منظمة الوحدة  -2

غير الدستورية للحكومات ، فإن األوضاع التي تعتبر بمثابة تغييرات غير 
 :دستورية تشمل ، بين أمور أخرى ، ما يلي

 . االنقالب العسكري أو غير العسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا )أ(
و التدخل من قبل المرتزقة الستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًا أ )ب(

 . االستعانة بهم
استبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًا بواسطـة مجموعات منشقـة مسلحة  )ج(

 . وحرآات التمرد
رفض أي حكومة في السلطة تسليم سلطتها للحزب الفائـز بعد  )د(

 . انتخابات حرة وعادلة
 
تعتبر أيضا اإلطاحة بحكومة منتخبة أو استبدالهـا بواسطـة عناصـر تساعدها  -3

 .قة، تغييرا غير دستوري للحكمالمرتز
في حالة حدوث تغيير غير دستوري ألي حكومة ، يقوم رئيس المؤتمر  -4

 : ورئيس المفوضية بما يلي 
والحث على سرعة  –فورًا  –إدانة مثل هذا التغيير نيابة عن االتحاد  )أ(

 . العودة إلى النظام الدستوري
مح في هذا التغييـر غير توجيه إنذار واضح وصريح بأنه لن يتم التسا )ب(

 . الشرعي أو االعتراف به من قبل االتحاد 
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ضمان توافق اإلجراءات فيما بين الدول وعلى المستويـات الثنائية  )ج(
 . واإلقليمية الفرعية والدولية

 . إلى االنعقاد لمناقشة المسألة مجلس السلم واألمندعوة  )د(
االتحاد وحرمانها من المشارآة  تعليق عضوية الدولة المعنية فورًا في )هـ(

في أجهزة االتحاد شريطة أال يؤثر استبعادها من المشارآة في أجهزة 
 . االتحاد على عضويتها في االتحاد والتزاماتها تجاهه

 
يقوم المؤتمر فورًا بتطبيق العقوبات على نظام الحكم الذي يرفـض استعادة  -5

 : على سبيل الذآر ال الحصر النظام الدستوري، وتشمل هذه العقوبات ما يلي
 . رفض منح تأشيرات الدخول لمرتكبي التغيير غير الدستوري )أ(
 
 . تقييد اتصاالت الحكومة مع الحكومات األخرى )ب(
 
 . فرض قيود على تجارتها )ج(
 
من القانون ) 2( 23تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة  )د(

 . ذه القواعدمن ه) هـ) (4( 42التأسيسي والمادة 
 
 .مجلس السلم واألمنتطبيق أي عقوبة إضافية قد يوصي بها  )هـ(

 
 : يقوم رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمر ، بما يلي  -6

 . جمع الحقائق ذات الصلة بالتغيير غير الدستوري للحكومة  )أ(
 
إجراء االتصاالت المناسبة مع مرتكبيه بغية التأآـد من نواياهـم  )ب(

خصوص استعادة النظام الدستوري في البلد ، دون االعتراف بهم أو ب
 . منحهم صفة الشرعية

 
السعي إلى الحصول على مساهمة القادة األفريقيين والشخصيات  )ج(

األفريقية بهدف حث مرتكبي التغيير غير الدستوري على التعاون مع 
 . االتحاد

 
قليمية التي ينتمـي إليها طلب التعاون من المجموعات االقتصادية اإل )د(

 . البلد المعني
 

 الفصل الثاني
 المفوضية
 القسم األول
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 أعضاء المفوضية
 38المادة 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
ينتخب المؤتمر الرئيس ونائب الرئيس باالقتـراع السري وبأغلبية ثلثي الدول  -1

 . األعضاء المؤهلة للتصويت 
جال أو النساء األآفاء ذوي الخبرة المثبتة يكون الرئيس ونائب الرئيس من الر -2

في المجاالت ذات الصلة والمتمتعين بقدرة قيادية وصفات وسمعـة جيدة في 
الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات األخرى ذات صلة في 

 . المجتمع 
يتم تعميم الترشيحات لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس على الدول  -3

 . أشهر على األقل) 3(قبل االنتخابات بثالثة  األعضاء
 . ال يجوز أن ينتمي الرئيس ونائب الرئيس إلى نفس اإلقليم -4
 

 39المادة 
 المفوضون

. مفوضين على أساس توزيع جغرافي متساٍو) 8(يقوم المؤتمر بتعيين ثمانية  -1
ل ويحق لكل من اإلقليمين اللذين يعّين الرئيس ونائـب الرئيس منهما، يحق لك

 .فقط) 1(منهما مفوض واحد 
يكون المفوضون من الرجال أو النساء األآفاء ذوي الخبرة المثبتة في  -2

المجاالت ذات الصلة والمتمتعين بصفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في 
الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات األخرى ذات الصلة 

 . في المجتمع
لمناصب أعضاء المفوضية على الدول األعضاء قبل  يتم تعميم الترشيحات -3

 .أشهر على األقل) 3(االنتخابات بثالثة 
 

 40المادة 
 مدة الوالية

سنوات وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة ) 4(تكون مدة والية المفوضين أربع 
 . فقط

 
 41المادة 

 إنهاء التعيين
لمفوضين بأغلبية يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين الرئيس ونائب الرئيس وا 

الثلثين بعد أن يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد ، 
وذلك على أساس عدم الكفاءة أو سوء السلوك الفاضح أو عدم القدرة على أداء المهام 

 .المنوطة بالمنصب بسبب عجز دائم يؤآده مجلس طبي 
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 42المادة 

 أعضاء المفوضيةإجراءات التصويت النتخاب 
 قومثم يتبعه نائب الرئيس ثم ي المفوضيةرئيس يبدأ التصويت بانتخاب  -1

 . المفوضين الذين انتخبهم المجلس التنفيذي بتعيينالمؤتمر 
في أي انتخاب لرئيس المفوضية أو نائب الرئيس ، يستمـر االقتـراع حتى  -2

يقتصر يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة شريطة أن 
 –في حالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة خالل الجولة الثالثة  –االقتراع 

اللذين حصال على أآبر عدد من األصـوات في الجولة ) 2(على المرشحين 
 . الثالثة

إذا لم يحصل أي من المرشحين االثنين بعد ثالث جوالت إضافية من  -3
 .صواتاالقتراع، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األ

على األغلبية المطلوبة بعد  حيث يوجد مرشحان فقط ولم يحصل أي منهما -4
 ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات لة الثالثة ،جوال

 .ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية
إذا فشل المرشح المتبقي في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في هذه  -5

 .ئيس بتعليق االنتخاباتالجولة، يقوم الر
فشل في الحصول على أغلبية فقط من البداية وي) 1(حيث يوجد مرشح واحد   -6

 . الثلثين المطلوبة خالل هذه الجولة ، يقوم رئيس المؤتمر بتعليق االنتخابات
. يتولى نائب الرئيس رئاسة المفوضية باإلنابة حتى تجرى انتخابات جديدة -7

ود في انتخاب نائب الرئيس ، يتم تعيين وإذا تم التوصل إلى طريق مسد
المفوض األقدم من حيث مدة الخدمة ، وفي حالة التساوي في مدة الخدمة، 

 . يعّين المفوض األآبر سنًا للعمل آنائب للرئيس حتى تجرى انتخابات جديدة
 5و 4، 3، 2ينطبق اإلجراء الخاص باالقتراع والمنصوص عليه في الفقرات  -8

 بخصوصجميع االنتخابات التي يقوم المؤتمر بإجرائها أعاله، ينطبق على 
 .لألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي

 
 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 43المادة 
 التنفيــذ

 
يجوز للمؤتمر وضع خطوط توجيهية وإجراءات إضافية لضمان تنفيذ قواعد 

 . اإلجراءات هذه
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 44المادة 

 أحكام استثنائية
 

عد من المقررات الصادرة عن مؤتمر رؤساء دول ال تنقص هذه القوا 
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذهـا ولم يستكمل 

 . شريطة أال تتناقض مثل هذه المقررات مع أحكام القانون التأسيسي بعد
 

 45المادة 
 التعديالت

 
 . نيجوز للمؤتمر تعديل هذه القواعد بأغلبية الثلثي 

 46المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 . ذ فور اعتمادها من قبل المؤتمرينفتتدخل قواعد اإلجراءات هذه حيز ال 
 ـ

 



AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 
 االتحاد األفريقي

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   251 11 5517700 
Website: www.africa-union.org 
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 قواعد إجراءات
 المجلس التنفيذي

 
 أحكـام عامـة

 
 إن المجلس التنفيذي ، 
 .12إذ يأخذ في االعتبار القانون التأسيسى لالتحاد األفريقي وخاصة المادة  

 
 :قد اعتمد قواعد اإلجراءات هذه  

 
 1المادة 

 التعريفات
 

 : في قواعد اإلجراءات هذه  
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  ) أ(
رئيس "يقصد بكلمة  ) ب( ى         " : ال تم النص عل م ي ا ل ذي، م يس المجلس التنفي رئ

 .خالف ذلك
 .أمانة االتحاد" : المفوضية"يقصد بكلمة  ) ج(
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد " : اللجنة"صد بكلمة يق ) د(
 .القانون التأسيسي" : القانون"يقصد بكلمة  )هـ( 

 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد " : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة  ) و(
 .دولة عضوا في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة  ) ز(
 . منظمة الوحدة األفريقية" : المنظمة"يقصد بكلمة  ) ح(
 .البرلمان األفريقي لالتحاد " : البرلمان"يقصد بكلمة  ) ط(
 .لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد." : د. م. ل"يقصد بمختصر  ) ك(
 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية." : أ. أ. م"يقصد بمختصر  ) ل(
ة   ) م( د بكلم اد"يقص انون    " : االتح ب الق ئ بموج ذي أنش ي ال اد األفريق االتح

 .التأسيسي
ك   –" نواب الرئيس"يقصد بعبارة  ) ن( واب   –ما لم يتم النص على خالف ذل ن

 .رئيس المجلس التنفيذي
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 الفصل األول
 المجلس التنفيذي
 القسم األول

 عتماد والسلطات والمهامالالتشكيل وا
 2المادة 
 الوضــع

 . يكون المجلس التنفيذي مسؤوًال أمام المؤتمر  
 

 3المادة 
 التشكيل

راء الشؤون الخارجيـة أو أي وزراء آخرين أو يتألف المجلس التنفيذي من وز
 .سلطات معتمدة رسميا من قبل حكومات الدول األعضاء

 
 4المادة 

 عتمادالا
 .رسميا التنفيذيوفود الدول األعضاء إلى دورات المجلس  اعتماديتم  -1
 .االعتمادبإنشاء لجنة لفحص أوراق  التنفيذييقوم المجلس  -2
 .االعتمادواعد إجراءات لجنة فحص أوراق ق باعتماد التنفيذييقوم المجلس  -3
 
