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 مشروع

  األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء لمركزلاألساسي  النظام
 :الديباجة

 

 ، األفريقي االتحاد في األعضاء الدول ، نحن
 

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

 

 في ،9002 يناير في االتحاد مؤتمر هالذي اعتمد Assembly/AU/Dec.210 (XII) لمقرربا نذكر إذو

 ؛القارة في اإلحصاءات لتطوير تنظيمي كإطار لإلحصاء األفريقي الميثاق بشأن ،إثيوبيا ،أبابا أديس

 

،  9009االتحاد في يوليو  مؤتمر هاعتمد الذي 494.Assembly/AU/Dec(xix) المقرر إلى تشير وإذ

 في مقره سيكون الذي األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء المركزبشأن إنشاء  ،إثيوبيا ،في أديس أبابا

لتشغيل تكاليف ا ةلكوت ديفوار اللتزامها بتغطي  ناامتنان عن نعرب ،ديفوار كوت بجمهورية ، ياموسوكرو

 ؛في مرحلة إنشائه 

 

 القاري رطويعملية استعراض استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا التي تستجيب للت الحظن وإذ

 ؛ 9002 أجندةوتنفيذ  لإلحصاءات

 

 دورته خاللالمجلس التنفيذي ،  فيه أجازالذي  EX.CL/Dec.987 (XXXII) المقرربأيضا  ذكرن وإذ

 الفنية اللجنة،  9002يناير  90 و 92 يوميفي أديس أبابا ، إثيوبيا ،  المنعقدةالعادية الثانية والثالثين 

 تراتيجيةسا تنفيذ حولالتكامل  توصياتو االقتصادي والتخطيط والنقدية لماليةا للشؤون المتخصصة

 ؛الموارد تعبئة واستراتيجية تمويلها وخطة عملها وخطة أفريقيا في اإلحصاءات مواءمة

 

 به عيضطل سوفوالدور الذي  ، اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي مركزالإنشاء  أهميةب منا قتناعاوا

 ألفريقيةا الوطنية اإلحصائية النظم وسعأنطاق  علىو ،في بناء وتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية

 ؛ الالزم التدريب وفيرت خالل من

 

 ؛ اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركزإنشاء  علىعن تصميمنا  نعرب وإذ

 على ما يلي: نااتفق قد

 1 المادة
 تعريفات

 

 :األساسي النظام هذا لغرض

 

 م إنشاؤه ت الذي" االتحاد األفريقي األفريقي"االتحاد  أو"االتحاد"  أو" األفريقي"االتحاد بعبارة  يقصد

 9000مايو  90في  التنفيذوالذي دخل حيز  9000 ويولي 00بموجب القانون التأسيسي الذي اعتمد في 

 ؛

 

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

 

 ؛ إلحصاءا مجال في لتدريباإلفريقي ل مركزالمجلس إدارة  «المجلس»  كلمةب يقصد
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 ؛ إلحصاءا مجال في لتدريباألفريقي  ل مركزال" رئيس مجلس إدارة الرئيس" كلمةب يقصد

 

 كتبلم" لجنة المديرين العامين  الوطنية اإلحصائية للمكاتب العامين المديرين لجنة " بعبارة يقصد

 ؛ لإلحصاءالوطني  معهدال/ اإلحصاء

 

 ؛األفريقي االتحاد مفوضية «االتحاد األفريقي  مفوضية» أو «المفوضية «كلمةب يقصد

 

 ؛األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون" التأسيسي القانون"بعبارة  يقصد

 

 األهداف وتتبادل اإلحصاءات تعزز التي والمنظمات المؤسسات" اإلنمائيين شركاءال"بعبارة  يقصد

 ؛ إلحصاءا مجال في لتدريبل األفريقي مركزلل االستراتيجية

 

 ؛ االتحاد لوزراء التنفيذي المجلس" التنفيذي المجلس"بعبارة  يقصد

 

 ؛ االتحاد في األعضاء الدول «األعضاء الدول» بعبارة يقصد

 

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

 ؛ لإلحصاء الوطني

 

 ؛ األفريقي لالتحاد التنفيذي والمجلس المؤتمر" السياسة صنع أجهزة"بعبارة  يقصد

 

