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 ديباجة

 ،دول األعضاء في االتحاد األفريقينحن، ال

 إلى األهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛ إذ نشير
ة في األمن والتنمي تحقيقمة في لمساهبغية امشتركة لتعزيز جهودنا الجماعية اإلرادة السياسية ال وإذ تدفعنا

 وتكامل القارة؛ تكثيف التعاون بين الدول األعضاء، وكذلك لأفريقيا
بأن الجرائم المنظمة عبر  يقرالذي  إلى اإلعالن الرسمي بشأن سياسة أفريقية مشتركة للدفاع واألمن إذ نشيرو

نفصم ارتباًطا ال ي مرتبطبلد إفريقي واحد أي ، وأن أمن من عوامل انعدام األمن يعتبران رالحدود واالتجار بالبش
ات القارية المبادرفي تنسيق التكامل والدعو إلى يالقارة األفريقية ككل، ووأمن بأمن البلدان األفريقية األخرى، 

 بشأن قضايا الدفاع واألمن؛
 مهاجريناالتجار بالبشر وتهريب ال يعتبرالتي وغير النظامية في القارة إزاء تزايد حجم الهجرة  وإذ يساورنا القلق

 ؛من األسباب الرئيسية التي تسّهلها
لمتورطة ا ، وللصالت ما بين هذه الشبكاتاإلجرامية المنظمة عبر الوطنيةالمتزايد للشبكات تطور لل مناوإدراكا 

ألسلحة اباألنشطة اإلجرامية، بما في ذلك االتجار  في االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغير ذلك من أشكال
 ؛ ل األمواليالفدية، وغسب للمطالبة، واالختطاف ، واإلرهابالمخدراتو

بمختلف الصكوك المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار بالبشر التي اعتمدتها  وإذ تسترشد
 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛

الدورة العادية  الصادر عن ((AU/Dec. 728 (XXXII)  2122 في فبراير 827مقرر المؤتمر رقم  إلى إذ نشيرو
ة غير في السودان لمكافحة الهجرالقاري العمليات مركز إنشاء إلفريقي الذي أيد قمة االتحاد ال الثانية والثالثين

النظام  والقانونية المترتبة عليه وتعجيل وضع النظامية وطالب المفوضية بتعجيل صياغة اآلثار الهيكلية والمالية
 ؛للمركزالمؤسس األساسي 

 2122في أبريل  المنعقدة ةإفريقيا الرابع -قمة االتحاد األوروبي خالل  اإلعالن المشترك المعتمد وإذ نالحظ
ز الشراكة عزيت عن طريق، ال سيما بشرتجار بالاألشخاص للتصدي لإل تنقلوحول الهجرة  ،ببلجيكا ،في بروكسل

 والحماية والمقاضاة؛ المنع توالتعاون في مجاال
 ،فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةأجهزة الشرطة واألمن في مكابين  تعاونالبأهمية وضرورة زيادة  وإذ نقر

ول بين الد من خالل تبادل المعلومات واالستخبارات ، وذلكبما في ذلك االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
 ؛ءاألعضا
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الصادر عن القمة  2 رقم من خالل القرار اإلفريقية العربية المعنية بالهجرةالفني لجنة التنسيق إنشاء  وإذ نالحظ
من  ،( والتي تسعى2122دول حول تعزيز الشراكة اإلفريقية العربية )نوفمبر الاإلفريقية العربية الثالثة لرؤساء 

 ؛للهجرة يالشرق المسارا وشبه الجزيرة العربية على إلى معالجة الهجرة بين إفريقي ،بين أمور أخرى

 

تآزر بين المبادرات والبرامج المماثلة في القارة لتعزيز الأوجه  واستحداثبالحاجة إلى التعاون  واقتناعا منا
 أهمية النتائج والفوائد لجميع البلدان األعضاء؛

 

ة تعاون قارية لتبادل المعلومات بين األجهزة على إنشاء مركز للعمليات يكون بمثابة آلي تصميمنا نعلن وإذ
 المماثلة والعمليات المبادرات من وغيرهالقاري  عملياتال مركزاألمنية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي وبين 

 األفريقية فنيال التنسيق ولجنة اإلفريقي، القرن -األفريقي االتحاد مبادرة المثال، سبيل)على  وخارجها القارة في
 ؛لمهاجرينا وتهريب بالبشر االتجار مكافحة في( إلخ ، الرباط وعملية الخرطوم، وعملية بالهجرة، المعنية العربية

 
 Executive Council EX.CL/195 (VII))، الملحق الثالث  221إلى مقرر المجلس التنفيذي رقم وإذ نشير  

Rev.1 Annex III)  ريقي؛بشأن معايير استضافة أجهزة االتحاد األف 
 على ما يلي: نتفق

 الفصل األول
 األساسية ومهامه هأهدافو المركزبتعريف ال

 األولىالمادة 
 تعريفاتال

 :، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى المحدد لهاهذا الميثاقلغرض 

