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 ديباجةال

 
 إن مؤتمر االتحاد األفريقي،

 األدهدددا  والمبددادئ المنصددوا عميهددا فددي القددانون التأ ي ددي لالتحدداد بذكر إذ يــ
 ألفريقي،ا

 ذ يــــ بإنشددداء المجمددددس االقتصددددادي واالجتمدددداعي والثقددددافي بموجددددب أيضددددا ذكر وا 
 من القانون التأ ي ي، 22 و 5تين أحكام الماد

 ذ يعرب عن اقتناعه االتحداد األفريقدي كمدا أنشدطة بأن المشاركة الشعبية في  وا 
 طا الزمدددار شدددتدددم إعدددالن ذلدددث فدددي الميثددداق األفريقدددي لممشددداركة الشدددعبية، تعتبدددر 

 نجاحه،ل
 ذ ي برؤيددة مشددتركة ألفريقيددا متحدددة وقويددة وبالحاجددة إلدد  إقامددة شددراكة  سترشــدوا 

بين الحكومات وكافة شدرائ  المجتمدا المددني وخاصدة المدرأة والشدباب والقطداع 
 .الخاا بغية تعزيز تضامن وتالحم شعوبنا

 ذ يذكر بقدرار المدؤتمر بشدأن طمدب وتشدجيا مشداركة األفدريقيين فدي المهجدر،  وا 
 باردهم يشكمون جزًء من أجزاء القارة، في بناء االتحاد األفريقي.باعت

 
 يوافق عمى ما يمي:

 1المادة 
 التعريفات

 
 في دهذا النظام األ ا ي:

 .": مؤتمر رؤ اء دول وحكومات االتحادالمؤتمر يقصد بكممة "
 .رئيس المفوضية، ما لم يحدد خال  ذلث: " الرئيس يقصد بكممة "
" األفدددريقيين الدددذين يعيشدددون فدددي المهجدددر كمدددا يقيين فـــي الم جـــراألفـــر يقصدددد بعبدددارة "

 يحدددهم المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي.
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 .": مفوضية االتحادالمفوضية يقصد بكممة "
 .": لجنة فنية متخصصة لالتحادالمجنةيقصد بكممة "
 .": القانون التأ ي ي لالتحاد األفريقيالقانون التأسيسييقصد بعبارة "

 .": منظمات المجتما المدنيبالمنظماتيقصد "
 ": المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد.بالمجمسيقصد "

": مدددؤتمر األمددن واال دددتقرار والتنميدددة والتعددداون فدددي  … األمـــنمـــؤتمر  يقصددد بعبدددارة "
 .إفريقيا

 .التحادل": المجمس التنفيذي المجمس التنفيذييقصد بعبارة "
": المددددؤتمر العددددام لممجمددددس االقتصددددادي واالجتمدددداعي ر العــــامالمــــؤتميقصددددد بعبددددارة "

 .والثقافي
 .الدولة العضو في االتحاد: "الدولة العضويقصد بعبارة "
: منظمدددددة لممجتمدددددا المددددددني تنتخدددددب فدددددي عضدددددوية المجمدددددس العضـــــو يقصدددددد بكممدددددة "

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
 .": الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيابالنيباديقصد "

 .لالتحاد األفريقيبرلمان ال": البرلمانيقصد بكممة "
 لالتحاد. ": لجنة الممثمين الدائمينبمجنة الممثمينيقصد "
: الممثل المعتمد ر دميًا كعضدو فدي المجمدس االقتصدادي واالجتمداعي  بالممثل يقصد 

 والثقافي.
 .": المجموعات االقتصادية اإلقميميةبالمجموعاتيقصد "
 ممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.ل الدائمةمجنة ال": الدائمةبالمجنة يقصد "
": المجددان الفنيددة المتخصصددة التددي تنشددأ بموجددب بالمجــان الفنيــة المت صصــةيقصددد "
 من القانون التأ ي ي. 14المادة 

 ": االتحاد األفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأ ي ي.االتحاديقصد بكممة "
" المجموعدددات الضدددعيفة مثدددل وعـــات ذات االاتمامـــات ال اصـــةالمجميقصدددد بعبدددارة "