 ؛ اإلقليمية االقتصادية المجموعات" اإلقليمية االقتصادية المجموعات"بعبارة  يقصد

 

 ؛ إلحصاءا مجال في للتدريب اإلفريقي مركزال" أمانة األمانة"  كلمةب يقصد

 

 في ريبللتد االفريقيالمركز  ،المركز  أو  «اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز»بعبارة  يقصد

  اإلحصاء مجال

 

 ؛ لإلحصاءمعهد االتحاد األفريقي  «لإلحصاءاألفريقي  المعهد»بعبارة  يقصد

 

 ؛ ألفريقيا اإلحصائية اللجنة"  إلحصائيةا األفريقية اللجنة "بعبارة  يقصد

 

 مجال يف للتدريب االفريقي المركز" النظام األساسي الحالي الذي ينشئ األساسي النظام" بعبارة  يقصد

 ؛ اإلحصاء

 

المالية  نلشؤولالفنية المتخصصة  االتحاد األفريقي لجنة « المتخصصة الفنية اللجنة»بعبارة  يقصد

 ؛والتكامل االقتصادي والتخطيط النقديةو

 

ريب األفريقي للتد المركزالمشورة الفنية إلى  قدمي الذي جهازال"  «والعلمية  الفنية اللجنة« بعبارة يقصد

 .في مجال اإلحصاء 
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 2 المادة
 اإلحصاءاألفريقي للتدريب في مجال  للمركزوالوضع القانوني  التأسيس

 
 اإلحصاءاألفريقي للتدريب في مجال  المركز تأسيس هذا بموجب. يتم 0

 .التحادل تابعفني متخصص  كمعهد

 

 .قانونيةال شخصيةبال األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء المركز يتمتع. 9
 

 3 المادة

 اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز والية
 

 لنظامل اإلحصائية القدرات وبناء تعزيز في اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركزوالية  تتمثل

 .األفريقي اإلحصائي

 4 المادة

 المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء أهداف

 

 :يلي  مافي المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء أهداف تتمثل

 

من اإلحصائيين في أفريقيا من خالل سد الفجوة القائمة في تدريب  كبير عدد( التصدي لعدم وجود 0

 9مل فريق الع وخاصة في مجاالت إحصائية متخصصة محددة بما يتماشى مع االفريقيين المتخصصين
 9020 جندةأل المستدامة التنمية وأهداف/  9002  واجندة أفريقيا في ءاتاإلحصا مواءمة ستراتيجيةال

 ؛ اوما بعده

تحديات ( ، ال سيما الوالفنياإلحصاء )بالمعنى المهني  مجال في المتخصص والتدريب التعليم توفير( 9

 ؛ةالوطنيتلك المتعلقة بالحسابات  وخاصة -في إنتاج واستخدام اإلحصاءات االقتصادية  المتأصلة

ي وأي لغة رسمية أخرى لالتحاد اإلفريق  واإلنجليزيةبالفرنسية  الناطقين اإلحصائيينسد الفجوة بين  

 خالل  من)الفنية(  اللغة نفسللتحدث ب
  ؛ اإلحصائينظم التدريب  مواءمة ( 2

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

 .اإلحصائية المنتجات وتسويق واالتصاالت
 5 المادة

  اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز وظائف
 

 ريقياألفالبحث والتدريب في النظام اإلحصائي  جناحهو  اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز

 في دريبللت األفريقي لمركزل تكون. النظام اإلحصائي األفريقي اإلحصائية الرئيسية في المراكز حدوأ

 :الوظائف التالية  اإلحصاء مجال

. تحديد الفجوة وبناء المناهج الدراسية على أساس القضايا الناشئة والطلب من أجل سد الثغرات في 0

 اإلحصائية الوطنية ؛ األنظمة وتأهيلالمعرفة 

 

خالل التدريب الموجه عمليا لإلحصائيين  منقدرة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،  تعزيز. 9

  ؛الرسميين

 