 

فالم حركة واألمتتشمل السجالت والمراسالت والوثائق والمخطوطات والصور الثابتة وال: "المحفوظات"
رة القاري في السودان لمكافحة الهج عملياتمركز اليملكها والتسجيالت الصوتية والسجالت اإللكترونية التي 

 مهامه الرسمية؛ لتنفيذ بهاأو يحتفظ  النظاميةغير 

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛ مؤتمرعني ي :""المؤتمر
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تمد في عنصوص عليه في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الميعني االتحاد األفريقي على النحو الم :"االتحاد"
 ؛2112مايو  22دخل حيز التنفيذ في الذي  ، و2111يوليو  22

 
 ؛سودان لمكافحة الهجرة غير النظاميةمركز العمليات القاري في ال يعني :"المركز"

 

 ألفريقي؛ي القانون التأسيسي لالتحاد اتعني مفوضية االتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه ف :مفوضية""ال

 عني القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛ي "القانون التأسيسي":
 

 متداداتكون قد ارتبكت عند أو على تعني اي جريمة خطيره ذات بعد عابر للحدود  :""الجريمة العابرة للحدود
 ؛ود الخارجية للدول األعضاءن الحدسلبا علي أم وتؤثربها أو تكون مرتبطة ، الحدود الخارجية

 
الجهات المانحة، والمؤسسات و، وكاالت التنميةوالمؤسسات متعددة األطراف،  يقصد بهم :"اإلنمائيونشركاء ال"

  ؛المركزب فيما يتعلقماليًا أو غير ذلك تساهم التي 

التأسيسي  يه في القانونالمجلس التنفيذي لوزراء االتحاد األفريقي كما هو منصوص عل عنيي "المجلس التنفيذي"
 ؛لالتحاد

 
ساس لى أع مؤهالتهم الخاصة بحكمالذين يتم تعيينهم مؤقًتا  ، بخالف المسؤولين،األفراد ،" ُيقصد بهمالخبراء"

 ؛مركزلمؤقت ألداء مهمة محددة ل
 

 مؤتمرها اعتمد تعني االتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة األفريقية التي :االتفاقية العامة"
 ؛في أكرا، غانا 2221أكتوبر  21ريقية في رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األف

 ؛جمهورية السودان ةتعني حكوم :الحكومة""
 

 ؛ركزريقي بشأن استضافة الماالتفاق بين حكومة جمهورية السوادان واالتحاد األفيعنى " "اتفاق البلد المضيف

 ة السودان؛عني جمهوريي ":البلد المضيف"
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ه أو عن طريق التهديد باستعمال القو ،استقبالهمأو إيواؤهم أو  أشخاص أو نقلهم  يعني استقطاب :"االتجار بالبشر"

استغالل أو  السلطة،أو أساءه استعمال  الخداع،أو  االحتيال،أو  االختطاف،أو  اإلكراه،اي شكل آخر من اشكال 
شخص آخر، لغرض  على سيطرة له موافقة شخص نيلل مزاياو الالمدفوعات أ قبول، أو منح أو حالة ضعف

ع وقمع ومعاقبه االتجار باألشخاص، وبخاصه النساء )ا( ، بروتوكول األمم المتحدة لمن 3االستغالل )المادة 

  (0222، مكافحه الجريمة المنظمةل ألمم المتحدةالتفاقية ا، المكمل واألطفال
 
 في االتحاد األفريقي؛ عضاءاألتعني الدول  :"األعضاء الدول"

 
 الشخص من رعاياها يس ذلكلمشروع لشخص إلى دوله طرف لدخول غير االتدبير يعني  :المهاجرين""تهريب 

و مالية أ ةمباشر أو غير مباشر، علي منفع على نحو الحصول،من أجل وذلك ، من المقيمين الدائمين فيهاأو 
مكافحه تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر لكول األمم المتحدة )ا( من بروتو 2ماديه أخرى، )المادة  نفعةم

(. وال يتطلب 2111، الوطنية العابرة للحدودالمكمل التفاقيه األمم المتحدة لمكافحه الجريمة المنظمة  والجو،
 .التجار عنصرا من عناصر االستغالل أو اإلكراه أو انتهاك حقوق اإلنسانا بخالفالتهريب 

 

كذلك و تقاليدلوالسياسات وا لوائح"األطر المشتركة للقواعد القانونية والقوانين والعني ي :رة الهجرة"ادانظام "
 والدولية( والعمليات ذات الصلة التي تشكل وتنظم نهج الدول واإلقليميةالهياكل التنظيمية )دون الوطنية والوطنية 