 الم نين والمعوقين والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/اإليدز.
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 2المادة 

 األاداف
 

بدددين أمدددور أخدددره وطبقدددا ألدهددددا  االتحددداد األفريقدددي كمدددا يدددنا عميهدددا يقدددوم المجمدددس 
 القانون التأ ي ي بالمهام التالية:

الشعوب األفريقية حول الم دائل التدي تهدم جميا فئات م بين الحوار الدائ عزيزت -1
 .إفريقيا وم تقبمها

شددددراكة قويددددة بددددين الحكومددددات وجميددددا فئددددات المجتمددددا المدددددني، وبصددددفة  إقامددددة -2
 والعمالددددة المنظمددددةخاصددددة الن دددداء، والشددددباب، واألطفددددال، ومددددن فددددي المهجددددر 

 والمجموعات المهنية. والقطاع الخاا
مددددني األفريقدددي فدددي تنفيدددذ  يا دددات وبدددرام  االتحددداد تعزيددز مشددداركة المجتمدددا ال -3

 األفريقي.
دعددددم ال يا ددددات والبددددرام  التددددي مددددن شددددأنها تعزيددددز ال ددددالم واألمددددن واال ددددتقرار  -4

 والتكامل في القارة.
تعزيز وصون ثقافة الحكم الرشيد والمبادئ والمؤ  دات الديمقراطيدة والمشداركة  -5

 لة االجتماعية.الشعبية وحقوق واإلن ان والحريات وكذلث العدا
 تعزيز ثقافة الم اواة بين الجن ين والدفاع عنها. -6

 تعزيز وتقوية القدرات المؤ  ية والبشرية والتشغيمية لممجتما المدني األفريقي. -7
 

 3المادة 
 التشكيل

 
ختم  المجموعدات مكونا من م ا تشاريا لالتحاد األفريقي يكون المجمس جهازا -1

 عضاء في االتحاد األفريقي.االجتماعية والمهنية في الدول األ
   يه:عم ال تقتصرتشتمل منظمات المجتما المدني ما يمي ولكنها  -2
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المجموعدددددات االجتماعيدددددة مثدددددل تمدددددث التدددددي تمثدددددل الن ددددداء، واألطفدددددال،  - أ
والدددددذين لهدددددم احتياجدددددات  والشدددددباب، والم دددددنين، واألشدددددخاا المعدددددوقين

 خاصة.
وأصددددحاب  المجموعددددات المهنيددددة مثددددل اتحددددادات الفنددددانين، والمهند ددددين، - ب

المهددددن فددددي مجددددال الصددددحة والعدددداممين االجتمدددداعيين وو ددددائل اإلعددددالم 
 والمعممدددددين والمهنيدددددين القدددددانونيين والعممددددداء االجتمددددداعيين واألكددددداديميين

الوطنيدددة  الغدددر  التجاريدددة والصدددناعية والزراعيدددة ،والمنظمدددات التجاريدددة
والعمددال وأصددحاب العمددل وكيددر ذلددث مددن مجموعددات المصددال  لمقطدداع 

 الخاا.
ومنظمددددددددددات  يددددددددددةالمنظمددددددددددات المجتمعو المنظمددددددددددات كيددددددددددر الحكوميددددددددددة  - ج

 .المتطوعين
 .المنظمات واالتحادات الثقافية - د

يشددمل المجمددس االقتصددادي واالجتمدداعي أيضددا المجموعددات المهنيددة لمنظمددات  -3
 األفريقيين في المهجر طبقا لمتعريفات التي يحدددها المجمس التنفيذي.

 
 4المادة 

 العضوية
 
منظمدددة تشدددمل شدددت  المجموعدددات ( 151ائدددة وخم دددين  يتكدددون المجمدددس مدددن م -1

 األفدريقيينالدول األعضاء في االتحداد، و االجتماعية والمهنية من كل دولة من 
 من دهذا النظام األ ا ي: 5وفقًا لممادة المهجر في 
 ( من كل دولة عضو في االتحاد.2اثنين    أ (
الصدددعيد  عمددد التدددي تعمدددل المجتمدددا المددددني  اتمنظمدددمدددن ( 11عشددر    ب (

( مددددن دهددددذا المنظمددددات التددددي تعمددددل عمدددد  الصددددعيد 8وثمددددان   اإلقميمددددي
 القاري.
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من األفريقيين فدي المهجدر المجتما المدني  اتمنظممن ( 21ن  يعشر   ج (
 كما يحدددها المجمس التنفيذي تغطي مختم  قارات العالم.

