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 ةم عاماحكأ

 ،المجمس التنفيذي إن

 ؛16و 15و 14 الموادالسيما و  أحكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيمع األخذ في االعتبار 

ذ يشيرو   األفريقية؛جماعة االقتصادية المنشئة لم المعاىدةمن  25 إلى أحكام المادة ا 

ذ يضع في اعتباره  بشأن Assembly/Dec. 365(XVII) و  Assembly/Dec. 227 (XII) المقررين وا 
 المجان الفنية المتخصصة؛

 قواعد اإلجراءات التالية:قد اعتمد 

  األولىالمادة 

 التعريفات
 في ىذه القواعد:

 "، مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقيالمؤتمرتعني كممة "

لممالية والشؤون النقدية والتخطيط الفنية المتخصصة "، رئيس المجنة الرئيستعني كممة "
 االقتصادي والتكامل

 مفوضية االتحاد األفريقي ،"المفوضيةتعني كممة "

 سيسي لالتحاد األفريقيأ"، القانون التالقانون التأسيسيتعني عبارة "

 التحاد األفريقيوزراء ال "، المجمس التنفيذيالمجمس التنفيذيتعني عبارة "

 في االتحاد األفريقية عضوا "، دولة عضودولتعني عبارة "

 ؛لالتحاد األفريقي متخصصةلجنة فنية "، المتخصصةالمجنة الفنية تعني عبارة "

الفنية  "، ىيئات مكاتب جميع المجانالفنية المتخصصة اننسيق المجت آليةتعني عبارة "
 المتخصصة لالتحاد األفريقي؛ 

 س وفقا لمقانون التأسيسي."، االتحاد األفريقي المؤس  االتحادتعني كممة "

لممالية والشؤون النقدية الفنية المتخصصة "، نواب رئيس المجنة نواب الرئيستعني عبارة "
 .، ما لم ينص عمى خالف ذلكوالتخطيط االقتصادي والتكامل
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 1المادة 
 الوضع القانوني

 لالتحادأداة تابعة لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل الفنية المتخصصة المجنة 
 مسؤولة أمام المجمس التنفيذي.ىي ( )ز( من القانون التأسيسي. و 1) 5وفقا لممادة  األفريقي

 3المادة 
 مةكيشالت

وزير   منلممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل الفنية المتخصصة تتكون المجنة  .1
 االقتصادي المسؤولين عن المالية والتخطيط وزراءاليتم اختياره من بين  كل دولة عضو واحد من
الوزراء  أو لدول األعضاءا محافظي البنوك المركزية فيأو  واإلحصاءات والجمارك والتكامل

 .من قبل حكومات الدول األعضاء والسمطات المعتمدة حسب األصول

خبراء  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل المتخصصةالفنية المجنة  تضم  .2
الفنية ضمن مجال اختصاص المجنة  تندرجمسؤولين عن القطاعات التي ال الدول األعضاء
 تسبق اجتماعات الخبراء، و لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالمتخصصة 

مع الخبراء،  اتخضع اجتماعتوما لم يتم تحديد خالف ذلك، . ارياالجتماعات عمى المستوى الوز 
 ، لألحكام ذات الصمة من ىذه القواعد.مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال

 4المادة 
 تعيين أعضاء الوفود

الفنية المتخصصة المجنة في دورات ين المشاركوفود الدول األعضاء أعضاء  اعتمادتعيين و رسميا يتم 
 .لدولليذه اممثمين ك والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامللممالية 

 5لمادة ا
 والميام اتالسمط

من القانون التأسيسي لالتحاد، تقوم المجنة  15إضافة إلى الميام المنصوص عمييا في المادة  .1
المثال ال عمى سبيل ، لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالفنية المتخصصة 

 ، بما يمي:الحصر
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استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج والقرارات في القطاعات  (أ 
 المعنية؛

تقييم أثر السياسات االقتصادية المعتمدة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية والعالمية  (ب 
 عمى الدول األعضاء؛

