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 مشروع

 التابع لالتحاد األفريقي األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء لمركزلالنظام األساسي 

 

 الديباجة:
 

 نحن ، الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،
 

  ؛باألهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  إذ نسترشد

 

االتحاد في يناير مؤتمر ه الذي اعتمد Assembly/AU/Dec.210 (XII)لمقرر بانذكر إذ و

، في أديس أبابا ، إثيوبيا ، بشأن الميثاق األفريقي لإلحصاء كإطار تنظيمي لتطوير  2009

 اإلحصاءات في القارة ؛

 

االتحاد في يوليو  مؤتمره الذي اعتمد 424.Assembly/AU/Dec(xix)المقرر وإذ تشير إلى

 اءاألفريقي للتدريب في مجال اإلحص المركز، في أديس أبابا ، إثيوبيا ، بشأن إنشاء  2012

لكوت  نا عن امتناننعرب  ،الذي سيكون مقره في ياموسوكرو ، بجمهورية كوت ديفوار

 ؛ة تكاليف التشغيل في مرحلة إنشائه ديفوار اللتزامها بتغطي

 

عملية استعراض استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا التي تستجيب  الحظوإذ ن

 ؛ 2063 أجندةلإلحصاءات وتنفيذ  القاري طويرللت

 

فيه المجلس التنفيذي ، أجاز الذي  EX.CL/Dec.987 (XXXii) المقرربأيضا  ذكرنوإذ 

يناير  26 و 25يومي في أديس أبابا ، إثيوبيا ،  المنعقدةدورته العادية الثانية والثالثين خالل 

والتخطيط االقتصادي و  والنقدية لمالية الشؤون اللجنة الفنية المتخصصة ل،  2018

خطة وخطة عملها واإلحصاءات في أفريقيا مواءمة ستراتيجية اتنفيذ حول توصيات التكامل 

 تمويلها واستراتيجية تعبئة الموارد ؛

 

، والدور الذي  األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء مركزالأهمية إنشاء ب قتناعا مناوا

ع وسأعلى نطاق وفي بناء وتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية ،  يضطلع بهسوف 

 ؛ الالزم التدريبوفير النظم اإلحصائية الوطنية األفريقية من خالل ت

 

 ؛ األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء مركزالعلى إنشاء نعرب عن تصميمنا وإذ 

 

 على ما يلي: ناقد اتفق

 1المادة 
 تعريفات
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 :لغرض هذا النظام األساسي

 

 " االتحاد األفريقي"االتحاد األفريقي" أو "االتحاد" أو "االتحاد األفريقييقصد بعبارة 

والذي دخل حيز  2000 ويولي 11بموجب القانون التأسيسي الذي اعتمد في  الذي تم إنشاؤه 

 ؛ 2001مايو  26في  التنفيذ

 

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ؛ مؤتمر« المؤتمر»بكلمة يقصد 

 

 إلحصاء ؛في مجال التدريب ل اإلفريقي مركزالمجلس إدارة « المجلس» كلمة يقصد ب

 

 صاء ؛إلحفي مجال التدريب األفريقي  ل مركزال" رئيس مجلس إدارة الرئيس"كلمة يقصد ب

 

عامين " لجنة المديرين ال لجنة المديرين العامين للمكاتب اإلحصائية الوطنية " بعبارةيقصد 

 ؛ معهد الوطني لإلحصاءال/ لمكتب اإلحصاء

 

 ؛األفريقياالتحاد مفوضية « مفوضية االتحاد األفريقي »أو « المفوضية «كلمةيقصد ب

 

 ؛" القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيالقانون التأسيسي"يقصد بعبارة 

 

" المؤسسات والمنظمات التي تعزز اإلحصاءات وتتبادل اإلنمائيينشركاء ال"يقصد بعبارة 

 إلحصاء ؛في مجال التدريب ل األفريقي مركزلاألهداف االستراتيجية ل

 

 المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد ؛" المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة 

 

 الدول األعضاء في االتحاد ؛« الدول األعضاء» يقصد بعبارة

 

" المكتب الوطني مكتب اإلحصاء الوطني  /معهد اإلحصاء الوطني "يقصد بعبارة 

 لإلحصاء / المعهد الوطني لإلحصاء ؛

 