بحكددددم العضددددوية يختاردهددددا رئدددديس ممجتمددددا المدددددني ل ( منظمددددات6 ددددت    د (
 ة بناء عم  اعتبارات خاصة بالتشاور ما الدول األعضاء.المفوضي

يددتم انتخدداب أعضدداء المجمددس االقتصددادي واالجتمدداعي والثقددافي عمدد  م ددتوي  -2
الدول األعضاء والم تويات اإلقميمية والقارية وعمي م دتوي المهجدر مدا كفالدة 

%(  بدددين الجن دددين عمددد  أن يتكدددون 51الم ددداواة بن دددبة خم دددين فدددي المائدددددددة  
%( مدددن ممثمدددي األعضددداء مدددن الشدددباب الدددذين تتدددراوح 51 دددون فدددي المائدددة  خم

  نة. 35و 18أعماردهم بين 

 
 5المادة 

 نت اب األعضاءا
 

تقوم ال مطات المختصة في منظمات المجتما المدني في كل دولة عضدو  -1
مددن دهددذا النظددام األ ا ددي مددن  6بددإقرار عمميددة تشدداور طبقددا ألحكددام المددادة 

( مدن بينهدا فدي المدؤتمر العدام 2منظمتين اثنتين   أجل تحديد طرق انتخاب
 لممجمس.

تقددددوم منظمددددات المجتمددددا المدددددني اإلقميميددددة والقاريددددة بددددإقرار عمميددددة تشدددداور  -2
( منظمدددة مدددن 18منا دددبة لتحديدددد طدددرق االنتخددداب وتنتخدددب ثمددداني عشدددرة  

 بينها في المؤتمر العام لممجمس. 

تشدداور وطنيددة لتحديددد تقددوم منظمددات األفددريقيين فددي المهجددر بددإقرار عمميددة  -3
( منظمددددة مددددن منظماتهددددا لممجتمددددا 21طددددرق االنتخدددداب وتنتخددددب عشددددرين  
 المدني في المؤتمر العام لممجمس.

تعتمددددد المفوضدددددية المعدددددايير المنا دددددبة الختيدددددار األعضددددداء المرشدددددحين فدددددي  -4
 المؤتمر العام بالتشاور ما الدول األعضاء.
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يجددددوز إعددددادة (  ددددنوات و 4يمددددن  أعضدددداء المجمددددس تفويضددددا مدتدددده أربددددا   -5
 انتخابهم لمدة واحدة أخره.

 
 6المادة 

 معضويةلمتطمبات األامية 
 

منظمددات المجتمددا المدددني التددي جددب أن ت ددتوفيها فيمددا يمددي المتطمبددات التددي ي
 ت ع  لمحصول عم  عضوية المجمس:

منظمدددة  أو وطنيدددة أو إقميميدددة أو قاريدددةأن تكدددون منظمدددة مجتمدددا مددددني  -1
مهجر بدون أي قيدد، لمقيدام بأنشدطة عمد  مجتما مدني لإلفريقيين في ال
 الم توه اإلقميمي والدولي.

وأدهددا  االتحداد كمدا دهدي  مبادئتتفق ما ومبادئ أن تكون لها أدهدا   -2
 .من القانون التأ ي ي 4و 3محددة في الفقرتين 

 التسجيل والوضع: -3
 .أن تكون م جمة في دولة عضو في االتحاد أ (
دهميددددة لمددددن  صددددفة مراقددددب لددددده أن ت ددددتوف  الشددددروط العامددددة لأ ب (

 االتحاد األفريقي المطبقة عم  المنظمات كير الحكومية.
(  دنوات مدن الت دجيل 3دليال لحدد أدند  مقددارا ثدالث  قدم أن ت ج (