 
 

 5المادة 
 السلطات والمهام

 :يقوم المجلس التنفيذي بما يلي -1
 .التحضير لدورات المؤتمر )أ
 .تحديد المسائل التي تعرض على المؤتمر التخاذ قرار بشأنها )ب
ادرات  )ج ة سياسات وأنشطة ومب يق ومواءم ادتنس االت ذات  االتح ي المج ف

 .لمشترك بين الدول األعضاءاالهتمام ا
المعتمدة من قبل مؤتمر  واالتفاقياتمراقبة تنفيذ السياسات والقرارات   )د 

 .االتحاد
 .انتخاب المفوضين على أن يتم تعيينهم بواسطة المؤتمر )هـ
اب )و  ة      انتخ عوب واللجن ان والش وق اإلنس ة لحق ة األفريقي اء اللجن أعض

وق الطف    ول حق راء ح ة للخب ؤتمر   األفريقي ى الم ديمهم إل ه وتق ل ورفاهيت
 . لتعيينهم

 .يرفعها إليه المؤتمر التياإلجراءات المناسبة بشأن المسائل  اتخاذ )ز
 .وتقديمهما إلى المؤتمر لبحثهما االتحاددراسة برنامج وميزانية  )ح
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تعزيز التعاون والتنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وبنك التنمية  )ط
 االقتصاديةوالمؤسسات األفريقية األخرى ولجنة األمم المتحدة  األفريقي
 .ألفريقيا

ين    )ى  اون ب اد تحديد سياسات التع ع       االتح ة تطابق جمي ا وآفال وشرآاء أفريقي
 .األنشطة والمبادرات المتعلقة بأفريقيا مع أهداف االتحاد

ايير       )ك  اس المع ى أس ه عل اد دورات اآن انعق د وأم د مواعي يتحدي ا يق الت ره
 .المؤتمر

ة مكتب      رئيسه واألعضاء اآلخرين في هيئة مكتبه تعيين )ل  ًا لتشكيلة هيئ وفق
 .المؤتمر

زة األخرى      )م  ة من األجه اد استالم وبحث التقارير والتوصيات المقدم  لالتح
 .التي ليست مسئولة أمام المؤتمر مباشرة وتقديم توصيات بشأنهما

 .العمل عند اللزومتشكيل اللجان المختصة ومجموعات  )ن 
 .بحث تقارير وقرارات ومشاريع وبرامج اللجان )س 
 .إقرار قواعد اللجان ورصد ومراقبة  وتوجيه أنشطتها )ع 
بحث نظم ولوائح العاملين والنظم واللوائح المالية للمفوضية وتقديمها إلى  )ف

 .العتمادهاالمؤتمر 
 .األخرى االتحادومكاتب وأجهزة  الرئيسيإقرار اتفاقيات استضافة المقر  )ص
وتقديم توصيات بشأنها  األساسيبحث هياآل ومهام المفوضية ونظامها  )ق

 .إلى المؤتمر
املين       فيتحديد ظروف العمل بما  )ر دالت ومعاشات الع ات وب ك مرتب  في ذل

 .االتحاد
 .االتحادآافة برامج  فيضمان تعزيز المساواة بين الجنسين  )ش

 
 .من سلطاته ومهامه إلى اللجان أيتفويض  يالتنفيذيجوز للمجلس  -2
 .يجوز للمجلس التنفيذي  إصدار تعليماته إلى لجنة الممثلين الدائمين -3
 .إسناد مهام إلى المفوضية التنفيذييجوز للمجلس  -4
 
 
 
 
 

 القسم الثاني
 الدورات

 6المادة 
 مكان االنعقاد
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ذي في    العادية لدورات التعقد  -1 ا  لمجلس التنفي دورات     نفس المك ه ال د في ذي تعق ن ال
 .العادية للمؤتمر

ات   خارج مقر االتحاد ، تتكفل الدولة العضو المضيفةة رت دوقدإذا ع -2 بجميع النفق
 .اإلضافية بالنسبة للمفوضية نتيجة عقد الدورة خارج المقر الرئيسي

ؤتمر،  ) 3( 5وفقًا للمادة  -3 دول األعضاء      من قواعد إجراءات الم يجب أال تكون ال
ي ت ات، ويجب أن   الت ذي خاضعة للعقوب س التنفي افة دورات المجل عرض استض

وفير تسهيالت    تستوفي معايير محددة سلفًا يعتمدها المجلس التنفيذي بما في ذلك ت
 . لوجستية آافية ومناخ سياسي مناسب

ذي  -4 رر المجلس التنفي دورات ، يق ر استضافة إحدى ال ان أو أآث إذا عرضت دولت
 . ية البسيطةمكان انعقادها باألغلب

ذي      -5 س التنفي دى دورات المجل افة إح ة عضو عرضت استض ى دول ذر عل إذا تع
 . القيام بذلك ، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي لالتحاد

 
 7المادة 

 النصاب القانوني
 

 .يتحقق النصاب القانوني للدورة من ثلثي الدول األعضاء  
 
 
 
 
 

 8المادة 
 الدورات العادية

 
رتين   يجتمع ال -1 ذي م ة في  ) 2(مجلس التنفي ه دورات   . دورة عادي وتسبق دورات

 .المؤتمر
ي      -2 ه الت الل دورت ين خ نتين المقبلت ة الس امج وميزاني س ببحث برن وم المجل يق

 .تسبق دورة يوليو للمؤتمر مباشرة
 

 9المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 .آل دورة افتتاحجدول أعماله عند  التنفيذييعتمد المجلس  -1
. تقوم لجنة الممثلين الدائمين بإعداد جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادية -2

ويقوم رئيس المفوضية بإرساله إلى الدول األعضاء قبل افتتاح الدورة بثالثين 
 :يليويتضمن جدول األعمال ما . يوما على األقل) 30(
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 .تقرير المفوضية ) أ(
 .تقرير لجنة الممثلين الدائمين ) ب(
 .التنفيذيمر إلى المجلس بنود يحيلها المؤت ) ج(
 .جدول أعماله فيخالل دورة سابقة إدراجها  التنفيذيبنود قرر المجلس  ) د(

 .االتحادمشروعا برنامج وميزانية  )هـ(
 .لالتحادبنود مقترحة من األجهزة األخرى  )و (
ديم   ) ز( ة عضو شريطة تق ن دول ة م ود مقترح راحبن ل  االقت احقب دورة  افتت ال

يس   يوما وإ) 60(بستين  ى رئ رسال الوثائق المؤيدة ومشاريع القرارات، إل
ل ) 30(المفوضية قبل افتتاح الدورة بثالثين  ى أن يبحث    يوما على األق عل

ين      ة الممثل ى توصية لجن المجلس التنفيذي هذه البنود جنبًا إلى جنب مع عل
 .الدائمين، إن وجدت

خضع لنقاش أو الذي يكون للعلم فقط وال ي" ما يستجد من أعمال"بند  ) ح(
 .قرار

 : ينقسم جدول األعمال المؤقت إلي الجزئين التاليين  -3
 

ين   ) : أ(الجزء  ة الممثل بنود يتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي توّصلت لجن
س          ا المجل ق عليه ن أن يواف ي يمك أنها والت اق بش ي اتف دائمين إل ال

 .التنفيذي بدون مناقشة
 

ي     بنود للمناقشة وه) : ب(الجزء  دائمين إل ين ال ة الممثل ي تلك التي لم تتوصل لجن
ذي        س التنفي ة المجل ل موافق ًا قب ب نقاش ي تتطل ـا والت اق بشأنه اتف

 . عليها
 

 10المادة 
 بنود أخرى تدرج في جدول األعمال

 
يتم بحث أي بند إضافي في جدول األعمال قد ترغب دولة عضو في إثارته خالل  

م      قدموت. فقط" ما يستجد من أعمال" تحت بند التنفيذيدورة المجلس  ود للعل ذه البن ل ه مث
 . فقط وال تخضع للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنها

 
 11المادة 

 مراسم االفتتاح واالختتام
خالل مراسم افتتاح الدورات ، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس  -1

 : التنفيذي
 . مختصة أخرى فيهسلطة  أيوزير خارجية البلد المضيف أو أو  لرئيس ) أ(
 . التنفيذيالرئيس الذي انتهت واليته للمجلس  ) ب(
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 .التنفيذيالرئيس الذي تبدأ واليته للمجلس  ) ج(
 . ألفريقيا  االقتصاديةللجنة األمم المتحدة  التنفيذياألمين  ) د(
 .رئيس المفوضية )هـ(

خـالل مراسم اختتام الدورات ، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس  -2
 : يالتنفيذ

  .أو وزير خارجية البلد المضيف أو سلطة مختصة أخرى فيهرئيس ل ) أ(
 . الشخصية التي تعّين لقراءة  قرار الشكر ) ب(

س  -3 وز للمجل ذييج الل     التنفي دورة خ ام ال دث أم رى للتح ـة أخ وة أي شخصي دع
 .مراسم االفتتاح واالختتام 

 
 12المادة 

 الدورات غير العادية
أو الرئيس،  مؤتمر،البناًء على طلب  استثنائيةيجتمع المجلس التنفيذي في دورة  -1

وتعقد الدورة . أو رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمر أية دولة عضو
 .ية بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاءاالستثنائ

ـة            -2 ذلك الطلب في غضون سبع دول األعضاء ب ع ال يس المفوضية جمي يخطر رئ
 . غ بردودها آتابة ، خالل فترة محددةأيام من استالمه ويدعوها لإلبال) 7(

يس          -3 ر رئ ة، يخط ين المطلوب ة الثلث وفر أغلبي م تت ددة ول رة المح إذا انقضت الفت
 . المفوضية جميع الدول األعضاء بعدم عقد الدورة غير العادية

دورات   -4 د ال تثنائتعق ي   االس ر الرئيس ي المق ادية ف و     لالتح ة عض دع دول م ت ا ل م
 .نعقاد فيهاالمجلس التنفيذي إلى اال

رر المجلس        -5 تثنائية ، يق ر استضافة دورة اس حيث تعرض دولتان عضوان أو أآث
 .التنفيذي مكان انعقاد الدورة باألغلبية البسيطة

 
 13المادة 

 جدول أعمال الدورات غير العادية
يرسل رئيس المفوضية جدول األعمال المؤقت ألية دورة غيـر عادية إلى الدول  -1

 . يوما على األقل ) 15(ح الدورة بخمسة عشر األعضاء قبل افتتا
ية فقط على البند أو البنود المقدمة للبحث في استثنائيشتمل جدول أعمال أي دورة  -2

 . الطلب الخاص بعقد الدورة 
 

 14المادة 
 الدورات العلنية والمغلقة

غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن . مغلقة التنفيذيتكون جميع دورات المجلس  
 . ر بأغلبية بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنيةيقر
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 15المادة 
 لغات العمل