مسرد ) وق والمسؤوليات، وتعزيز التعاون الدولي"معالجه الحقمن خالل فيما يتعلق بالهجرة بجميع اشكالها، 
  (2127مصطلحات المنظمة الدولية للهجرة بشأن الهجرة، اإلصدار الثالث، 

أو  ةشخاص من وحده جغرافية إلى أخرى عبر حدود ادارية من األ"تعني حركه شخص أو مجموع "الهجرة"
عبور  نطوي عليت. ونشأتهممكان غير مكان  مؤقت فيبشكل ، بقصد االستقرار إلى أجل غير مسمي أو ةسياسي

، مما يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للفرد المعني. وقد تكون الهجرة ةحدود دولي ةأو عد إحدى الحدود الدولية
 ". )المنظمة الدولية للهجرة(في مكان المقصد اإلقامةومده  نشأتهم"مؤقته" أو "دائمة" ، تبعا لمده الغياب من مكان 

  

كمكاتب لمركز الخرطوم أو أي مساحة أو مباني أو هياكل أو  التي يتم تحديدهاالمناطق  تعني "كن العملأما"
مركز الخرطوم مؤقًتا أو دائًما لها يشغ مجاورةأرض أي قطعة وكذلك  والمرافق،منشآت غيرها من المعدات و

 ؛وتعترف لها الحكومة بهذه الصفة
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 التحاد األفريقي؛المعترف بها من قبل االتكامل اإلقليمي  لبناتتعني :  "االقتصادية اإلقليمية المجموعات"

 

 ؛لمركزالمكتب الفني والتشغيلي الدائم لتعني هيئة االدارة و  :األمانة""
 
 ؛لمركزا الذي يحدد والية الصك القانوني يعني هذا :النظام األساسي""
 
 ؛لفهاأو من يخ داخليًا والنازحينلهجرة والالجئين ل تعني اللجنة الفنية المتخصصة  اللجنة الفنية المتخصصة":"
 

 ؛يقصد بهما مفوضية االتحاد األفريقي وحكومة جمهورية السودان ن":االطرف"
 

تعني أنشطة الجريمة المنظمة التي يتم تنسيقها عبر الحدود الوطنية والتي تشمل  :الوطنية" "الجريمة المنظمة عبر
 تنفذ عمليات األعمال غير المشروعة. تخطط وي أكثر من بلد وجماعات أو شبكات لألفراد تعمل ف

 

 بشأن العالقات الدبلوماسية؛ 2222تعني اتفاقية فيينا لعام  :اتفاقية فيينا""
 

 .يحصحالمفرد على أنها تشمل الجمع والعكس  بصيغةفي هذا النظام األساسي، تفسر الكلمات المعبر عنها 
 

 2المادة 

 الوضع القانوني للمركز
 .تابع للمفوضيةمتخصص  فنيكمكتب  هذا، بموجب ،المركز ُينشأ .2

م النظا ذأنشطته وفق هوالقيام بمهامه ، ونونية الضرورية لتحقيق أهدافهلية القااأل المركزيمتلك  .2
  :أهلية ، بما في ذلكاألساسي

 ؛اتالتعاقدالدخول في  .أ
 اقتناء الممتلكات غير المنقولة والمنقولة والتخلص منها؛  .ب
 .دفاع فيهااإلجراءات القانونية وال اذاتخو .ج
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 3المادة 
 الغرض واألهداف

 غرضال .1
ئم المنظمة راجالفيما يتعلق بو نظاميةالهجرة غير ال ادارة خصوصا ،دارة الهجرة في أفريقياإل العامنظام التحسين 

  الوطنية. األخرى عبر

 األهداف .2
 أهداف المركز فيما يلي:تتمثل 

وال سيما االتجار بالبشر وتهريب  الوطنية،مات حول الجريمة المنظمة عبر لتبادل المعلوتوفير منصة  .أ
 المهاجرين؛

 المركز األفريقي لدراسة وبحوث الهجرة، األخرى القائمة بشأن الهجرة وال سيماالمبادرات دعم  .ب
ريقية فالقرن اإلفريقي، ولجنة التنسيق الفني األ -مبادرة االتحاد األفريقيو ،المرصد األفريقي للهجرةو

 وما إلى ذلك، والمبادرات والعمليات المماثلة وعملية الرباط العربية المعنية بالهجرة، وعملية الخرطوم،
 .االتجار بالبشر وتهريب المهاجرينمكافحة في أفريقيا وخارجها ل

 4المادة 

 المبادئ
 :التالية للمبادئ وفقا همهام مركزال يؤدي

 ياألفريق االتحاد في األعضاء الدول سيادة واحترام عضو، دولة ألي الداخلية الشؤون في التدخل عدم .2
 الوطنية؛ وقوانينها

