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 :، الدول األعضاء في االتحاد األفريقينحن

 ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يوليالصادر عن  Assembly/AU/Dec.44 (III) المقرر إلى شيرنإذ 

يا مؤسسة والنساء في أفريقبنات مركز الدولي لتعليم الالفي أديس أبابا، إثيوبيا، والذي وافق على جعل  2004

 أفريقية تحت رعاية االتحاد األفريقي؛

 ياالتحاد األفريق مركزفعيل بإنشاء وت ،أعاله قرر المذكورمفي المؤتمر قد رحب، إلى أن ال شير كذلكنوإذ 

كو( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسرعاية والنساء في أفريقيا تحت البنات  الدولي لتعليم

 والنساء في أفريقيا؛ بناتكمؤسسة لتعزيز تعليم ال

 ،1999العام الذي عقد في عام  هاالدورة الثالثين لمؤتمرقد أدرجت، خالل أن اليونسكو  انضع في اعتبارنوإذ 

باعتباره ول البرنامج العالمي األخطة العمل الثانية من في تعليم البنات والنساء في أفريقيا لي لإنشاء المركز الدو

 والنساء في أفريقيا"؛بنات من المشروع الخاص "بتعزيز تعليم ال اجزء

 بالمركز؛ شأنبو بشأن التعاون ساالتفاقات المبرمة بين اليونسكو وحكومة بوركينا فا ا أيضانضع في اعتبارنوإذ 

و واالتحاد األفريقي سبين حكومة بوركينا فا 2008مارس  5في االستضافة المبرم  اتفاقعلى  وإذ نعيد التأكيد

 ؛الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا االتحاد األفريقي مركز بشأن إنشاء مقر

ذلك اليونسكو، من أجل تشغيل و وشركاء آخرون، بما في سود التي تبذلها حكومة بوركينا فابالجه نقروإذ 

 المركز؛

( التي اعتمدتها الدورة العادية السادسة والعشرون 2025-2016ألفريقيا ) ةاستراتيجية التعليم القاري إذ نذكرو

يم البنات الدولي لتعل االتحاد األفريقي مركزدور  إذ نضع في اعتبارناو للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي

 في تنفيذ هذه االستراتيجية؛ والنساء في أفريقيا

أجندة ؤية تتماشى مع ر الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا االتحاد األفريقي مركز أن مهمة نشدد على وإذ

لمرأة األفريقية في جميع المجاالت مع حقوق وفرص اجتماعية ل الكامل تمكينالضرورة التي تنص على  2063

 جميع أشكال العنف والتمييز؛يضمن مكافحة  بمامتساوية وسياسية واقتصادية 

ار قانوني بإط الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا االتحاد األفريقي مركزتزويد على  وإذ نعقد العزم

 وعمله تحت رعاية االتحاد األفريقي؛ سيرهوتنظيمي ل

 :وافق على ما يلين

 1المادة 

 تعريفاتال

 :ي هذا النظام األساسيف

االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي لالتحاد  التحاد األفريقي" أو "االتحاد""اتعني عبارة 

 ؛2000 وفي يولي ،وجتو ،األفريقي الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في لومي

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛ مؤتمر "مؤتمرالتعني كلمة "
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 قياالتحاد األفري " مركز أوالدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا"  "المركز أو "المركزعبارة " تعني

 اء في أفريقيا؛والنسبنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم ال الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا"

 مفوضية االتحاد األفريقي؛المفوضية" تعني كلمة "

 ن بموجب هذا النظام األساسي؛منسق المركز المعي   المنسق""تعني كلمة 

 المؤتمر العام لليونسكو؛المؤتمر العام" "تعني عبارة 

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛لدول األعضاء" "اتعني عبارة 

 االقتصادية اإلقليمية؛المجموعات  االقتصادية اإلقليمية"المجموعات تعني عبارة "

 ؛والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الأمانة  األمانة""تعني كلمة 

ساء في والنبنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الل النظام األساسيالنظام األساسي" "تعني عبارة 

 ؛أفريقيا

 والعلوم والتكنولوجيا؛لتعليم لاللجنة الفنية المتخصصة "اللجنة الفنية المتخصصة" تعني عبارة 

