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 ديباجة

 

 األفريقي؛ االتحاد في األعضاء الدول نحن،
 

 .األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون في المكرسة والمبادئ باألهداف نسترشد إذ

 

 المهاجرين من بالمائة 22 من أقل وأن القارة، داخل يحدث إفريقيا في الهجرة ثلثي حوالي أن علما نحيط وإذ

 أوروبا إلى األفريقيين المهاجرين من بالمائة 15 من أقل يهاجر حيث إفريقيا، خارج إلى هاجرواي إفريقيا من

 .الشمالية أمريكا أو

 

 أحدث رتواف يعتبر القارة، في تحدث األفريقية الهجرة من كبيرة نسبة ألن نظرا أنه االعتبار في نضع وإذ

 مانض أجل من األدلة على القائمة للتدخالت بالنسبة األهمية بالغ أمرا وأنماطها الهجرة اتجاهات عن المعلومات

 أفريقيا؛ لصالح للظاهرة متسقة إدارة

 

 ياناتالب جمع وتعقد الحدود عبر التسلل وسهولة الهجرة، حركات لغالبية الرسمي غير الطابع بأن نسلم وإذ

 صعبة؛ عملية الهجرة حركات إدارة جعل قد القاري، الصعيد على البشري التنقل حول

 

 التي والنتائج 2006 لعام األفريقي لالتحاد الهجرة سياسة إلطار 2017 في أجري الذي بالتقييم علما نحيط وإذ

 ليميةوإق وطنية سياسات وضع يعيق الذي األمر الهجرة، عن ةمحدثو موثوقة بيانات انعدام شأنب إليها توصل

 الهجرة؛ بشأن مستنيرة وقارية

 

 وأن ككل، والقارة األعضاء الدول على بالفائدة تعود أن جيد بشكل تدار التي الهجرة شأن من بأنه نسلم وإذ

 لقارة؛ا في متسق هجرة نظام ييسر أن بإمكانه الهجرة بشأن والمحدثة الجيدة البيانات توافر

 

 مسائلل اإلفريقي االتحاد مناصر السادس، محمد الملك الجاللة صاحب بقيادة المغربية المملكة بالتزام نقر وإذ

 .أفريقيا في الهجرة إدارة بتحسين الهجرة،

 

 العادية ةالدور إلى المغربية المملكة قدمتها التي بالهجرة، المعنية األفريقية األجندة أن االعتبار في نضع وإذ

 الهجرة ائللمس خاص مبعوث وتعيين للهجرة أفريقي مرصد إنشاء اقترحت األفريقي، االتحاد لمؤتمر الثالثين

 القارة؛ في أفضل بشكل الهجرة إدارة تعزيز أجل من

 

 والذي )Assembly/AU/Dec.695(XXXI) الهجرة األفريقي مرصدال إنشاء بشأن المؤتمر قرار إلى نشير وإذ

 المنعقدة 771 جلسته في واألمن السلم مجلس قرار ويؤيد أفريقيا، في الهجرة حالة إزاء قلقه عن مجددا يعرب

 المغرب؛ في للهجرة األفريقي مرصدال إنشاء اقترح الذي ، 2018 مايو 11 في

 

 ، XXI)(X (Assembly/AU/Dec.695( األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر بمقرر نسترشد وإذ

 حمدم الجاللة صاحب من اقتراح على بناء ،المغربية المملكة في هجرةلل فريقياأل مرصدال إنشاء أيد الذي

 الهجرة؛ لمسائل األفريقي االتحاد ومناصر المغرب ملك السادس،
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 القدرات/الترتيبات وتعزيز بوضع يوصي الذي 2018 لعام األفريقي لالتحاد الهجرة سياسة إطار تأكيد نعيد وإذ

 وتقاسمها؛ وتحليلها البيانات وجمع الهجرة بأبحاث الخاصة القارية

 

 يوصي الذي )1) األول بالهدف المتعلقة "و" الفرعية فقرته في الهجرة بشأن العالمي الميثاق إلى نشير وإذ

 تعزيزو إنشاء خالل من األدلة على القائمة للسياسات كأساس ومفصلة دقيقة بيانات واستخدام جمع بضرورة
 ؛للهجرة األفريقي المرصد مثل بالهجرة، المعنية اإلقليمية المراصد / المراكز

  

 التعجيل المفوضية من طلب الذي )DEC.730 / AU (XXXII)) 730 قم المؤتمر مقرر إلى نشير وإذ

