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 لإلحصاءات  األفريقيمشروع النظام األساسي لمعهد االتحاد 
 

 الديباجة
  األفريقينحن الدول األعضاء في االتحاد 

 ؛األفريقيفي القانون التأسيسي لالتحاد باألهداف والمبادئ المكرسة  ذ نسترشدإ 
، 9002في يناير مؤتمر االتحاد  الصادر عن  Assembly/AUDec.210 (XII) المقرر نستحضرإن  

حول اإلحصائيات، بوصفه إطارا تنظيميا لتطوير  األفريقيالميثاق  إثيوبيا، بشأن افي أديس أباب
  اإلحصاءات في القارة؛

في  9002الصادر عن مؤتمر االتحاد في يناير   Assembly/AU/Dec.462 (XX)المقرر وإذ نستحضر
في تونس،  الذي سيكون مقره لإلحصاءات، األفريقيشاء معهد االتحاد بشأن إنأديس أبابا، إثيوبيا، 

 إنشائها؛  ات التشغيلية في مرحلةلتعهدها بتكفل  النفقعن االمتنان ونعرب مهورية تونس، ج
لتطوير ، التي تستجيب اإلحصاءات في أفريقيا مواءمة جيةبعملية استعراض استراتي وإذ نحيط علما
 ؛9002لى الصعيد القاري وتنفيذ أجندة اإلحصاءات ع

، في دورته فيه المجلس التنفيذي جازذي أال EX.CL/Dec.987(XXXII)المقرر  وإذ نستحضر كذلك 
اللجنة ، 9002يناير  90إلى  92الفترة من  ، في، إثيوبيافي أديس أبابا المنعقدةالعادية الثانية والثالثين 

وصيات بشأن تنفيذ تالتكامل، ووالتخطيط االقتصادي ولنقدية والشؤون المالية ل الفنية المتخصصة
 ؛اإلحصاءات في أفريقيا وخطة عملها وخطة تمويلها واستراتيجية تعبئة المواردمواءمة استراتيجية 

في تعزيز إنتاج لإلحصاءات وبالدور الذي سيؤديه  األفريقية إنشاء معهد االتحاد يمنا بأهم واقتناعا 
 المكاتب/التي تنشرها البيانات وتنسيق وفرز من خالل جمع  ا، أساساألفريقيتحاد إحصاءات رسمية لال

الضوء على قرارات المؤسسات  تسليط ة بهدفاألفريقيالمؤسسات الوطنية لإلحصاءات للبلدان 
  ؛تبعًا لذلك ريقيينف المواطنين األفة وتثقياألفريقي

 اءات؛لإلحص األفريقيعلى إنشاء معهد االتحاد  العزم عقدناوإذ  
 اتفقنا على ما يلي: 

 
 0المادة 

 التعريفات 
 لغرض هذا النظام األساسي: 
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الذي أنشئ  األفريقياالتحاد  "األفريقير االتحاد صمخت"" أو االتحاد"، أو "األفريقياالتحاد تعني عبارة "
 ؛ 9000مايو  90والذي دخل حيز التنفيذ في  9000يوليو  00سيسي المعتمد في تأبموجب القانون ال

 األفريقي" مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد المؤتمرتعني كلمة " 
 لإلحصاءات األفريقيمعهد االتحاد  إدارة" مجلس المجلستعني كلمة " 
 لإلحصاءات  األفريقي" رئيس مجلس معهد االتحاد الرئيستعني كلمة " 
 الوطنية لإلحصاءات مؤسساتعامين للمكاتب/الن اللجنة المديري "لجنة المديرين العاميين"تعني عبارة 

 ؛ األفريقي" مفوضية االتحاد المفوضيةر "ص" أو " مختالمفوضيةتعني كلمة "  
 ؛األفريقيالقانون التأسيسي لالتحاد " القانون التأسيسي" تعني عبارة 

هداف اسم األوتتقالمؤسسات والمنظمات التي تعزز اإلحصاءات  شركاء التنمية""تعني عبارة  
 لإلحصاءات؛ األفريقياالستراتيجية لمعهد االتحاد 

 التنفيذي لوزراء االتحاد؛  المجلس التنفيذي"" المجلس تعني عبارة 
 االتحاد  األعضاء فيالدول  " الدول األعضاء"تعني عبارة  
 " المكاتب / المؤسات الوطنية لإلحصاءات المكاتب/ المؤسسات الوطنية"  عني مختصري