 يسيالتأس للقانون وفقًا الرشيد والحكم القانون وسيادة اإلنسان وحقوق الديمقراطية المبادئ احترام  .2
 كوالصك من وغيرها اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق

 الصلة؛ ذات

 نزاهةوال الحياد ومبادئ األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول في القانون إنفاذ أجهزة أخالقيات احترام .2
 البراءة؛ وقرينة

 .بها واالعتراف لمركزل األفريقية الملكية احترام .2
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 5المادة 

 وأنشطة المركز األساسية مهام

 :فينشطة األساسية للمركز األمهام وال تتمثل

بش    الن االتجار بالبش    ر وتهري   س    تخباراتعاون وتبادل المعلومات واالاء وتوفير منص    ة للتإنش     .1

المهاجرين والجرائم عبر الحدود بين وكاالت إنفاذ القانون في الدول األعض    اء في االتحاد األفريقي 

  األعضاء.وفقًا للقوانين الوطنية للدول 

تبادل المعلومات حول الجريمة  بش       النوخارجها  ارةالق فيتنس       يق مع المبادرات المماثلة تعزيز ال .0

 المهاجرين.وال سيما االتجار بالبشر وتهري   الوطنية،المنظمة عبر 

االتجار بالبش    ر وتهري  المهاجرين بالتعاون مع وكاالت بش    الن تحقيق اللعمل على منع وكش    ف وا .3

 .والدوليةإنفاذ القانون الوطنية واإلقليمية والقارية 

ة لقارية المنسقالتسليم واالستراتيجيات اوترتيبات  ساعدة القانونية المتبادلةلما تيباتتر وتيسير تطوير .4

، وال س    يما االتجار بالبش   ر فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلمكا بين الدول األعض    اء وفيما بينها

 .ذات الصلة ةالدولي سياساتفريقي والوتهري  المهاجرين في إطار سياسات االتحاد األ

دة الدول األعض   اء في االتحاد اإلفريقي على تطوير أو تحس   ين الممارس   ات الجيدة في جمع مس   اع .5

وخاص     ة االتجار بالبش     ر  الوطنية،الحدود وتحليل ونش     ر المعلومات حول الجريمة المنظمة عبر 

 المهاجرين.وتهري  

ار بالبش       ر وال س       يما االتج الوطنية،الحدود عن اتجاهات الجريمة المنظمة عبر  ثوبحالتكليف ب .6

 األفريقي.وتهري  المهاجرين بين الدول األعضاء في االتحاد 

التحاد األفريقي ذات ص   نع الس   ياس   ات لأجهزة  على النحو الذي تطلبهأخرى  ض   طالع بالي مهاماال .7

 ؛الصلة

التجار ا فيما يتعلق بمكافحة) النظاميةفي مكافحة الهجرة غير توفير بناء القدرات والمس     اعدة الفنية  .8

 وإدارة الحدود. (ر وتهري  المهاجرينبالبش

 

 لفصل الثانيا

  المركزوهيكل إدارة 

 

 6المادة 

 المركزإدارة 

 :تينالتالي تينمن الهيئ المركزيتكون  .2
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 )المجلس(؛ مجلس اإلدارة (أ

 .األمانة (ب

 

  7المادة

 اإلدارة مجلس مهام
على أالمجلس  ويمثلي. المعن صنع السياسات، عبر المفوضية، إلى جهاز ريرهااإلدارة تق يقدم مجلس .2

 .ويتولى اإلشراف العام عليه لمركزل إداريةهيئة 

 تتمثل مهام المجلس فيما يلي: .2

 ؛للمركزة العام على اإلدارةاإلشراف  (أ

 ستراتيجي لألمانة؛توفير التوجيه اال (ب

 ؛السنوية هميزانياتو هعملوخطط  للمركزخطط اإلستراتيجية الواعتماد  بحث (ج

 الميزانية؛المتعلقة بالمسائل االستراتيجية، بما في ذلك المسائل المالية و اإلشراف على تنفيذ الخطط (د

 ؛للمركزديالت على النظام األساسي التوصية بالتع (ه

 واليته؛ل المركز ضمان تنفيذلمساعدة األمانة في تعبئة الموارد  (و

 لالتحاد األفريقي حول اتسياسصنع الإلى أجهزة من خالل المفوضية تقديم تقارير سنوية  (ز
 .واإلنجازات التي حققها المركزالتي قام بها نشطة األ

 

 8المادة 

 مجلس ومدة واليتهالتشكيل 

 

 :على النحو التالي المجلسيتشكل  .2

 التحاد األفريقيل (1) خمسةال قاليممن األ اقليمكل  نعن ممثال من الخبراء في مجال الهجرة (2) اثنان (أ
كامل حقوق التصويت. ويتم ترشيح الخبراء من قبل  همويكون ل .( غير قابلة للتجديد2لمدة عامين )

 اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا عقب عقد المشاورات الالزمة؛