 لجنة التوجيه المنشأة بموجب هذا النظام األساسي؛  لجنة التوجيه""تعني عبارة 

 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةاليونسكو" "تعني كلمة 

 

 2المادة 

 وأهليتهالقانوني للمركز الوضع 

يخضع التحاد مكتبا فنيا متخصصا ل والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم اليكون  (أ)

 .ألحكام هذا النظام األساسي

لمضيف باألهلية البلد اأراضي في  والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم ال يتمتع (ب)

برام األهلية إل ا في ذلكوفقا لهذا النظام األساسي، بم وأداء مهامهالقانونية الكاملة الالزمة لتحقيق أهدافه 

 القضائية.دعاوى الوإقامة ثابتة ممتلكات منقولة ووحيازة  اتفاقات

 3المادة 

 الرئيسي مقرال

و، بوركينا جادوجفي وا والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم اليكون المقر الرئيسي ل

 .خالف ذلكمؤتمر قرر اليو، ما لم سفا

 4المادة  

 أهداف المركز

 

سارات وم السياساتما يلزم من  توفير إلى أفريقيا في والنساءالبنات لتعليم  الدولي التحاد األفريقيامركز  يهدف

سين بين الجن المساواةمعالجة مسألة ل الصلة ذوي المصلحة أصحاب لجميع والتوجيه واالستراتيجيات العمل

ان التحاق وضم الجنسين بين للفوارق مراعية مدارس إنشاء أجل من التعلم بيئة فيالدعوة و والقيادة واإلنصاف

 مع ماشىيتما ب وصوال إلى تعزيز التنمية في أفريقيا األفريقية القارةالبنات بنظم التعليم والبقاء فيها في 

  :يلي ماويقوم ب ،(2025-2016) ةالقاري التعليم استراتيجية
 

 والجامعية؛ والثانوية االبتدائية حلاالمر في والنساءبنات ال تعليم تشجيع (1

 التنمية؛ وبرامج التعليم سياسات في الجنساني المنظور تعميم تعزيز (2

 والنساء؛بنات ال تعليم مسائل بشأن األعضاء للدول التشغيلية القدرات بناء (3

 والنساء؛تعليم البنات  بشأن والخبرات المعلومات لتبادل شبكة إنشاء (4

 والنساء؛ البنات تعليم عزيزشجيع وتلت مثمرة وشراكة للدعوة مبتكرة وأساليب استراتيجيات وضع (5
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 والنساء؛البنات  تعليم المتعلقة بقضايا البحوث تشجيع (6

 أفريقيا؛ في والنساءبنات لل والتدريب التعليم حالةلالقيام بأنشطة رصد  (7

  واستخدامها؛ وبرمجتها وإدارتها والبيانات المعلومات جمععلى  تدريبإجراء  (8

 .ريةوالقا واإلقليمية الوطنية المستويات علىورفع تقارير عنها  التنفيذ وبرامج المقررات رصد (9

 

 

 5المادة 

 إطار تنفيذ البرامج

 واليونسكو بالتعاون مع المؤسسات الوطنية للمفوضيةينفذ المركز برنامجه كجزء من برنامج التعليم  (أ

يم لترويج لتعلمن أجل اواإلقليمية والدولية. ويؤسس المركز شبكة مع هذه المؤسسات ويحافظ عليها 

 .التحاد األفريقيل 2063أجندة تمشيا مع  ،والنساء وتدريبهنبنات ال

ع م خاصةالقات عمل محددة ويعمل المركز، بوصفه مركزا من الفئة الثانية لليونسكو، على إقامة ع (ب

 .قامة شراكة من أجل تنفيذ برامجهبغية إ اليونسكو

 6المادة 

 اإلدارة

 إلدارة الهيئات التالية: والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الخضع ي

 اللجنة الفنية المتخصصة .1

 لجنة التوجيه .2

 األمانة  .3

 7المادة 

 لجنة التوجيه

 :لجنة التوجيه مما يليتتألف  .1

 ؛المفوضيةممثل  (أ

االتحاد األفريقي إقليم من أقاليم ن كل ع( 1ممثل واحد )بواقع ( ممثلين عن الدول األعضاء 6ستة ) (ب