اإلحصاءات الرسمية والنظريات االقتصادية ومعالجة البيانات  مجال فيالتدريب المكثف  توفير.  2
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  ؛وغيرها من التخصصات الناشئة ذات الصلة من أجل تحسين اإلحصاءات الرسمية

 

. اإلشراف على شهادة الدبلومات في المدارس والجامعات اإلحصائية وإجراء تقييمات منتظمة لمراكز 4

 .التدريب والمدارس من أجل تكييف برامج التدريب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل
 
. التعرف على الدبلومات من قبل المركز والتحقق من صحتها والتي يجب أن تعترف بها الدول 2

 .أو دعم على المستوى القطري/األعضاء وتؤدي إلى تقدم و
 
 .حواجز اللغوية بين اإلحصائيين في القارة. تسهيل تنقل الطالب والمعلمين وإزالة ال0
 

 6 المادة

 اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز وإدارة ةكموح
 

 :يلي مما اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركزهيكل  يتكون

 

 ؛ اإلدارة مجلس. 0

 ؛والعلمية  الفنية لجنةال. 9

 .األمانة. 2

 

 7 المادة

 اإلدارة مجلس

 ؛ اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي لمركزلالتداولي  جهازال. المجلس هو 0

 

أمام  ولمسؤ وهو اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي لمركزل. يقوم المجلس بتوجيه السياسات العامة 9

 ؛المتخصصة الفنية اللجنة

عقد دورات  الموارد، توافر شريطة له ويجوز ،يجتمع المجلس مرة في السنة في دورة عادية . 2

 .االقتضاءعند  استثنائية،

 

 8 المادة

 اإلدارة مجلس تكوين

 

 :التاليعلى النحو  ،عضوا( 07) عشر سبعة. يتألف المجلس من 0

 

والتخطيط االقتصادي والتكامل أو أي وزراء آخرين  النقديةو المالية للشؤون( وزراء 00)أ( عشرة )

 ؛ إقليم لكل( 9) انأقاليم االتحاد األفريقي الخمسة ، اثن يمثلونمسؤولين عن اإلحصاءات 

 ؛ االقتصادية الشؤون مفوض( ب

 ؛ القانونية للشؤون( 0) واحد ممثل( ج

 ؛ اإلقليمية االقتصادية المجموعات من( 9) ممثالن( د

 معهد االتحاد األفريقي لإلحصاء ل التنيفيذي  المدير)هـ( 

اإلقليمية )البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية إثنان عن المنظمات   ممثالن(  و

 ألفريقيا(

. يحضر المستشار القانوني لمفوضية االتحاد اإلفريقي أو ممثله / اجتماعات المجلس لتقديم المشورة . 9

 .االقتضاء عندالقانونية 
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 بصفته أمينا للمجلس؛ للمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يعمل المدير التنفيذي . 2

 

 .دوراته في للمشاركة ضرورية تكون قد التي الخبرة هذه مثل دعوة للمجلس يجوز. 4

 

 9 لمادةا
 اومدة واليته المكتب هيئة انتخاب

 

قبل  منيمثلون الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي  الذين ةعشرال. يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 0

 .أقاليمهم

 االتحاد في األعضاء الدول يمثلون الذين( في المجلس 00) عشرةال االعضاء. تكون مدة عضوية 9

 على اوبالتنقابلة للتجديد وتسترشد بمبدأ  غير هيو اإلقليم داخل التناوب أساس على( 9) سنتين اإلفريقي

 .والجنسانية اإلقليمية المساواة أساس

  

للمجلس من بين الممثلين  رئيسا للتجديد،( غير قابلة 9سنتين ) لمدةو بسيطة،بأغلبية  المجلس،ينتخب  . 2

 اإلقليمي والمساواة بين الجنسين . التناوب بشأن االتحادمع مراعاة مبدأ  األعضاء،اإلقليميين للدول 

 

( نواب لرئيس المجلس 2ثالثة ) للتجديد،( غير قابلة 9لمدة سنتين ) بسيطة،بأغلبية  المجلس،ينتخب  . 4

التناوب اإلقليمي  بشأنمع مراعاة مبدأ االتحاد  األعضاء،أيضا من بين الممثلين اإلقليميين للدول 

 والمساواة بين الجنسين.

