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 ديباجة
 :إن المجلس التنفيذي

 ،46و 41و 41القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وعلى وجه الخصوص المواد  في االعتبار يأخذإذ 

 561رقم و  (Assembly/Dec.227(XII)) 007رقم  مقرري المؤتمرفي االعتبار أيضا يأخذ إذ و
(Assembly/Dec.365(XVII))  ،بشأن اللجان الفنية المتخصصة 

 قواعد اإلجراءات التالية:قد اعتمد 

 4المادة 
 التعريفات

 في هذه القواعد:

 ؛لقانون التأسيسيبموجب ا المنشأاالتحاد األفريقي  :"االتحادتعني كلمة "

 ؛مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي :"المؤتمركلمة "تعني 

 ؛للدفاع والسالمة واألمنرئيس اللجنة الفنية المتخصصة  :"الرئيستعني كلمة "

 ؛االتحاد األفريقي مفوضية ":المفوضيةتعني كلمة "

 ؛القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي :"القانون التأسيسيتعني عبارة "

 ؛المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي :"المجلس التنفيذيتعني عبارة "

 ؛دولة عضو في االتحاد األفريقي :"دولة عضوتعني عبارة "

التحاد اللجان الفنية المتخصصة لجميع هيئات مكاتب  :"الفنية المتخصصةان تنسيق اللج ةآليتعني عبارة "
 ؛األفريقي

 ؛لجنة فنية متخصصة لالتحاد األفريقي :”STC“أو مختصر  "اللجنة الفنية المتخصصةتعني عبارة "

 للدفاع والسالمة واألمن؛اللجنة الفنية المتخصصة   ”STCDSS“:يعنى مختصر 
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لدفاع لنواب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة  ما لم يتم النص على خالف ذلك، "،نواب الرئيستعني عبارة "
 .والسالمة واألمن

 0المادة 
 الوضع القانوني

( )ز( من القانون 4) 1وفقا للمادة تم إنشاؤه  لالتحاد جهاز للدفاع والسالمة واألمن المتخصصةاللجنة الفنية 
 . وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.(2000) التأسيسي

 
 5المادة 

 التشكيل

السالمة ولدفاع االمسؤولين عن  وزراءالمن  للدفاع والسالمة واألمنالفنية المتخصصة تتكون اللجنة  .4
 . الدول األعضاء حكومات السلطات المعتمدة رسميا من قبلالداخلية أو والشرطة و واألمن

الدفاع  أجهزة لرؤساء اجتماٌع للدفاع والسالمة واألمن للجنة الفنية المتخصصةسبق الدورة الوزارية ي .0
 والشرطة والداخلية من الدول األعضاء تحضيرا لها. واألمنورؤساء األجهزة المسؤولة عن السالمة 

الدفاع ورؤساء األجهزة المسؤولة عن السالمة واألمن األحكام ذات  أجهزةويحكم اجتماع رؤساء 
 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال. الصلة من هذه القواعد

مسؤولين عن الالدول األعضاء  خبراءل الدفاع واألمن والسالمة اجتماٌع أجهزةرؤساء دورة سبق ي .5
مع مراعاة ما تخضع اجتماعات الخبراء، والشرطة والداخلية تحضيرا له. واألمن الدفاع والسالمة و

 هذه القواعد.من ، لألحكام ذات الصلة الحالاختالف يقتضيه 

 1المادة 
 تعيين أعضاء الوفود

ع والسالمة للدفادورات اللجنة الفنية المتخصصة إلى لدول األعضاء ا فودوأعضاء  رسميا تعيين واعتماديتم 
 .ن عن الدول األعضاءممثليك واألمن
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 1المادة 
 والمهامات السلط

من القانون التأسيسي لالتحاد، تقوم اللجنة الفنية  41إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة  .4
 ما يلي:توجيه ، بمن بين جملة أمور أخرى ،للدفاع والسالمة واألمنالمتخصصة 