 لالتحاد األفريقي ؛والمجلس التنفيذي المؤتمر " السياسةصنع أجهزة "يقصد بعبارة 

 

 االقتصادية اإلقليمية ؛المجموعات " المجموعات االقتصادية اإلقليمية"يقصد بعبارة 

 

 إلحصاء ؛في مجال ا لتدريبلاإلفريقي مركز ال" أمانة األمانة" كلمة يقصد ب
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في  المركز االفريقي للتدريب «المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء»يقصد بعبارة 

  مجال اإلحصاء

 

 معهد االتحاد األفريقي لإلحصاء ؛« المعهد»أو  «لإلحصاءالمعهد األفريقي »يقصد بعبارة 

 

 " اللجنة اإلحصائية ألفريقيا ؛ إلحصائيةا اللجنة األفريقية "يقصد بعبارة 

 

المركز االفريقي " النظام األساسي الحالي الذي ينشئ النظام األساسي" يقصد بعبارة 

 ؛ للتدريب في مجال اإلحصاء

 

لشؤون لة الفنية المتخصص التحاد األفريقيا لجنة«  اللجنة الفنية المتخصصة»يقصد بعبارة 

 ؛النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملوالمالية 

 

المركز األفريقي قدم المشورة الفنية إلى ي الذي جهازال" سيير لجنة الت «يقصد بعبارة 

 .للتدريب في مجال اإلحصاء 

 

 

 2المادة 
 اإلحصاءللمركز األفريقي للتدريب في مجال التأسيس والوضع القانوني 

 
 

 

 اإلحصاءالمركز األفريقي للتدريب في مجال تأسيس هذا بموجب . يتم 1

 التحاد.لتابع كمعهد فني متخصص 

 

 قانونية.الشخصية بال األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يتمتع المركز. 2
 

 

 

 

 3المادة 

 المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءوالية 
 

 

 

في تعزيز وبناء القدرات  المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءتتمثل والية 

 اإلحصائية للنظام اإلحصائي األفريقي.
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 4المادة 

 األهداف

 

 

 :ما يلي في المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء أهدافتتمثل 

 

من اإلحصائيين في أفريقيا من خالل سد الفجوة القائمة في  عدد كبير( التصدي لعدم وجود 1

وخاصة في مجاالت إحصائية متخصصة محددة بما يتماشى  االفريقيينتدريب اإلحصائيين 

وأهداف /  2063 واجندة  في أفريقيا ءاتاإلحصامواءمة ستراتيجية ال 2فريق العمل  مع

 ؛ اوما بعده 2030 جندةالتنمية المستدامة أل

( ، ال والفنياإلحصاء )بالمعنى المهني  مجال ( توفير التعليم والتدريب المتخصص في2

متعلقة تلك ال وخاصة -في إنتاج واستخدام اإلحصاءات االقتصادية  المتأصلةسيما التحديات 

 ؛الوطنيةبالحسابات 

ى وأي لغة رسمية أخر واإلنجليزية الناطقين بالفرنسية اإلحصائيين ( سد الفجوة بين 3

 مواءمة نظم التدريب اإلحصائي ؛ من خالل اللغة )الفنية( نفس لالتحاد اإلفريقي للتحدث ب

وإدارة المنظمات ( تقديم دورات باللغتين الفرنسية واإلنجليزية في مجاالت تنظيم 4

 .اإلحصائية الحديثة واالتصاالت وتسويق المنتجات اإلحصائية
 

 

 

 5المادة 
 ءات إلحصال األفريقي د االتحادمعه وظائف

 

 

 

البحث والتدريب في النظام  جناحهو  المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء

. يالنظام اإلحصائي األفريق الوكاالت اإلحصائية الرئيسية في األفريقي وإحدىاإلحصائي 

 :الوظائف التالية  لمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءلتكون 

 

 

. تحديد الفجوة وبناء المناهج الدراسية على أساس القضايا الناشئة والطلب من أجل سد 1

 اإلحصائية الوطنية ؛ األنظمةوتأهيل الثغرات في المعرفة 

 