 ، ويتمتع بكامل حقوق التصويت؛( عن الدول األعضاء عن كل مجموعة اقتصادية اقليمية2ممثل واحد ) (ب

 مع كامل حقوق التصويت؛ البلد المضيف (ج

 )ال يحق له التصويت بحكم منصبه(؛ )إدارة الشؤون االجتماعية( المفوضيةعن  (2واحد ) ممثل (د
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)أو نائبه/نائبتها( والذي يعمل  مدير مركز العمليات القاري في السودان لمكافحة الهجرة غير النظامية (ه
 ؛()ال يحق له التصويت بحكم منصبه كأمين للمجلس

 يحق له التصويت بحكم منصبه(؛ )الاألفريقي للهجرة  المرصدمدير   (و

 بحكم منصبه(؛ ال يحق له التصويت)  الهجرةبحوث و ةدراسللمركز األفريقي مدير ا (ز

 التصويت بحكم منصبه(؛ ال يحق له ) StatAfric ي لإلحصاءالمدير التنفيذي لمعهد االتحاد األفريق (ح

 ؛(فريبولاألالمنظمة األفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة )( عن 2ممثل واحد ) (ط

 يحق الالمشورة القانونية حسب االقتضاء  ) الذي يقدم ،ها/ممثلأو ممثله ،للمفوضيةالمستشار القانوني  (ي
 تصويت بحكم منصبه(؛ال له

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

 ول األعضاء الممثلة في المجلس.الدمن مجلس رئيس الينتخب  .2

 

 9المادة 

  مجلسالقانوني وإجراءات صنع القرار في النصاب الو جتماعاتالا
 

 .عادية مرة واحدة كل عام دورةفي  يجتمع مجلس اإلدارة .2

 ، رهنا بتوافر األموال بناًء علىلقواعد إجراءاته، وفًقا استثنائية دورة لعقدمجلس تم دعوة الأن ي يجوز .2
 من: طلب

 نصف أعضائه؛ (2

  .في االتحاد اتالسياسصنع أجهزة  (2

 .يكون النصاب القانوني الجتماعات المجلس ثلثي مجموع أعضاء المجلس .2

 

 11المادة 
 األمانة

 . تكون األمانة مسؤولة عن التنفيذ اليومي الستراتيجيات وأنشطة المركز.1

 ير.نائب المد قوم بمهامه، يفي غياب المديرو .انة مدير. يرأس األم2



EX.CL/1221 (XXXVI) vi 

Page 10 

 

10 

وائح ل شى مع ابما يتمرة ااالدمجلس قبل المفوضية بناًء على موافقة . يتم تعيين المدير ونائب المدير من 3
 الموظفين النظاميين في االتحاد األفريقي. من ليكونواوظفي االتحاد األفريقي م وقواعد 

 
 11 المادة

 المدير

 

 .للمركزهو الرئيس التنفيذي  المدير .2

 :ما يليفي، المدير تتمثل مهام، في المفوضيةالشؤون االجتماعية ب المعني مفوضالتحت إشراف  .2

 حسب االقتضاء؛ والمفوضيةتنفيذ توجيهات المجلس  (أ

ت ياساوفقا للخطط والس يهاواإلشراف عل للمركزامة عالدارة اإلالعمليات اليومية وتنظيم وتنسيق وتوجيه  (ب
 ؛فريقيواالتحاد األ مجلسالاالستراتيجية التي وافق عليها 

اءة مع ضمان الكفوضع وتنفيذ أهداف سياسات وبرامج المركز وخططه وتقييم التقدم المحرز تخطيط و (ج
 التكاليف؛وفعالية 

وأهدافه  غاياتهومهمته  تنفيذفي  للمركزوالتمثيل المؤسسي  العامةالتخطيط االستراتيجي واإلدارة  توفير (د
 ؛االستراتيجية

 هاوتقديم لمركزلوالبيانات المالية والتقارير التشغيلية  ،والميزانيات ،يليةإعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغ (ه
 ؛إلى المجلس والمفوضية

ه التوجيهية وضمان تنفيذها على جميع المركز ومهمته وقيم ضمان وضع والتواصل بشأن رؤية (و
 المستويات؛

 طةشترك للبرامج واألنشمن أجل التنفيذ الم اإلدارة مجلسعلى استراتيجية تحالفات وشراكات  اقتراح (ز
 ؛اإلنمائيينشركاء مع ال

 لمجلس؛ل أمينك العمل (ح

 ؛اكات والتجمعات القارية والدوليةفي الشر للمركزرسمي المتحدث رسمي وممثل العمل ك (ط

 ؛لمساءلةوقائمة على ا وشفافةأخالقية ومستنيرة وتعزيز ثقافة تنظيمية  (ي

ن والقاريي طرافلشركاء اآلخرين متعددي األوا ضمان تنسيق أنشطة المركز بالتعاون مع المؤسسات (ك
 ؛واإلقليميين والوطنيين