 ؛المبكر القاري اإلنذار نظام تعزيز .أ
 المشتركة؛ ةفريقياأل واألمن الدفاع سياسة تنفيذ .ب
 ؛النزاعات بعد ما مرحلة في االستقرارتحقيق  بشأن األفريقي االتحاد سياسة تنفيذ .ج
 األمن؛ قطاع إصالح بشأن اإلفريقي االتحاد سياسة إطار تنفيذ .د
 بما ،ةطوالشَر والعسكرية المدنية العناصرو التخطيط عناصرو جاهزةال ألفريقيةا لقوةا تحسين .ه

 ؛، على نحو مستمرللقوة األفريقية الجاهزة السريعاالنتشار  قدرة ذلك في
لمؤسسات ا وتنسيق تسهيلب ،اإلفريقي التحادلذات الصلة  اتسياسال صنع أجهزة خالل منالقيام،  .و

 كافحةممجال  في األفريقي االتحاد في األعضاء للدول األخرى األمنيةو يةواالستخبارات ةيطالشَر
 واإلرهاب؛ السيبرانية والجريمة المشروعة غير األسلحة وانتشار الوطنية عبر الجريمة

 لقيت وكذلك تحقيقها المرادغايات وال األهداف ضوء في للحدود اإلفريقي االتحاد برنامج تنفيذ .ز
 اآلليات/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء والدول األفريقي االتحاد مفوضية من تقاريرال

 ؛فيهاوالنظر  المصلحة وأصحاب الحكوميةغير  المنظماتو المتخصصة والمؤسسات اإلقليمية
 .مؤتمرال أو التنفيذي المجلس إليها يسندها قد أخرى مهام أي .ح

، صةمخصتشكيل لجان فرعية وفرق عمل  للدفاع والسالمة واألمنالمتخصصة  الفنيةللجنة  يجوز .2
 تها وطريقة سيرها. وتشكيلوتحدد واليتها  ،عند االقتضاء

 6المادة 
 مكان االنعقاد

ما  ،في مقر االتحاد األفريقي للدفاع والسالمة واألمنلجنة الفنية المتخصصة ل العادية دوراتالد ُتعَق .4
 لم تعرض دولة عضو استضافتها.

كبدها تجميع النفقات اإلضافية التي ت ةالمضيف الدولةتحمل تفي حالة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد،  .0
 المفوضية نتيجة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد.
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ال تكون الدول األعضاء التي تعرض استضافة  ،( من قواعد اجراءات المؤتمر5) 1وفقا للمادة  .5
معايير لاخاضعة لعقوبات، ويتعين أن تفي ب للدفاع والسالمة واألمندورات اللجنة الفنية المتخصصة 

 .الموات السياسي مناخوالالمناسبة  اللوجستيةمحددة سلفا، بما في ذلك توفر المرافق ال

، تقرر اللجنة الفنية للجنة أو أكثر استضافة دورة ( من الدول األعضاء0)عندما تعرض دولتان  .1
 مكان االنعقاد باألغلبية البسيطة. واألمنللدفاع والسالمة المتخصصة 

اع للدف دولة عضو كانت قد عرضت استضافة دورة اللجنة الفنية المتخصصةعدم تمكن في حالة  .5
 اجديد االدول األعضاء عرض تتلقما لم  الدورة في مقر االتحاد عقدن القيام بذلك، تم والسالمة واألمن

 ه.وتقبل

 7المادة 
 عقد الدورات

 .منللدفاع والسالمة واألاجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة  كافةتتحمل المفوضية مسؤولية عقد وخدمة 

 

 8المادة 
 النصاب القانوني

أغلبية ثلثي ب للدفاع والسالمة واألمنللجنة الفنية المتخصصة الوزارية لدورة لالنصاب القانوني  يكتمل .4
 الدول األعضاء التي يحق لها التصويت.

السالمة رؤساء األجهزة المسؤولة عن الدفاع و أجهزةرؤساء الجتماعات يكتمل النصاب القانوني  .0
 المخصصةالخبراء واللجان الفرعية أو فرق العمل ات واألمن والشرطة والشؤون الداخلية واجتماع

 غلبية البسيطة.حضور األب للدفاع والسالمة واألمن للجنة الفنية المتخصصة

 9المادة 
 الدورات العادية
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و وفقا لما ه سنةفي دورة عادية مرة واحدة كل  للدفاع والسالمة واألمنتجتمع اللجنة الفنية المتخصصة 
 .Assembly/AU/Dec.365 (XVII)))  561رقم  منصوص عليه في قرار المؤتمر