 لترحيبا مع األساسي، نظامه وكذلك المرصد إنشاء على المترتبة والمالية والهيكلية القانونية اآلثار بتحديد

 الصدد؛ هذا في المغربية المملكة حكومة مع بالتعاون المفوضية أحرزته الذي بالتقدم

 

 قاري؛ نطاق ذات بوالية يتمتع األفريقي االتحاد لمفوضية اتابع متخصصا فنيا مكتبا يشكل المرصد أن نؤكد وإذ

 

 بشأن III Annex Rev.1 (VII) EX.CL/195  التنفيذي المجلس مقرر من الثالث الملحق االعتبار في نأخذ وإذ

 األفريقي؛ االتحاد أجهزة استضافة معايير

 

 بشأن لعامةا االتفاقية مع تمشيا للهجرة األفريقي المرصد باستضافة المغربية المملكة حكومة بالتزام نقر وإذ

 الوحدة منظمة وحكومات دول رؤساء مؤتمر اعتمدها التي األفريقية الوحدة منظمة وحصانات امتيازات

 قياألفري االتحاد بين المبرم التكميلي المضيف البلد واتفاق غانا ،أكرا في 1965 أكتوبر 25 في ريقيةاألف

 ؛2018 ديسمبر 10 في راكشم في المغربية المملكة وحكومة

 

 :يلي ما على تفقن
 

 األول الفصل

 

 1 المادة

 التعريفات

 

 لها: الموضحة المعاني التالية والعبارات للمصطلحات يكون األساسي، النظام هذا ألغراض

  

 متخصص فني كمكتب يعمل والذي ،للهجرة األفريقي مرصدال :"المرصد" أو "AMO"  بمختصر يقصد

 للمفوضية؛

 

 في عليه المنصوص النحو على األفريقي االتحاد وحكومات دول اءرؤس مؤتمر :"المؤتمر"  بكلمة يقصد

 األفريقي؛ لالتحاد التأسيسي القانون

 

 ألفريقيا لالتحاد التأسيسي القانون في عليه المنصوص النحو على األفريقي االتحاد :"االتحاد" بكلمة يقصد

 ؛2001 مايو 26 في التنفيذ حيز دخل والذي ، 2000 يوليو 11 في المعتمد
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 للهجرة؛ األفريقي المرصد ادارة مجلس  “:المجلس” بكلمة يقصد

 

 التحادل التأسيسي القانون في عليه المنصوص النحو على األفريقي، االتحاد أمانة :"المفوضية" بكلمة يقصد

 األفريقي؛

 

 المانحة والجهات التنمية، ووكاالت األطراف، متعددة المؤسسات اإلنمائيون": "الشركاء بعبارة يقصد 

 المرصد؛ في ذلك غير أو ماليا   تساهم التي والمؤسسات

 

 في هعلي المنصوص النحو على األفريقي االتحاد لوزراء التنفيذي المجلس :"التنفيذي المجلس" بعبارة يقصد

 األفريقي؛ لالتحاد التأسيسي القانون

 

 وظفينالم وقواعد للوائح وفقا مؤقت ا تعيينهم يتم الذين المسؤولين، بخالف األفراد، :"الخبراء"  بكلمة يقصد

 ؛للمرصد محددة بمهام للقيام لخاصةا مؤهالتهم بسبب

 

 التي األفريقية الوحدة منظمة وحصانات امتيازات بشأن العامة االتفاقية :"العامة االتفاقية" بعبارة يقصد

 غانا؛ ،أكرا في 1965 أكتوبر 25 في األفريقية الوحدة منظمة وحكومات دول رؤساء مؤتمر اعتمدها

 

 المغربية؛ المملكة حكومة :"الحكومة " بكلمة يقصد

 

 االتحاد ومفوضية المغربية المملكة حكومة بين المضيف البلد اتفاق :"المضيف البلد اتفاق" بعبارة يقصد

 للهجرة؛ األفريقي المرصد استضافة بشأن األفريقي

 

 ؛المغربية المملكة :"المضيف البلد" بعبارة يقصد

 

 األفريقي؛ االتحاد في العضو الدولة  :العضو" الدولة" بعبارة يقصد

 

 يدوالتقال والسياسات واللوائح والقوانين القانونية للقواعد المجتمعة األُُطر” :"الهجرة إدارة" بعبارة يقصد

 وتنظم شكلت التي الصلة ذات والعمليات والدولية) واإلقليمية والوطنية الوطنية )دون التنظيمية الهياكل وكذلك