اللغات الرسمية لالتحاد وجميع مؤسساته هي العربية واإلنجليزية والفرنسية  -1
 .*والبرتغالية واألسبانية والسواحيلية وأية لغة إفريقية أخرى 

خدام اللغات يحدد المجلس التنفيذي العملية والطرق التطبيقية الخاصة باست -2
 .الرسمية آلغات عمل

يجوز ألي رئيس وفد أن يدلى ببيانه بأية لغة أفريقية شريطة أن يقوم بتوفير  -3
الترجمة الفورية إلى واحدة على األقل من لغات العمل األخـرى دون أن تترتب 

 .على ذلك آثار مالية بالنسبة لالتحاد
 

 16المادة 
 الرئيس

 الذيسلطة مختصة للبلد  أيير الخارجية أو وز التنفيذييرأس دورات المجلس  -1
ة األربع ه أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النوابهو رئيس المؤتمر ويساعد

وتقوم هيئة المكتب  .تكون بلدانهم أعضاء في هيئة مكتب المؤتمرللرئيس  )4(
 .بتعيين مقرر

دة من طبقًا للمعايير المعتممن دولة عضو الدعوة  التنفيذيإذا قبل المجلس  -2
يقوم الرئيس برئاسة جميع الجلسات بما فيها الجلستان االفتتاحية .المؤتمر،
  .والختامية

 .يترأس الرئيس مداوالت الدورات االستثنائية للمجلس التنفيذي -3
 

 17المادة 
 واجبات الرئيس

 : يقوم الرئيس بما يلي  -1
 .التنفيذيالدعوة لعقد دورات المجلس  ) أ(
 . افتتاح واختتام الدورات  ) ب(
 .قديم محاضر االجتماعات للموافقة عليها ت ) ج(
 . توجيه المداوالت  ) د(
 . طرح المسائل قيد البحث للتصويت وإعالن نتائـج التصويت )هـ(
 . البت في نقاط النظام )و(

 .التنفيذييضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداوالت المجلس  -2
 
 . نائـب األول للرئيس مهامهفي حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب ، يتولى ال -3

                                           
د اإلفريقي والمعتمد من قبل الدورة االستثنائية من البروتوآول الخاص بإدخال التعديالت على القانون التأسيسي لالتحا 11طبقًا للمادة   *

ومن الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد في مابوتو، موزمبيق بتاريخ  2003فبراير  3إثيوبيا بتاريخ  -األولى لمؤتمر االتحاد في أديس أبابا
 .2003يوليو  11
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 18المادة 

 الحضور والمشارآة
وإذا تعذر  التنفيذييشارك وزراء الخارجية شخصيا في آافة دورات المجلس  -1

 . حضورهم شخصيا، يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون رسميًا
 :التنفيذيتحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المجلس  -2

 .رئيس والمفوضونرئيس المفوضية ونائب ال ) أ(
 .رئيس البرلمان ورؤساء األجهزة األخرى لالتحاد ) ب(
 .الرؤساء التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليمية ) ج(

 .توجيه الدعوة إلى أية شخصيـة أخرى لحضور دوراته التنفيذييجوز للمجلس  -3
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 19المادة 
 األغلبية المطلوبة

التنفيذي جميع قراراته بتوافق اآلراء، وإذا تّعذر ذلك فبأغلبية ثلثي يتخذ المجلس  -1
 . التي يحق لها التصويت الدول األعضاء

ة    بشأن خذ القراراتتت -2 دول األعضاء    بالمسائل اإلجرائي ة البسيطة لل التي   األغلبي
 . يحق لها التصويت

ي    يتم تحديد -3 ة البس ة أم ال ، باألغلبي دول    طة أيضاً ما إذا آانت المسألة إجرائي من ال
 . األعضاء التي يحق لها التصويت

ا التصويت عن التصويت ، ال يحول      امتناع دول أعضاء  إن -4 اذ   يحق له دون اتخ
 . المجلس التنفيذي قراراته بتوافق اآلراء

 
 20المادة 

 القرارات
يتم تقديم نصوص جميع القرارات بناًء على توصية لجنة الممثلين الدائمين ،  -1

 . للبحث  التنفيذيإلى المجلس  -آتابة  –المقترحة 
ـه  -2 رح أن يسحب ديل مقت رار أو تع دم األصلي لق تيجوز للمتق ي أي وق ويجوز  .ف

 . دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه ألية
 .يتم اعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقوم المفوضية بتوفير آثاره المالية -3
 

 21المادة 
 قاط النظامن

ويبت الرئيس، . يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل مناقشة أي بند  -1
 . طبقًا لهذه القواعد على الفور ، في نقطة النظام
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ويطرح القرار . يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2
 . للتصويت فورًا ويتم اتخاذ قرار بشأنه باألغلبية البسيطة

لهذه الدولة العضو عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول مضمون  ال يجوز -3
 . المسألة قيد البحث

 
 22المادة 

 قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث
يمنح الرئيس ، خالل المداوالت،  ،من القانون التأسيسي 23مع مراعاة المادة  -1

 . حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب المتحدثون عن نواياهم
 . جوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيسال ي -2
 :يجوز للرئيس ، خالل المداوالت ، القيام بما يلي  -3

 . قراءة قائمة المتحدثين وإعالن إقفالها ) أ(
 .مطالبة أي متحدث بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث ) ب(
فال القائمة منح حق الرد ألي وفد إذا رأي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إق ) ج(

 . يبرر هذا الحق في الرد
من هذه المـادة ، تحديد الوقت المسموح به لكل وفد  4مع مراعاة الفقرة  ) د(

 .بغض النظر عن المسألة قيد البحث
) 5(ا خمس ـ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاه فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية -4

 .دقائق
 

 23المادة 
 إقفال باب النقاش

مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح إقفال عندما تتم  
وباإلضافة إلى مقدم االقتـراح، يجوز لدولتين . باب النقاش حول البند قيد البحث 

عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح والثنتين أخريين أن تتحدثا 
 . ة للتصويتويطرح الرئيس االقتراح بعد ذلك مباشر. ضده 

 
 24المادة 

 تأجيل النقاش
يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي بند ، تأجيـل النقاش حول  

وباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح . البند قيد البحث 
ويطرح الرئيس االقتـراح بعد ذلك مباشرة . أن تتحدث ضده وألخرىاالقتراح 

 . ويتللتص
 

 25المادة 
 تعليق أو رفع االجتماع
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يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألـة، تعليق أو رفع  
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. االجتماع

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 26المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

، يكون لالقتراحات التالية األسبقية حسب الترتيـب المذآور  21ة مع مراعاة الماد 
 : أدناه، على جميع االقتراحات األخرى المقدمة إلى االجتماع 

 . تعليق االجتماع ) أ(
 . تأجيل االجتماع ) ب(
 . تأجيل النقاش حول البند قيد البحث  ) ج(
 . إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث  ) د(

 
 27المادة 

 حق التصويت
 . من هذه المادة ، يكون لكل دولة عضو صوت واحد  2اعاة الفقرة مع مر -1
من القانـون  23ليس للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة  -2

 . التأسيسي، الحق في التصويت 
 

 28المادة 
 التصويت على القرارات

بعد إقفال باب النقاش ، يطرح الرئيس االقتراح مع جميع التعديالت فورًا  
 . ولن يتوقف التصويت إّال على أساس نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت. صويتللت
 

 29المادة 
 التصويت على التعديالت

يعتبر أي اقتراح تعديًال على نص إذا آان يضيف إليه أو يحـذف منه أجزاء أو  -1
 . يعدله

وعندما يدخل . عندما يدخل تعديل على اقتراح ، يتم التصويت أوًال على التعديل -2
بالتصويـت أوًال على  التنفيذيتعديالن أو أآثر على اقتراح ، يقوم المجلس 

ويصوت االجتماع بعد . التعديل األبعد عن االقتراح األصلي من حيث المضمون
ذلك على التعديل األقل بعدًا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديالت للتصويت 

 . عليها
ت ، يطرح االقتـراح المعدل للتصويت إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديال -3

وإذا لم يتم اعتماد أية تعديالت، يطرح االقتـراح للتصويت عليه في شكله . عليه
 . األصلي
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 30المادة 

 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل
 

وإذا تم . يجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك 
. سلـة من جوالت التصويت ، يطرح للتصويت عليه آكلذلك، فإن النص الناتج عن سل

 . وإذا رفضت جميع األجزاء العاملة من أي تعديل ، يعتبـر التعديل مرفوضًا بأآمله
 

 31المادة 
 طريقة التصويت

 
يتم التصويت على المسائل الموضوعية ، عن طريق االقتـراع السري للدول  -1

 . األعضاء المؤهلة للتصويت 
 . التنفيذيلى المسائل اإلجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المجلس يتم التصويت ع -2
 

 32المادة 
 التصويت في االنتخابات

 
 للرئيسيتم التصويت في االنتخابات عن طريق االقتراع السري إال بالنسبـة  

 .نوابه والمقررو
 

 
 القسم الرابع

 قرارات المجلس التنفيذي
 33المادة 

 توثيق القرارات
 

عن طريق توقيع الرئيس  التنفيذيالقرارات التي يعتمدها المجلس يتم توثيق  
الجريدة الرسميـة "ورئيس المفوضية عليها؛ وتنشر بجميع لغات عمل االتحاد في 

 جميعيومًا من توقيعهـا وترسل إلى ) 15(في غضون خمسة عشر " لالتحاد األفريقي
 . قتصادية اإلقليميةالدول األعضاء واألجهزة األخرى لالتحاد والمجموعات اال

 
 34المادة 

 تصنيف قرارات المجلس التنفيذي
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 :يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالشكل التالي  -1
نظم ) أ( اء      :ال دول األعض ع ال ي جمي ق ف ع اإل  تطب ذ جمي ي تتخ راءات الت ج

 .وطنية لتنفيذهاال
ات ) ب( اء    :التوجيه دول األعض ع ال و أو لجمي ة عض در ألي دول تص

ا مع      وللمؤسسات أو األفر اد وتلتزم الدول األعضاء بأهداف يجب تحقيقه
 .ترك حرية تحديد الشكل والوسائل المستخدمة لتنفيذها للسلطات الوطنية

ليست هذه ملزمة وإنما  :الخ ...التوصيات واإلعالنات والقرارات واآلراء  ) ج(
 . يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول األعضاء

 
ادة  يستوجب عدم تنفيذ النظم وا -2 من   23لتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفقا للم

 . ، بعد موافقة المؤتمر  القانون التأسيسي
 

 35المادة 
 تنفيذ النظم والتوجيهات

يومًا من ) 30(تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثالثين  -1
 .دده القرارتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي أو حسب ما يح

تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول األعضاء وأجهزة االتحاد وآذلك  -2
 . المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
 