بيدف تحديد أفضل الممارسات  السياسات واالستراتيجيات تنفيذ بشأنتبادل الخبرات  (ج 
 ؛واعتمادىا

 ؛القضايا االقتصادية المعاصرةالتداول بشأن  (د 

نشبين الدول األعضاء التعاون تعزيز تحديد مجاالت  (ه  لمتعاون اإلقميمي والقاري  اتاء آليوا 
 ؛المتخصصةالمجنة الفنية  اتاختصاص ضمن يقع والعالمي في كل قطاع أو قطاع فرعي

ي مجاالت الشؤون المالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي وحد فوقف أفريقي متحديد م (و 
 لممفاوضات الدولية؛الخاضعة ذات الصمة لمجاالت والتنمية وغير ذلك من ا

النقدية والتخطيط و بالشؤون المالية  المتعمقةبشأن المسائل  ووبرامجاالتحاد إعداد مشاريع  (ز 
 ؛لبحثيا والمؤتمراالقتصادي والتكامل وتقديميا إلى المجمس التنفيذي 

المسائل المتصمة بالبرامج ذات األولوية والموارد الالزمة بشأن إسداء المشورة لالتحاد األفريقي  (ح 
 تحسين حياة الشعب األفريقي؛عمى البرامج تمك لتنفيذ ىذه البرامج وأثر 

 وأفضل الممارسات في القطاعات المعنية؛اإلقميمية والقارية تحديد وتعزيز مراكز االمتياز  (ط 

 .إلييا التنفيذي أو المؤتمر ُيسندىا المجمسالقيام بأية ميام أخرى  (ي 

لجان  تشكيل والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي الفنية المتخصصة لمجنة جوز ي .2
 .سير عممياما تراه ضروريا وتقوم بتحديد والياتيا وتشكيميا و حسب صةمختفرعية وفرق عمل 

 6المادة 
 مكان االنعقاد

 في والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي الفنية المتخصصة جنة ملا د دوراتُتعق   .1
 .ىذه الدورات ا لم تعرض دولة عضو استضافة مثل، ممقر االتحاد األفريقي

النفقات اإلضافية التي جميع في حالة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد، يتحمل البمد المضيف  .2
 المفوضية نتيجة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد.تصرفيا 
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ال تكون الدول األعضاء التي تعرض استضافة  ،المؤتمر جراءاتإ من قواعد( 3) 5وفقا لممادة  .3
خاضعة  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالفنية المتخصصة دورات المجنة 

مرافق المعايير محددة سمفا، بما في ذلك توفر ب تفيأن  نبغي لياوي .لتعميقاأو  عقوباتمل
 .واألجواء السياسية المواتيةمناسبة الموجستية ال

الفنية المتخصصة عضوان أو أكثر استضافة الدورة، تقرر المجنة  (2) عندما تعرض دولتان .4
عمى  االنعقاد باألغمبية البسيطة مكان والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي 

 والتوزيع الجغرافي العادل. التناوب أساس

لممالية الفنية المتخصصة دورة المجنة  في حالة عجز دولة عضو كانت قد عرضت استضافة .5
القيام بذلك، يتم عقد الدورة في مقر االتحاد ما  عن والتكاملوالشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي 

  وتوافق عميو. اجديد اعرض الدول األعضاء تتمقلم 

 7المادة 
 عقد الدورات

لممالية والشؤون الفنية المتخصصة اجتماعات المجنة جميع تتحمل المفوضية مسؤولية عقد وخدمة 
 .النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل

 8المادة 
 النصاب القانوني

لممالية والشؤون النقدية والتخطيط الفنية المتخصصة لمجنة الوزارية مدورة لالنصاب القانوني يكتمل  .1
 أغمبية ثمثي الدول األعضاء التي يحق ليا التصويت. بحضور والتكاملاالقتصادي 

صة المختالمجان الفرعية أو فرق العمل الخبراء و  من اجتماعات القانوني لكلالنصاب تمل يك .2
غمبية األ بحضور والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي الفنية المتخصصة لمجنة 

 البسيطة.