  .“الدولي التعاون وتعزيز والمسؤوليات الحقوق ومعالجة أشكالها، بجميع بالهجرة يتعلق فيما الدول نهج

 

 حدود عبر أخرى إلى جغرافية وحدة من األشخاص من مجموعة أو شخص انتقال" :"الهجرة" بكلمة يقصد

 لية.األص نشأتهم مكان غير آخر مكان في مؤقت ا أو مسمى غير أجل إلى االستقرار بقصد ، سياسية أو إدارية

 لفردل القانوني الوضع في تغيير إلى يؤدي مما دولية، حدود عدة أو الدولية ودحدال أحد عبور على ينطوي وهو

 في اإلقامة ومدة األصلي نشأتهم كانم من الغياب مدة حسب ،"دائمة" أو" مؤقتة" الهجرة تكون وقد المعني.

 للهجرة) الدولية المنظمة). )"المقصد مكان

 

 ؛لهجرةل األفريقي مرصدال :"المرصد"  بكلمة يقصد

 

 األفريقي؛ لالتحاد بها المعترف اإلقليمي التكامل لبنات :"اإلقليمية االقتصادية المجموعات"  بعبارة يقصد
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 للمرصد؛ اإلدارية الهيئة :"األمانة" بكلمة يقصد

 

 المرصد؛ والية يحدد الذي القانوني الصك هذا :"األساسي النظام"  بعبارة صديق

 

 الهجرةب المعنية األفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة الفنية اللجنة :"المتخصصة الفنية اللجنة” بعبارة يقصد

 داخليا ؛ والنازحين والالجئين

 

 بشأن العالقات الدبلوماسية؛ 1961اتفاقية فيينا لعام   اتفاقية فيينا":"يقصد بعبارة 

 

 والعكس معالج تشمل أنها على المفرد المصطلح في عنها المعبر الكلمات تفسير يجب األساسي، النظام هذا وفي

 صحيح.

 

 2 المادة

 للمرصد القانوني الوضع

 للمفوضية. تابعا متخصصا فنيا مكتبا باعتباره المرصد إنشاء هذا، بموجب يتم، .1

 في بما هامه،م وممارسة بأهدافه للوفاء الالزمة المضيف البلد اقليم في القانونية باألهلية المرصد يتمتع .2

 :أجل من هليةاأل ذلك
 

 الدخول في التعاقدات؛  )أ

 امتالك والتخلص من الممتلكات الثابتة والمنقولة؛ )ب

 .والدفاع فيهاالدخول في اإلجراءات القانونية  )ج

 3 المادة

 واألهداف الغرض

 الغرض .1

  أفريقيا. في الهجرة دارةإل العام النظام تحسين )أ

 اتسياس وضع في األفريقية البلدان وتوجيه الهجرة بيانات في القصور أوجه معالجة على العمل )ب

 الهجرة؛

 األهداف .2

 التالية: األهداف للمرصد يكون
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 البحوث؛ من المزيد إلجراء بالهجرة المتعلقة للبيانات وموحد مركزي بمصدر القارة تزويد )أ

 ؛األشخاص تنقلو الهجرة بشأن األفريقية ةالقار في المعرفة قاعدة تعزيز )ب

 األفريقي؛ االتحاد في الهجرة بشأن األدلة على القائمة والتدخالت السياسات في المساهمة )ج

 الهجرة، وبحوث لدراسة األفريقي المركز سيما وال ،الهجرة حول القائمة األخرى ادراتالمب دعم )د

 حصاءلإل األفريقي االتحاد ومعهد النظامية، غير الهجرة لمكافحة السودان في القاري العمليات ومركز

(STATAFRIC،( الهجرة بيانات ومراكز األعضاء للدول التابعة إلحصاءاتل الوطنية والمكاتب 

 وخارجها. أفريقيا في

 4 المادة

 المبادئ

 التالية: للمبادئ وفقا مهامه المرصد يؤدي

 االتحاد في األعضاء الدول سيادة واحترام عضو، دولة ألي الداخلية الشؤون في التدخل عدم .1

 الوطنية؛ وقوانينها األفريقي

 لتأسيسيا للقانون وفقا   الرشيد والحكم القانون وسيادة اإلنسان وحقوق الديمقراطية المبادئ احترام  .2

 من وغيرها اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق

 الصلة؛ ذات الصكوك

 دالحيا ئومباد األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول في القانون إنفاذ أجهزة أخالقيات احترام .3