EX.CL/1221 (XXXVI) vi 

Page 11 

 

11 

الدعوة نيابة عن المجلس والمركز ككل لضمان تقديم مواقف وإجراءات المركز بنجاح إلى جميع  (ل
 المعنية؛األطراف 

 حيث يسعى المركز إلى االعترافمماثلة الماكن األتمثيل المركز في جميع االجتماعات والمؤتمرات أو   (م
 االستراتيجية؛لتعزيز مهمته وأهدافه  به

صحاب المصلحة الرئيسيين تقديم مشورة الخبراء إلى المجلس واالتحاد األفريقي ودوله األعضاء وأ (ن
 ؛والشركاء

ه مهام ة لتحقيقبما يتماشى مع الموارد المالية الالزم سنوية،لديه خطة عمل  كزالتأكد من أن المر (س
 ؛وجهة نحو تحقيق النتائجالم غاياته وأهدافهاألساسية و

 ؛البلد المضيفاإلشراف على تنفيذ اتفاق  (ع

دد، هذا الص والمفوضية فياإلشراف على جميع االتفاقيات القانونية وطلب التوجيه من مجلس اإلدارة  (ف
 ؛القتضاءعند ا

ات الحكومة المضيفة والهيئضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن  (ص
 ؛خرىاأل

اقتراح الميزانية السنوية على المجلس ومفوضية االتحاد األفريقي تمشيا مع العمليات والجداول الزمنية  (ق
 المحددة 

 .بها مجلس اإلدارة بما يتماشى مع والية المركز أداء أي وظائف أخرى قد يكلفه (ر

 

 12المادة 

 نائب المدير
 :ه ما يليهاممتشمل والمدير،  يكون نائب المدير مسؤوال أمام     
 

 االدارية، بما في ذلك خططبالعمليات البرامجية والمالية ودارة المركز فيما يتعلق إل إسداء المشورة .2
  العادية.البرامج الحرجة وعمليات م، ودعم النظواالجراءات السياسات التشغيلية، والعمل، و

ات ات، وشبكالمشتريارد البشرية، وإدارة المووالمالية  االدارة ذلك في بما البرامج، إدارة دعم يسيرت .2
 يفالمهام األخرى التي تنفذ في المقر ومعدات تكنولوجيا المعلومات، والسفر، وادارة المرافق، وو

 المركز.

 لموظفين.العمل لهداف البرامج وخطط أ االشراف على وضع .2
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 خطط العمل من قبل الموظفين.األهداف والغايات االستراتيجية و ضمان تنفيذ .2

 .لإلدارةاعداد التقارير التنفيذية ف على التقارير التي يعدها الموظفون واالشرا .1

 لوائح االتحاد االفريقي، بما في ذلكلقواعد و بصورة شاملة ين لضمان امتثال المركزالعمل مع الموظف .2
التي تتم معالجتها بواسطة ائف الدعم االداري المعامالت المتعلقة بوظاالجراءات الخاصة بلتوثيق وا
 قسام الخدمة في االتحاد االفريقي.أ

 ضمان التقييم الدوري للموظفين. .8

، ووضع الميزانية، الحسابات مراجعةبما يشمل مهام  –لة المؤسسية الشاملة تيسير ودعم مهام المساء .7
المرتبات، وغيرها من من األنظمة و ،والتحليل المالي، والمشتريات، وادارة األصول المالية والممتلكات

 يقي والمركز.التحاد االفرالداخلية للضوابط لمراقبتها وفقًا يتم تنفيذها و بحيث -التشغيليةءات جراواال

 العمل كمدير رئيسي لميزانية المركز. .2

ابقاء االدارة العليا على علم حسب ، والدواتا وضع وادارة اطر الميزانية وتنسيق تنفيذ هذه .21
 االقتضاء.

نسياب ااالتحاد االفريقي لحل المسائل التي تحول دون مع اقسام الخدمة في  يعمل كجهة تنسيق .22
 الخدمات من طرٍف إلى طرف.

 للوكاالت المتعددة. االدارية األنظمةفي اطار اءات الروتينية معالجة اعتماد االجرمراجعة و  .22

والمشتريات  الذين يقدمون مجموعة كاملة من الدعم اللوجستي على الموظفيناالشراف  .22
  والسفر.