من خالل التدريب الموجه عمليا ، في االتحاد األفريقيقدرة الدول األعضاء  . تعزيز2

  ؛الرسميينلإلحصائيين 
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صنع  من أجلاستخدام اإلحصاءات  حولنشر اإلحصاءات والمعرفة و وتحليل. جمع 3

 القرار ؛

 

تطوير النظريات واألساليب اإلحصائية واستخدامها في البحث والتطبيق العملي بصفة  .4

التخطيط للتنمية الوطنية والرفاهية االجتماعية  كلاعامة ، مع اإلشارة بصفة خاصة إلى مش

 ؛

 

اإلحصاءات الرسمية والنظريات االقتصادية ومعالجة  في مجال. توفير التدريب المكثف 5

 صصات ذات الصلة من أجل تحسين اإلحصاءات الرسمية ؛البيانات والتخ

 

اإلحصاءات الرسمية والنظريات االقتصادية ومعالجة  في مجالتوفير التدريب المكثف  . 6

  ؛البيانات وغيرها من التخصصات الناشئة ذات الصلة من أجل تحسين اإلحصاءات الرسمية

 

لي عالقرارات  صنعقارة وتعزيز ثقافة الدعوة إلى تحسين محو األمية اإلحصائية في ال . 7

 جميع المستويات ؛ على الحقائق اإلحصائية أساس 

 

ي فوباعتباره مركزا للبحوث تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في االتحاد األفريقي  . 8

ية إجراء الدراسات االستقصائفإنه يقوم ب ،تنظيم وتطوير المنهجيات الالزمة لجمع البيانات

 .والتعدادات

 

 6المادة 

 المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء وإدارة ةكموح
 
 

 مما يلي: المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءهيكل يتكون 

 

 . مجلس اإلدارة ؛1

 سيير؛. لجنة الت2

 . األمانة.3

 

 

 

 

 7المادة 

 مجلس اإلدارة
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 ؛ للتدريب في مجال اإلحصاءلمركز األفريقي لجهاز التداولي . المجلس هو 1

 

هو و لمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءل. يقوم المجلس بتوجيه السياسات العامة 2

 ؛اللجنة الفنية المتخصصةأمام  مسؤول

 عقد الموارد،توافر شريطة  لهويجوز ، يجتمع المجلس مرة في السنة في دورة عادية  . 3

 .االقتضاء عند  ،استثنائيةدورات 

 

 

 8المادة 

 تكوين مجلس اإلدارة

 

 

 :يالتالعلى النحو  أعضاء،( 10. يتألف المجلس من عشرة )1

 

النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل أو أي والمالية للشؤون ( وزراء 10)أ( عشرة )

( 2) انأقاليم االتحاد األفريقي الخمسة ، اثن يمثلونوزراء آخرين مسؤولين عن اإلحصاءات 

 إقليم ؛لكل 

 ب( مفوض الشؤون االقتصادية ؛

 ( للشؤون القانونية ؛1ج( ممثل واحد )

 ( من المجموعات االقتصادية اإلقليمية ؛2د( ممثالن )

لتنمية ولجنة األمم المتحدة ل األفريقي البنك( من المنظمات اإلقليمية )2)هـ( ممثالن )

 االقتصادية ألفريقيا(.

 

. يحضر المستشار القانوني لمفوضية االتحاد اإلفريقي أو ممثله / اجتماعات المجلس 2

 االقتضاء. عندلتقديم المشورة القانونية 

 

نا بصفته أمي لمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءل يعمل المدير التنفيذي . 3

 ؛للمجلس

 

 ية للمشاركة في دوراته.. يجوز للمجلس دعوة مثل هذه الخبرة التي قد تكون ضرور4

 

 

 9لمادة ا
 اومدة واليته المكتب هيئة انتخاب

 

 

. يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الخمسة عشر الذين يمثلون الدول األعضاء في االتحاد 1
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 أقاليمهم.من قبل اإلفريقي 

 

يمثلون الدول األعضاء في الذين ( في المجلس 10عشرة )االعضاء ال. تكون مدة عضوية 2

غير قابلة للتجديد هي ( على أساس التناوب داخل اإلقليم و2االتحاد اإلفريقي سنتين )

 المساواة اإلقليمية والجنسانية. على أساسالتناوب وتسترشد بمبدأ 

  

رئيسا للمجلس من  للتجديد،( غير قابلة 2لمدة سنتين )و بسيطة،بأغلبية  المجلس،ينتخب  . 3

يمي اإلقل بشأن التناوباالتحاد مع مراعاة مبدأ  عضاء،األ بين الممثلين اإلقليميين للدول

 والمساواة بين الجنسين .