 42المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة. والسالمة واألمنللدفاع  تعتمد اللجنة الفنية المتخصصة .4

كل دورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجنة الفنية ل عمالاألجدول  مشروع تقوم المفوضية بوضع .0
تقوم و وقد يشمل بندا أو بنودا مقترحة من قبل الدول األعضاء. ،للدفاع والسالمة واألمنالمتخصصة 

المفوضية بموافاة الدول األعضاء بمشروع جدول األعمال وكذلك بوثائق العمل قبل افتتاح الدورة 
 ( يوما على األقل.52بثالثين )

 44المادة 
 البنود األخرى المدرجة في جدول األعمال

 ألمنوالسالمة واللدفاع دورة اللجنة الفنية المتخصصة خالل  طرحهدولة عضو ود تيجوز بحث أي بند آخر 
وحة مطرفقط في إطار بند "ما يستجد من أعمال". وتكون هذه البنود من جدول األعمال للعلم فقط وال تكون 

 بشأنها. للنقاش أو التخاذ قرار

 40المادة 
 الدورات االستثنائية

توفر  ةشريطفي دورة استثنائية أن تجتمع  للدفاع والسالمة واألمنيجوز للجنة الفنية المتخصصة  .4
 طلب من: وبناء على الموارد

 ؛لالتحاد اتأجهزة صنع السياس (أ)
 ؛للدفاع والسالمة واألمناللجنة الفنية المتخصصة   (ب)
 ثلثي الدول األعضاء. أغلبية ، بموافقةدولة عضو أي (ج)

 أعاله. 6تعقد الدورات االستثنائية وفقًا للمادة  .0

 45المادة 
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 جدول أعمال الدورات االستثنائية
ل قب الدول األعضاء ووثائق عمل الدورة االستثنائية إلى عمالاألجدول مشروع  المفوضيةترسل  .4

 يومًا على األقل. (41) مدةافتتاح الدورة ب

لجنة ال نم االنتباه العاجل تتطلبيقتصر جدول أعمال الدورة االستثنائية على البند أو البنود التي  .0
 .للدفاع والسالمة واألمن الفنية المتخصصة

 
 41المادة 

 المفتوحة والمغلقةجلسات ال
ة مغلقة. غير أنه يجوز للجنة الفني للدفاع والسالمة واألمنتكون جميع جلسات اللجنة الفنية المتخصصة 

  من جلساتها مفتوحة. ايأأن تكون أن تقرر باألغلبية البسيطة  للدفاع والسالمة واألمنالمتخصصة 

 41المادة 
 لغات العمل

 االتحاد.عمل هي لغات  للدفاع والسالمة واألمنلغات عمل اللجنة الفنية المتخصصة تكون 

 

 46المادة 
 هيئة المكتب

لتلك  تمرالمؤ مماثلة لهيئة مكتب للدفاع والسالمة واألمن اللجنة الفنية المتخصصة مكتب تكون هيئة .4
 .السنة

 كتبمماثلة لهيئة م والسالمة واألمنللدفاع  اللجنة الفنية المتخصصة مكتب تكون فترة والية هيئة .0
 .لتلك السنة المؤتمر

 تجتمع هيئة المكتب مرة واحدة في السنة على األقل. .5

 

 47المادة 
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 مهام الرئيس

 يلي:يقوم الرئيس بما  .4

 ؛جميع مداوالت الدورات العادية واالستثنائية رئاسة (أ
 ؛الدورات افتتاح واختتام (ب
 ؛محاضر الجلسات للموافقة عليها تقديم (ج
 ؛ه المداوالتيوجت (د
 النظام.لبت في نقاط ا (ه

 اللياقة خالل مداوالت الجلسات.أصول الرئيس النظام ويكفل  .0

، يقوم نواب الرئيس أو المقرر، حسب ترتيب انتخابهم، المنصبفي حالة غياب الرئيس أو شغور  .5
 بمهام الرئيس.

فيذي ويشارك في دورات المجلس التن ،أو ممثل عنه مفوض على النحو المالئم ،يحضر الرئيس .1
 االجتماع السنوي آللية تنسيق هيئات مكاتب اللجان الفنية المتخصصة.