المهجددر ، قبددل تدداريم تقددديم  إفريقيددة فددي كمنظمددة مجتمددا مدددني
 .تمث ال نوات خاللعم  عممياتها  لالطمب، بما في ذلث دلي

 ددددنوية مددددن شددددركة مراجعددددة ح ددددابات  ح ددددابات مراجعددددة تقددددديم بيانددددات -4
 .م تقمة

دارة المنظمدددة تتكدددون ممدددا ال يقدددل عدددتقدددديم  -5 ن دالددددليل عمددد  أن ممكيدددة وان
 ين في المهجر.فريقياأل% من أفريقيين أو من 51

% 51تكددون معظددم المددوارد األ ا ددية لمثددل دهددذا المنظمددة، عمدد  األقددل  -6
تمم م ددددادهمات م ددددتمدة مددددن م ددددادهمات أعضدددداء المنظمددددة. وحيددددث ت دددد
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طوعيددددة خارجيددددة، يجددددب الكشدددد  بأمانددددة عددددن مبالغهددددا والمددددانحين فددددي 
الطمددب الددذي يقدددم لمحصددول عمدد  العضددوية ويعمددن عددن أي دعددم مددالي 
أو كيرا أو م ادهمات مباشرة أو كير مباشدرة مدن حكومدة إلد  المنظمدة 

 وتقييددها بالكامل في ال جالت المالية لممنظمة.
 .تمويل في ال نوات الثالث ال ابقةتوفير معمومات بشأن مصادر ال -7
تقدديم  دليدل عمد  ، اإلقميميدة والقاريدةبالن بة لمنظمات المجتما المددني  -8

فددي ثددالث عمدد  األقددل  التددي كانددت جاريددةاألنشددطة التددي تعمددل فيهددا أو 
 .من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

و جددنس أالدين أو الددالمنظمددات التددي تمددارس التمييددز عمدد  أ دداس تمنددا  -9
 .لمجمسن التمثيل في ام ة يا العنصر أو العرق أو الأو  مةقبيال

االلتددزام بمدونددة ال ددموث واألخددالق لمنظمددات المجتمددا المدددني المنت ددبة  -11
 إل  االتحاد أو العاممة معه.

 
 7المادة 
 الم ام

 
 :جهازا ا تشاريا ، يقوم المجمس بما يمي بوصفه

ألدهددا  ومبدادئ و يا دات االتحداد  رجمدة الفعالدةفدي الت بتقديم النص  اإل هام -1
 وكذلث في تقييم دهذا البرام .األفريقي إل  برام  مممو ة 

أي جهدداز رخددر فددي  تددتم التوصددية بهددا وتعتبددر ضدرورية مددن قبددلإجدراء درا ددات  -2
 في دهذا الصدد.االتحاد وتقديم توصيات 

 التوصيات كما ينبغي.درا ات أخره تعتبر ضرورية وتقديم إجراء  -3
وتبدددادل أفضدددل الممار دددات المشددداركة الشدددعبية و  زيدددز التدددروي عتالم دددادهمة فدددي  -4

 .من أجل تحقيق رؤية وأدهدا  االتحادوالخبرات 
والمبدادئ  والحكدم الرشديد القدانون،  ديادةتعزيز حقدوق اإلن دان، و الم ادهمة في  -5

 حقوق الطفل والدفاع عنها.والم اواة بين الجن ين، و الديمقراطية 
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عنيدددة بمراجعددة م ددتقبل أفريقيدددا وقدديم الوحددددة تعزيددز ودعددم جهدددود المؤ  ددات الم -6
 األفريقية الشاممة من أجل توطيد النمط والطريقة االجتماعية األفريقية لمحياة.

تقويددددة وتعزيددددز الشددددراكة بددددين االتحدددداد ومنظمددددات المجتمددددا المدددددني مددددن خددددالل  -7
 التوعية والتعبئة العامة الفعالة وتقديم المعمومات عن أنشطة االتحاد.

