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 :، الدول األعضاء في االتحاد األفريقيحنن

 ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يوليالصادر عن  Assembly/AU/Dec.44 (III) المقرر إلى شيرنإذ 
 في أفريقيا  الفتيات والمرأةمركز الدولي لتعميم الفي أديس أبابا، إثيوبيا، والذي وافق عمى جعل  4002

(CIEFFA)تحت رعاية االتحاد األفريقي؛  مؤسسة أفريقية 

ذ   االتحاد األفريقي مركزفعيل بإنشاء وت ،أعاله قرر المذكورمفي المؤتمر قد رحب، إلى أن ال شير كذلكنوا 
منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونسكو( رعاية في أفريقيا تحت  الفتيات والمرأة الدولي لتعميم

 في أفريقيا؛ الفتيات والمرأةكمؤسسة لتعزيز تعميم 

ذ  العام الذي عقد في عام  ىاالدورة الثالثين لمؤتمر قد أدرجت، خالل نسكو أن اليو  انضع في اعتبار نوا 
البرنامج العالمي خطة العمل الثانية من في في أفريقيا  الفتيات والمرأةتعميم إنشاء المركز الدولي ل ،9111
 في أفريقيا"؛ الفتيات والمرأةمن المشروع الخاص "بتعزيز تعميم  اجزءباعتباره األول 

ذ   بشأنو بشأن التعاون ساالتفاقات المبرمة بين اليونسكو وحكومة بوركينا فا ا أيضانفي اعتبار ضع نوا 
 بالمركز؛

ذ نعيد التأكيد و واالتحاد األفريقي سبين حكومة بوركينا فا 4002مارس  5في االستضافة المبرم  اتفاقعمى  وا 
 ؛في أفريقيا لمرأةالفتيات واالدولي لتعميم  االتحاد األفريقي مركز بشأن إنشاء مقر

ذ  و وشركاء آخرون، بما في ذلك اليونسكو، من أجل تشغيل سود التي تبذليا حكومة بوركينا فابالجي نقروا 
 المركز؛

ذ نذكرو  ( التي اعتمدتيا الدورة العادية السادسة والعشرون 4045-4092ألفريقيا ) ةاستراتيجية التعميم القاري ا 
ذ نضع في اعتبارناو  لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي الفتيات الدولي لتعميم  االتحاد األفريقي مركزدور  ا 

 في تنفيذ ىذه االستراتيجية؛ في أفريقيا والمرأة

ذ تتماشى مع رؤية  في أفريقيا الفتيات والمرأةالدولي لتعميم  االتحاد األفريقي مركز أن ميمة نشدد عمى وا 
ممرأة األفريقية في جميع المجاالت مع حقوق وفرص ل الكامل تمكينالضرورة التي تنص عمى  4022أجندة 

 ؛ضدىا جميع أشكال العنف والتمييزبما يضمن مكافحة متساوية اجتماعية وسياسية واقتصادية 
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ذ نعقد العزم بإطار قانوني  في أفريقيا الفتيات والمرأةالدولي لتعميم  االتحاد األفريقي مركزتزويد عمى  وا 
 وعممو تحت رعاية االتحاد األفريقي؛ سيرهوتنظيمي ل

 :وافق عمى ما يمين

 1المادة 

 تعريفاتال

 :النظام األساسيي هذا ف

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛ مؤتمر ،"مؤتمرالتعني كممة "
 االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛ ،"االتحاد"عبارة تعني 
 ؛ (لتعميم الفتيات والمرأة في أفريقيا" الدولي االتحاد األفريقي " مركز ،"المركز" كممةتعني 

 مفوضية االتحاد األفريقي؛ ،المفوضية"تعني كممة " 
 رئيس األمانة؛ ،''المدير التنفيذي'' عبارة  عنيت

 تعني عبارة "المؤتمر العام"، المؤتمر العام لميونسكو؛
 األعضاء"، الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.تعني عبارة "الدول 

 االقتصادية اإلقميمية؛المجموعات  ،"المجموعاتتعني كممة "
 ؛في أفريقيا الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم أمانة  ،األمانة""تعني كممة 

في  الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم ل النظام األساسي ،النظام األساسي""تعني عبارة 
 ؛أفريقيا

 متعميم والعموم والتكنولوجيا؛لالمجنة الفنية المتخصصة  ،"المجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة 
 المنشأة بموجب ىذا النظام األساسي؛  يةمجنة التوجييال ،"يةمجنة التوجيهال"تعني عبارة 
 .منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة ،اليونسكو""تعني كممة 

2المادة   
الفتيات مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم أ( يكون القانوني واألهمية القانونية لممركز الوضع  .9