 البراءة؛ وقرينة والنزاهة

 .بها واالعتراف صدللمر األفريقية الملكية احترام .4

 5 المادة

 األساسية المرصد وأنشطة مهام

 التالية: األساسية بالمهام المرصد يضطلع أعاله، المذكورة األهداف لتحقيق سعيا .1

 

 هذال الهجرة بشأن أدوات وتطوير ،مشاركتهاو وتحليلها البيانات جمع خالل من الهجرة تدفقات رصد )أ

 الغرض؛

 ؛الهجرة بيانات جمع عن المسؤولين الوطنيين يينقياألفر اإلحصائيين تضم شبكة إنشاء )ب

 ؛والتنمية الهجرة بين للترابط فضلأ فهم أجل من توافرها وتحسين البيانات مواءمة )ج

 االتحاد لقب من بها ترفالمع يميةاإلقل االقتصادية المجموعات في لهجرةل إقليمية بيانات راكزم إنشاء )د

 ؛األفريقي

 جلأ من ،اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المرصد بين شبكة إنشاء خالل من معلومات نظام إنشاء )ه

 ؛بانتظام والمعلومات البيانات ادلتب
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 عووض هاوتحليل الهجرة بيانات جمع مجال في القدرات وبناء والتدريب الفنية المساعدة توفير )و

 تها؛سياسا

 ؛التنمية خطط وفي الفقر من الحد تاستراتيجيا في المهاجرين إدماج تعزيز )ز

 ؛ورفاههم وكرامتهم احترامهم ضمانل ينللمهاجر الشخصية البيانات حماية تشجيع )ح

 لهجرة؛ا عن تقارير إلعداد دائم أفريقي نظام وإنشاء أفريقيا في الهجرة وضع عن تقارير ونشر إعداد )ط

 سقةنم تحليالتو ببيانات السياسات نعيصا لتزويد أفريقيا في قائمةال البحثية المراكز من شبكة إنشاء )ي

 ؛األقاليم بين وفيما االقليم داخل الهجرة بشأن مصداقية وذات

 فريقيةاإل الهجرة حركات عن المحدّثة البيانات إلى الوصول تتيح لهجرةا بشأن أفريقية بوابة إنشاء )ك

 وخارجها؛ أفريقيا داخل
 

 الثاني صللفا

 المرصد وهيكل إدارة

 

 6 المادة

 المرصد دارةا

 

 :يتكون المركز من الهيئتين التاليتين .1

 ؛مجلس اإلدارة )المجلس) (أ

 األمانة (ب

 

 7 المادة

 المجلس مهام

جلس ل المتقاريره من خالل المفوضية إلى جهاز صنع السياسات المعني، ويمث جلسيقدم الم .1

 ويتولى اإلشراف العام عليه.  صدأعلى هيئة إلدارة المر

 تتمثل مهام المجلس فيما يلي: .2

 ؛صدإلشراف على اإلدارة العامة للمرا (أ

 االستراتيجي لألمانة؛ توجيهتوفير ال (ب

 وخطط عمله وميزانياته السنوية؛ صداعتماد الخطط االستراتيجية للمربحث و (ج

علقة المالية والمسائل المتاإلشراف على تنفيذ الخطط االستراتيجية، بما في ذلك المسائل  (د

 بالميزانية؛

 ؛صدعديالت على النظام األساسي للمرالتوصية بالت (ه

 واليته؛ل صدالمر ضمان تنفيذارد لمساعدة األمانة في تعبئة المو (و

ول السياسات لالتحاد األفريقي ح تقديم تقارير سنوية من خالل المفوضية إلى أجهزة صنع (ز

 .نشطة المرصدأ

 

 8 المادة

 واليته ومدة المجلس تشكيل

 

 :المجلس على النحو التالي يتشكل .1
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مدة ل التحاد األفريقيل خمسةالمن األقاليم  اقليم كل نعن ممثال من الخبراء في مجال الهجرة )2) اثنان )أ

كامل حقوق التصويت. ويتم ترشيح الخبراء من قبل اللجنة  ويكون لهم .) غير قابلة للتجديد2عامين )

 الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا عقب عقد المشاورات الالزمة؛

 ، ويتمتع بكامل حقوق التصويت؛مجموعة اقتصادية إقليمية) عن الدول األعضاء عن كل 1ممثل واحد ) )ب