 

( نواب 3ثالثة ) للتجديد،( غير قابلة 2لمدة سنتين ) بسيطة،بأغلبية  المجلس،ينتخب  . 4

د مع مراعاة مبدأ االتحا األعضاء،لرئيس المجلس أيضا من بين الممثلين اإلقليميين للدول 

 التناوب اإلقليمي والمساواة بين الجنسين. بشأن

 

 10المادة 
 وظائف المجلس

 

 

 :على النحو التالي مهام المجلس تكون 

 

 فريقي،األبما يتفق مع سياسات وإجراءات االتحاد  لألمانة،. توفير التوجيه االستراتيجي 1

التدريب بعد  لمركز االستراتيجية بما في ذلك تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية واألولويات

 ؛االتحاد اإلفريقيفي سياسة ال أجهزة صنع قبلاعتمادها من 

 

والميزانيات المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء خطة عمل  وبحثدراسة  . 2

 ؛ عليها موافقةللبالمثل والتوصية  والتقارير،والنشاط 

 

نة اللجإلى  وتقديم توصياته األمانة،قبل و / أو االقتراحات المقدمة من  اتالمقرردراسة  .3

 بشأنها؛ الفنية المتخصصة

 

 تعديالت على هذا النظام األساسي بناًء على توصيات األمانة ؛إجراء اقتراح  .4

 

تماشى مع الصكوك القانونية ي ءاته بما داخلية وقواعد إجراالتوجيهية ال همبادئتحديد  . 5

 ؛ لالتحاد األفريقي ذات الصلة

 

 مساعدة األمانة في تعبئة الموارد ؛. 6
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 ؛ولوائح االتحاد اإلفريقينظم مع مؤسسات عالمية مماثلة وفقاً ل استراتيجية. إقامة شراكة 7

 

 ؛المفوضيةإلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي من خالل  هريراتقرفع . 8

 

 االتحاد االفريقي.لوائح مكتبه وفقا لهيئة  انتخاب.9

 

 المكتب على النحو التالي: ئةهي تكونت. 10

 أ( الرئيس

 ؛ للرئيس  ( 2ب( نائبان )

 ( ؛2) مقرران ج( 

 

 ؛  هقرر مكان اجتماعات. ي11

 

غرض فريقي بألاتحاد السياسة لال عصن من قبل أجهزة  القيام بأية مهام أخرى تسند إليه -12

 الصلة.ضمان تطبيق النظام األساسي وغيره من الصكوك أو السياسات ذات 

 

 

 11لمادة ا

 النصاب القانوني وإجراءات اتخاذ القرار في المجلس
 
 

لقواعد وفقا . يعتمد النصاب القانوني الجتماعات المجلس وإجراءات اتخاذ قراراته 1

 .سييرلمجلس ولجنة التاءات جراإ

 

 .سييرلجنة التتلك الخاصة ب. يعتمد المجلس قواعد اإلجراءات الخاصة به و2

 

 12المادة 
 سييرلجنة الت

 و التالي:على النحاإلحصاء  مركز االفريقي للتدريب في مجاللل سييرتتكون لجنة الت .1
 مكتب مجلس اإلدارة ؛ من هيئة( أعضاء 5خمسة ) (أ

 مدير الشؤون االقتصادية ؛ (ب
 ةهد اإلحصاء الوطنيامع و ةتب اإلحصاء الوطنيامكلالمديرون العامون  (ج

 للدول األعضاء ؛
 ؛ مجموعة اقتصادية إقليميةكل لممثل واحد  (د
م لتنمية ، لجنة األمالبنك األفريقي ل( من المنظمات اإلقليمية )2ممثالن ) (ه

