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اإلفريقية –للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  النظام األساسي
1

 

 م(4002)المنقحة والمعتمدة في دورة بالي، 

 

 1المادة رقم 

 يلي: كما هي فريقيةاإل اآلسيوية القانونية االستشارية المنظمة وأغراضوظائف 

a) المنظمة إحالتها إلى تمقد يالتي  ، الدولي بالقانون الصلة ذات القضايا مناقشةو النظر 

 تقتضيه ما بحسب الحكومات إلى التوصيات وتقديم األعضاء، الدولقبل  من

 الضرورة؛

b) ب تالتي تتر المشترك االهتمام ذات المسائل حول والمعلومات والخبرات اآلراء تبادل

 الضرورة؛ اقتضت إذا لها توصيات وتقديم القانونية اآلثار عليها 

c) بموافقة حكومات إليها، المشار الدولي القانون مسائل بشأن المنظمة نظر وجهات نقل 

 .الدولية والمنظمات األخرى والمؤسسات المتحدة إلى األمم ،األعضاء الدول

d) وإحالة الدولي القانون قيد النظر من قبل لجنةال تزال التي  الموضوعات دراسة 

 بشأنها، توصيات وتقديم اللجنة تقارير في لنظراو اللجنة؛ وجهات نظر المنظمة إلى

 و األعضاء؛ للدول يلزم، حيثما

e) بموافقة أو بطلب من الدول األعضاء، حسبما تراها مناسبة لتحقييق وظائف ، األنشطةمثل القيام ب

 . ةوأغراض المنظم

 4المادة رقم 

                                                           
1
 61م. وفي الدورة الـ6591 عام في وضعت اإلفريقية -القانونية اآلسيوية  االستشارية للمنظمة األصلية ةاألساسياألنظمة  أن إلى اإلشارة وتجدر  

م. وتم تنفيح النظام 6591النظام األساسي لعام  واعتماده وإلغاءم، تم تنقيح النظام األساسي 6591السنوية التي عقدت في بانكوك )تايالند(، عام 

يونيو  69م وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 6003التي عقدت في بالي )اندونيسيا(، عام  34سنوية الـفي الدورة ال واعتمادهاألساسي الحالي للمنظمة 

 م.6591النظام األساسي المنقح لعام  ملغياً م 6003
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أصالً من دول بورما المنظمة تشكلت (1)
2

وسيالن ،
3

 والعراق، واندونيسيا، والهند، ،

ة العربية والجمهورية واليابان المتحد
4

 اآلسيوية الدول من كبيراً  عدداً  وتضم ،

 الهند. في نيودلهي، ويقع مقرها الدائم واإلفريقية،

 عضو. دولةكإليها دولة آسيوية أو إفريقية أخرى  أيانضمام  تقبل أن للمنظمة يجوز (2)

 القانونية للقواعد جديدة وفقاً دولة لمنح عضوية على  تنطبق شروط القبوليجب أن  (3)

 األساسي. النظام هذا من 8 المادة رقم في عليه المنصوص النحو على للمنظمة

 3المادة رقم 

 سنوات أربع لفترة تمتد حوالي المنظمة الذي عينته العامة األمانة العام األمين رأسيجب أن يت

 القانونية. القواعد ألحكام وفقاً 

 2المادة رقم 

في إحدى الدول لسنة وتنعقد هذه االجتماعات تجتمع المنظمة عادًة مرًة في ايجب أن  (1)

 العضاء عن طريق التناوب الجغرافي، إلى أقصى حد ممكن.ا

 التي للقواعد وفقاً  األخرى والمشاورات واالجتماعات السنوية الدورات تعقديجب أن  (2)

 المنظمة. صاغتها

 5المادة رقم 

. كعضو المنظمةفي يعمل  أن عضو دولة حكومة قامت بتسميتهالقانوني الذي  لخبيريجب ل

 اقتضت الضرورة. إذا والمستشارين المناوبين األعضاءتسمية  يتم أن أيضا ويمكن

 6المادة رقم 

 أو والمنظمات ووكاالتها، وهيئاتها المتحدة، األمم مع التعاونتقوم بترتيبات  أن للمنظمة يجوز

 .تراها مناسباً  إذا األخرى الدولية الهيئات

 7المادة رقم 

                                                           
2
 حالياً ميانمار.  

3
 حالياً سريالنكا.   

4
 حالياً جمهورية مصر العربية والشام.   
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 على اإلنفاق ذلك في بما المنظمة، ألغراض المتكبدة تقع مسؤولية النفقاتيجب أن  (1)

وينبغي أن يتم  عليها األعضاء حسب الحصص المتفق على عاتق الدول األمانة،

الحسابات التي  أو الحساب في ويتم إيداعها على نحو مسبق سنوياً  المساهمات دفع

 المنظمة. اسمبتحتفظ 

 عادةً  تحملهاتيجب أن المنظمة،  اجتماعات فيما يعتلق بعقد المتكبدة محلياً  النفقات (2)

 العام األمين بينإليه  التوصلتم  ماوإال  ،االجتماع فيها عقدي التي العضو الدولة

 .والدولة المضيفة

 يتم الموافقة على النفقات والمصاريف وفقاً ألحكام القواعد القانونية.يجب أن  (3)

 8المادة رقم 

وظائف إذا لزم األمر، من أجل تفعيل  القواعد، للمنظمة أن تقوم بصياغة هذهيجوز 

 المنظمة. وأغراض