 

 11 المادة
 المجلس وظائف

 

 :النحو التالي  علىالمجلس  مهام تكون

 

ا في ذلك بم األفريقي،بما يتفق مع سياسات وإجراءات االتحاد  لألمانة،. توفير التوجيه االستراتيجي 0

ال األفريقي للتدريب في مج لمركزل االستراتيجية تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية واألولويات

 ؛اإلفريقي االتحاد في سياسةال صنع أجهزة قبلاعتمادها من  بعداإلحصاء 

 

والنشاط  والميزانياتاألفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  المركزخطة عمل  وبحثدراسة  . 9

 ؛ عليها موافقةلل بالمثلوالتوصية  والتقارير،

 

 الفنية اللجنة إلى وتقديم توصياته األمانة، قبلاالقتراحات المقدمة من  أو/و اتالمقرردراسة  .2

 بشأنها؛ المتخصصة

 

 ؛ األمانة توصيات على بناء   األساسي النظام على تعديالت إجراءاقتراح  .4

 

 لةالص ذات القانونية الصكوك مع تماشىيبما  ءاتهإجرا وقواعد داخليةال توجيهيةال همبادئ تحديد . 2

 ؛ األفريقي لالتحاد

 

 ؛ الموارد تعبئة في األمانة مساعدة. 0
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 ؛اإلفريقي االتحاد ولوائح نظممع مؤسسات عالمية مماثلة وفقا  ل استراتيجية. إقامة شراكة 7

 

 ؛المفوضيةإلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي من خالل  هريراتق رفع. 2

 

 .فريقيألا االتحاد لوائحل وفقا مكتبه هيئة .انتخاب2

 

 :التاليالمكتب على النحو  هيئة تكونت. 00

 (0) واحد ،الرئيس( أ
  ؛للرئيس  نواب( 2) ثالثة( ب

 ؛(0واحد ) مقرر( ج
 

  ؛هاجتماعات مكان قرري. 00

 

 انضم بغرض فريقيألا تحادالل سياسةال عصن من قبل أجهزة  بأية مهام أخرى تسند إليه القيام -09

 .الصلة ذات السياسات أو الصكوك من وغيره األساسي النظام تطبيق

 

 11 لمادةا
 المجلس في القرار اتخاذ وإجراءات القانوني النصاب

 

 لمجلسا ءاتجراإ لقواعد وفقا. يعتمد النصاب القانوني الجتماعات المجلس وإجراءات اتخاذ قراراته 0

 .سييرالت ولجنة

 .سييرالت لجنةب الخاصة تلكو به الخاصة اإلجراءات قواعد المجلس يعتمد. 9

 

 12 المادة
 والفنية  العلمية لجنةال

 :لتاليا النحو على اإلحصاء مجال في للتدريب فريقيألا مركزلل فنيةالو العلمية لجنةال تتكون .0
 ؛مكتب مجلس اإلدارة هيئة من( أعضاء 2) خمسة (أ

 ؛األفريقي االتحاد لمفوضيةالشؤون االقتصادية  مدير (ب
 ةالوطني اإلحصاء هدامعو ةالوطني اإلحصاء تبامكل عامون مدراء( 2) خمسة (ج

 ؛األعضاء للدول
 ؛إقليمية اقتصادية مجموعة كللواحد  ممثل (د
 دةالمتح األمم لجنة ،لتنميةل األفريقي البنك) اإلقليمية المنظمات من( 9) ممثالن (ه

 ؛(حراءالص جنوب ألفريقيا واإلحصائي االقتصادي المرصد ،ألفريقيا االقتصادية
 الشركاء ومراكزالعلمية والبحثية  المؤسسات من( ممثلين 2) خمسة (و

 المدني المجتمع ومنظمات الخاص، والقطاع ،الدولية والمنظمات االستراتيجيين،

 ؛فريقيألا االتحاد مفوضية قبل من بها المعترف
 لإلحصاء األفريقي المعهد مدير (ز
 للمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء المدير التنفيذي  (ح