 36المادة 
 العقوبـات

 :يفرضها المؤتمر بخصوص ما يلي التيبتطبيق العقوبات  التنفيذييقوم المجلس  
 . متأخرات المساهمات ) أ(
 .سياساتعدم االلتزام بالقرارات وال ) ب(
من  37و 36و 35الحكومات آما تحدده المواد  فيالتغييرات غير الدستورية  ) ج(

 .قواعد إجراءات المؤتمر
 

 الفصل الثاني
 المفوضية

 أعضاء المفوضيةتعيين 
 37المادة 

 المفوضون
 
بانتخاب وفقا لنظم المؤتمر والنظام األساسي للمفوضية،  التنفيذي،يقوم المجلس  -1

وتقديم أسمائهم إلى  ى أساس توزيع جغرافي متساٍومفوضين عل) 8(ثمانية 
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يعين المؤتمر يحق لكل من اإلقليمين اللذين في هذا الصدد ، و. المؤتمر للتعيين
 .فقط) 1(الرئيس ونائبه منهمـا، مفوض واحد 

يكون المفوضون من الرجال أو النساء األآفاء ذوي الخبرة المثبتة في المجاالت  -2
صفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في الحكومة أو ذات الصلة والمتمتعين ب

 . البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات ذات الصلة األخـرى في المجتمع
 
 
 

 38المادة 
 إجراءات التصويت

في أي انتخابات للمفوضين ، يستمر االقتـراع بالنسبة لكل مفـوض حتى يحصل  -1
في  – ر االقتراعـريطة أن يقتصأحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة ش

) 2(على المرشحين  –الجولة الثالثة  فيحالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة 
 . اللذين يحصالن على أآبر عدد من األصـوات في الجولة الثالثة

) 3(على األغلبية المطلوبة بعد ثالث ) 2(إذا لم يحصل أي من المرشحين  -2
 .على أقل عدد من األصوات جوالت إضافية، ينسحب المرشح الحاصل

في حالة وجود مرشحين اثنين من البداية وفشل آل منهما في الحصول على  -3
األغلبية المطلوبة خالل الجولة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد 

 .ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية. من األصوات
بعد الجولة  بية الثلثين المطلوبةفي الحصول على أغل، المرشح المتبقي إذا فشل -4

 .رئيس بتعليق االنتخاباتاليقوم  ،الثالثة
حيث يوجد مرشح واحد في البداية ويفشل في الحصول على أغلبية الثلثين  -5

 .المطلوبة بعد الجولة الثالثة، يقوم الرئيس بتعليق االنتخابات
يقوم المجلس ينطبق هذا اإلجراء الخاص باالقتراع على جميع االنتخابات التي  -6

 .التنفيذي بإجرائها بالنسبة لألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي
 

 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 39المادة 
 السنة المالية

 
 .بر ديسم 31ر وتنتهي في ينايتبدأ السنة المالية لالتحاد في أول  

 
 
 

 40المادة 
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 التنفيذ
ر إضافية لضمان تنفيذ أن يضع خطوطًا توجيهية وتدابي التنفيذييجوز للمجلس  -1

 . هذه القواعد
 

 41المادة 
 أحكام استثنائية

ال تؤثر هذه القواعد على المقررات التي يتخذها مجلس وزراء منظمة الوحدة  
شريطة أال تتناقض مثل هذه  األفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذها ولم يستكمل بعد

 . المقررات مع أحكام القانون التأسيسي
 

 
 
 42المادة 

 التعديالت
 . يجوز للمجلس التنفيذي تعديل هذه القواعد بأغلبية الثلثين 

 
 43المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 . تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المؤتمر 

 ـ



AFRICAN UNION 
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 قواعد إجراءات

 لجنة الممثلين الدائمين
 

 أحكام عامة
 

 إن المجلس التنفيذي ، 
 

ي وخ     اد األفريق ي لالتح انون التأسيس ار الق ي االعتب ذ ف ادتين ـاصيأخ  5ة الم
 ، 21و
 

 :قد اعتمد قواعد اإلجراءات هذه 
 

 1المادة 
 التعريفات

 
 : في قواعد اإلجراءات هذه  

 
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  
 .أمانة االتحاد " : المفوضية"يقصد بكلمة  
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد" : اللجنة"يقصد بكلمة  
 .القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" : القانون التأسيسي"بعبارة  يقصد 

 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد " : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة 
 .دولة عضوا في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة  
 .الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا" : الشراآة"يقصد بكلمة  
 .منظمة الوحدة األفريقية " : مةالمنظ"يقصد بكلمة  
 . البرلمان األفريقي لالتحاد " : البرلمان"يقصد بكلمة  
 .لجنة الممثلين الدائمين.) : د. م. ل(يقصد بمختصر  
 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية.) : إ. إ. م(يقصد بمختصر  
ة    د بكلم اد"يقص ـ   " : االتح ب القان ئ بموج ذي أنش ي ال اد األفريق ون االتح

 .التأسيسي
 .نواب رئيس لجنة الممثلين الدائمين" : نواب الرئيس"يقصد بعبارة  

 
 الفصل األول

 لجنة الممثلين الدائمين
 القسم األول
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 التشكيل والسلطات والمهام
 2المادة 

 وضع لجنة الممثلين الدائمين
 . تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة أمام المجلس التنفيذي 

 
 3المادة 

 تشكيلال
اد    -1 دي االتح دين ل دائمين المعتم ين ال ن الممثل دائمين م ين ال ة الممثل ون لجن تتك

 .األفريقي والمفوضين اآلخرين المعتمدين رسميا من الدول األعضاء
دائمين  -2 ين ال ة الممثل ي لجن ة ف ا ممثل د من أنه دول األعضاء التأآ ين عل ال يتع

اد أو بمف    ي لالتح ر الرئيس ي المق يم ف م مق ل دائ دين  بممث رين معتم ين آخ وض
ر . رسميا ة عضو غي ذه التوصية ، يجوز لدول ذ الكامل له تم التنفي ي أن ي وإل

 .ممثلة في المقر الرئيسي أن تكلف بلدا آخر من نفس اإلقليم ليمثلها
 

 4المادة 
 السلطات والمهام

 : تقوم لجنة الممثلين الدائمين بالمهام التالية من بين مهام أخرى -1
 .ستشارية للمجلس التنفيذيالعمل آهيئة ا ) أ(
 . إعداد قواعد اإلجراءات وتقديمها إلي المجلس التنفيذي ) ب(
التحضير الجتماعات المجلس التنفيذي بما في ذلك جدول األعمال  ) ج(

 .ومشاريع القرارات 
تقديم التوصيات حول المجاالت ذات االهتمام المشترك للدول األعضاء  ) د(

 .المجلس التنفيذيخصوصا المسائل التي تدرج في جدول أعمال 
 .تسهيل االتصال بين المفوضية وعواصم الدول األعضاء )هـ(
بحث برنامج وميزانية االتحاد األفريقي والمسائل اإلدارية والمالية  ) و(

 . للمفوضية وتقديم التوصيات إلي المجلس التنفيذي
 . بحث التقرير المالي للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي ) ز(
ر مجلس المراجعين الخارجيين وتقديم تعليقات آتابية إلى بحث تقري ) ح(

 .المجلس التنفيذي
 .تنفيذ ميزانية االتحادبحث التقارير بشأن  ) ط(
اقتراح تشكيل هيئات مكاتب أجهزة االتحاد واللجان المختصة واللجان  ) ي(

 . الفرعية
بحث المسائل المتعلقة ببرامج ومشاريع االتحاد وخاصة تلك التي تتعلق  ) ك(

ة االجتماعية واالقتصادية والتكامل للقارة وتقديم توصيات بشأنها بالتنمي
 .إلي المجلس التنفيذي

سياسات والقرارات واالتفاقيات المعتمدة من التنفيذ بحث التقارير بشأن  ) ل(
 . قبل المجلس التنفيذي
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 . المشارآة في إعداد برنامج أنشطة االتحاد ) م(
 . المشارآة في إعداد جدول االجتماعات ) ن(
 .مسألة يكلفها بها المجلس التنفيذيبحث أي  ) س(
 . القيام بأي مهام أخرى يسندها إليها المجلس التنفيذي ) ع(

 
يجوز للجنة الممثلين الدائمين إنشاء لجان مختصة ومجموعات عمل مؤقتة،  -2

عند االقتضاء ، بما في ذلك لجنة فرعية حول اتفاقيات المقر الرئيسي 
أفريقيا وخطة عمل القاهرة لقمة واالستضافة، والشراآة الجديدة لتنمية 

 . أوروبا/أفريقيا
تحدد لجنة الممثلين الدائمين سير وصالحيات وتشكيلة ومدة والية مثل هذه  -3

ويتكون النصاب القانوني . اللجان المختصة ومجموعات العمل المؤقتة
الجتماعات مثل هذه اللجان الفرعية أو مجموعات العمل المؤقتة من األغلبية 

 .ةالبسيط
 

 القسم الثاني
 الدورات

 5المادة 
 مكان االنعقاد

رة      -1 اد األفريقي م تنعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين في المقر الرئيسي لالتح
 . في الشهر علي األقل 

ذي    -2 يجوز عقد دورات لجنة الممثلين الدائمين التي تسبق دورات المجلس التنفي
 .  في نفس مكان انعقاد دورات المجلس التنفيذي

 
 6المادة 

 النصاب القانوني
يتكون النصاب القانوني لعقد دورة لجنة الممثلين الدائمين من أغلبية ثلثي  

 ..آامل عضوية االتحاد األفريقي
 

 7المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 . تعتمد لجنة الممثلين الدائمين جدول أعمالها في بداية آل دورة -1
، بإعداد  رئيسوين، بالتشاور مع هيئة المكتب يقوم رئيس لجنة الممثلين الدائم -2

 . دورةجدول األعمال المؤقت لكل 
وزي -3 ة ،     ج ادية إقليمي ات اقتص اد أو مجموع از لالتح ة عضو أو جه ة دول ألي

ال اقتراح بنود إلدراجها في مشروع  ائق      .جدول األعم ة الوث ديم آاف وم بتق وتق
اع      اد االجتم ل انعق يس المفوضية قب ام عمل   ) 5(بخمسة   ذات الصلة إلى رئ أي

 . على األقل



ASSEMBLY/AU/2 (I) c  REV.3 
Page 4 

 

ا       -4 يتكون جدول األعمال المؤقت من البنود التي يصل الطلب الخاص بإدراجه
اد    إلى المفوضية  والوثائق ذات الصلة بذلكفي جدول األعمال  ل موعد انعق قب

ل   ) 5(الدورة بخمسة  ى األق د ذلك ،      . أيام عمل عل يس المفوضية بع وم رئ ويق
 .في أقرب وقت ممكن مالبتوزيع مشروع جدول األع