 .قد ي نددها إليه أي جهاز رخر لالتحادة مهام أخره أيالقيام ب -8
 

 8المادة 
 ايكل المجمس

 
 :المجمس كما يميدهيكل  كوني -1

 .عامالمؤتمر ال ( أ
 .توجيهاللجنة  ( ب
 .لمجموعات القطاعيةالجان  ج (
 لجنة االعتماد. د (

 
 9المادة 

 المؤتمر العام
 
ممجمددددس لصددددنا القددددرار وال يا ددددة يكددددون المددددؤتمر العددددام دهددددو الجهدددداز األعمدددد  ل -1

 من دهذا النظام األ ا ي. 4كافة األعضاء وفقًا لممادة  ويتكون من

 تكون مهام المؤتمر العام كما يمي: -2
 انتخاب أعضاء المجنة الدائمة واإلشرا  عم  عممها. ( أ 
 إعداد وتقديم اآلراء اال تشارية والتقارير كما دهو منا ب. ( ب 

رد تقددديم المقترحددات حددول ميزانيددة وأنشددطة المجمددس وجمددا المددوا ( ج 
الخارجدددة عدددن الميزانيدددة لتكممدددة االعتمدددادات الماليدددة المخصصدددة 

 من قبل االتحاد األفريقي.



Page 9 

إقرار وتعديل مدونة ال موث لمنظمات المجتما المدني المنت دبة  ( د 
 لده االتحاد أو العاممة معه.

ا دددددددتعرا  أنشددددددددطة المجمددددددددس واقتددددددددراح التدددددددددابير والتوصدددددددديات   دهد(
 المنا بة.

 : المؤتمر العامإن  -3
يجوز أن يجتما و  ( ،2مرة واحدة كل عامين  في دورة عادية  يجتما

في دورات كير عادية وفقا لشروط يتم تحديددها في قواعد إجراءات 
 المجمس.

 إن المؤتمر العام: -4
( نواب لرئيس 5ينتخب دهيئة مكتب تتكون من رئيس جم ة وخم ة   أ (

ث نائب الجم ة عم  التوزيا الجغرافي العادل والتناوب بما في ذل
 ( من األفريقيين في المهجر. 1رئيس  

 (. 2تكون مدة والية رئيس الجم ة ودهيئة المكتب  نتين   ب (
 

 11المادة 
 دائمةمجنة الال

 
 ( عضدددوا18ثمانيددة عشدددر  وتتكددون مدددن  دائمدددةمجندددة الالمدددؤتمر العددام الينتخددب  -1

 كما يمي:
   رئيس الجم ة واألعضاء اآلخرين في دهيئة المكتب.  أ (
 (.11رؤ اء لجان المجموعات القطاعية العشر    ب (
 ( لممفوضية. 2ممثمين اثنين    ج (

 تقوم المجنة الدائمة بالمهام التالية: -2
 تن يق عمل المجمس.  أ (
 التحضير الجتماعات المؤتمر العام.   ب (
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متابعدددة تنفيدددذ مدوندددة ال دددموث التدددي أعددددت لمنظمدددات المجتمدددا المددددني   ج (
 اد أو العاممة معه.المنت بة إل  االتح

 إعداد وتقديم التقارير ال نوية لممجمس إل  مؤتمر االتحاد.  د (
تقددوم المجنددة الدائمددة بالتشدداور مددا المفوضددية بتحديددد معددايير وطددرق مددن  صددفة  -3

 المراقب لده المجمس. 
 تكون مدة والية أعضاء المجنة الدائمة  نتين. -4

 ة الدائمة.تنا قواعد اإلجراءات عم  تواتر اجتماعات المجن -5

 
 11المادة 

 لجان المجموعات القطاعية
 

يددتم إنشدداء لجددان المجموعددات القطاعيددة التاليددة كةليددات تشددغيمية رئي ددية  -1
لممجمددس لتكددوين اآلراء وتددوفير المدددخالت فددي  يا ددات وبددرام  االتحدداد 

 األفريقي:
دارتهددددا وت ددددويتها، ومنعهددددا النزاعددددات  ترقددددب الســــمم واألمــــن: ( أ   وان

عدددددادة اإلعمدددددار بعدددددد النزاعدددددات وبنددددداء ال دددددمم ومندددددا اإلردهددددداب  وان
ومكافحتدددده ومندددددا ا دددددتخدام األطفددددال المجنددددددين واالتجدددددار كيدددددر 
المشروع بالمخدرات واالنتشدار كيدر المشدروع لأ دمحة الصدغيرة 