 9المادة 
 الدورات العادية

مرة  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالفنية المتخصصة تجتمع المجنة 
 .ةواحدة كل سن

 20المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية



EX.CL/1140(XXXIV) 
Page 5  

 

 جدول والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي تعتمد المجنة الفنية المتخصصة  .1
 أعماليا عند افتتاح كل دورة.

المجنة الفنية ىيئة مكتب بالتشاور مع تقوم المفوضية بوضع مشروع جدول أعمال كل دورة عادية  .2
يشمل بندا أو بنودا مقترحة قد ، و والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامللممالية المتخصصة 

ووثائق المؤقت وتقوم المفوضية بموافاة الدول األعضاء بجدول األعمال  من قبل الدول األعضاء.
 ( يوما عمى األقل.30العمل قبل افتتاح الدورة بثالثين )

 22المادة 
 في جدول األعمال مدرجةال خرىاألبنود ال

لممالية والشؤون خالل دورة المجنة الفنية المتخصصة  ،بحث أي بند آخر تود دولة عضو طرحو يجوز
في إطار بند "ما يستجد من أعمال". وتكون مثل ىذه البنود فقط  ،والتكاملالنقدية والتخطيط االقتصادي 

 .اتالتخاذ القرار لمنقاش أو مطروحة من جدول األعمال لمعمم فقط وال تكون 

 21المادة 
 الدورات االستثنائية

تجتمع أن  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامللمجنة الفنية المتخصصة جوز ي .1
  :بطمب من، توفر المواردب رىنا، دورة استثنائية في

 ،لالتحادالسياسات أجيزة صنع   -أ

  نفسيا، النقدية والتخطيط االقتصادي لممالية والشؤونلمجنة الفنية المتخصصة ا  -ب

 .أي دولة عضو، بناء عمى موافقة ثمثي أغمبية الدول األعضاء   - ـج

 اتعمى الدور أعاله  6في المادة  الواردةالعادية  الدوراتالخاصة بمكان انعقاد  القواعدتسري  .2
 .االستثنائية

 23المادة 
 جدول أعمال الدورات االستثنائية

جدول أعمال ووثائق عمل الدورة االستثنائية إلى الدول األعضاء قبل مشروع ترسل المفوضية  .1
 .يومًا عمى األقل 15 مدةبـ افتتاح الدورة
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االنتباه العاجل لمجنة  تتطمبالبند أو البنود التي عمى جدول أعمال الدورة االستثنائية قتصر ي .2
 .لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالفنية المتخصصة 

 

 24المادة 
 المفتوحة والمغمقةجمسات ال

 لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملجمسات المجنة الفنية المتخصصة تكون جميع 
 أن لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامللمجنة الفنية المتخصصة  يجوزير أنو غمغمقة. 

 جمساتيا مفتوحة. ي منأ كونأن تالبسيطة تقرر باألغمبية 

 25المادة 
 لغات العمل

لغات  ىي والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي لغات عمل المجنة الفنية المتخصصة  
 االتحاد.عمل 

 26المادة  
 المكتبىيئة 

 ، عمىوالتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي المجنة الفنية المتخصصة  تنتخب .1
يساعده/يساعدىا و  ،رئيسال،  التناوب والتوزيع الجغرافي وبعد إجراء المشاورات الالزمةأساس 

، والمنتخبون مقررالكذلك و ( لمرئيس 3ثالثة )وىم النواب ال لمكتباآلخرون  في ىيئة ااألعضاء 
 ..عمى أساس التوزيع الجغرافي المتفق عميو وبعد اجراء المشاروات الالزمة

 (2)سنتين المكتب مناصبيم لمدة ىيئة يشغل أعضاء  .2

 .عمى األقل سنةال في المكتب مرة واحدةىيئة مع تجت .3

 27المادة 
 الرئيسميام 

 يمي:ما يقوم الرئيس ب .1

 ؛واالستثنائيةالدورات العادية جميع مداوالت  رئاسة (أ 
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 ؛الدورات افتتاح واختتام (ب 