 
 48المادة 

 الحضور والمشاركة

 05الدول األعضاء وفقا للمادتين  للدفاع والسالمة واألمن اللجنة الفنية المتخصصةيحضر دورات  .4
 .(0222للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ) 52و

دورات  لدفاع والسالمة واألمن والشرطة والداخلية فيالمسؤولون عن وزراء االيشارك ، 1وفقا للمادة  .0
 همورحضتعذر وفي حالة . بصفتهم الشخصية للدفاع والسالمة واألمن اللجنة الفنية المتخصصة

 ممثلون معتمدون رسميا. يتولى تمثيلهمشخصيا، 

اللجنة  دوراتلحضور  واآلليات اإلقليمية اإلقليميةى ممثلو أجهزة االتحاد والمجموعات االقتصادية دَعُي .5
 .للدفاع والسالمة واألمن الفنية المتخصصة
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دعوة أي شخص أو مؤسسة بصفة مراقب  للدفاع والسالمة واألمنللجنة الفنية المتخصصة يجوز  .1
 ويت.التصتقديم مداخالت كتابية أو شفوية ولكن ال يحق له لضور دوراتها. ويجوز دعوة المراقب لح

 49المادة 
 األغلبية المطلوبة التخاذ القرار

 ك:تعذر ذلإن وبالتوافق جميع قراراتها  للدفاع والسالمة واألمنتتخذ اللجنة الفنية المتخصصة  .4

 ؛التي يحق لها التصويت الدول األعضاءعلى المستوى الوزاري، بأغلبية ثلثي ف (أ
المسؤولين عن السالمة واألمن والشرطة رؤساء األجهزة الدفاع و أجهزةرؤساء  على مستوىو (ب

 الحاضرة التي يحق لها التصويت.للدول األعضاء الخبراء، باألغلبية البسيطة والداخلية و

 لتصويت.اها التي يحق لللدول األعضاء تخذ القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية باألغلبية البسيطة ُت .0

 ألعضاءللدول اسألة إجرائية أم ال، باألغلبية البسيطة تخذ القرارات أيضا حول تصنيف مسألة ما كمُت .5
 لتصويت.االتي يحق لها 

سالمة للدفاع والالتصويت دون اعتماد اللجنة الفنية المتخصصة  ايحق لهأعضاء  ولدال يحول امتناع  .1
 .بالتوافقرات اقرال واألمن

 02المادة 
 القرارات تعديل

بل في أي وقت ق )أو سحبها( سحبه مقترح )أو تعديالت مقترحة( أو تعديلمقترح يجوز لمقدم قرار  .4
 طرحه للتصويت.

 الذي تم سحبه.المقترح إعادة تقديم القرار أو التعديل  دولة عضويجوز ألي  .0

 04المادة 
 نظامالنقطة 

أي مسألة ويبت الرئيس فورا في نقطة  حولإثارة نقطة نظام خالل المداوالت  دولة عضويجوز ألي  .4
 .اإلجراءات هذه لقواعدطبقا النظام 
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تخذ ويُ ورا ف عليه طرح القرار للتصويتطعن في قرار الرئيس. وُيتأن  ةالمعنيدولة العضو لليجوز  .0
 قرار بشأنه باألغلبية البسيطة.

 .المسألة قيد البحثجوهر  تحدث حولتأن نقطة نظام، عند إثارة  ةالمعنيدولة العضو للال يجوز  .5

 00المادة 
 قائمة المتحدثين وتناول الكلمة

 عربالذي ألترتيب ا حسب ،لقانون التأسيسيا من 05وفقا للمادة  ،يعطي الرئيس الكلمة خالل النقاش .4
 .نواياهمعن  المتحدثون به

 الكلمة دون موافقة الرئيس. تناول ي وفد أو مدعوأل يجوزال  .0

 :القيام بما يلييجوز للرئيس خالل النقاش  .5

 ؛وإعالن إقفالهاقائمة المتحدثين  اعالن (أ
 ؛انحرفت مداخلته عن الموضوع قيد النقاش بالتقيد بالنظام إذا متحدث أي مطالبة (ب
 يف حقال تبرر هذاإقفال قائمة المتحدثين  ألقيت بعدأن كلمة رأى حق الرد ألي وفد، إذا إعطاء  (ج