 ؛ األفريقيوالمجلس التنفيذي التابعين لالتحاد  المؤتمر "أجهزة صنع السياسةة "تعني عبار
 " المجموعات االقتصادية اإلقليميةالمجموعات االقتصاديةعني مختصر " ي

 لإلحصاءات األفريقيمعهد االتحاد  أمانةاألمانة" "تعني كلمة 
 لإلحصاءات األفريقي" معهد االتحاد المعهديعني مختصر " 

 اإلحصائية ألفريقيا  " اللجنةاإلحصائيةاللجنة ي مختصر " يعن
 لإلحصاءات؛ األفريقي" هذا النظام األساسي المنشئ لمعهد االتحاد النظام األساسيتعني عبارة " 

الفنية المتخصصة للشؤون المالية  األفريقينة االتحاد " لجاللجنة الفنية المتخصصةيعني مختصر " 
 .تصادي والتكاملاالق والنقدية والتخطيط

 لإلحصاءات؛  األفريقيالجهاز الذي يقدم المشورة الفنية لمعهد االتحاد  "اللجنة التوجيهيةتعني عبارة " 
 

 9المادة 
 لإلحصاءات ووضعه القانوني األفريقيإنشاء معهد االتحاد 

 ؛األفريقيلالتحاد  ةمتخصصكوكالة لإلحصاءات  األفريقيأنشئ معهد االتحاد   .0
 لإلحصاءات شخصية قانونية؛  األفريقيلمعهد االتحاد سيكون   .9

 



 

Page 3 

 

 

  2المادة 
 لإلحصاءات األفريقيوالية معهد االتحاد 

 الجيدة توفير المعلومات اإلحصائيةعملية قيادة لإلحصاءات في  األفريقيتتمثل والية معهد االتحاد  
 ة.األفريقيمية لتكامل والتنل 9002أجندة دعم ورصد تنفيذ مجال والممارسات الجيدة في 

 
 4المادة  
 األهداف 

 لإلحصاءات فيما يلي:  األفريقيتتمثل أهداف معهد االتحاد  
 السياسات وضعالمطلوبة ل والمصنفة المنسقة ئيةاإلحصا بالمعلوماتاألفريقية زويد المؤسسات ت .0

 وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ ةاألفريقي
واألساليب واإلجراءات التي تسمح باإلنتاج الفعال والتصنيفات وضع وتعزيز المعايير  .9

في جميع أنحاء ونشرها لإلحصاءات المنسقة من حيث التكلفة والقابلة للمقارنة والموثوق بها 
 ؛وما بعده األفريقياالتحاد 

 بشكل أساسي عن طريق جمع وفرز األفريقيتعزيز إنتاج اإلحصاءات الرسمية لالتحاد  .2
للدول األعضاء ات ءالوطنية لإلحصا/المؤسسات المكاتب يع البيانات التي تنشرهاوتنسيق وتجم
واالقتصادي من أجل معرفة أفضل بالوضع االجتماعي والمالي  األفريقيفي االتحاد 

 ؛والديمغرافي ألفريقيا
، وبناء القدرات وضمان دورها وتعزيز التعاون بين شركائه، األفريقيوجيه نظام اإلحصاء ت .4

 .أفريقياائد في اإلحصاءات الرسمية في الر
 2المادة 

 لإلحصاءات األفريقيمهام معهد االتحاد 
 لإلحصاءات فيما يلي:  األفريقيتتمثل مهام معهد االتحاد  
معلومات إحصائية دقيقة وموثوقة ومتناسقة بشأن جميع أبعاد التنمية في الوقت المناسب، لتجميع ال .0

 9002 أجندةواالجتماعي والبيئي والثقافي ألفريقيا بما في ذلك  واالقتصادي والتكامل السياسي
ة األفريقيمؤشرات التنمية المستدامة إللقاء الضوء على قرارات المؤسسات ل 9020 أجندةو

 ؛وفقا لذلك ألفريقيينيف المواطنين اوتثق
، وصياغة هجهزتوأ األفريقيتحديد بيانات ومؤشرات إحصائية محددة تتعلق بجميع أنشطة االتحاد  .9

 ؛والدول األعضاء فيه األفريقيسياسات لتطوير اإلحصاءات وبناء القدرات لالتحاد 
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ار قاري تنظيمي لتطوير ، كإطلإلحصاءات األفريقيتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ الميثاق   .2
ن األقراتبادل بين لماالستعراض اة وآلية األفريقي، وبناء قدرات نظام اإلحصاءات اإلحصاءات