 ؛عمييا عرض محاضر الجمسات لمموافقة (ج 

 ؛المداوالتو يوجت (د 

 ذلك؛ عن نتائجاإلعالن لمتصويت و  المطروحة لمنقاشعرض المسائل  (ه 

 .النقاط النظاميةالبت في  (و 

 .جمساتالمداوالت النظام والمياقة خالل ب الرئيس التقيد يضمن. 2

 ،حسب ترتيب انتخابيم ،. في حالة غياب الرئيس أو شغور منصبو، يقوم نواب الرئيس أو المقرر3
 الرئيس. بميام

المجان الفنية  آللية تنسيق االجتماع السنوييشارك في . يحضر الرئيس دورات المجمس التنفيذي و 4
 .المتخصصة

 28المادة 
 الحضور والمشاركة

لمالية والشؤون لمسؤولون عن اوزراء اال االدورات ويشارك فييا شخصي ر، يحض4وفقا لممادة   .1
شخصيا، يمثميم ممثمون  ىمحضور تعذر وفي حالة النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل. 

 .رسميامعتمدون 

أجيزة االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لحضور دورات المجنة الفنية  ى ممثمودع  يُ  .2
 .لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالمتخصصة 

أي  دعوة والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي لمجنة الفنية المتخصصة جوز ي .3
ويجوز دعوة ىذا المراقب إلى تقديم مداخالت  .مراقبشخص أو مؤسسة لحضور دوراتيا بصفة 

 أو شفوية ولكن ال يحق لو التصويت. كتابية

 29المادة 
 اتاألغمبية المطموبة التخاذ القرار 

 جميع والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي تتخذ المجنة الفنية المتخصصة  .1
 :تعذر ذلكإذا أو  ،قراراتيا بالتوافق

 ؛يحق ليا التصويت الحاضرة التي األعضاء بأغمبية ثمثي الدول ،المستوى الوزاري عمى (أ 
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 .ليا التصويتالتي يحق  الحاضرة باألغمبية البسيطة لمدول األعضاء ،عمى مستوى الخبراء (ب 

ليا تخذ القرارات المتعمقة بالمسائل اإلجرائية باألغمبية البسيطة لمدول األعضاء التي يحق تُ  .2
 .التصويت

ال، باألغمبية البسيطة لمدول  تصنيف مسألة ما كمسألة إجرائية أمأيضا حول  اتتخذ القرار تُ  .3
 .ليا التصويتاألعضاء التي يحق 

دون اعتماد المجنة الفنية عن التصويت يحق ليا التصويت ة عضو ال يحول امتناع دول .4
 .مقررات بالتوافقلم لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملالمتخصصة 

 10المادة 
 راتاالقر تعديل 

 لمتصويت. طرحو أن يتم أي وقت قبل في سحبو ،)أو تعديالت( لمقدم قرار أو تعديل يجوز .1

 الذي تم سحبو. أو التعديل القرار تقديمألي دولة عضو إعادة  يجوز .2

 12المادة 
 نظامالنقطة 

ي دولة عضو إثارة نقطة نظام خالل المداوالت بشأن أي مسألة. ويبت الرئيس فورا في يجوز أل .1
 .القواعديذه ل اوفقنقطة النظام 

قرار بشأنو لمتصويت واتخاذ  فوراح القرار يجوز لمدولة المعنية أن تطعن في قرار الرئيس. ويطر  .2
 باألغمبية البسيطة.

نقطة النظام، الحديث في فحوى الموضوع تحت ال يجوز لمدولة العضو المعنية التي أثارت  .3
 النقاش.