 المتحدة االقتصادية ألفريقيا( ؛
 االتحادفي عترف بها المممثالن من المجموعات االقتصادية اإلقليمية  (و
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 األفريقي ؛
االستراتيجيين ، مؤسسات ومراكز البحث العلمي ، والشركاء لن وممثل (ز

 والمنظمات الدولية ، والقطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني ؛
 ؛ المعهد األفريقي لإلحصاء مدير  (ح
 .األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء لمركزل المدير التنفيذي (ط

قواعد في سيير وظائف وتواتر اجتماعات واجراءات لجنة التالعلى النص يتم  .2

 اإلجراءات .
 فرعية أو دعوة أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية أو إقليميةسيير الت يجوز للجنة .3

 بصفة مراقب. الحضور اجتماعاته عضًوا،مؤسسة ليست 

 

 

 13المادة 
 األمانة 

اللجنة والسياسة في االتحاد  أجهزة صنع مقرراتة ضمان تنفيذ ياألمانة مسؤول تتولى .1

 .للتدريب في مجال اإلحصاء المركز االفريقيإدارة  المتخصصة ومجلسالفنية 
االفريقي للتدريب في مجال  في المركزيكون المدير هو المسؤول التنفيذي األول  .2

 ويساعده الموظفون الضروريون والمناسبون. ،اإلحصاء
التحاد النظم ولوائح العاملين في يتم تعيين موظفي األمانة ويتولون مناصبهم وفقا  .3

 األفريقي.
 المعمول بها في االتحاد األفريقي.للنظم واللوائح يتم تحديد هيكل األمانة وفقا  .4
 تقوم األمانة بما يلي: .5
 .للمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء فعالة الة داراالمانة واإلتوفير خدمات  (أ

للمركز  اجتماعات أخرى أي أوسيير لجنة الت ومجلس اإلدارة  اتعقد وخدمة اجتماع (ب

 .يقي للتدريب في مجال اإلحصاءاألفر
 سيير.المجلس ولجنة التمقررات تنفيذ  (ج
لك المجلس وبعد ذعليه من قبل  والتصديق هلبحثإعداد مشروع برنامج العمل السنوي  (د

 .من قبل اللجنة الفنية المتخصصة واجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي
مركز االفريقي لل محاضر االجتماعات وجميع السجالت األخرى تعميموصياغة  (ه

  .اإلحصاءللتدريب في مجال 
 .ارةإلى مجلس اإلدالمالية التقارير و ةالسنوينشطة األ تقاريرإعداد وتقديم  (و
صلة ذات ال لألجهزةسيير لجنة التوكلف بها من قبل المجلس ، القيام بأية مهام أخرى ت (ز

 .في االتحاد األفريقي
 

 14المادة 
 تقديم التقارير

 :عن إلى المجلس ةرير سنوياتقدم األمانة تق
 أنشطتها ؛ (أ

 اإلدارة المالية للمعهد ؛ (ب
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 المجلس. مقرراتتنفيذ  (ج
 

 15المادة 
 لغات العمل

 لغات عمل االتحاد األفريقي.من  على األقلواحدة لغات العمل في المركز هي 
 

 16المادة 
 للمركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء الترتيبات المالية

 المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءميزانية يتحمل االتحاد األفريقي  .1
 ضمن ميزانية االتحاد األفريقي.ميزانيته  وتكون

 المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يكون لدى أهدافه،ألغراض تحقيق  .2

 .التشغيلية والبرنامجية ميزانيته
ى المصادر األخرشمل ي نأيجوز  العادية،باإلضافة إلى ميزانية االتحاد اإلفريقي  .3

 ما يلي: المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءلتمويل 
 المساهمات الطوعية من الدول األعضاء والشركاء؛ (أ

 ؛ والمفوضيةالشركاء اإلنمائيين لالتحاد من  ات مساهم (ب
 ؛القطاع الخاصات من مساهم (ج
 التمويل األخرى ؛المؤسسات المالية الوطنية واإلقليمية وآليات  (د
من الحكومات األجنبية والمنظمات غير الحكومية والكيانات  ات المساهم (ه

 دعم المعهد ؛المستعدة لاألخرى 
 االتحاد األفريقي. لوائح أي مصادر تمويل أخرى وفقا ل (و

هو جدول ميزانية المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يكون جدول  .4

 االتحاد.
ذات الصلة لالتحاد  أجهزة صنع السياسةيقوم المعهد بإعداد ورفع ميزانيته إلى  .5

 اإلفريقي للموافقة عليها.