 .والخفيفة واإلصالحات األمنية .. الم(
إشددداعة   ددديادة القدددانون، حقدددوق اإلن دددان،  ون السياســـية:ؤ الشـــ ( ب 

اقت ددام ال ددمطة،  الحكددم الرشدديد، ، ددتوريدالحكددم الو الديمقراطيددة، 
 والم اعدات اإلن انية .. الم(.  ونؤ المؤ  ات االنتخابية، الش

ـــة: ( ج  ـــة والطاق ـــي التحتي الطاقدددة، النقدددل، االتصددداالت، البندددي   البن
 ... الم( التحتية وال ياحة

ـــةؤ الشـــ ( د  الصدددحة، األطفدددال، مكافحدددة   :والصـــحة ون االجتماعي
مدددددددل والتوظيددددددد ، األ دددددددرة، المخددددددددرات، ال دددددددكان، الهجدددددددرة، الع
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والمعددددددوقين، الرياضددددددة وحمايددددددة الشددددددباب، اإلدمدددددداج  الشدددددديخوخة
 االجتماعي .. الم(.

محدددو األميدددة، التعمدديم،   المـــوارد البشـــريةم العمـــم والتكنولوجيـــا:  دهد(
االتصددداالت، الشدددباب، المدددوارد البشدددرية، و تكنولوجيدددا المعمومدددات 

 ...الم( العمم والتكنولوجيا
شدئون الحدر  اليدويدة، التجدارة، الصدناعة،   ناعة:التجارة والصـ  و (

 ... الم( الجمارث والهجرة
االقتصداد الريفدي، الزراعدة واألمدن   االقتصاد الريفـي والزراعـة:  ز (

 رددد، الميداا والمدوارد الطبيعيدة والتصح ، البيئة ، الماشية الغذائي
 ... الم(

ن النقديدددة و ؤ التكامدددل االقتصدددادي، الشددد  ون االقتصـــادية:ؤ الشـــ  ح (
بمددددا فددددي ذلددددث القطدددداع كيددددر  والماليددددة، تنميددددة القطدددداع الخدددداا

 ... الم( وتعبئة الموارد الر مي
المدددرأة، م دددائل الجن دددين والتنميدددة   المـــروة ومســـائل الجنســـين:  ط (

 ... الم( ةمتداخمل ائكم 
ــراما الما  ي ( ــلب  جميددا الم ددائل المتداخمددة األخددره لددم تددرد  :ةتدا م

عية المدذكورة مثدل فيدروس العدوز المنداعي في المجموعات القطا
البشددددددري/اإليدز، التعدددددداون الدددددددولي، التن دددددديق مددددددا المؤ  ددددددات 

 واألجهزة األخره لالتحاد الم(.
تّعددددد لجددددان المجموعددددات القطاعيددددة لممجمددددس االقتصددددادي واالجتمدددداعي  -2

والثقدددددددافي رراء ا تشدددددددارية وتقدددددددارير تقددددددددم إلددددددد  المجمدددددددس االقتصدددددددادي 
 .واالجتماعي والثقافي

 .بأي مهام أخره قد ت ند إليهالجان المجموعات القطاعية  مقو ت -3
يجددددوز لممددددؤتمر العددددام لممجمددددس االقتصددددادي واالجتمدددداعي والثقددددافي أن  -4

يوصدددي لجدددان المجموعدددات القطاعيدددة التدددي تنشدددأ بإدخدددال أي تعدددديالت 
 تعتبردها ضرورية.
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 21المادة 
 عتمادلجنة اال

 
 كون مما يمي:وتت عتمادلجنة اال يلكشتيقوم المؤتمر العام ب -1

 .مقارة( ل5 الخم ة من األقاليم قميم كل إمن ( 1واحد  ممثل  ( أ
 .المهجر( لأفريقيين في 1 ممثل واحد  ( ب
( مرشدددددد  عددددددن مجموعددددددات المصددددددال  الخاصددددددة مثددددددل 1ممثددددددل واحددددددد   ( ج

المجموعددات الضددعيفة والم ددنين والمعددوقين والمصددابين بفيددروس العددوز 
 المناعي البشري/اإليدز.

