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مشروع قواعد إجراءات
االجماعع اتمسيق ي نصف اتيسوي بقن االتحعد األفري ي
واتاجاوععت االقمصعدية اإلقلقاقة
أحكعم ععمة
إن االجماعع اتمسيق ي نصف اتيسوي:
 إذ يضع في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصاديةاألفريقية) اتفاقية أبوجا) واتفاقيات الجماعات االقتصادية اإلقليمية.
 وإذ يضع في االعتبار أيضا قرارات مؤتمر االتحاد )Assembly/AU/Dec.635(XXVIIIو )Assembly/AU/Dec.687(XXXالصادرين عن دورته العادية الثامنة والعشرين ( 00-01يناير
 ،9102أديس أبابا ،إثيوبيا) ودورته العادية الثالثين ( 92-98يناير  ،9108أديس أبابا ،إثيوبيا) على
التوالي
 وإذ يولي االعتبار الواجب للمقرر ) Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XIالصادر عن الدورة االستثنائيةالحادية عشرة للمؤتمر المنعقدة يومي  02و 08نوفمبر  9108في أديس أبابا ،إثيوبيا،
قد اعماد قواعد اإلجراءات اتمعتقة:

اتاعدة 1
اتمعريفعت
في هذه القواعد:
تعني كلمة "اتاؤتار" مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي،
تعني كلمة "اترئقس" رئيس المؤتمر ،ما لم يحدِّد خالف ذلك
تعني كلمة "اتافوضقة" مفوضية االتحاد األفريقي،
تعني عبارة "تجسة اتمسيقق" الجهاز المؤسسي المنشأ بموجب البروتوكول بشأن العالقات بين االتحاد األفريقي
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
تعني عبارة "اتاجلس اتمسفقذي" المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي،
تعني عبارة "اتدوتة اتعضو" الدولة العضو في االتحاد األفريقي،
تعني عبارة "تجسة اتااثلقن اتدائاقن" لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد
تعنى عبارة "مجلس اتيلم واألمن" مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي
تعني عبارة "اتاجاوععت االقمصعدية اإلقلقاقة" المجموعات االقتصادية اإلقليمية
تعني عبارة "اآلتقعت اإلقلقاقة" اآلليات اإلقليمية
تعني كلمة "االتحعد" االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي
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اتاعدة 2
اتوضع ات عنوني
يكون االجتماع التنسيقي المنتدى الرئيسي لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لمواءمة أعمالها
وتنسيق تسريع جدول أعمال التكامل القاري.

اتاعدة 3
اتمشكقلة
يتكون االجتماع التنسيقي من هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي ورؤساء المجموعات االقتصادية
اإلقليمية

اتاعدة 4
اتحضور
.0

تحضر الشخصيات التالية جلسات االجتماع التنسيقي نصف السنوي بصفتها الرسمية:
أ) المفوضية؛
ب) الرؤساء التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
ج) الرؤساء التنفيذيين لآلليات االقليمية.

.9

يجوز للمؤتمر تحديد أي من االليات اإلقليمية ستشارك في االجتماع.

.0

ضا دعوة رئيس أي جهاز من أجهزة االتحاد وأي شخصية أخرى لحضور
يجوز لالجتماع التنسيقي أي ً
اجتماعه.

اتاعدة 5
اتيلطعت واتاهعم
.0

يقوم االجتماع التنسيقي بما يلي:
أ) تقييم واستعراض حالة تنفيذ جميع الصكوك القانونية.
ب) تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل؛
ج) تنسيق عملية تنفيذ التوزيع الواضع للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي والمجموعات
االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء والمؤسسات القارية تماشيا مع مبدأ
الجماعية.
د) تحديد مجاالت التعاون وإنشاء آلية للتعاون اإلقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو قطاع
فرعي؛
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ه) إسداء المشورة لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية االقليمية في األمور المتعلقة بالبرامج
ذات األولوية والموارد الالزمة لتنفيذ هذه البرامج وتأثير هذه البرامج على تحسين حياة الشعب
األفريقي؛
و) القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها المؤتمر؛
ز) رفع تقرير إلى المؤتمر وتقديم توصيات إليه.
 .2يجوز لالجتماع أيضا النظر في أي مهام قد يسندها إليه المؤتمر.

اتاعدة 6
مكعن االنع عد
.0

تُعقد دورات االجتماع التنسيقي نصف السنوي في مقر االتحاد األفريقي ،ما لم تعرض دولة عضو
استضافتها.

.9

في حالة عرض دولة عضو استضافة االجتماع التنسيقي نصف السنوي ،تتحمل تلك الدولة العضو جميع
النفقات اإلضافية التي تتحملها المفوضية نتيجة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد.

.0

ال تكون الدول األعضاء التي تعرض استضافة دورات االجتماع التنسيقي نصف السنوي خاضعة
لعقوبات ،ويتعين أن تفي بمعايير محددة سلفا ويعتمدها المؤتمر ،بما في ذلك توفر المرافق اللوجستية
المناسبة والمناخ السياسي المواتي.

.4

عندما تعرض دولتان ( )9عضوان أو أكثر استضافة االجتماع التنسيقي نصف السنوي ،يقرر المؤتمر
مكان االنعقاد باألغلبية البسيطة.

.5

في حالة عجز دولة عضو كانت قد عرضت استضافة االجتماع التنسيقي نصف السنوي عن القيام بذلك،
يعقد االجتماع في مقر االتحاد ما لم تتلق الدول األعضاء عرضا جديدا وتقبلها.