 المدير. وفق ما يكلفه بههام أخرى م أي أداء .22

 
 13المادة 

 الموظفون اآلخرون
 

والشؤون ، والتمويل، المعلوماتبتبادل  ون، من بين مهام أخرى،مكلف ونن آخريعمل بالمركز موظفو
الهيكل  ارإطفي  االتحاد األفريقيموظفي  ولوائح لقواعدوفًقا من قبل المفوضية ، ويتم تعينهم ةياإلدار

  .لميزانية المعتمدةالمعتمد وا
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 14المادة 
 مساهمات الميزانيةو ميزانيةال

 

 ؛التحاد األفريقيلالعادية ميزانية الضمن  المركزميزانية  تندرج .2

 :ركزالمتشمل المصادر األخرى لتمويل  يجوز أنلالتحاد األفريقي،  النظاميةباإلضافة إلى الميزانية  .2

 د األفريقي؛مساهمات طوعية من الدول األعضاء في االتحا (أ

 التحاد األفريقي والمفوضية؛ل اإلنمائيينشركاء المساهمات من  (ب

 القطاع الخاص؛من مساهمات  (ج

 مساهمات من المؤسسات الوطنية واإلقليمية؛ (د

 .التحاد األفريقيالمالية ل وائحللاو للقواعدآخر وفًقا تمويل أي مصدر  (ه

 .ميزانية االتحاد األفريقيي لالجدول الزمننفس  هو المركزميزانية الزمني لجدول اليكون  .2

 ؛والميزانيات ذات الصلة للمركز ةيدارإلطيه أجور الموظفين والمصروفات اتغ يتولى االتحاد األفريقي .2

، أو دول أعضاء أخرى من مساهمات طوعيةكز من موارد من االتحاد االفريقي، وتمول برامج المر  .1
 تمويل من الشركاء اإلنمائيين.ب

 .لالتحاد الماليةلوائح الو للقواعدوفًقا  النظر فيهاالمركز وميزانية  إعداديتم  .2
 

 11المادة 

 المركزمقر 

 

 .السودانجمهورية ب، الخرطومفي  للمركزيكون المقر الرئيسي  .2

، تتحمل الدولة العضو المركزجتماعات ومؤتمرات إحدى الدول األعضاء استضافة افي حالة عرض  .2
 .د الدورة خارج البلد المضيفاعقنالمركز كنتيجة ال يتكبدها التي ضافيةاإلنفقات مسؤولية جميع ال

 

 16 المادة

 السلوك مدونة

، قبول أو تلقي تعليمات من أي حكومة واجباتهمل ئهم، في أداالمركزوغيره من موظفي للمدير ال يجوز  .2
 ؛المركزأو أي سلطة غير 
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أي موظف آخر في ؤوليات مسو مديرالحصري لمسؤوليات ال الطابعتتعهد كل دولة عضو باحترام  .2
 ؛مواجباتهل ئهمافي أد م، وال يجوز لها التأثير أو السعي للتأثير عليهالمركز

القيام بأي نشاط أو سلوك يتعارض مع  ،واجباتهمل ئهمأدا في، المركزوغيره من موظفي  مديرال يجوز لل .2
اللتزامات االشخصية أو و نب التضارب بين المصالح المهنيةيجب عليهم تجوأداء واجباتهم بشكل صحيح. 

 ؛بطريقة محايدة هم أو مسؤولياتهم الرسميةممارسة واجباتعلى  الكافية للتأثير

إلدارة امجلس ، تقوم لجنة مخصصة يوافق عليها /التزاماتهااللتزاماته لمركزا مدير في حالة عدم امتثال .2
 ؛شأنهاواتخاذ قرار ب يتم بحثهاة بإجراء تحقيق وتقديم تقرير وتوصيات مناسب

لمشار إليها في النظام ق اإلجراءات الداخلية ا، تطبَّ/التزاماتهااللتزاماتهموظف  في حالة عدم امتثال .1
 قواعدلوفقًا  الطعن الحق فييكون للموظف المعني واالتحاد األفريقي.  ولوائح موظفي قواعداألساسي و

 ؛االتحاد األفريقي ولوائح موظفي

، الهبات والوصايا وغيرها من المفوضيةأن يقبل، نيابة عن  مركزالوغيره من موظفي  لمديريجوز ل .2
وأن  المركزمع أهداف ومبادئ  ةمتسق، شريطة أن تكون هذه التبرعات المركزالتبرعات المقدمة إلى 

 إلى أجهزة صنع السياسات المعنية.هذه المنح مثل  يقدم المدير تقريرا بشأنو .للمركزتظل ملكا 

 
 17المادة 

 عالقة مع الدول األعضاءالالشؤون االجتماعية و دور إدارة
 وأصحاب المصلحة اآلخرين اإلنمائيينشركاء الو

 

بين  وع بضمان تحقيق التآزرتقوم إدارة الشؤون االجتماعية بوصفها اإلدارة المعنية بالتنسيق حول الموض .1
 والمفوضية.  مركزال

 .ت تهدف إلى تحسين فعالية عملياتهشراكا ةإلقام، الموارد الالزمة مهامهل أدائه في ،تحادااليكرس  .2