 ن البلد المضيف؛ع( 1وممثل واحد )

منظمة دولية غير اليونسكو ومنظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال عن ( 1ممثل واحد ) (ج

 ؛المفوضية رئيسيعينه  والنساءبنات تعليم ال

 ( لليونسكو كعضو دائم؛ 1ل واحد )ممث (د

 .لجنة التوجيهلالذي يعمل أمينا  والنساء في أفريقيابنات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم المنسق  (ه

 

 لجنة التوجيه لمدة سنتينتكون والية   .2

 :تضطلع لجنة التوجيه بالمهام التالية  .3
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المركز وميزانيته وتخصيص الموارد الالزمة لعمل المركز وفقا ألحكام هذا النظام اعتماد خطة عمل  (أ

األساسي. ويجب أال يتجاوز سقف الميزانية المبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة للسنة المالية المعنية، بما 

 في ذلك المساهمات واإلعانات المدفوعة للمركز؛

حسب  ،مهامه بموجب هذا النظام األساسيأداء  منالمركز تيسير تعبئة الموارد الالزمة لتمكين  (ب

 االقتضاء؛

 الموافقة على خطة عمل المركز وضمان تنفيذ برنامجه (ج

 .اعتماد تقرير األنشطة السنوية للمركز (د
 

ا ويجوز لها، رهنالمركز. في دورة عادية بناء على دعوة من منسق ويا تجتمع لجنة التوجيه مرة واحدة سن  .4

 .حسب االقتضاء ،د، أن تجتمع أكثر من مرة في دورات استثنائيةبتوافر الموار

 .تنتخب لجنة التوجيه من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لتيسير اجتماعاتها وأنشطتها .5

 8المادة 

 األمانة

 .األفريقي بالتشاور مع لجنة التوجيهاالتحاد مفوضية  يكون هيكل األمانة على النحو الذي تقترحه .1

 :األمانة بالمهام التاليةتضطلع   .2

 للمركزإعداد الميزانية والتقارير المالية  (أ)

والنساء  اتبنمع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية للدعوة إلى تعليم الالتعاون الوثيق  (ب)

 في القارة؛

 تعبئة الموارد في إطار سياسة االتحاد األفريقي في هذا المجال؛ (ج)

 ؛المركزإقامة شراكات استراتيجية في مجاالت اختصاص  (د)

 .القيام بأي مهام أخرى تعتبر ضرورية بما يتماشى مع أهداف االتحاد األفريقي (ه)

 9المادة 

 ميزانيةال

 االتحاد. ميزانيةالمركز جزءا من  ميزانيةتكون  .1

 للمركز ما يلي: ضافة إلى الميزانية العادية لالتحاد، يمكن أن تشمل مصادر تمويل أخرى إ  .2

 مساهمات طوعية من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء؛ .أ

 ؛مفوضيةالتحاد والل اإلنمائيين شركاءالمساهمات من  .ب

 القطاع الخاص؛ من مساهمات .ج

 المؤسسات المالية الوطنية واإلقليمية وآليات التمويل األخرى؛مساهمات من  .د

 .فريقيد األوفقا لقواعد االتحا يل آخرأي مصدر تمو .ه

 

 .التحاداجدول ميزانية المركز هو جدول يكون  .3

 .لالتحاد األفريقيللنظم واللوائح المالية  وفقاالمركز  أمواليتم تسيير وإدارة  .4
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 10 المادة

 والحصانات االمتيازات

امة االتفاقية الع في نصوص عليهاالبلد المضيف باالمتيازات والحصانات المأراضي في المركز  يتمتع

 .1965أكتوبر  25في  ،غانا ،لالمتيازات والحصانات التي اعتمدتها منظمة الوحدة األفريقية في أكرا

 11 المادة

 تعديالتال

 من اللجنة الفنية المتخصصة.تعديل هذا النظام األساسي بناء على توصية مؤتمر يجوز لل

 12 المادة

 اللغات

 .االتحاد المركز هي لغات عمل عمل لغاتتكون 

 13 المادة

 التنفيذحيز  دخولال

 المؤتمر. اعتماده من قبل حيز التنفيذ فور ذا النظام األساسييدخل ه

 ....................................... في ................................. اعتمدته