 حقوق التصويت؛ مع كامل ) عن البلد المضيف1ممثل واحد ) )ج

 ام)ال يحق له )، وادارة الشؤون االقتصادية)إدارة الشؤون االجتماعية المفوضيةعن  )2) ن اثنانممثال )د

 )؛ماالتصويت بحكم منصبه

يت )ال يحق له التصو األفريقي للهجرة )أو نائبه/ نائبتها) والذي يعمل كأمين للمجلس المرصدمدير   )ه

 بحكم منصبه)؛

 بحكم منصبه)؛ ال يحق له التصويت ) الهجرةبحوث و ةدراسلي لمركز األفريقمدير ا )و

حكم بال يحق له التصويت ) سودان لمكافحة الهجرة غير النظاميةالقاري في المدير مركز العمليات  )ز

 منصبه)؛

 التصويت بحكم منصبه)؛ ال يحق له )   StatAfricي لإلحصاءالمدير التنفيذي لمعهد االتحاد األفريق )ح

ال ) )1الذي يقدم المشورة القانونية حسب االقتضاء ) ،ها/ممثلأو ممثله ،للمفوضيةالمستشار القانوني  )ط

 تصويت بحكم منصبه)؛ال يحق له

اعاته على أساس من المهنيين ذوي الصلة لحضور اجتم أصحاب الخبرات الفنيةيجوز للمجلس دعوة  .2

 .مخصص حسب الضرورة

 األعضاء الممثلة في المجلس.الدول  بين مجلس منرئيس الينتخب  .3

 

 9 المادة

 المجلس في القرار صنع وإجراءات القانوني والنصاب االجتماعات،

 

 يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل عام؛ .1

 

دورة استثنائية، وفق ا لقواعد إجراءاته، رهنا بتوافر  لالنعقاد فيمجلس يتم دعوة اليجوز أن  .2

 األموال بناء  على طلب من:

 أو نصف أعضائه؛ (1

 .أجهزة صنع السياسات في االتحاد (2

 

 .أعضاء المجلس إجماليجتماعات المجلس بحضور ثلثي يكتمل النصاب القانوني ال .3

 

 10 المادة

 األمانة

 .دصذ االستراتيجيات واألنشطة بالمرتكون األمانة مسؤولة عن التسيير اليومي لتنفي .1

 يقوم نائب المدير بمهامه بالنيابة عنه/عنها.يرأس األمانة مدير وفي حالة غياب المدير،  .2
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موظفين ال قواعدى موافقة المجلس وفقا للوائح وتعين المفوضية المدير ونائب المدير بناء  عل .3

 .النظاميين موظفي المفوضية من ليكونوااالتحاد األفريقي، ب

 

 11 المادة

 المدير

 .المدير هو الرئيس التنفيذي للمرصد .1

 :فيما يلي في المفوضية، تتمثل مهام المدير الشؤون االجتماعيةتحت إشراف مفوض  .2

 

  حسب االقتضاء؛ والمفوضيةتنفيذ توجيهات المجلس  )أ

ات لسياسلوفقا  للمرصداليومية واالدارة العمليات  واإلشراف على تنظيم وتنسيق وتوجيه )ب

 ؛واالتحاد األفريقي مجلساللخطط االستراتيجية التي وافق عليها وا

 وتقييم التقدم المحرز مع للمرصد وضع وتنفيذ أهداف البرامج والسياسات والخططتخطيط و )ج

 ضمان الكفاءة وفعالية التكلفة؛
سالته في تنفيذ ر صدة العامة والتمثيل المؤسسي للمرتوفير التخطيط االستراتيجي واإلدار )د

 وغاياته وأهدافه االستراتيجية؛

والميزانيات، والبيانات المالية والتقارير التشغيلية إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية،  )ه

 وتقديمها إلى المجلس والمفوضية؛ صدللمر

ورسالته ومبادئه التوجيهية وضمان تنفيذها على  المرصد ضمان وضع والتواصل بشأن رؤية )و

 جميع المستويات؛

ج واألنشطة اماقتراح تحالفات وشراكات استراتيجية على المجلس من أجل التنفيذ المشترك للبر )ز