ود ال -5 ود بن ال المؤقت هي البن ا مشروع جدول األعم ي يتكون منه دة الت الوحي
ا      التي تقدم الوثائق ذات الصلة بها إلى المفوضية في الوقت المناسب لتوزيعه

 . من هذه المادة 3على أعضاء لجنة الممثلين الدائمين طبقا للفقرة 
 

 8المادة 
 الدورات غير العادية

دورات     تج  ير لل ة للتحض ر عادي ي دورة غي دائمين ف ين ال ة الممثل ع لجن تم
ة للبحث         . ية للمجلس التنفيذي االستثنائ ود المقدم ا فقط من البن ويتكون جدول أعماله

 . في طلب عقد اجتماع المجلس التنفيذي
 

 9المادة 
 الدورات العلنية والمغلقة

بيد أنه يجوز للجنة الممثلين  .تكون آافة دورات لجنة الممثلين الدائمين مغلقة 
 . الدائمين، أن تقرر بأغلبية بسيطة ما إذا آان أي من دوراتها يعقد بصورة علنية

 
 10المادة 

 لغات العمل
تكون اللغات الرسمية لالتحاد ومؤسساته هي العربية واإلنجليزية والفرنسية  -1

 .*والبرتغالية واألسبانية والسواحيلية وأية إفريقية أخرى 
د المجلس التنفيذي العملية واإلجراءات التطبيقية الخاصة باستعمال اللغات يحد -2

 .الرسمية آلغات عمٍل
 

 11المادة 
 الرئيس

يرأس دورات لجنة الممثلين الدائمين الممثل الدائم للبلد الذي هو رئيس 
 )4(ة األربعأعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النواب ويساعده .المجلس التنفيذي

وتعين هيئة المكتب مقررا وفقا . كون بلدانهم أعضاء في هيئة مكتب المؤتمرتللرئيس 
  .لهيئة مكتب المجلس التنفيذي

 

                                           
من البروتوآول الخاص بإدخال التعديالت على القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والمعتمد من قبل الدورة  11طبقًا للمادة *  *

 –ومن الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد في مابوتو  2003فبراير  3إثيوبيا بتاريخ  -االستثنائية األولى لمؤتمر االتحاد في أديس أبابا
 .2003يوليو  11بتاريخ  موزمبيق
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 12المادة 
 مهام الرئيس

 : يقوم الرئيس بما يلي  -1
 .الدعوة لعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين ) أ(
 . افتتاح واختتام االجتماعات  ) ب(
 . تقديم محاضر االجتماعات للموافقة عليها  ) ج(
 . توجيه المداوالت  ) د(
 . تقديم المسائل قيد البحث للتصويت عليهـا وإعالن نتائـج التصويت )هـ(
 . البت في نقاط النظام  )و(

 
ين       -2 ة الممثل داوالت لجن ي م ة ف ام وأصول اللياق اة النظ رئيس مراع يضمن ال

 . الدائمين
رئيس      -3 ـب األول لل وم النائ و المنصب ، يق ة خل ي حال رئيس أو ف اب ال ي غي ف

 . مقامه
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 13المادة 
 األغلبية المطلوبة

تتخذ لجنة الممثلين الدائمين جميع قراراتهـا بتوافق اآلراء، وإذا تعذر ذلك  -1
 . المؤهلة للتصويتفبأغلبية ثلثي الدول األعضاء 

راراتتت -2 ذ الق أن خ ة  بش ائل اإلجرائي دول األعض بالمس يطة لل ة البس  اءاألغلبي
 . المؤهلة للتصويت

ة البسيطة        اتخاذ القرار حول يتم  -3 ة أم ال ، باألغلبي ألة إجرائي ا إذا آانت المس م
 . للدول األعضاء المؤهلة للتصويت

 
 14المادة 

 القرارات
 إلى المجلس التنفيذي -آتابيا  –يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة  -1

 . للبحث 
رار أو ت -2 لي بق دم األص وز للمتق ه يج ل تقديم ـه قب رح أن يسحب ديل مقت ع

رح       . للتصويـت ديل المقت رار أو التع ديم الق د تق ويجوز ألية دولة عضو أن تعي
 . الذي تم سحبه

 



ASSEMBLY/AU/2 (I) c  REV.3 
Page 6 

 

 15المادة 
 نقطة النظام

يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل مناقشة أي مسألة ويبت  -1
 . ة النظامالرئيس، طبقًا لقواعد اإلجراءات هذه وعلى الفور ، في نقط

ويطرح القرار . يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2
 . للتصويت عليه فورًا ويتم اتخاذ قرار بشأنه باألغلبية البسيطة

ال يجوز للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول جوهر  -3
 . المسألة قيد البحث

 
 16المادة 
 خدام حق التحدثقائمة المتحدثين واست

، خالل النقاش ، حق التحدث  15يمنح الرئيس ، مع مراعاة أحكام المادة  -1
 . حسب الترتيب الذي أعرب به المتحدثون عن نواياهم دون موافقة الرئيس

 . ال يجوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس -2
 :يجوز للرئيس ، خالل النقاش  -3

 . لهاأن يقرأ قائمة المتحدثين ويعلن إقفا ) أ(
يجوز له أن يطلب من أي متحدث التقيد بالنظام إذا انحرف  ) ب(

 . بيانه عن المسألة قيد البحث
يجوز له أن يمنح حق الرد ألي وفد إذا رأي أن أي بيان تم  ) ج(

 و. إلقاؤه بعد إقفال القائمة يبرر هذا الحق في الرد
يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل وفد بغض  ) د(

 . ة قيد البحثالنظر عن المسأل
وفيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاها خمس  -4

 . دقائق) 5(
 

 
 17المادة 

 إقفال باب النقاش
عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح  

قتـراح، يجوز وباإلضافة إلى مقدم اال. إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث 
لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح والثنتين أخريين 

 . ويطرح الرئيس االقتراح بعد ذلك للتصويت عليه فورا. أن تتحدثا ضده 
 

 18المادة 
 تأجيل النقاش

يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي بند ، تأجيـل النقاش حول  
أن تتحدث أخرى وباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة عضو . البحث البند قيد 
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ويطرح الرئيس االقتـراح بعد ذلك . أن تتحدث ضده وألخرىلصالح االقتراح 
 . للتصويت عليه فورًا 

 19المادة 
 تعليق أو تأجيل االجتماع

يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألة، تعليق أو رفع  
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. الجلسة

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 20المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

، يكون لالقتراحات التالية األسبقية حسب الترتيـب  15مع مراعاة المادة  
 : الجتماع المذآور أدناه، على جميع االقتراحات األخرى المقدمة إلى ا

 . تعليق االجتماع ) أ(
 . تأجيل االجتماع ) ب(
 . تأجيل النقاش حول البند قيد البحث ) ج(
 . إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث ) د(

 
 21المادة 

 حق التصويت
، يكون لكل دولة عضو صوت  من هذه المادة 2مع مراعاة الفقرة الفرعية  -1

 . واحد
من القانـون  23مادة ليس للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب ال -2

 . التأسيسي، الحق في التصويت 
 

 22المادة 
 التصويت على القرارات

بعد إقفال باب النقاش ، يطرح الرئيس القرار مع جميع التعديالت للتصويت  
ولن يتوقف التصويت إّال على أساس نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي . عليهما فورًا

 . يجرى بها التصويت 
 

 23المادة 
 التصويت على التعديالت

يعتبر أي اقتراح تعديًال على نص إذا آان يضيف أو يحذف أجزاء منه أو  -1
 . يعدله

وعندما . عندما يدخل تعديل على اقتراح ، يتم التصويت أوًال على التعديل -2
يدخل تعديالن أو أآثر على اقتراح ، يقوم مؤتمر االتحاد بالتصويت أوًال على 

ويصوت االجتماع بعد . قتراح األصلي من حيث الجوهرالتعديل األبعد عن اال
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ذلك على التعديل األقل بعدًا، وهلم جرًا، إلى أن تطرح جميع التعديالت 
 . للتصويت عليها

إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديالت ، يطرح االقتـراح المعدل بعد ذلك  -3
تـراح للتصويت وإذا لم يتم اعتماد أي تعديل ، يطرح االق. للتصويت عليه

 . عليه في شكله األصلي
 

 24المادة 
 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

 
وإذا تم . يجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك 

القيام بهذا ، فإن النص الناتج عن سلسلـة من جوالت التصويت ، يطرح للتصويت 
عاملة من أي تعديل ، يعتبـر التعديل وإذا رفضت جميع األجزاء ال. عليه آكل

 . مرفوضًا بأآمله
 25المادة 

 طريقة التصويت
 
بخصوص المسائل الموضوعية ، تتخذ لجنة الممثلين الدائمين قراراتها  -1

 الدول األعضاء باإلجماع ، وإن تعذر ذلك، فباالقتراع السري ألغلبية ثلثي
 . المؤهلة للتصويت

لقرارات بخصوص المسائل اإلجرائية بأي تتخذ لجنة الممثلين الدائمين ا -2
 . طريقة أخرى تحددها باألغلبية البسيطة

 
 الفصل الثاني
 أحكام ختامية

 26المادة 
 القرارات

 
تظل قرارات لجنة الممثلين الدائمين توصيات إلي حين اعتمادها من قبل  

 . المجلس التنفيذي
 
 

 27المادة 
 التنفيذ

ذ قواعد   تضع لجنة الممثلين الدائمين خطوط -1 ًا توجيهية وإجراءات إضافية لتنفي
 .اإلجراءات هذه
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 28المادة 
 التعديالت

قواعد  ىيجوز للجنة الممثلين الدائمين أن تقتـرح إدخال تعديالت عل 
 . اإلجراءات هذه

 
 29المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 . تدخل قواعد اإلجراءات حيز التنفيذ عندما يعتمدها المجلس التنفيذي 

 ـ
 



AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 
 االتحاد األفريقي

 

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   251 11 5517700 
Website: www.africa-union.org
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 النظام األساسي لمفوضية االتحاد األفريقي

 
 أحكام عامة

 
ادتين    ا للم ذه طبق ل بصفتها ه اد وتعم ة االتح ي أمان ن  20و 5المفوضية ه م

 .نون التأسيسيالقا
 

 1المادة 
 التعريفات

 
 :في النظام األساسي هذا 

 
 .مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة 
 . ذلك غيررئيس المفوضية ما لم يحدد " : الرئيس"يقصد بكلمة 

 .القانون التأسيسي لالتحاد" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة 
 .أمانة االتحاد" : المفوضية"يقصد بكلمة 
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد" : اللجنة"يقصد بكلمة 

 . القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة 
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد" : المجلس"يقصد بكلمة 
 .محكمة العدل لالتحاد" : المحكمة"يقصد بكلمة 

ؤتمر حول   "يقصد بعبارة  خ  000الم ة      " : ال تقرار والتنمي ؤتمر حول األمن واالس الم
 .والتعاون في أفريقيا