وتخضع ادارتو لألحكام وفق نصوص ىذا  مؤسسة فنية متخصصة تابعة لالتحاد في أفريقيا والمرأة
 .النظام األساسي
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 البمد المضيفأراضي في  في أفريقيا الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم يتمتع  .4
األىمية  وفقا ليذا النظام األساسي، بما في ذلك وأداء مياموالقانونية الالزمة لتحقيق أىدافو بباألىمية 
قامة ثابتة ممتمكات منقولة و وحيازة  اتفاقاتإلبرام   القضائية والدفاع فييا.دعاوى الوا 

 3المادة 

 الرئيسي مقرال

و، بوركينا جادو جفي وا في أفريقيا الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم يكون المقر الرئيسي ل
 .وسفا

 4المادة 

 أهداف المركز
 

 السياساتما يمزم من تقديم  إلى أفريقيا في الفتيات والمرأةلتعميم  الدولي األفريقيالتحاد امركز  ييدف .0
معالجة مسألة ل الصمة ذوي المصمحة أصحاب لجميع والتوجيو واالستراتيجيات العملسارات وم

 مراعية مدارس إنشاء أجل من التعمم بيئة فيالدعوة و  والقيادة واإلنصافبين الجنسين  المساواة
وصوال إلى  األفريقية القارةالتحاق البنات بنظم التعميم والبقاء فييا في  زيادة و  الجنسين بين لمفوارق

  تعزيز التنمية في أفريقيا
  :يمي مابالمركز يقوم  .2

 

 ؛كل من النظامين الرسمي وغير الرسمي في الفتيات والمرأة تعميم تشجيع (أ 
 التنمية؛ وبرامج التعميم سياسات في الجنساني المنظور تعميم تعزيز (ب 
 ؛الفتيات والمرأة تعميم مسائل بشأن األعضاء لمدول التشغيمية القدرات بناء  (ج 
 ؛الفتيات والمرأةتعميم  بشأن والخبرات المعمومات لتبادل اتشبك إنشاء (د 
 ؛الفتيات والمرأة تعميم عزيزشجيع وتلت مثمرة وشراكة لمدعوة مبتكرة وأساليب استراتيجيات وضع (ه 
 ؛الفتيات والمرأة تعميم المتعمقة بقضايا البحوث تشجيع  (و 
 أفريقيا؛ في والنساءبنات لم والتدريب التعميم حالةلالقيام بأنشطة رصد   (ز 
دارتيا والبيانات المعمومات جمععمى  تدريبال تنظيم   (ح    ؛واالستخدام البرمجي ليا و وا 
 .والقارية واإلقميمية الوطنية المستويات عمىورفع تقارير عنيا  برامجالو  المقرراتتنفيذ  رصد  (ط 
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 5المادة 

 إطار تنفيذ البرامج

 بالتعاون مع المؤسسات الوطنية واإلقميمية والدولية. لمفوضيةاينفذ المركز برنامجو كجزء من . 9
لترويج لتعميم ا أجل من ،ويحافظ عمييا ،(9المشار إلييا في الفقرة )يؤسس المركز شبكة مع  المؤسسات  . 4

 .األفريقياالتحاد   أجندةتمشيا مع  ،وتدريبين والمرأةالفتيات 
 

 6المادة 

 واإلطار المؤسسي اإلدارة

 إلدارة الييئات التالية: في أفريقيا الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم خضع ي

 ؛المجنة الفنية المتخصصة .9
 ؛يةمجنة التوجييال .4

 .األمانة  .2

 7المادة 

 يةالتوجيهمجنة التأسيس 
الفتيات والمرأة في  اد األفريقي الدولي لتعميمبموجب ىذا المجنة التوجييية كييئة استشارية لمركز االتح تتأسس
 أفريقيا.

 8 المادة
 التوجيهية المجنة تشكيل

 :مما يمي يةمجنة التوجييالتتألف  .9

 ؛المفوضيةعن ممثل  (أ 

 ؛إقميمن كل ع( 9ممثل واحد )بواقع ( ممثمين عن الدول األعضاء 5) خمس (ب 

  ؛منظمة دولية غير اليونسكوعن ممثل   (ج 

معتمدة حسب األصول لدى االتحاد  األفريقي، منظمة من منظمات المجتمع المدنيممثل عن   (د 
 ؛المفوضية رئيسيعينو  ،الفتيات والمرأةتعميم  فيما يخص قضايا تعمل األفريقي و 

 ( لميونسكو كعضو دائم؛ 9ل واحد )ممث  (ه 
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أمينا سيكون الذي و  في أفريقيا الفتيات والمرأةمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعميم المدير التنفيذي ل (و 
 .يةمجنة التوجييل

 

يجوز لمجنة التوجييية أن تدعو ممثال من الدولة المضيفة لحضور اجتماعاتيا كمراقب وال يكون ليؤالء  .4
 الممثمين حق التصويت.