 مع الشركاء اإلنمائيين؛

 ؛صدع بفاعلية بأدوار اإلدارة للمرلمجلس لالضطاللأمين ك العمل )ح

 في الشراكات والتجمعات القارية والدولية؛ صدحدث رسمي وممثل رسمي للمرمتك العمل )ط

 ؛المساءلةتعزيز ثقافة تنظيمية، أخالقية، ومستنيرة وشفافة قائمة علي  )ي

ضمان تنسيق أنشطة المرصد بالتعاون مع مؤسسات إحصاءات الهجرة متعددة األطراف  )ك

 األخرى والشركاء؛ القارية واإلقليمية والوطنيةو

الدعوة نيابة عن المجلس والمرصد بشكل عام لضمان تقديم مواقف وإجراءات المرصد بنجاح  )ل

 ؛إلى جميع األطراف المعنية

يث يسعى المرصد إلى مماثلة حالماكن األوالمؤتمرات أو  في جميع االجتماعات مرصدتمثيل ال )م

 ؛وأهدافه االستراتيجيةرسالته لتعزيز  االعتراف به

صحاب المصلحة تقديم مشورة الخبراء إلى المجلس واالتحاد األفريقي ودوله األعضاء وأ )ن

 ؛الرئيسيين والشركاء

 مهامهنجاز إلالموارد المالية الالزمة  تتماشى معلديه خطة عمل سنوية،  مرصدتأكد من أن الال )س

 ؛األساسية واألهداف والغايات التي تتمحور حول النتائج

 ؛اإلشراف على تنفيذ اتفاق البلد المضيف  )ع

 وضيةوالمف ا الصدد، من المجلس، في هذالقانونية وطلب التوجيه اتتفاقاإلشراف على جميع اال )ف

   ؛عند الضرورة
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 لىالحصول عالقيادة والتوجيه في الجهود الرامية إلى تحديد والشراكة مع المجلس، توفير ب )ص

 ية لبرامج المرصد ومبادراته.فندعم المساعدة ال

اقتراح الميزانية السنوية على المجلس ومفوضية االتحاد األفريقي بما يتماشى مع العمليات  )ق

 والمواعيد الزمنية القائمة؛ 

 به المفوضية. عهدتأداء أي وظائف أخرى بما يتماشى مع أهداف المرصد وكما  )ر

 

 12المادة 

 المدير نائب

 :يلي ما لمديرا نائب مهام وتشمل المدير، أمام مسؤوال المدير نائب يكون

فيما  دإدارة المرص بشأنالتوجيه ويقوم باإلشراف وتوفير  المدير يكون نائب المدير مسؤوال أمام .1

 للمرصد األفريقي للهجرة.  والمالية واالدارية يتعلق بالعمليات البرامجية

ة للمرصد األفريقي للهجر األعمالعمليات تسيير  عن ضمان تنفيذ نائب المدير مسؤواليكون  .2

حاد د االتوضمان االمتثال للوائح وقواع الل تنسيق العمل اليومي للموظفينمن خ ةعاليبجودة 

  ؛االقتضاءاألفريقي حسب 

 تتمثل مسؤولياته الرئيسية فيما يلي: .3

 ، بما في ذلكت البرامجية والمالية واإلداريةتقديم المشورة وتوجيه إدارة المرصد في العمليا (أ

امج الحرجة سات التشغيلية واإلجراءات والنظم، ودعم عمليات البرخطط العمل والسيا

 والروتينية.

اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والمشتريات  ، بما في ذلكتيسير دعم إدارة البرامج (ب

وشبكات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسفر وإدارة المرافق وغيرها من المهام المنفذة في كل 

 من المقر والمرصد.

 اإلشراف على تطوير أهداف البرنامج وخطط عمل الموظفين. (ج

 عمل من قبل الموظفين.ضمان تنفيذ األهداف والغايات االستراتيجية وخطط ال (د

 اإلشراف على تقارير الموظفين وإعداد التقارير التنفيذية لإلدارة. (ه

لك ، بما في ذاالتحاد األفريقي ولوائح متثال الوكالة العام لقواعدالعمل مع الموظفين لضمان ا (و

وظائف الدعم اإلداري التي تتم معالجتها  للمعامالت بشأنواإلجراءات المعمول بها  التوثيق

 بواسطة أقسام خدمة االتحاد األفريقي.

 ضمان التقييمات الدورية للموظفين. (ز

 مراجعة الحساباتبما في ذلك تلك الالزمة ل -تسهيل ودعم مهام المساءلة المؤسسية الشاملة  (ح

ووضع الميزانيات والتحليل المالي والمشتريات واألصول الرأسمالية وإدارة الممتلكات وكشوف 

التي يتم تنفيذها ومراقبتها وفق ا للضوابط  -واإلجراءات التشغيلية األخرى المرتبات واألنظمة 

 الداخلية لالتحاد األفريقي والمرصد.