 ؛ة بالتعاون مع الشركاءاإلحصائي
استراتيجياتها واإلحصاءات في أفريقيا  مواءمةالثانية لجية ستراتيالتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ ا .4

 صنععمل األفرقة الفنية المتخصصة وإعداد تقرير مرحلي سنوي ألجهزة و؛ القطاعية المختلفة
 ؛األفريقيالقرار في االتحاد 

واألساليب، والمنهجيات  ،والمفاهيم والتعاريف اإلحصائيةت وضع وتعزيز المعايير واإلجراءا .2
 ؛، والقوائم والتصنيفاتالعلمية

ة" من أجل تحسين األفريقيتطوير وإنتاج اإلحصاءات داخل "نظام اإلحصاءات عملية قيادة وتنسيق  .0
لشراكات أصحاب المصلحة وابين عالقات ال عزيزاإلحصائية الموجودة وإدارة وتالمعلومات 

 ؛تصاالت والتكنولوجياواال
نظمات غير الحكومية، ، والموالمجموعات االقتصادية اإلقليمية، األفريقياالتحاد زويد ت  .7

، حصاءات الجيدةباإلة األفريقية وغيرها من المنظمات األفريقي، ومراكز البحوث والجامعات
 ؛البرامج وصنع القرار في أفريقيا والحيوية لوضع ورصد وتقييم

للدول األعضاء في االتحاد  المكاتب/المؤسسات الوطنية لإلحصاءات إلى الفنيةدة تقديم المساع .2
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات المالية وغير المالية بشأن إنشاء وتشغيل  األفريقي

 األطر التنظيمية الالزمة لإلحصاءات، وكذلك في العمل مع أصحاب المصلحة اآلخرين؛
، ال سيما بين ز التعاون فيما بين بلدان الجنوبتعزيو؛ لفنية للبلدان عند الطلبمساعدة اتنظيم ال .2

 تشجيع المشاركة في االبتكار والممارسات الجيدة والخبرات،و؛ مكاتب اإلحصاء الوطنية في القارة
 .وغيرها

ئق اإلحصائية على جميع إلى الحقاالمستندة القرارات  صنعإلحصاءات وتشجيع ثقافة لالدعوة   .00
 ؛المستويات

في تنظيم وتنفيذ تعدادات  األفريقيتقديم الدعم الفني والمالي للدول األعضاء في االتحاد   .00
ة واالقتصادية السكان وجميع الدراسات االستقصائية االجتماعياألرض والصناعة والزراعة و

 ؛واإلحصائية األخرى
ة األفريقيقليمية والبلدان إجراء عمليات مراجعة إحصائية فنية مع المجموعات االقتصادية اإل .09

، لمستخدمة وعمليات التجميع وغيرهاللتحقق من العمليات اإلحصائية ومنهجيات الجمع واألدوات ا
، وتفرد المصادر ءات التي يتم إنتاجها في أفريقياوتصديق البيانات بهدف ضمان جودة اإلحصا
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القييم المتبادل بين األجهزة ظيمية )الواردة في القارة. كما سيتعين عليه القيام بعمليات تدقيق تن
 (.وغيرهاالوطنية لإلحصاءات، 

 األفريقيوضع نظام يسمح بحماية مهنة اإلحصائي  .02
 .األفريقيبناء القدرات المؤسسية والتشغيلية لنظام اإلحصاء  .04

 
 0المادة 

 إدارة وتنظيم معهد االتحاد األفريقي لإلحصائيات
 لإلحصائيات على النحو التالي: سيتكون هيكل معهد االتحاد األفريقي  

 مجلس إدارة  .0
 لجنة توجيهية   .9
 أمانة   .2

 7المادة 
 مجلس اإلدارة

 يكون مجلس اإلدارة الجهاز التداولي لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصائيات؛   .0
السياسات العامة لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات، ويكون يوجه مجلس اإلدارة   .9

 ية المتخصصة؛ مسؤوال أمام اللجنة الفن
، شريطة توفر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة،  .2

 الموارد، في دورة استثنائية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؛
 

 2المادة 
 تشكيل هيئة مجلس اإلدارة

 عضوا، على النحو التالي: ( 02خمسة عشر )يتألف مجلس اإلدارة من  .0
ليين، الشؤون النقدية، التخطيط االقتصادي والتكامل أو أي وزراء ( وزراء ما00عشر ) (أ

، يمثلون األقاليم الخمسة لالتحاد األفريقي، بواقع اثنين آخرين مسؤولين عن اإلحصاءات
 ( من كل إقليم؛ 9)