 

 17المادة 
 العلم والنشيد والشعار

 علم ونشيد اإلحصاء هوونشيد المركز االفريقي للتدريب في مجال  علميكون  .1

 .االتحاد
يقي االتحاد األفر ان يعتمد شعار يجوز للمركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء .2

 أو شعاره الخاص.
 

 18المادة 
 االتحاد األفريقي  ومؤسسات التعاون مع الدول األعضاء وأجهزة

مع الدول األعضاء وأجهزة ومؤسسات  المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء تعاوني

 االتحاد األفريقي بشأن أي موضوع يتصل بأهدافه ووظائفه.
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 19المادة 
 العالقة مع الشركاء االستراتيجيين والمنظمات األخرى

ويتعاون  مهامه، إطار أداءفي  اإلحصاء،المركز األفريقي للتدريب في مجال  يعمل .1

فريقيا أللجنة األمم المتحدة االقتصادية مثل  االستراتيجيينوثيق مع الشركاء على نحو 

 وأي منظمة أخرى للجماعة األوروبية والمكتب اإلحصائي للتنمية والبنك األفريقي

 .ذات صلة
تعاون مع الو إقامة عالقاتلمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء ليجوز  .2

 .مهامهعلى تنفيذ  ودولية مماثلة من شأنها أن تعزز قدرته مشتركة منظمات حكومية
 
 20المادة 
 العاملين شروط خدمة

  وائحللنظم و للتدريب في مجال اإلحصاءالمركز األفريقي  تخضع شروط خدمة موظفي

 األفريقي.االتحاد في العاملين 

 

 21المادة 
 عضويةال

 /ةتب اإلحصاء الوطنيامك مناإلحصاء أعضاء المركز األفريقي للتدريب في مجال تكون ي
 دول األعضاء في االتحاد األفريقي.لل ةالوطنيهد اإلحصاء امع

 

 22المادة 
 للتدريب في مجال اإلحصاءالمركز األفريقي مقر 

في ياموسوكرو ، جمهورية المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يكون مقر   .1

 .المؤتمر قرر مكوت ديفوار وفقا ل
مركز ل آنفا في المقر المذكور المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء تقع أمانة  .2

 التدريب.

 
 23لمادة ا

 حصاناتالمتيازات والا
المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء وموظفوه باالمتيازات والحصانات يتمتع  .1

المنصوص عليها في االتفاقية العامة لمنظمة الوحدة األفريقية بشأن االمتيازات 

 والحصانات واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.
مضيف للمعهد ال بين مفوضية االتحاد األفريقي والبلد االستضافة المبرمةتحكم اتفاقية  .2

 والبلد المضيف. المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء العالقات بين
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 24المادة 
 الترتيبات االنتقالية

االتحاد ، يقوم رئيس المفوضية بما  مؤتمرمن قبل الحالي بعد اعتماد النظام األساسي 

 يلي:
  اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء أمانة مؤقتة ؛ (أ

 السريع للمركز األفريقينشاء اإلتعيين الموظفين الالزمين من أجل تسهيل  (ب

هزة أجموافقة  وشريطةوفقاً لهذا النظام األساسي للتدريب في مجال اإلحصاء 

 السياسة ذات الصلة لالتحاد األفريقي.صنع 

 
 25لمادة ا

 الشؤون االقتصادية إدارةدور 
آزر الت الموضوع،السياسات بشأن  إدارةباعتبارها  االقتصادية،تضمن إدارة الشؤون 

 والمفوضية. المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء بين
 

 26المادة 
 تعديالتال

 .اللجنة الفنية المتخصصة. يجوز تعديل هذا النظام األساسي بناء على توصية من 1

 .االتحادمؤتمر فور اعتمادها من قبل حيز التنفيذ التعديالت دخول . يبدأ 2

 

 27المادة 
 دخول حيز التنفيذال

 .االتحادمؤتمر اعتماده من قبل بعد الحالي النظام األساسي  تنفيذيبدأ 