 العمل كمدير رئيسي لميزانية المرصد. (ط

لى علم لعليا ع، مع إبقاء اإلدارة انسيق تنفيذ هذه األدوات وتشغيلهاوإدارة أطر الميزانية وت وضع (ي

 .حسب االقتضاء

ول والمشاكل التي تح المسائلللوكالة مع أقسام خدمة االتحاد األفريقي لحل  جهة تنسيقالعمل ك (ك

 دون تقديم الخدمة من طرف إلى طرف.

، مثل لوكاالت متعددةدارية اإل في اطار النظماإلجراءات الروتينية  مراجعة ومعالجة اعتماد (ل

 المشتريات والسفر.
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 مجموعة كاملة من الدعم اللوجستي والمشتريات والسفر ، الذين يوفروناإلشراف على الموظفين (م

 أداء واجبات أخرى يكلفه بها المدير. (ن

 

 13  المادة

 نواآلخر نوالموظف

 البيانات، جمع/االستقصائية بالدراسات  أخرى، أمور بين من ،مكلفون نآخرو موظفون رصدبالم يعمل

 واصلوالت والندوات، الفعاليات وإدارة واإلدارة، البشرية، الموارد وتنمية والمالية، والمنشورات، والتحليل،

 الهيكل سياق فيو األفريقي االتحاد موظفي ولوائح قواعدل وفق ا فوضيةالم قبل من همتوظيف ويتم  والعمليات،

 المعتمدة. والميزانية المعتمد

 

 14 المادة

 والمساهمات الميزانية

 

 ميزانية االتحاد األفريقي؛ضمن  لمرصدل العاديةميزانية التندرج  .1

 ؛ دصتشمل المصادر األخرى لتمويل المر يجوز أنلالتحاد األفريقي،  العاديةباإلضافة إلى الميزانية  .2

 مساهمات طوعية من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛ (أ

 التحاد األفريقي والمفوضية؛لمساهمات من شركاء التنمية  (ب

 مساهمات من القطاع الخاص؛ (ج

 من المؤسسات الوطنية واإلقليمية؛ مساهمات (د

 .المالية لالتحاد األفريقيواللوائح لقواعد لأي مصدر تمويل آخر وفق ا   (ه

 .لجدول الزمني لميزانية االتحاد األفريقيا نفس هو صديكون الجدول الزمني لميزانية المر .3

 للمرصد.يتحمل االتحاد مرتبات الموظفين والمصروفات اإلدارية والميزانيات ذات الصلة . 4

من موارد االتحاد اإلفريقي، أو ضمن المساهمات الطوعية من الدول األعضاء المرصد يتم تمويل برامج . 5

 .األخرى، أو بتمويل من شركاء التنمية

 .تحاد األفريقيالمالية لال للقواعد واللوائحها وفق ا في نظرالو ميزانيةاليتم إعداد . 6

 

 15 المادة

 المرصد مقر
 .المملكة المغربيةبيكون مقر المركز في الرباط،  .1

 العضو الدولة تحملت المرصد، ومؤتمرات اجتماعات ستضافةا األعضاء الدول إحدى عرض حالة في .2

 المضيف. البلد خارج لدورةا عقدل نتيجة المرصد يتكبدها التي اإلضافية النفقات جميع

 

 16  المادة

 السلوك مدونة

 تعليمات من أي تلقيأو قبول ، واجبهمأداء  ال يجوز للمدير والموظفين اآلخرين في المرصد، في  .1

 حكومة أو أي سلطة أخرى غير االتحاد.
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وال  ،ت المدير وأي موظف آخر في المرصدلمسؤوليا الحصري ابعكل دولة عضو باحترام الطتتعهد  .2

 واجباتهم.في أداء  ما التأثير أو السعي للتأثير عليهيجوز له

 

، القيام بأي نشاط أو سلوك دير والموظفين اآلخرين في المرصد، عند أداء واجباتهمال يجوز للم .3

نب التضارب بين المصالح المهنية يجب عليهم تجويتعارض مع أداء واجباتهم بشكل صحيح. 