 لممفوضية.( 2وممثمين اثنين   ( د
كددون لجنددة االعتمدداد م ددؤولة عددن فحددا أوراق أعضدداء المجمددس االقتصددادي ت -2

 واالجتماعي والثقافي وممثميهم.

 يعتمد المؤتمر العام قواعد إجراءات لجنة االعتماد. -3
 

 13المادة 
 الميزانية

 
 تشكل ميزانية المجمس جزًء ال يتجزأ من الميزانية العادية لالتحاد. -1

أن يقوم بتعبئة الموارد من مصادر خدارج الميزانيدة وفقدا  كير أنه يجوز لممجمس -2
 لمخطوط التوجيهية التي يقوم المجمس التنفيذي بوضعها.

 
 
 
 
 



Page 13 

 
 14المادة 

 األمانة
 

 تكون الوحدة المختصة لممفوضية أمانة لممجمس داخل المفوضية.
 

 51المادة 
 النصاب القانوني

 
عدددددام لممجمدددددس االقتصدددددادي يتكددددون النصددددداب القدددددانوني الجتماعدددددات المدددددؤتمر ال

 واالجتماعي والثقافي أو أي لجان تابعة له من األكمبية الب يطة.
 

 16المادة 
 التصويت

 
( ويددددتم اتخددداذ القددددرارات فيدددده 1يكدددون لكددددل عضدددو فددددي المجمددددس صدددوت واحددددد  

ن تعددذر ذلددث ، فبأكمبيددة ثمثددي الحاضددرين والمصددوتين. كيددر أن  بددالتوافق فددي اآلراء وان
 تطمب األكمبية الب يطة.الم ائل اإلجرائية ت

 
 17المادة 

 قواعد اإلجراءات
 

يعتمدددد المجمدددس قواعدددد إجراءاتددده بمدددا فدددي ذلدددث األحكدددام اإلضدددافية حدددول طدددرق 
 اختيار أعضائه ما الخضوع لموافقة المجمس التنفيذي.
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 81المادة 
 لغات العمل

 
 تكون المغات الر مية لممجمس دهي نفس المغات الر مية لالتحاد.

 
 19المادة 

 الد ول حيز التنفيذ
 

 مؤتمر االتحاد. بعد إقرارا من قبلالنظام األ ا ي حيز التنفيذ  دهذا يدخل
 

 21المادة 
 التعديالت

 
ألي دولدددة عضدددو فدددي االتحددداد أو لممدددؤتمر العدددام لممجمدددس أن يقددددم إلددد   يجدددوز

 األ ا ي. مؤتمر االتحاد لمبحث تعديالت مقترحة عم  دهذا النظام
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 ترتيبات االنتقاليةمشروع مقرر بشأن ال

 تم يدا إلطالق المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي
 
لضددمان اإلطالقددة ال ددريعة لممجمددس ، تددنظم المفوضددية مددؤتمرًا عامددًا لممجتمددا  -1

المددني الددذي يعمددل كمدؤتمر عددام مؤقددت لممجمددس إلد  أن يددتم انتخدداب المددؤتمر 
 العام وتشكيمه. 

م المؤقدددت فريدددق عمدددل مؤقتدددًا لالتحددداد األفريقي/المجتمدددا ينتخدددب المدددؤتمر العدددا -2
 المدني ليعمل كمجنة دائمة مؤقتة لممجمس. 

( مدددن أعضدددائها لمعمدددل كمجندددة مؤقتدددة 6تنتخدددب المجندددة الدائمدددة المؤقتدددة  دددتة   -3
( من المفوضية وممثدل ترشدحه مدن مجموعدات 2لالعتماد ما عضوين اثنين  

 المصال  الخاصة. 

المؤقتدددة االنتهددداء مدددن انتخددداب أعضددداء المجمدددس عمددد  تضدددمن المجندددة الدائمدددة  -4
جندداح ال ددرعة حتدد  يمكددن إطددالق المددؤتمر العددام لممجمددس فددي كضددون فتددرة ال 

 (.2تتجاوز  نتين  

 

 ـ