، حةوأصحاب المصل اإلنمائيينشركاء البعالقات عمل مع  المركزالقارة األفريقية، يحتفظ  على صعيد .2
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها وخاصة مع مراكز الفكر 

اد ومعهد االتحلهجرة لاإلفريقي  المرصد)ال سيما  ة ذات الصلةوالمكاتب الفني غيرها من أجهزة االتحادو
 ؛( في تنفيذ واليتهالهجرةلمركز األفريقي لدراسة وبحوث األفريقي لإلحصاء وا
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ع عملياته مأيضا ينسق والشرطة اإلقليمية/القارية  ومنظماتشراكات مع الدول األعضاء  المركزيقيم  .2
شر السيما االتجار بالب)، عبر إفريقياغير النظامية الهجرة  افحتك المؤسسات اإلقليمية والقارية التي

 .ةيسعى هذا التعاون إلى ضمان التآزر والشراكو (وتهريب المهاجرين

غيرها وعلى نحو وثيق مع مؤسسات الفكر األفريقية في المهجر  ركزعيا لتحقيق أهدافه، يتعاون الموس .5
لتعاون إلى ضمان يسعى هذا اايا بيانات الهجرة، وقضمجال في  لتي تعملمن مراكز الفكر الدولية ا

 .التآزر والشراكة
 ،المفوضية وأ، المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأ، من الدول األعضاءطلبا  المركز يتلقىأن يجوز  .2

 .صهاختصا يدخل فيفي أي مجال  الفنيةتقديم المساعدة ل ،، والمنظمات الدوليةوغيرها من أجهزة االتحاد

 

 18ة الماد

 االمتيازات والحصانات

 

اتفاقية و العامة االتفاقية في المحددة والحصانات باالمتيازات المضيف البلد أراضي في المركز يتمتع .2
 فيينا.

 

 يكمل اتفاق البلد المضيف والقانون الدولي المطبق االتفاقية العامة. .0
 

 الفصل الثالث

 ةنهائيال األحكام
 

  19 المادة 

 ءاتقواعد اإلجرا
االتحاد  وإجراءاتوفًقا لقواعد المفوضية توافق عليها و المركز ءاتإجراقواعد مجلس اإلدارة  تمديع

 .األفريقي

  21 المادة

 تعديلال
 :تعديل هذا النظام األساسي بناًء على توصية يجوز .2

 أ. المجلس التنفيذي؛
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 أو ؛اللجنة الفنية المتخصصةب. 
 ج. المجلس أو مفوضية االتحاد األفريقي.

 المؤتمر.اعتمادها من قبل  فورخل التعديالت حيز التنفيذ تد .2

 

 21المادة 

 لغات العمل

 .االتحاد األفريقيعمل هي لغات  المركزلغات عمل تكون 
 

 00 المادة
 النصوص حجية

 جميعو والبرتغالية، والفرنسية واإلنجليزية بالعربية صليةأ نصوص (4) أربعة في األساسي نظامال هذا حرر
 الحجية. في متساوية ربعةاأل النصوص

 

 23المادة 

 دخول حيز التنفيذال
 .المؤتمربعد اعتماده من قبل  حيز التنفيذ هذا النظام األساسي يدخل

 

  0202  المنعقدة في ........................... للمؤتمر ...ه الدورة العادية تاعتمد
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 Assembly/AU/Dec.728(XXXII)مؤتمر االتحاد األفريقي:  ر: مقر1الملحق 

 

  القاري في الخرطوم لمكافحة الهجرة غير النظامية عملياتمركز ال ءمقرر بشأن إنشا
 EX.CL/1122(XXXIV)الوثيقة  –
 :إن المؤتمر 

رين الصادر عن الدورة العادية الخامسة والعش (Decl/AU/Assembly (XXV).6) نهالإع يستحضر (2
القارة، مبادرة الهجرة في  أيدالذي  ،2121في يونيو  ،فريقياجنوب أبرج، للمؤتمر المنعقدة في جوهانسب

 تجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ السيما مكافحة االو

القاري في السودان لمكافحة الهجرة غير  مركز العمليات ءمقترح المجلس التنفيذي بشأن إنشا قري (2
ي شر وتهريب المهاجرين فتجار بالبعلى االمع تركيز خاص  لالتحادالنظامية كمكتب فني متخصص 

 القارة؛ 

مركز  ءالمترتبة على إنشا والقانونية الماليةالهيكلية وثار اآلبصياغة التعجيل  من المفوضية يطلب  (2
ساسي األ وثيقة النظاموالتعجيل بصياغة  ر النظاميةلمكافحة الهجرة غي خرطومالقاري في ال عملياتال

 .للبحثلالتحاد ذات الصلة  سياساتالإلى أجهزة صنع  هاالمؤسس للمركز وتقديم
 

- 
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