 فية للتأثير على الممارسة المحايدة لواجباتهم أو مسؤولياتهم الرسمية.والشخصية أو االلتزامات الكا

 

، تقوم لجنة مخصصة معتمدة من المجلس /التزاماتهااللتزاماته مدير المرصدفي حالة عدم امتثال  .4

 بإجراء تحقيق وتقديم تقرير وتوصيات مناسبة للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

 

، تطبق اإلجراءات الداخلية المشار إليها في / التزاماتهافين اللتزاماتهأحد الموظ في حالة عدم امتثال .5

لطعن ايكون للموظف المعني الحق في ولالتحاد األفريقي.  النظام األساسي وقواعد ولوائح الموظفين

 وفق ا  لقواعد ولوائح موظفي االتحاد.

الهدايا والوصايا ، ر وغيره من موظفي المرصد أن يقبل، نيابة عن المفوضيةيجوز للمدي .6

، شريطة أن تكون هذه التبرعات متسقة مع أهداف برعات األخرى المقدمة إلى المرصدوالت

هزة إلى أجبشأن هذه التبرعات  االمدير تقارير قدميوالمرصد ومبادئه وأن تظل ملكا  للمرصد. 

 .المعنيةصنع السياسات 

 

 17 المادة

 األعضاء الدول مع المرصد عالقةو االجتماعية الشؤون إدارة دور

 اآلخرين المصلحة وأصحاب اإلنمائيين شركاءالو

 

حقيق وع بضمان تتقوم إدارة الشؤون االجتماعية بوصفها اإلدارة المعنية بالتنسيق حول الموض .1

 والمفوضية.  رصدالتآزر بين الم

فعالية ت تهدف إلى تحسين يكرس االتحاد، في أدائه لمهامه، الموارد الالزمة إلقامة شراكا .2

 .عملياته

 وأصحاب بعالقات عمل مع شركاء التنمية صدد القارة األفريقية، يحتفظ المرعلى صعي .3

ت ومنظماالمصلحة، وخاصة مع مراكز الفكر المعترف بها والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ث والمركز األفريقي لدراسة وبح ال سيماذات الصلة )األخرى أجهزة االتحاد المجتمع المدني و

 .في تنفيذ واليتهومركز العمليات القاري لمكافحة الهجرة غير النظامية)    الهجرة

ه وينسق عملياتوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية شراكات مع الدول األعضاء  صديقيم المر .4

 .تنفذ مشاريع الهجرة عبر إفريقيا مع المؤسسات اإلقليمية والقارية التي

على نحو وثيق مع مؤسسات الفكر األفريقية في المهجر  صدن المرعيا لتحقيق أهدافه، يتعاووس .5

 لتعاون إلىيسعى هذا اعاملة في قضايا بيانات الهجرة، ووغيرها من مراكز الفكر الدولية ال

 .ضمان التآزر والشراكة

 وأالمجموعات االقتصادية اإلقليمية،  وأالدول األعضاء،  قبل المركز منمن طلب يُ يجوز أن  .6

، والمنظمات الدولية، تقديم المساعدة الفنية في أي مجال األجهزة األخرى لالتحادلمفوضية، وا

 .اختصاصه نطاق يدخل في
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 18 المادة

 والحصانات االمتيازات

 

قية العامة التفايتمتع المرصد في أراضي البلد المضيف باالمتيازات والحصانات المحددة في ا .1

 .واتفاقية فيينا

 والقانون الدولي المطبق االتفاقية العامة. البلد المضيفيكمل اتفاق  .2

 الثالث الفصل

 النهائية األحكام

 

 19 المادة

 اإلجراءات قواعد

 .األفريقي االتحاد وإجراءات قواعدل طبقا المرصد إجراءات قواعد والمفوضية اإلدارة مجلس يعتمد

 

 20 المادة

 التعديل
 توصية:يجوز تعديل النظام األساسي بناء على  .1

 أ. المجلس التنفيذي

 ب. اللجنة الفنية المتخصصة؛ أو 

 ج. المجلس أو مفوضية االتحاد األفريقي.

 تدخل التعديالت حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المؤتمر. .2

 

 21 المادة

 العمل لغات

 

 .األفريقي االتحاد عمل لغات هي المرصد عمل لغات تكون

 

 

 22 المادة

 النصوص حجية

 

 جميعو والبرتغالية، والفرنسية واإلنجليزية بالعربية اصلية نصوص )4) أربعة في األساسي النظام هذا حرر

 الحجية. في متساوية األربعة النصوص

 

 23 المادة

 التنفيذ حيز الدخول

 

 .المؤتمر قبل من اعتماده فور التنفيذ حيز األساسي النظام هذا يدخل

 

 2020 ........................... في المنعقدة للمؤتمر ............... العادية الدورة اعتمدته
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