 ؛الرد
عية ، مع مراعاة الفقرة الفرالبحثالوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد تحديد  (د

 من هذه المادة. 1

 دقائق.( 5)لرئيس التدخالت بشأن المسائل اإلجرائية بثالث يحدد ا .1

 05المادة 
 المداوالتإقفال باب 

 ما بشكل واف.، حسب تقديره، إذا تمت مناقشة مسألة المداوالتيجوز للرئيس إقفال باب 

 01المادة 
  االجتماع أو تأجيل تعليق

مناقشة  أيبقترح تعليق االجتماع أو تأجيله. وال يسمح ت، أثناء مناقشة أي مسألة، أن دولة عضويجوز ألي 
 هذا االقتراح. ويطرح الرئيس مثل هذا االقتراح للتصويت فورًا. حول
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 01المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

يب سبقية حسب الترتألتكون للمقترحات التالية ا ،)بشأن نقطة النظام( من هذه القواعد 04المادة مع مراعاة 
 االقتراحات األخرى المطروحة على االجتماع: جميع  علىالتالي، 

  ؛االجتماعتعليق  (أ

 ؛االجتماعتأجيل  (ب

 ؛تأجيل مناقشة الموضوع قيد البحث (ج

 .إقفال باب مناقشة الموضوع قيد البحث (د

 06المادة 
 التصويت حق

 صوت واحد.مؤهلة دولة عضو يكون لكل  .4

من القانون التأسيسي، الحق في  05لمادة ا بموجبالخاضعة للعقوبات  للدول األعضاءال يكون  .0
 التصويت.

 07المادة 
 القرارات والتصويت علىالتوافق 

ديالت عليه بجميع التع ، يقوم الرئيس فورا بطرح المقترحتوافقالتوصل إلى  ، دونبعد إقفال باب المناقشة
 بها التصويت. يتمإثارة نقطة نظام متعلقة بالطريقة التي في حالة  للتصويت. وال يتم توقيف التصويت إال

 

 08المادة 
 التصويت على التعديالت

 للتصويت. التعديالتيطرح الرئيس جميع  توافق،التوصل إلى تعذر إذا  .4
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 و حذفا منه.أضافة اليه إذا كان يشكل إتعديل على نص ما، بمثابة ي اقتراح أيعتبر   .0

 09المادة 
 التصويت قطر

 طرق التصويت. للدفاع والسالمة واألمنتحدد اللجنة الفنية المتخصصة 

 52المادة 
 التقاريرالقرارات و

 لتيا المسائلبشأن  قرارات للدفاع والسالمة واألمنللجنة الفنية المتخصصة  الوزارية الدورة تتخذ .4
المؤتمر رقم  مقررل وفقًا مقترنة وهيكلية مالية آثار هناك كانت إذا إال اختصاصها، نطاق في تدخل
180 Assembly/AU/Dec.582(XXV)    هعمل أساليبو األفريقي االتحاد مقمبشأن ترشيد. 

 في النظر الضرورة، عند التنفيذي، للمجلس يجوز المادة، هذه من 4 الفرعية بالفقرة اإلخالل دون .0
 .عضو دولة أي طلب على بناًء اللجنة الفنية المتخصصة قرارات

 إلى داوالتهام عن ناشئةال توصياتالو تقاريرال للدفاع والسالمة واألمناللجنة الفنية المتخصصة  تقدم .5
 .فيها للنظر التنفيذي المجلس

 54المادة 
 التنفيذ

 

افية لتنفيذ ضإلالتوجيهية والتدابير اوضع الخطوط  للدفاع والسالمة واألمناللجنة الفنية المتخصصة يجوز 
 هذه القواعد.

 50المادة 
 التعديالت

ت تعديالإدخال الأن تقترح على المجلس التنفيذي  للدفاع والسالمة واألمناللجنة الفنية المتخصصة يجوز 
 .للنظر من قبل المجلس هذه القواعدعلى 
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 55المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 التنفيذ فور اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.تدخل هذه القواعد حيز 

 

 الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن، المنعقدة في ....من قبل  تم اعتمادها

 لمجلس التنفيذيأجازها ا
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