 مفوض الشؤون االقتصادية؛  (ب
 لمفوضية االتحاد األفريقي ( للمستشار القانوني0ممثل واحد ) (ج
  للمجموعات االقتصادية اإلقليمية (0) ل واحدممث (د
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البنك األفريقي للتنمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ظمات اإلقليمية )( للمن9ممثالن ) (ه
 ألفريقيا

 القانوني أو ممثله/ها في االجتماع لتقديم المشروة القانونية حسب االقتضاء. يشارك المستشار  .9
 مقام أمين المجلس؛لإلحصاءات يقوم مدير معهد االتحاد األفريقي   .2
 يمكن للمجلس دعوة أ صحاب الخبرات التي قد تكون ضرورية للمشاركة في دوراته؛ .4

 2 المادة
 ومدة واليته المكتب هيئةانتخاب 

يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة العشرة الذين يمثلون الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي  .0
 .حسب أقاليمهم

لدول األعضاء في االتحاد ل الممثلين( في المجلس 00) ةعشرعضاء الاألتكون مدة والية  .9
بمبدأ  غير قابلة للتجديد عمالوعلى أساس التناوب داخل اإلقليم ( 9لمدة سنتين ) األفريقي

 .الخالفة على أساس إقليمي عادل والمساواة بين الجنسين
، رئيسا للمجلس من بين تجديد( غير قابلة لل9مدة سنتين )، لينتخب المجلس، بأغلبية بسيطة .2

، مع مراعاة مبدأ االتحاد للتناوب اإلقليمي والمساواة بين ممثلين اإلقليميين للدول األعضاءال
 .الجنسين

( نواب لرئيس 2( غير قابلة للتجديد، وثالثة )9، لمدة سنتين )ينتخب المجلس، بأغلبية بسيطة  .4
لتناوب ل، مع مراعاة مبدأ االتحاد األعضاءالمجلس أيضا من بين الممثلين اإلقليميين للدول 

 .اإلقليمي والمساواة بين الجنسين

 00المادة 
 مهام المجلس

 تتمثل مهام المجلي فيما يلي: 
سياسات االتحاد األفريقي وإجراءاته، بما في ذلك  يه اإلستراتيجي لألمانة، وفقاتوفير التوج  .0

االتحاد األفريقي  إلستراتيجية لمعهدواألولويات ا التوجيهية ئتنفيذ السياسات والمباد
 اعتماده من قبل أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي؛  لإلحصاءات بعد

دراسة وبحث خطة عمل معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات وميزانياته وأنشطته   .9
 ، والتوصية بها لالعتماد؛ رهيوتقار
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للجنة الفنية ديم توصياته ، وتقبحث المقررات والمقترحات التي تقدمها األمانة  .2
 المتخصصة؛ 

 على توصيات األمانة؛  اقتراح تعديالت على هذا النظام األساسي بناًء  .4
جراءات وفقا للصكوك القانونية لالتحاد األفريقي اإلوقواعد  ع مبادئ توجيهه الداخليةوض  .2

 ذات الصلة؛ 
 مساعدة األمانة في تعبئة الموارد؛   .0
وفقًا لقواعد ولوائح االتحاد مع مؤسسات عالمية مماثلة  إقامة شراكات استراتيجية  .7

 اإلفريقي.
 رفع تقرير إلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي عن طريق المفوضية؛   .2
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب وفقا إلجراءات االتحاد األفريقي؛   .2

 يتكون المكتب على النحو التالي:  .00
 الرئيس  .أ

 للرئيسنواب  (2) ثالثة .ب
 مكان انعقاد اجتماعاته حديدت .00
 له من قبل أجهزة صنع السياسة التابعة لالتحاد األفريقي مهام أخرى قد تسندالقيام بأي  .09

  ذات الصلة؛ الصكوك والسياسات بهدف ضمان تنفيذ هذا النظام األساسي وغيره من 
 

 00المادة 
 وإجراءات صنع القرار للمجلس القانوني النصاب

اإلجراءات القانوني الجتماعات المجلس وإجراءات صنع قراراته في قواعد يتم تحديد النصاب  .0
 لمجلس وللجنة التوجيهية؛ ل

 يعتمد المجلس قواعد اإلجراءات الخاصة به وباللجنة التوجيهية؛  .9
 

 09المادة 
 اللجنة التوجيهية

 : اللجنة التوجيهية لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات على النحو التالي تتكون .0
 من مكتب مجلس اإلدارة؛ ( أعضاء 2خمسة ) .أ