اتاعدة 7
اتسصعب ات عنوني
يكتمل النصاب القانوني لالجتماع التنسيقي نصف السنوي باألغلبية البسيطة لألعضاء الذين يتكون منهم
االجتماع على النحو الوارد في المادة .0

اتاعدة 8
اتدورات اتععدية
يُعقد االجتماع التنسيقي مرة واحدة كل سنة في يونيو/يوليو
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اتاعدة 9
جدول أعاعل االجماعع اتمسيق ي
.0

يعتمد الجتماع التنسيقي أعماله عند افتتاح كل اجتماع.

 .9تقوم لجنة التنسيق بوضع مشروع جدول أعمال االجتماع الذي يتضمن ما يلي:
أ) البنود التي قرر المؤتمر ،في جلسة سابقة ،إدراجها في جدول أعمال االجتماع التنسيقي؛
ب) البنود التي تقترحها الدول األعضاء
ج) البنود التي تقترحها مفوضية االتحاد األفريقي؛
د) البنود التي تقترحها المجموعات االقتصادية واالليات اإلقليمية؛
ه) البنود التي تقترحها أجهزة االتحاد األخرى بشأن التنسيق بين االتحاد األفريقي والمجموعات
االقتصادية اإلقليمية عن طريق المؤتمر؛
 . 0يتم النظر في بنود جدول األعمال شريطة أن يتم تقديم االقتراح قبل ستين ( )01يو ًما من افتتاح
االجتماع ،وأن الوثيقة (الوثائق) الداعمة والمشروع  /التوصية (التوصيات) قد تم إبالغها إلى رئيس
المفوضية والرؤساء التنفيذيين للمجموعات االقتصادية اإلقليمية قبل افتتاح االجتماع بثالثين ( )01يو ًما
على األقل.

اتاعدة 10
مراسم االفممعح واالخممعم
 .0خالل مراسم افتتاح االجتماع التنسيقي نصف السنوي ،يحق للشخصيات التالية مخاطبة االجتماع:
أ) رئيس دولة أو حكومة البلد المضيف؛
ب) الرئيس الحالي لالتحاد.
ج) رئيس المفوضية
د) الرئيس الحالي الذي يمثل الجماعات االقتصادية اإلقليمية على أساس التناوب السنوي..
 .9خالل مراسم االختتام ،يحق لرئيس دولة أو حكومة البلد المضيف ورئيس االتحاد مخاطبة االجتماع
التنسيقي.

اتاعدة 11
اتجليعت اتافموحة واتاغل ة
 .0تكون الجلسة االفتتاحية والختامية الجتماع منتصف العام للتنسيق مفتوحة.
 .9تكون جميع الجلسات األخرى مغلقة.
-0يجوز لالجتماع ،مع ذلك ،أن يقرر باألغلبية البسيطة ما إذا كانت أي من جلساته ستكون مفتوحة.
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اتاعدة 12
تغعت اتعال
.0

تكون لغات عمل االجتماع التنسيقي هي العربية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية

.9

يجوز ألي رئيس دولة أو حكومة إلقاء كلمته بأي لغة أفريقية شريطة أن يوفر الترجمة الفورية إلى
إحدى لغات العمل ،بخالف اللغة األفريقية ،دون أن يكون لذلك أي آثار مالية على االتحاد.

اتاعدة 13
رئقس االجماعع اتمسيق ي
يكون الرئيس الحالي لالتحاد ،رئيس االجتماع التنسيقي .ويساعده أعضاء آخرون في هيئة مكتب المؤتمر أي
نواب الرئيس األربعة.

اتاعدة 14
مهعم اترئقس
يقوم الرئيس بما يلي:

.0

أ) الدعوة إلى عقد االجتماع التنسيقي
ب) افتتاح واختتام االجتماع التنسيقي
ج) تقديم محاضر االجتماع التنسيقي نصف السنوي للموافقة عليها؛
د) تقديم توصيات اجتماع منتصف العام للتنسيق إلى المؤتمر.
.9

يكفل الرئيس النظام وأصول اللياقة خالل مداوالت االجتماع التنسيقي.

.0

في حالة غياب الرئيس أو شغور المنصب ،يقوم النائب األول للرئيس بمهام الرئيس.

اتاعدة 15
سقر اتاداوالت
.0

يتم تطبيق القواعد المتعلقة بمداوالت المؤتمر ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال ،في دورات
االجتماع التنسيقي فيما يتعلق بسير المداوالت.

 .9يعتمد االجتماع جميع توصياته باإلجماع وإذا تعذر ذلك ،فباألغلبية البسيطة كما هو مذكور في المادة
.0

اتاعدة 16
نمعئج اتدورات
.0
.9

تكون نتائج االجتماع التنسيقي على شكل توصيات.
وجه هذه التوصيات إلى المؤتمر لبحثها واعتمادها.
ت ُ ِّ
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.0

الغرض من التوصيات هو اإلرشاد وتوفير التوجيه السياسي بشأن تنفيذ التوزيع الفعال للعمل أو أي
موضوع آخر يراه االجتماع التنسيقي ضروريًا.

اتاعدة 17
خدمة األمعنة
[سيتم تحديدها من قبل الدول األعضاء]
اتاعدة 18
اتمعديالت
يجوز لالجتماع التنسيقي أن يقترح على المؤتمر التعديالت على هذه القواعد.
اتاعدة 19
اتدخول حقز اتمسفقذ
 .0تُنفذ هذه القواعد مؤقتًا بعد الموافقة عليها في االجتماع التنسيقي لمنتصف السنة.

 .9تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.
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