 .المجلس التنفيذي لوزراء لالتحاد" : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة 
 .دولة عضوا في االتحاد" : الدولة العضو"يقصد بعبارة 
 . ينالرئيس ونائب الرئيس والمفوض" : أعضاء المفوضية"يقصد بعبارة 
 . الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا" : الشراآة"يقصد بكلمة 
 .منظمة الوحدة األفريقية" : المنظمة"يقصد بكلمة 
 .البرلمان األفريقي لالتحاد" : البرلمان"يقصد بكلمة 

 .لجنة الممثلين الدائمين." : د. م. ل"يقصد بمختصر 
 .قليميةالمجموعات االقتصادية اإل." : إ. إ. م"يقصد بمختصر 

 .االتحاد األفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي" : االتحاد"يقصد بكلمة 
 

 2المادة 
 التشكيل

 
 :تتكون المفوضية من األعضاء التاليين  -1
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 الرئيس ) أ(
 نائب واحد للرئيس ) ب(
 مفوضين) 8(ثمانية  ) ج(

 .يجوز للمؤتمر أن يقوم بمراجعة عدد المفوضين عندما يرى ذلك ضروريا -2
المفوضية العدد الالزم من العاملين على آفالة حسن سير عمل  يساعد أعضاء -3

 .المفوضية
 

 3المادة 
 امـمهال

تقوم المفوضية بالمهام المسندة إليها بموجب القانون التأسيسي والمهام  -1
المحددة في البروتوآوالت الملحقة بالقانون وقرارات االتحاد وآذلك تلك التي 

 .ينص عليها هذا النظام األساسي
 :وم المفوضية بما يليتق -2

تمثيل االتحاد والدفاع عن مصالحه بتوجيه من المؤتمر والمجلس  ) أ(
 . التنفيذي وحسب تفويضهما

 .صياغة مقترحات للبحث من قبل األجهزة األخرى ) ب(
 .تنفيذ القرارات الصادرة عن األجهزة األخرى ) ج(
 .تنظيم وإدارة اجتماعات االتحاد ) د(
روتوآوالته والمعاهدات والمواثيق العمل آحارس للقانون التأسيسي وب )هـ(

القانونية والمقررات األخرى الصادرة عن االتحاد وآذلك تلك 
 .الموروثة عن منظمة الوحدة األفريقية

على أسـاس البرامج  -إنشاء الوحدات التشغيلية التي تراها ضرورية  ) و(
 .المعتمدة

اون تنسيق ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن األجهزة األخرى بالتع ) ز(
الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين وتقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي 

 .بانتظام
مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ برامج وسياسات االتحاد بما في  ) ح(

ذلك المؤتمر حول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا 
 .والشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا

حدة لالتحاد وتنسيق التدابير التي تتخذها وضع مشاريع مواقف مو ) ط(
 .الدول األعضاء أثناء المفاوضات الدولية

إعداد برنامج وميزانية االتحاد للموافقة عليهما من قبل أجهزة صنع  ) ي(
 .السياسات

إدارة موارد الميزانية والموارد المالية بما في ذلك تحصيل مختلف  ) ك(
تياطية والخاصة طبقا اإليرادات وإنشاء الصناديق االئتمانية واالح

للموافقات المناسبة وقبول التبرعات والمنح التي تتطابق  مع أهداف 
 .ومبادئ االتحاد
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 .إدارة أصول االتحاد وخصومه طبقا للنظم واإلجراءات الموضوعة ) ل(
 .إعداد خطط ودراسات استراتيجية لبحثها من قبل المجلس التنفيذي ) م(
سندة إليها من قبل المؤتمر اتخاذ اإلجراءات في مجاالت المسئولية الم ) ن(

 :والمجلس التنفيذي وتشمل المجاالت ما يلي
 .مكافحة األوبئة -1
 .إدارة الكوارث -2
 .مكافحة الجريمة واإلرهاب الدوليين -3
 .إدارة البيئة -4
 .المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية -5
 .المفاوضات المتعلقة بالديون الخارجية -6
 .، الهجرة ، الالجئون والمشردونالسكان  -7
 .األمن الغذائي -8
 .التكامل االجتماعي واالقتصادي -9

 .وآافة المجاالت األخرى التي تم اتخاذ موقف موحد بشأنها -10
حشد الموارد وصياغة االستراتيجيات المناسبة للتمويل الذاتي  )س(

 .ولألنشطة المولدة للدخل واالستثمار لالتحاد
 .تعزيز التكامل والتنمية االجتماعية واالقتصادية )ع(
توطيد التعاون وتنسيق األنشطة بين الدول األعضاء في آافة  ) ف(

 .المجاالت ذات االهتمام المشترك
 .ضمان تعزيز السالم والديمقراطية واألمن واالستقرار ) ص(
 .لمجلس السلم واألمنتوفير الدعم التشغيلي  ) ق(
صياغة وتعزيز وتنسيق ومواءمة برامج وسياسات االتحاد مع برامج  ) ر(

 .قتصادية اإلقليميةوسياسات المجموعات اال
إعداد وتقديم تقرير سنوي عن أنشطة االتحاد إلي المؤتمر والمجلس  ) ش(

 .التنفيذي والبرلمان 
 .إعداد نظم ولوائح العاملين وللموافقة عليها من قبل المؤتمر  ) ت(
تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن فتح وإغالق الفروع والمكاتب اإلدارية أو  ) أ أ(

 .الفنية
 .عد إجراءات ونظم أجهزة االتحادمتابعة وضمان تطبيق قوا ) ب ب(
التفاوض مع البلدان المضيفة ، وذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين  ) ج ج(

الدائمين حول اتفاقيات استضافة مقر االتحاد ومكاتبه اإلدارية أو 
 .الفنية

بناء القدرات للبحث العلمي والتنمية من أجل تعزيز التنمية االجتماعية  ) د د(
 .واالقتصادية في الدول األعضاء

 .العمل علي  تعزيز وترويج أهداف االتحاد)هـ هـ(
جمع ونشر المعلومات عن االتحاد بناء قاعدة بيانات موثوق بها  ) و و(

 .والحفاظ عليها
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ضمان إدراج المسائل المتعلقة بالجنسين في جميع برامج وأنشطة  ) ز ز(
 .االتحاد

 .إجراء البحث حول بناء االتحاد وعملية التكامل ) ح ح(
تحتية والحفاظ على تكنولوجيا المعلومات تعزيز القدرات والبني ال ) ط ط(

 .واالتصال داخل القارة
إعداد وتقديم النظم اإلدارية واألوامر الدائمة والنظم واللوائح الخاصة  ) ي ي(

بإدارة شؤون االتحاد إلي المجلس التنفيذي ومسك دفاتـر الحسابات 
 .على نحو سليم

 
 4المادة 

 الواجبات
لعاملون والموظفون اآلخرون، ال يطلب أو يتلقى أعضاء المفوضية وا -1

عند أداء واجباتهم ، تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة أخرى 
خارجة عن االتحاد ، ويمنعون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر 

 .سلبا على مرآزهم آموظفين دوليين مسؤولين أمام االتحاد فقط
ء تتعهد آل دولة عضو باحترام الطابع الخاص لمسؤوليات أعضا -2

المفوضية العاملين اآلخرين والموظفين واالمتناع عن محاولـة التأثير 
 .عليهم عند أداء مهامهم

ال يجوز ألعضاء المفوضية والعاملين اآلخرين ، عند أداء واجباتهم،  -3
وعند بدء مهامهم، . أن يباشروا أي وظيفة أخرى بأجر وبدون أجر 
ت الناجمة عن ذلك يتعهدون رسميا بأنهم سوف يحترمون االلتزاما

ويقومون بتنظيم وبصفة خاصة واجباتهم في التصرف بنزاهة وتحفظ 
سلوآهم مع األخذ في االعتبار فقط مصلحة االتحاد وأال يسعوا إلى 
الحصول أو قبول التعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارج 

 . االتحاد
طلب علي  في حالة انتهاك هذه االلتزامات ، يجوز للمؤتمر ، بناًء -4

المجلس التنفيذي أو المفوضية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء 
 . المفوضية

في حالة انتهاك هذه االلتزامات ، فإن اإلجراءات الداخلية الواردة في  -5
نظم ولوائح العاملين ، تطبق شريطة أن يكون للموظف المعني الحق 

 . في الطعن لدى المحكمة أو المؤتمر قبل إنشاء هذه المحكمة
 

 5المادة 
 المقر الرئيسي للمفوضية

 .ثيوبياإمقر المفوضية هو المقر الرئيسي لالتحاد في مدينة أديس أبابا،  -1
 .المقر الرئيسي مخصص لالستخدام الرسمي من قبل االتحاد -2
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يجوز لرئيس المفوضية أن يصرح بعقد اجتماعات أو تنفيذ مهام  -3
حاد عندما تكون لالتأو أي مكاتب أخرى اجتماعية في المقر الرئيسي 

مثل هذه االجتماعات والمهام مرتبطة بشكل وثيق بأهداف ومبادئ 
 .االتحاد وغاياته ومتطابقة معها

 
 6المادة 

 انتخاب أعضاء المفوضية
 
ؤتمر وقواعد إجراءات         -1 تحكم انتخاب أعضاء المفوضية قواعد إجراءات الم

 . المجلس التنفيذي والنظام الحالي
تم   -2 ه الحق في مفوض واحد         يكون لإلقليم الذي ي ه من رئيس ونائب ين ال ) 1(تعي

 ). 2(ويكون لألقاليم األخرى الحق في مفوضين اثنين . فقط
 .يكون أحد المفوضية على األقل من آل إقليم امرأة  -3
 

 7المادة 
 رئيس المفوضية

 :تتمثل مهام ومسؤوليات الرئيس فيما يلي  -1
 .الرئيس التنفيذي )أ 

 .دالممثل الشرعي لالتحا )ب 
 .اآلمر بالصرف للمفوضية )ج 

 
يكون رئيس المفوضية مسؤوًال مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه  -2

 .بفعالية
 

 8المادة 
 مهام الرئيس

 :تكون مهام الرئيس ، من بين مهام أخرى ، آما يلي -1
 . رئاسة آافة اجتماعات ومداوالت المفوضية )أ 

 . هداف ومبادئ االتحاد وتعزيز أدائهاتخاذ التدابير لتعزيز وترويج أ )ب 
 .توطيد التعاون مع المنظمات األخرى من أجل تحقيق أهداف االتحاد )ج 
ان وأي    )د  ذي واللج س التنفي ؤتمر والمجل داوالت الم ي م ارآة ف المش

ذه   ر ه ظ محاض اء ، وحف د االقتض اد ، عن رى لالتح زة أخ أجه
 .المداوالت

ين     تقديم التقارير التي يطلبها ال )هـ ة الممثل ذي ولجن مؤتمـر والمجلس التنفي
 .الدائمين واللجان وأي أجهزة أخرى لالتحاد ، عند االقتضاء