 مدير الشؤون االقتصادية؛  .ب
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المؤسسات الوطنية /العامين للمكاتبن يالمدير( في لجنة 2األعضاء الخمسة )  .ج
 األعضاء؛ لإلحصاءات للدول

 قليمية؛ اإلقتصادية االمجموعة لل ونممثل   .د
البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة مات اإلقليمية )من المنظ( 9)ممثالن  .ه

 (المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراءو االقتصادية ألفريقيا
والمنظمات العلمية والبحثية والمراكز المؤسسات  من كل منكل ممثل واحد من   .و

 لقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ االدولية و
 المدير التنفيذي لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات؛   .ز
 للمركز األفريقي للتدريب اإلحصائيالمدير التنفيذي   .ح

الخاصة  جراءاتاإلوإجراءاتها في قواعد  عاتهاامتسيتم توفير مهام اللجنة التوجيهية وتواتر اج .9
 ها؛ ب
أي دولة أو منظمة أو مؤسسة دولية أو إقليمية أو دون إقليمية ليست يمكن للجنة التوجيهية دعوة  .2

 عضوا، لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب؛  
 

 02المادة 
 األمانة

مسؤولة عن ائي، اإلحصللتدريب بقيادة المدير التنفيذي للمعهد األفريقي  ،نةتكون األما  .0
ضمان تنفيذ مقررات أجهزة صنع السياسة وللجنة الفنية المتخصصة ومجلس معهد االتحاد 

 األفريقي لإلحصاءات؛ 
لمعهد االتحاد األفريقي  التنفيذيالمسؤول المعهد األفريقي للتدريب اإلحصائي يكون مدير   .9

 الموظفون الضروريون المناسبون؛ لإلحصاءات، وسيساعده 
صبهم وفقا للوائح ونظم العاملين في االتحاد ويتولون منا وظيف موظفي األمانةيتم ت .2

 األفريقي؛ 
 يتم تحديد هيكل األمان وفقا للقواعد واإلجراءات المعمول بها في االتحاد األفريقي؛  .4
 تقوم األمانة بما يلي:  .2

 ءات؛ توفير الخدمات اإلارية والقطاعية الفعالة لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصا  .أ
عقد وخدمة اجتماعات المجلس واللجنة التوجيهية واالجتماعات األخرى لمعهد االتحاد   .ب

 األفريقي لإلحصاءات؛ 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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 ؛تنفيذ مقررات المجلس واللجنة التوجيهية  .ج
، والحقا من قبل ي لبحثه واعتماده من قبل المجلسإعداد مشروع برنامج العمل السنو .د

 السياسة في االتحاد األفريقي؛ اللجنة الفنية المتخصصة وأجهزة صنع 
سجالت أخرى لمعهد االتحاد األفريقي أي عميمه وصياغة محضر االجتماعات وت  .ه

 لإلحصاءات؛ 
  لية السنوية وتقديمها إلى المجلس؛تقارير األنشطة والتقارير الماإعداد   .و
لمعنية القيام بأي مهام أخرى تسند إليها من قبل المجلس واللجنة التوجيهية لألجهزة ا  .ز

 لالتحاد األفريقي؛ 
 

 04المادة 
 تقديم التقارير

 م األمانة تقريرا سنويا إلى المجلس عن: تقد  
 األنشطة  .أ

 اإلدارة المالية للمعهد  .ب
 تنفيذ مقررات المجلس   .ج

 02المادة 
 لغات العمل

 لغات العمل في االتحاد األفريقي؛  لغات عمل المعهد هي 
 
 00المادة 

 عهد االتحاد األفريقي لإلحصاءاتالترتيبات المالية لم
ضمن ميزانية ميزانية معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات من االتحاد األفريقي، وتكون  تأتي .0

 االتحاد األفريقي؛
من أجل تحقيق أهدافه، ستكون لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات ميزانيته التشغيلية  .9

 والبرنامجية؛ 
لالتحاد األفريقي، يمكن أن تشمل مصادر التمويل األخرى لمعهد  باإلضافة إلى الميزانية العادية .2

 االتحاد األفريقي لإلحصاءات ما يلي: 
 مساهمات طوعية من الدول األعضاء والشركاء؛   (أ
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 مساهمات من شركاء التنمية لالتحاد والمفوضية؛  (ب
 مساهمات من القطاع الخاص؛  (ج
 يل أخرى؛ ة واإلقليمية وآليات تمويسات المالية الوطنسالمؤ  (د
منظمات غير حكومية وكيانات أخرى ترغب في دعم ومساهمات من حكومات أجنبية،    (ه