 .راءاتاإلج قواعد في والعلمية الفنية لجنةالوتواتر اجتماعات واجراءات  وظائفال على النص يتم .9
سسة مؤ أو فرعية إقليمية أو إقليمية أو دولية منظمة أو دولة أي دعوة والعلمية الفنيةللجنة  يجوز .2

ا،ليست   بصفة مراقب. الحضور اجتماعاته عضو 

 

 13 المادة
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  األمانة
ضمان  ةيسؤولماألفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  لمركزلالمدير التنفيذي  بقيادة ،األمانة تتولى .0

 لمركزا إدارة ومجلس المتخصصةالفنية  واللجنةالسياسة في االتحاد  صنع أجهزة مقرراتتنفيذ 

 .اإلحصاء مجال في للتدريب االفريقي
 ،اإلحصاءاالفريقي للتدريب في مجال  المركز فيالمدير هو المسؤول التنفيذي األول  يكون .9

 .والمناسبون الضروريون الموظفون ويساعده
 .ريقياألف االتحادولوائح العاملين في  لنظمتعيين موظفي األمانة ويتولون مناصبهم وفقا  يتم .2
 .األفريقي االتحاد في بها المعمولواللوائح  للنظمتحديد هيكل األمانة وفقا  يتم .4
 :يلي بما األمانة تقوم .2
 .اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي للمركز فعالةال ةدارواإل االمانةخدمات  توفير (أ

للمركز  اجتماعات أخرى أي أو والفنية العلمية لجنةالومجلس اإلدارة  اتاجتماع وخدمة عقد (ب

 .اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي
 .والفنية العلمية لجنةالو المجلس مقررات تنفيذ (ج
 بلق منوبعد ذلك  المجلسعليه من قبل  والتصديق هلبحثمشروع برنامج العمل السنوي  إعداد (د

 .األفريقي لالتحاد السياسة صنع جهزةأو المتخصصة الفنية اللجنة
ال للتدريب في مج فريقيألا مركزلل محاضر االجتماعات وجميع السجالت األخرى تعميمو صياغة (ه

  .اإلحصاء
 .ارةاإلد مجلس إلى المالية التقاريرو ةالسنوي نشطةاأل تقاريروتقديم  إعداد (و
 لةالص ذات ألجهزةاوالفنية أو  العلمية لجنةالو ،المجلس قبل من بها كلفت أخرى مهام بأية القيام (ز

 .األفريقي االتحاد في

 

 14 المادة
 التقارير تقديم

 :عن إلى المجلس ةسنوي ريراتق األمانة تقدم
 ؛أنشطتها (أ

 ؛ركزللم المالية اإلدارة (ب
 المجلس. مقررات تنفيذ (ج

 

 15 المادة
 العمل لغات

 .األفريقي االتحادفي  الرسمية عملالالعمل في المركز هي لغات  لغات
 

 16 المادة
 اإلحصاء مجال في للتدريب االفريقي للمركز المالية الترتيبات

ميزانيته  وتكون اإلحصاء مجال في للتدريب االفريقي المركز ميزانيةاالتحاد األفريقي  يتحمل .0

 .األفريقي االتحاد ميزانية ضمن
 تهميزاني المركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء يكون لدى أهدافه،تحقيق  ألغراض .9

 .التشغيلية والبرنامجية
 للتموياألخرى  المصادر شملي نأ يجوز العادية،إلى ميزانية االتحاد اإلفريقي  باإلضافة .2

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

 ؛والمفوضيةاإلنمائيين لالتحاد  الشركاء من اتمساهم (ب
 ؛الخاص القطاعمن  اتمساهم (ج
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 ؛األخرى التمويل وآليات واإلقليمية الوطنية المالية المؤسسات (د
 المستعدةمن الحكومات األجنبية والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى  اتالمساهم (ه

 ؛ركزالم دعمل
 .األفريقي االتحاد لوائحل وفقا أخرى تمويل مصادر أي (و

 .االتحاد جدول هوالمركز االفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  ميزانيةجدول  يكون .4
ذات الصلة لالتحاد اإلفريقي  السياسة صنع أجهزةورفع ميزانيته إلى  بإعداد ،ركزالم يقوم .2

 للموافقة عليها.