وائح         )و  م ول داد نظ دائمين ، بإع ين ال ة الممثل ع لجن اون م ام ، بالتع القي
 .العاملين وتقديمها إلي المجلس التنفيذي إلقرارها
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دائم )ز  ين ال ة الممثل ع لجن اون م ام ، بالتع ة القي داد الميزاني ين ، بإع
دول  ي ال ديمها إل امج العمل وتق ا وبرن ابات التي تمت مراجعته والحس
ى   األعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشهر واحد عل

 .األقل
ن       )ح  ا م ة وغيره دة األفريقي ة الوح دات منظم ة معاه ع لكاف ل آودي العم

 . بالمهام المرتبطة بذلكالمواثيق القانونية األخرى لالتحاد والقيام 
العمل آوديع لوثائق التصديق على آافة االتفاقيات الدولية المبرمة  )ط 

تحت رعاية االتحاد أو االنضمام إليها ونقل المعلومات الخاصة بذلك 
 .إلي الدول األعضاء

 .استالم نسخ من االتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول األعضاء )ي 
ي عن          استالم اإلخطار   )ك  د ترغب في التخل دول األعضاء التي ق من ال

 .من القانون التأسيسي 31عضويتها في االتحاد آما تنص عليه المادة 
ة من دول أعضـاء بشأن       )ل  ة آتاب إبالغ الدول األعضاء بالطلبات المقدم

ذه        ة وإدراج ه ي أو مراجع انون التأسيس ى الق ديالت عل ال تع إدخ
ؤتم    ال الم دول أعم ي ج ات ف ادة   الطلب ه الم نص علي ا ت ن  32ر آم م

 .القانون التأسيسي
ذي     )م  س التنفي ؤتمر والمجل دورات الم ت ل ال المؤق دول األعم ع ج توزي

 .ولجنة الممثلين الدائمين على الدول األعضاء
دول   )ن  ي ج ود ف ذآرات اإليضاحية إلدراج بن ع الم تالم المقترحات م اس

دورة بستين   أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي قبل انعقاد  ا  ) 60(ال يوم
 .على األقل

استالم الطلبات من أي دولة عضو وتوزيعها إذا آانت تتفق مع قواعد    )س 
ؤتمر أو     ة للم ر عادي المؤتمر أو المجلس التنفيذي ، بشأن عقد دورة غي

 .المجلس التنفيذي
اون مع       )ع  ة بالتع ة وفني تقييم االحتياجات المتعلقة بفروع أو مكاتب إداري

ة     لجنة  ام اللجن افي لمه ألداء الك الممثلين الدائمين ، إذا آان ذلك الزما ل
اء ،       د االقتض ا عن ب ، أو إلغائه روع أو المكات ذه الف ل ه اء مث ، وإنش

 .بموافقة المؤتمر
ات      )ف  ات والمؤسس ع الحكوم اد م طة االتح ول أنش يق ح اور والتنس التش

 .يةاألخرى للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليم
ادة  )ص  ام الم ا ألحك ي المفوضية طبق املين ف ين الع ام  18تعي ذا النظ من ه

 .األساسي
ة   )ق  ة والمالي ئون اإلداري ة بالش ة المتعلق ؤولية الكامل طالع بالمس االض

 .للمفوضية
 .إعداد تقرير سنوي حول أنشطة االتحاد وأجهزته )ر 

 .القيام بالتمثيل الدبلوماسي لالتحاد )ش 
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اد      االتصال )ت  ة أداء االتح ه ودعم ومراقب الوثيق مع أجهزة االتحاد لتوجي
ة التطابق واالنسجام مع السياسات       في مختلف المجاالت من أجل آفال

 .واالستراتيجيات والبرامج والمشاريع المقررة
 .القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي ) ث
 . لرئيسي والمكاتب األخرى لالتحاداإلشراف على سير عمل المقر ا ) خ
 .تنسيق جميع أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين )ذ 

 
لطاته لنائب ليجوز  -2 ويض أي من س رئيس تف ر، ، رئيس الل اب األخي ي غي وف

 .ألحد المفوضين
 
 
 
 

 9المادة 
 نائب رئيس المفوضية

 
يتولى، و. امه أمام الرئيسييكون نائب رئيس المفوضية مسؤوًال عند أداء مه -1

 :في جملة أمور ، المهام التالية 
 .مساعدة الرئيس علي أداء مهامه )أ 
 .رئيسالأداء المهام التي يسندها إليه  )ب
 .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية للمفوضية )ج 
 تعيينتولى مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم ، إلي أن يتم  )د 

 .رئيس جديد
 .تولى مهام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه مؤقتًا )هـ

في حالة غياب أو وفاة أو عجز مؤقت أو دائم لنائب الرئيس ، فإن الرئيس  -2
نائب الرئيس  ام، أحد المفوضين لتولى مه رئيس االتحاديعين، بالتشاور مع 

في انتظار عودة شاغل المنصب أو انتخاب نائب جديد للرئيس حسبمـا 
 .الوضعيقتضيه 

 
 10المادة 

 ؤهامدة الوالية وإنها
لألعضاء أن جوز يو. سنوات ) 4(ة والية أعضاء المفوضية أربع مدتكون  -1

 .سنوات ) 4(عادة انتخابهـم لوالية أخرى مدتها أربع يتنافسوا إل
يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين أعضاء المفوضية عندما يقتضي ذلك حسن  -2

 .لنظم الداخلية للمفوضية، طبقا ألحكام اسير عمل االتحاد
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أو من  مباشرة واليته –ألي سبب آان  –في حالة عدم تمكن أي مفوض  -3
، تمنح الفرصة لإلقليم الذي ينتمي إليه المفوض لتقديم استكمال مدة واليته

 . مرشح آخر الستكمال الفترة المتبقية من واليته
 
 

 11المادة 
 المفوضون

القرارات والسياسات والبرامج  عن تنفيذ جميع آل مفوض مسؤوًال كوني
المتعلقة بالمنصب الذي انتخب لشغله ويكون مسؤوال عن أداء مهامه أمام رئيس 

 .المفوضية
 

 12المادة 
 مناصب المفوضية

 
 : تتوزع مناصب المفوضية على النحو التالي  -1

ن لالس ) أ( ويتها (م واألم ا وتس ات وإدارته ع النزاع اب  من ة اإلره ومكافح
... .( 

ؤون  ) ب( ية الش يد،  (السياس م الرش ة ، الحك ان ، الديمقراطي وق اإلنس حق
انية   ؤون اإلنس دني ، الش ع الم ات المجتم ة، منظم ات االنتخابي المؤسس

 )....والعائدون والمشردون داخليا  والالجئون
ة  ةالبني ) ج( ة والطاق ل و(التحتي ة ، النق االتاالطاق ة  ة، البنيالتص التحتي

 ). ... والسياحة
ال، مكافحة المخدرات،    الصحة، (ة الشؤون االجتماعي ) د( السكان ،  األطف

 ). ... الثقافة عمالة، الرياضة،الهجرة ، العمل ، ال
ا    )هـ( م والتكنولوجي رية والعل وارد البش يم، (الم ات  التعل ا المعلوم تكنولوجي

 ). ... الشباب، الموارد البشرية، العلم والتكنولوجياواالتصاالت، 
 ). ... الصناعة، الجمارك ومسائل الهجرةالتجارة، (التجارة والصناعة  ) و(
ة   ) ز( ي والزراع اد الريف ة االقتص روة الحيواني ي، (والث اد الريف االقتص

ة ية  الزراع ذائي، الماش ن الغ ةواألم اه، البيئ ة  ، المي وارد الطبيعي  والم
 ). ...والتصحر 

 
ادية  ) ح( ؤون االقتص ة   (الش ة، تنمي ائل النقدي ادي، المس ل االقتص التكام

 ).... االستثمار وتعبئة المواردالقطاع الخاص، 
 
أ          -2 ع مناصب المفوضية، تنش ين جمي ائل الجنسين مشترآة ب بالنظر إلى أن مس

وحدة خاصة في مكتب الرئيس لتنسيق آافة أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة 
 .بمسائل الجنسين
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 13المادة 

 ترشيح المفوضين
 

ويقدم آل إقليم . ليميتكون هناك عملية لالختيار المسبق على المستوي اإلق -1
وتقوم عملية الترشيح . مرشحين اثنين بما في ذلك امرأة لشغل آل منصب

ويشكل المرشحون المختارون على . على أساس طرق يحددها اإلقليم
 . المستوي اإلقليمي جزءا من المجموعة القارية

 
 14المادة 

 عملية االختيار المسبق الرئيسية
 

لكل إقليم لتولى مهمة ) 2(ممثلين اثنين يتم تشكيل مجموعة مكونة من  -1
 . االختيار الرئيسية

تقلين   -2 ارين المس ن المستش ق م اعدهم فري ن وزراء يس ة م ون المجموع تتك
 . للقيام بعملية االختيار

ة تضم اسمي مرشحين       -3 دم المجموعة قائم ى    ) 2(تق لشغل آل منصب عل
ذي    س التنفي ل المجل ن قب اب م ل ، لالنتخ ة. األق ذ القائم المختصرة  وتأخ

 . للمرشحين بعين االعتبار صيغة التوزيع الجغرافي اإلقليمي المتفق عليها
 
 

 15المادة 
 مؤهالت وخبرة المفوضين

 
ة    -1 ن جامع ا م ا يعادله ة أو م هادة جامعي دي المفوضين ش وفر ل يجب أن تت

 . معترف بها آحد أدني للمؤهالت العلمية المطلوبة
ى   ) 10(لية لمدة عشر  يجب أن تتوفر لدى المفوضين خبرة عم -2 سنوات عل

ة     ة أو جامع ة دولي ان أو منظم ة أو برلم ي حكوم ل ف جل حاف ع س ل م األق
 . معترف بها أو منظمة متعددة الجنسيات أو منظمة تابعة للقطاع الخاص

ين          -3 تم تعي دول األعضاء فقط آمفوضين شريطة أال ي واطني ال يتم تعيين م
ة ا ) 2(مفوضين اثنين  ى    . لعضو من مواطني نفس الدول ويكون الحد األدن

 . سنة) 35(للسن خمسا وثالثين 
 

 16المادة 
 إجراءات التصويت النتخاب المفوضين
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يتم توزيع الترشيحات الخاصة بالمفوضين على جميع الدول األعضاء قبل  -1
 . أشهر على األقل ) 3(االنتخابات بثالثة 

ة ال       -2 ين المطلوب ة الثلث ى أغلبي ه في   في حالة عدم حصول المرشح عل نتخاب
ة      ى أغلبي االقتراع األول، يستمر االقتراع حتى يحصل أحد المرشحين عل