 المعهد؛ 
 للوائح االتحاد األفريقي؛أي مصادر تمويل أخرى وفقا   (و

 يكون الجدول الزمني لميزانية المعهد نفس الجدول الزمني لميزانية االتحاد؛ .4
 السياسة المعنية في االتحاد األفريقي لالعتماد؛صنع يعد المعهد ميزانيته ويقدمها إلى أجهزة   .2

 
 07المادة 

 العلم والنشيد والشعار
 ونشيد معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات نفس علم ونشيد االتحاد األفريقي؛يكون علم   .0
 يمكن لمعهد االتحاد األفريقي اعتماد شعار االتحاد األفريقي أو شعارا خاصا به؛   .9

 
 02المادة 

 ومؤسساته االتحاد األفريقيوأجهزة  ع الدول األعضاءالتعاون م
ومؤسساته االتحاد األفريقي أجهزة يتعاون معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات مع الدول األعضاء و 

 حول أي مسألة ذات صلة بأهدافه ومهامه؛ 
 

 02المادة 
 العالقة مع الشركاء االستراتيجيين والمنظمات األخرى

ون وثيق مع هد االتحاد األفريقي لإلحصاءات ويعمل بتعا، يتعاون معاليتهبو سعيا إلى الوفاء  .0
والمكتب  والبنك األفريقي للتنميةالشركاء االستراتيجيين مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

 وأي منظمة أخرى ذات صلة؛  اإلحصائي لالتحاد األفريقي،
إقامة عالقات والتعاون مع المنظمات الدولية المشتركة يمكن لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات    .9

 الوفاء بواليته؛ على  والمنظمات الدولية المماثلة التي من شأنها أن تعزز قدراته
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 90المادة 
 أحكام وشروط عمل الموظفين

االتحاد تخضع أحكام وشروط عمل موظفي معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات ألنظمة ولوائح  
 األفريقي؛ 

 
 90المادة 

 العضوية
 يتألف معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات من المكاتب/المؤسسات الوطنية لإلحصاءات.   
 

 99المادة 
 ي لإلحصاءاتقمقر معهد االتحاد األفري

، وفقا يةتونسالجمهورية ال، تحاد األفريقي لإلحصاءات في تونس العاصمةيكون مقر معهد اال  .0
 لمقرر المؤتمر؛ 

 هد االتحاد األفريقي لإلحصاءات في موقع المعهد المذكور أعاله؛ تكون أمانة مع  .9
 

 92المادة 
 االمتيازات والحصانات

يتمتع معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات وموظفوه باالمتيازات والحصانات المنصوص عليها   .0
ينا بشأن العالقات يف زات والحصانات واتفاقيةافي االتفاقية العامة لمنظمة الوحدة األفريقية بشأن االمتي

 الدبلوماسية؛
يحكم اتفاق المقر الموقع بين مفوضية االتحاد األفريقي والبلد المضيف للمعهد العالقات بين   .9

 معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات والبلد المضيف؛ 
 

 94المادة 
 ترتيبات انتقالية

 ما يلي: بيس المفوضية بعد اعتماد هذا النظام األساسي من قبل مؤتمر االتحاد، سيقوم رئ 
 ؛ انتقالية اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء أمانة  (أ



 

Page 12 

 

 

تعيين الموظفين المطلوبين من أجل تسهيل اإلنشاء السريع لمعهد االتحاد األفريقي   (ب
لهذا النظام األساسي ورهنا بإجازته من قبل أجهزة صنع السياسة المعنية في لإلحصاءات، وفقا 
 االتحاد األفريقي؛ 

 92دة الما
 دور إدارة الشؤون االقتصادية

تقوم إدارة الشؤون االقتصادية، بصفتها إدارة السياسات في هذا الموضوع، بضمان التآزر بين معهد  
 االتحاد األفريقي لإلحصاءات والمفوضية؛ 

 

 المادة 
 التعديالت 90

 ة المتخصصة. على توصيات اللجنة الفني يمكن إدخال تعديالت على هذا النظام األساسي بناًء .0
 تدخل التعديالت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مؤتمر االتحاد؛   .9

 

  97 المادة
 الدخول حيز التنفيذ

 .اعتماده من قبل مؤتمر االتحاد بعديدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ  
 