 

 17 المادة
 والشعار والنشيد العلم

 .االتحاد ونشيد علم هو اإلحصاءالمركز االفريقي للتدريب في مجال  ونشيد علم يكون .0
االتحاد األفريقي أو شعاره  ان يعتمد شعار اإلحصاء مجال في للتدريب االفريقي للمركز يجوز .9

 الخاص.
 

 18 المادة
 االتحاد األفريقي  ومؤسسات وأجهزة األعضاء الدول مع التعاون

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

 األفريقي بشأن أي موضوع يتصل بأهدافه ووظائفه.
 

 19 المادة
 األخرى والمنظمات االستراتيجيين الشركاء مع العالقة

 ثيقوعلى نحو  ويتعاون مهامه، أداء إطارفي  اإلحصاء،المركز األفريقي للتدريب في مجال  يعمل .0

 ،للتنمية قياألفري والبنك ألفريقيااألمم المتحدة االقتصادية  لجنةمثل  االستراتيجيينمع الشركاء 

وأي منظمة أخرى ذات  للجماعة األوروبية اإلحصائي المكتبو ،مؤسسة بناء القدرات األفريقيةو

 .صلة
 ةحكومي منظمات مع تعاونالو عالقات إقامةاألفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  لمركزل يجوز .9

 .مهامهتنفيذ  على ودولية مماثلة من شأنها أن تعزز قدرته مشتركة
 
 21 المادة

 العاملين خدمة شروط
 يفالعاملين  وائحللنظم و المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء موظفي خدمة شروط تخضع

 .األفريقي االتحاد

 

 21 المادة
 عضويةال

 هدامع /ةالوطني اإلحصاء تبامك من اإلحصاءالمركز األفريقي للتدريب في مجال  أعضاء تكوني

 االتحاد في األعضاء دوللل األكاديمية والمعاهد ،اإلحصاء مجال في التدريب ومراكز ،ةالوطنياإلحصاء 

 .األفريقي

 

 22 المادة
 اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز مقر

 فواردي كوت جمهورية ،ياموسوكرو فياألفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  المركزيكون مقر   .0

 .المؤتمر قررمل وفقا
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 .ريبالتد مركزل آنفاالمقر المذكور  فياألفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء  المركزأمانة  تقع .9

 
 23 لمادةا

 حصاناتالو متيازاتالا
 منصوصال والحصانات باالمتيازات وموظفوه اإلحصاء مجال في للتدريب األفريقي المركز يتمتع .0

 فيينا واتفاقية والحصانات االمتيازات بشأن األفريقية الوحدة لمنظمة العامة االتفاقية في عليها

 .الدبلوماسية للعالقات
 العالقات كزربين مفوضية االتحاد األفريقي والبلد المضيف للم المبرمة االستضافةاتفاقية  تحكم .9

 والبلد المضيف. المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء بين
 

 24 المادة
 االنتقالية الترتيبات

 :يلي بما المفوضية رئيس يقوم ،االتحاد مؤتمرقبل  من الحالياعتماد النظام األساسي  بعد
  ؛مؤقتة أمانة إلنشاء الالزمة التدابير اتخاذ (أ

 في للمركز األفريقي للتدريب السريع نشاءاإلالموظفين الالزمين من أجل تسهيل  تعيين (ب

 ذات السياسة صنع أجهزة موافقة وشريطةلهذا النظام األساسي  وفقا  مجال اإلحصاء 

 .األفريقي لالتحاد الصلة
 

 25 لمادةا
 الشؤون االقتصادية إدارة دور

 

لمركز ا التآزر بين الموضوع،السياسات بشأن  إدارة باعتبارها االقتصادية،إدارة الشؤون  تضمن

 .والمفوضية األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء
 

 26 المادة
 تعديالتال

 .المتخصصة الفنية اللجنةعلى توصية من  بناء   األساسي النظام هذا تعديل يجوز. 0

 .االتحاد مؤتمراعتمادها من قبل  فورالتنفيذ  حيز التعديالت دخول. يبدأ 9

 

 27 المادة
 التنفيذ حيز دخولال

 

 .االتحاد مؤتمرمن قبل  اعتماده بعد الحاليالنظام األساسي  تنفيذ يبدأ