 11المادة 
 الكممةالمتحدثين وتناول قائمة 

إعراب التأسيسي، تبعا لترتيب  من القانون 23يعطي الرئيس الكممة خالل النقاش، وفقا لممادة   .1
 عن رغبتيم في ذلك.المتحدثين 

 ال يأخذ أي وفد أو مدعو الكممة دون موافقة الرئيس. .2

 لمرئيس خالل النقاش أن: يجوز .3
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 .بإقفاليايقوم و حدثين قائمة المتيعمن  (أ 

 انحرفت مداخمتو عن الموضوع قيد النقاش.يسترعى انتباه متحدث  (ب 

 الرد.حق  المتحدثين تبررإقفال قائمة  ألقيت بعدكممة  رأى أنيعطي حق الرد ألي وفد، إذا  (ج 

الفقرة مع مراعاة الوقت المسموح بو لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد النقاش، يّحدد  (د 
 من ىذه المادة. 4الفرعية 

 .(3) ثالث دقائقببشأن المسائل اإلجرائية تحديد التدخالت بلرئيس يقوم ا. 4

 13المادة 
 المناقشةقفال باب إ

 مناقشة مسألة ما بشكل واف.تمت إذا  ،حسب تقديره ،المناقشةإقفال باب يجوز لمرئيس 

 14المادة 
 جتماع أو تأجيموتعميق اال

 يسمح بأي يجوز ألي دولة عضو، أثناء مناقشة أي مسألة، أن تقترح تعميق االجتماع أو تأجيمو. وال
 .فوراً  مناقشة بشأن ىذا االقتراح. ويطرح الرئيس مثل ىذا االقتراح لمتصويت

 15المادة 
 اإلجرائيةترتيب االقتراحات 

كل  عمىالتالية االسبقية حسب الترتيب التالي، ممقترحات تكون ل ،من ىذه القواعد 21مع مراعاة المادة 
 االجتماع:  عمىطروحة األخرى المالمقترحات أو  االقتراحات

 االجتماع تعميق  (أ 

 االجتماعتأجيل  (ب 

 تأجيل مناقشة الموضوع قيد البحث (ج 

 مناقشة الموضوع قيد البحثقفال باب إ (د 

 16المادة 
 حقوق التصويت
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 واحد صوتٌ  يكون لكل دولة عضو مؤىمة لمتصويت .1

من القانون  30أو المادة  23وفقا لممادة أو التعميق لمعقوبات  مدول األعضاء الخاضعةيكون لال  .2
 التأسيسي، الحق في التصويت.

 17المادة 
 راتاالتصويت عمى القر توافق اآلراء و 

بطرح المقترح بجميع فورا يقوم الرئيس  اآلراء،وفي حالة عدم التوصل إلى توافق  ،بعد إقفال باب المناقشة
يتم بيا التعديالت عميو لمتصويت. وال يتم توقيف التصويت إال إلثارة نقطة نظام متعمقة بالطريقة التي 

 لتصويت.ا
 18المادة 

 التصويت عمى التعديالت
 اآلراء، يطرح الرئيس جميع التعديالت لمتصويت. توافق  في حالة عدم التوصل إلى .1

 و حذفا منو.أليو إضافة إكان يشكل  إذاي اقتراح تعديال عمى نص ما، أيعتبر  .2

 19المادة 
 طرق التصويت

 .التصويت طرق والتكامللممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي المتخصصة تحدد المجنة الفنية 

 30المادة 
 والتوصياتالتقارير 

التقارير والتوصيات  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملترفع المجنة الفنية المتخصصة 
 المنبثقة عن مداوالتيا إلى المجمس التنفيذي لبحثيا.

 32المادة 
 التنفيذ

الخطوط وضع  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامليجوز لمجنة الفنية المتخصصة 
 .القواعدلتنفيذ ىذه  ضافيةإلا تدابيرالتوجييية و ال
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 31المادة 

 التعديالت
ت تعديالأن تقترح  لممالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامليجوز لمجنة الفنية المتخصصة 

 .لمنظر فيياالمجمس التنفيذي عمى  ىذه القواعدعمى 

 33المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 المجمس التنفيذي.فور اعتمادىا من قبل تدخل ىذه القواعد حيز التنفيذ 
 

 ................ لممجمس التنفيذي، المنعقدة في العادية .........الدورة تم اعتمادىا من قبل 
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