 بين أعضائيا، رئيسا ونائبا لمرئيس لتيسير اجتماعاتيا وأنشطتيا.تنتخب المجنة التوجييية من  .2

 رئيس.نائب الرئيس أو أي عضو منتخب من بين األعضاء بالعمل ك يقوم في حالة غياب الرئيس، .2

 يتطمب اكتمال النصاب القانوني في أي دورة حضور أغمبية بسيطة من األعضاء؛ .5

ذا ما تعذر ذلك، بتصويت باألغمبية البسيطة من األعضاء قرارات المجنة التوجييية بتوافق اآلراءتكون  .2 ، وا 
 الحاضرين.

 (.4) لمدة سنتينيتولى أعضاء المجنة التوجييية منصبيم     .7

 ،دعوة من المدير التنفيذي لممركزتجتمع المجنة التوجييية مرة واحدة سنويا في دورة عادية بناء عمى  .2
 .ويجوز ليا، رىنا بتوافر الموارد، أن تجتمع في دورات استثنائية، حسب االقتضاء

 

 9 المادة
 مهام المجنة التوجيهية

 :بما يمييةمجنة التوجييالتضطمع 

لعمل المركز وفقا ألحكام ىذا النظام  المخصصةخطة عمل المركز وميزانيتو والموارد النظر في  .9
األساسي. ويجب أال يتجاوز سقف الميزانية المبمغ اإلجمالي لمموارد المتاحة لمسنة المالية المعنية، 

 بما في ذلك المساىمات واإلعانات المدفوعة لممركز؛

حسب  ،سيميامو بموجب ىذا النظام األساأداء  منالمركز تيسير تعبئة الموارد الالزمة لتمكين  .4
 االقتضاء؛

 ؛خطة عمل المركز وضمان تنفيذ برنامجوالنظر في  .2

 .تقرير األنشطة السنوية لممركز النظر في  .2
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 01المادة .

 األمانة

  ادارة السير اليومي لممركز.  عنيكون المدير التنفيذي مسئوال (أ 

وسوف يمثل المركز في جميع المسائل، ويقدم  ل التنفيذي األولىو المسؤو  يكون المدير التنفيذي (ب 
  تقاريره إلى المجنة التوجييية واالتحاد األفريقي حسب االقتضاء.

تكون ميام وتعيين المدير التنفيذي وموظفي األمانة اآلخرين وفقا لييكل واجراءات مفوضية االتحاد  (ج 
 األفريقي.

 التعاون مع المجنة التوجييية.من قبل مفوضية االتحاد األفريقي ب ىيكل األمانة يتحدد  (د 

 00 المادة

 مهام األمانة

 :تضطمع األمانة بالميام التالية 

 لممركزإعداد الميزانية والتقارير المالية  (أ )

الفتيات مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لمدعوة إلى تعميم التعاون الوثيق  (ب )
 في القارة؛ والمرأة

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

 ؛المركزإقامة شراكات استراتيجية في مجاالت اختصاص  (د )

 .القيام بأي ميام أخرى تعتبر ضرورية بما يتماشى مع أىداف االتحاد األفريقي (ه )

 02المادة 

 ميزانيةال

 االتحاد. ميزانيةالمركز جزءا من  ميزانيةتكون  .9
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 لممركز ما يمي: ضافة إلى الميزانية العادية لالتحاد، يمكن أن تشمل مصادر تمويل أخرى إ  .4

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

 ؛مفوضيةالتحاد والل اإلنمائيين شركاءالمساىمات من  .ب 

 القطاع الخاص؛ من مساىمات .ج 

 واإلقميمية وآليات التمويل األخرى؛المؤسسات المالية الوطنية مساىمات من  .د 

 .فريقيد األوفقا لقواعد االتحا يل آخرأي مصدر تمو  .ه 

 

 .التحاداجدول ميزانية المركز ىو جدول يكون  .2

دارة  .2  .لالتحاد األفريقيلمنظم والموائح المالية  وفقاالمركز  أمواليتم تسيير وا 

 03 المادة

 والحصانات االمتيازات

أثناء ميام تقديم المشورة أو المساعدة إلى  ووخبرائ ومرافقو وممتمكاتو وأصولووكل موظفيو يتمتع المركز 
كل االمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في االتفاقية العامة بشأن ب، المركز في أراضي الدولة المضيفة

  .المرفق بيا ، والبروتوكول اإلضافيوحصانات منظمة الوحدة األفريقية امتيازات

 04 المادة

 تعديالتال

 من المجنة الفنية المتخصصة.عمى توصية  تعديل ىذا النظام األساسي بناءً مؤتمر يجوز لم

 05 المادة

 المغات

 .االتحاد المركز ىي لغات عمل عمل لغاتتكون 

 06 المادة

 النفاذحيز  دخولال

 المؤتمر. اعتماده من قبل فور النفاذ حيز  ذا النظام األساسييدخل ى
 ....................................... في ................................. اعتمدته
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