راع        . الثلثين المطلوبة ر حاسم ، يقتصر االقت راع الثالث غي وإذا ظل االقت
ر عدد من األصوات         ى أآب ذين يحصالن عل الذي يليه على المرشحين الل

 . في االقتراع الثالث
ل     -3 ة ويفش ن البداي حان م د مرش ث يوج ى     حي ول عل ي الحص ا ف أي منهم

ل عدد     ى أق األغلبية المطلوبة الجولة الثالثة ، ينسحب المرشح الحاصل عل
 .من األصوات

م يحصل أي من المرشحين  -4 ة ، ) 2(وإن ل ة المطلوب ى األغلبي ينسحب عل
 ..المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات

ين ال       -5 ة الثلث ى أغلبي تم   في حالة عدم حصول المرشح المتبقي عل ة، ي مطلوب
ّين   ذي ويع س التنفي ة للمجل دورة التالي اد ال ى انعق ات حت ق االنتخاب تعلي

ذي       –الرئيس  يس المجلس التنفي ولى     –بالتشاور مع رئ أحد المفوضين لت
 .مهام المنصب حتى يتم تعيين مفوض جديد وفقا للنظام األساسي

ى ثلثي       -6 ة ويفشل في الحصول عل  حيث يوجد مرشح واحد فقط من البداي
ات          ذي االنتخاب ة ، يعلق رئيس المجلس التنفي ة الثالث د الجول األغلبية بع

 .ويتم تطبيق أحكام الفقرة الخامسة أعاله
 

 71المادة 
 قواعد اإلجراءات

 . تعتمد المفوضية قواعد اإلجراءات الخاصة بها -1
 

 81المادة 
 تعيين العاملين اآلخرين في المفوضية

 
ي أداء مه   -1 ية ف اء المفوض اعد أعض املين   تس ار الع ن آب ة م امهم مجموع

رة    ن ذوي الخب و مناسب وم ي نح ؤهلين عل ين الم ين والفني ين والمهني اإلداري
 . الذين يتم توفير حوافز آافية لهم 

يقوم بتعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية، مجلس  -2
شرية والمستشار تعيينات مكون من أعضاء المفوضية ورئيس قسم الموارد الب

 . القانوني وممثل اتحاد العاملين
بالتشاور تعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية  يتم -3

 .لجنة الممثلين الدائمين مع 
المساعدين في المفوضية وتوظيفهم عن طريق /يتم تعيين بقية العاملين العامين -4

 .عاملين المعدلةآلية وإجراءات تتضمنهما نظم ولوائح ال
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ة ضمان أقصي     -5 تتم عملية التعيين وفقا إلجراءات تعيين محكمة ومدروسة بغي
 . قدر ممكن من الشفافية والموضوعية

 : عند تعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين، فإن مجلس التعيينات -6
 . يتمسك بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين ) أ(
ه       يطبق ) ب( ذي ويوافق علي ه المجلس التنفي نظام الحصص الـذي يوصي ب

ة عضو      المؤتمر علي أساس حد أدني من المناصب يخصص لكل دول
اس      ي أس اء عل دول األعض ن المناصب يخصص لل افي م دد إض وع

 . معايير متفق عليها بما في ذلك المساهمات المقررة 
وتحديد ظروف عملهم، تمنح  عند تعيين العاملين المشار إليه في الفقرة السابقة -7

أعلى      ذين يتمتعون ب املين ال األهمية القصوى للحاجة إلي ضمان االحتفاظ بالع
 .مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة

ا         -8 ـب تخلفه ات بسب دول األعضاء التي تخضع للعقوب ال يحق تعيين مواطني ال
ـن أو      دة سنتي اد لم ة االتح دم   عن دفع المساهمات المقدرة في ميزاني ر أو لع أآث

 . التزامها بقرارات وسياسات االتحاد
ق   -9 تطبق هذه األحكام أيضا عند التعيين للعمل في مشاريع يتم تمويلها عن طري

 .اعتمادات خارج الميزانية/موارد
م   -10 تتم ترقية آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين للمفوضية والنهوض به

 : معايير التالية ، من بين معايير أخرىمن قبل مجلس الترقيات وذلك وفقا لل
 . التقارير السنوية لتقييم األداء ) أ(
ا مجلس مكون من      ) ب( نتائج االمتحانات والمقابـالت التنافسية التي يجريه

 . ممثلي المفوضية واتحاد العاملين
وائح           -11 نظم ول ا ل ية طبق ي المفوض ن ممثل ون م ب مك س تأدي كيل مجل تم تش ي

املين و. الع تم توضيح ن راءات  وي اذ اإلج توجب اتخ ذي يس لوك ال وء الس ع س
ا  عها ويقّره ية بوض وم المفوض ي تق املين الت وائح الع م ول ي نظ ة ف التأديبي

 . المجلس التنفيذي
ا بظروف   -12 ن مقارنته ـة يمك آت وظروف خدم ة مكاف وفر المفوضية مجموع ت

ات  ددة األطراف ومنظم ة األخرى والمؤسسات المتع ات الدولي ة المنظم خدم
املين ذوي      ال ذاب ع ك الجت ة وذل ة مماثل ع بمكان ي تتمت اص الت اع الخ قط

 . مستويات مناسبة واستبقائهم
 

 91المادة 
 االمتيازات والحصانات

 
ة     -1 ة والفني ب اإلداري زة األخرى والمكات اد واألجه ر الرئيسي لالتح م المق تحك

د       ع البل ية م ل المفوض ن قب ا م اوض عليه تم التف اّر ي ات مق اد، اتفاقي ان لالتح
المضيفة ويوافق عليها المجلس التنفيذي وتراجع بصفة دورية لضمان االلتزام 

 . الدقيق بها وتسهيل حسن سير عمل المفوضية
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انات        -2 ازات والحص اد باالمتي رى لالتح ب األخ ي والمكات ر الرئيس ع المق يتمت
ازات       ول االمتي ة ح دة األفريقي ة الوح ة لمنظم ة العام ي االتفاقي واردة ف ال

انات ول       والحص ا ح ة فيين ـة واتفاقي ات الدبلوماسي ول العالق ا ح ة فيين واتفاقي
 .قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية

 
 20المادة 

 البرنامج والميزانية
وتعرضهمـا علي ) 2(تعد المفوضية برنامج وميزانية االتحاد آل سنتين  -1

 . المجلس التنفيذيثلين الدائمين ولجنة المممن خالل للبحث المؤتمر 
 : يشتمل البرنامج والميزانية المقترحان علي  -2

 . برنامج أنشطة المفوضية ) أ(
مصروفات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان واألجهزة األخرى  ) ب(

 . لالتحاد
قائمة بالمساهمات المقدمة من جانب الدول األعضاء وفقا لجدول تقدير  ) ج(

 . التنفيذي األنصبة الذي يقرره المجلس
 .تقييم لمختلف إيرادات االتحاد  ) د(
وصف للوضع المالي لصندوق رأس المال العامل آما تم إنشاؤه  )هـ(

 . بموجب هذا النظام األساسي 
 .قائمة اسمية بمجموع الموظفين في المفوضية ) و(

تتشاور المفوضية عند إعداد برنامج وميزانية االتحاد مع مختلف أجهـزة  -3
 . االتحاد

 12المادة 
 الموارد المالية

 
دول   -1 ي ال الها إل ة بإرس ي الميزاني ؤتمر عل ة الم ور موافق رئيس ، ف وم ال يق

األعضاء مع جميع الوثائق ذات الصلة قبل حلول اليوم األول من السنة المالية 
 . شهور) 3(بثالثة 

ة       -2 ل دول ى آ ررة عل نوية المق اهمات الس ح المس ة توّض ة قائم ق بالميزاني ترف
 . عضو

وم األول من السنة          تصبح المس   -3 دفع في الي ة مستحقة ال اهمة السنوية لكل دول
 . المالية أي أول نوفمبر

اهمات          -4 دفوعات المس ن م اء ع دول األعض ي ال ليا إل ا فص رئيس بيان دم ال يق
 .والمساهمات المستحقة

 
 22المادة 

 الصندوق العام
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 :يكون هناك صندوق عام تودع فيه الفئات التالية من الحسابات  -1
 .مساهمات السنوية للدول األعضاءال ) أ(
 .اإليرادات المتنوعة بما في ذلك التبرعات والمنح ) ب(
 .السلف من صندوق رأس المال العامل ) ج(

 
 .تتم تغطية جميع المصروفات المعتمدة في إطار الميزانية من الصندوق العام -2
 

 23المادة 
 الصناديق الخاصة

 
يق ائتمانيـة وصناديق يجوز للرئيس أن ينشئ صناديق خاصة بما فيها صناد 

ويحدد المجلس التنفيذي أهداف وحدود هذه . احتياطية بموافقة المجلس التنفيذي 
وتتم إدارة هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للنظم واللوائح المالية . الصناديق
 . لالتحاد

 
 42المادة 

 الهدايا والهبات األخرى
هدايا والهبات والتبرعات والمنح يجوز للرئيس أن يقبل نيابة عن االتحاد ال -1

األخرى التي تقدم إلي االتحاد شريطة أن تتفق هذه التبرعات مع أهداف 
 . ومبادئ  االتحاد وتبقي ملكا له

في حالة التبرعات النقدية التي تقدم ألغراض خاصة، تتم معاملة هذه  -2
من هذا النظام  20الصناديق آصناديق ائتمانية أو خاصة وفقا للمادة 

وتعتبر التبرعات  النقدية المقدمة بدون  أغراض خاصة آإيرادات . ساسياأل
 . متنوعة

 
 52المادة 

 اإليداع في الصناديق
تحدد المفوضية المؤسسات المالية التي تودع فيها صناديق االتحاد ويتم قيد  

الفوائد التي تدرها هذه الصناديق بما في ذلك صندوق رأس المال العامـل آإيرادات 
 . وعةمتن
 

 62المادة 
 الحسابات والمراجعة

تتم إدارة حسابات االتحاد بالعمالت التي يحددها المجلس التنفيذي بناًء علي  -1
 . اقتراح المفوضية
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يضمن رئيس المفوضية مراجعة حسابات االتحاد من قبل مراجعيـن خارجيين  -2
الم            ة ب ـع المّمول ابات المشاري ك حس ا في ذل ة ، بم ة آل سنة مالي وارد في نهاي

 . الخارجة عن الميزانية
نظم          -3 ة، ال ه وفي أقرب فرصة ممكن ذي لموافقت يقدم الرئيس إلي المجلس التنفي

الكاملة التي تحكم الطريقة المحاسبيـة لالتحاد وفقا للمعاييـر المحاسبيـة الدولية 
 . المعتمدة

 72المادة 
 التعديالت

 . يجوز للمؤتمر تعديل النظام األساسي للمفوضية -1
 

 82لمادة ا
 الدخول حيز التنفيذ

 . يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر 
 ـ
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