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 مقدمة أوال.

 بالتشاور ،المفوضية عقدت القانونية، والشؤون للعدل المتخصصة الفنية للجنةلقواعد إجراءات ا وفقًا .1

 والشؤون لللعد المتخصصة الفنية للجنة الخامسة االستثنائية الوزارية الدورة ،المكتب هيئة مع

 .القانونية الصكوك مشاريع مختلف لبحث 2021 يونيو 14و 13 يومي القانونية

 حراس أو العامين والمدعين العدل وزراء القانونية من والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة تتألف .2

 أو وزراء أو القانون وسيادة الدستوريةالمسائل و اإلنسان حقوق عن المسؤولين والوزراء األختام

 .األعضاء الدول حكومات قبل من األصول حسب معتمدة أخرى سلطات

 قانونية صكوك مشاريعالمعدلة ضمن  األفريقي االتحادلوائح ونظم عاملي  مشروع الجلسة تبحث .3

 .أخرى

 مشروع في المواد بعض بشأن مقترحات المفوضية قدمت القانونية، الصكوكبحث مشاريع  أثناء .4

 إلى المقترحاتالقانونية  والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنةالت وأحلوائح ونظم العاملين 

رقم  التنفيذي المجلسمقرر  مع يتماشى بما فيها للنظر التنفيذي المجلس

EX.CL/Dec.1107(XXXVIII). .المحتملة لهذه  المالية اآلثار عن تقريًرا المفوضية تقدم ،وعليه 

 .األعضاء الدول على المقترحات

 .الماليةالمفوضية وآثارها  مقترحات مشاريعالمفوضية أدناه  تلخص العدل، وزراء طلباستجابة  ل .5

 المفوضية اقترحتها التي التعديالت ثانيا.

 األربعة التعديالتالقانونية  والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة اجتماع خالل الرئيس ةنائب تقدم .6

 لوائح ونظم العاملين  على المقترحة التالية( 4)

 (ب) 5 المادة) الصلة ذات األخرى والمزايا والبدالت المرتبات مراجعة (أ

باستثناء بدل السكن ( سنوات، 5مراجعة المرتبات والمزايا كل خمس ) على مشروع النظم  نصي .7

يتقرر ( سنوات ما لم 3كل ثالث )مراجعتها بدل غير المقيمين، وهي بدالت ينبغي وتسوية المقر وبدل 

 ف ذلك.  الخ

 خمس من األفريقي االتحاد موظفي ومزايارتبات م مراجعةفترة  تخفيض للبند المقترح التعديل طلب .8

 المماثلة الدولية المنظماتفي  ممارساتال أفضل مع يتماشى بما سنوات( 3) ثالث إلى سنوات( 5)

 سنة إلى سنوات( 3) ثالث منغير  المقيمين  وبدل العمل مقر تسوية بدلبدل السكن و ومراجعة

 تقدم حيث األوروبي، باالتحاد واستشهدت. الدولية الممارسات أفضل مع يتماشى بما ،(1) واحدة

ت بدالال معدل تحديدعن  األوروبي االتحاد مجلس إلى تقريًرا سنوي أساس على األوروبية المفوضية

 القيادة أجور مستوى مراجعةب لتنميةاألفريقي  ل بنكال يقوم وبالمثل،. المعيشية الظروف على أساس

 دورية مراجعةب أفريقيا غرب لدول االقتصادية، فيما تقوم المجموعة سنويًاالمهنيين  والموظفين

 .الموظفين أجور لجدول

 نفسها العملية وضع الراهن ينطوي علىال ألن مالية آثار أي االقتراحترتب على ي ال: المالية اآلثار .9

 األخيرة الدراسة أن إلى اإلشارة وتجدر. سنوات( 3) ثالث كلت امرتبال مراجعة إجراء يتم حيث

 رواتب بمراجعةمفوضية االتحاد األفريقي  تقوم بأن أوصت قد "بيرشز" مجموعة أجرتها التي
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 الدولية المنظمات مع وتتوافق لتتماشى سنوي أساس على والبدالت سنوات( 3) ثالث كلعامليها 

 الموظفين أفضلاستقطاب  في المتمثل المنظمة هدف مع الرواتب مراجعة تتماشى. األخرى

 .األمثل واألداء المعايير أعلى تعزيز وبالتالي وتحفيزهم واستبقائهم

 كانت إذا ما لتقييمواجب  قانوني كإجراء الموظفين مرتباتضرورة مراجعة  إلى اإلشارة تجدر .10

مقر  ن فيموظفوال لها يتعرض التي التضخم بضغوط مقارنتها عند كافية للموظفيناألجور المدفوعة 

 فقط سترشديالزيادة س ألن المرتبات زيادة بالضرورة المرتبات مراجعة في لنظرا يستلزم ال. العمل

 .أثناء المراجعة األعضاء الدول على ستعرض التي المرتبات جدول دراسةنتائج ب

 اتمنظمال مع المرتباتالفجوة في  توسيع إلىعلى النحو المناسب  لمرتباتمراحعة ا عدم سيؤدي .11

. وعلى المدى الطويل ستتطلب إعادة مواءمتها مع المنظمات المماثلة تكاليف باهظة. لذلك، مماثلةال

 .دوري بشكلفإن من المعقول منح زيادات طفيفية 

 ((ب( )1) 23.1، 17 مادةال) التعليمبدل  – الطفل لسن األقصى الحد (ب

 والمعينين المؤهلين السياسيين المعينين لُمعاليبدل التعليم  دفعأنه يتم على  النظم شروعم نصي .12

في مؤسسة تعليمية رسمية، للدراسة  ينمتفرغالو المتزوجين غيرنظاميين ال والموظفين الخاصين

 تم الذين الموظفينوينطبق ذلك على . ( عاًما21ن )يواحد وعشرزيد أعمارهم على ال يأشريطة 

 .2003 يوليو 1 بعد تعيينهم

 المؤهلين الموظفين معالي لجميع تعليمال بدل يدفع األفريقي االتحاد أن على للبند المقترح التعديل ينص .13

 باألمم واستشهدت. الدولية الممارسات أفضل مع يتماشى بما ،(24) عشرينالو ربعةاأل سن حتى

 لالتحاد النسبةالجامعية. وب دراساتال من الرابعة السنة نهاية حتى طفللل منحة تُدفع حيث المتحدة

سن  الطفل فيه يبلغ الذي الشهر نهاية في أو تعليمه الطفليكمل  حتى البدل دفع يستمر األوروبي،

 تتوقف أفريقيا، غرب لدول االقتصاديةمجموعة ال وفيأوال. أتي ( أو أيهما ي26الستة والعشرين )

 (.24) والعشرين الرابع عامه المعال الطفل فيه يبلغ الذي العام نهاية في التعليم منحة

 إضافية تكلفة المؤهلين األطفال لسن األدنى الحد زيادة المفوضية اقتراحى لستترب ع: المالية اآلثار .14

 .األعضاء الدول على اأمريكي ادوالر  3,578,349.22 قدرها

  النفقات العلية السنة

2018 4,182,300.07 

2019 3,976,720.93 

2020 3,952,409.62 

2021 2,201,966.65 

   3,578,349.22 2021إلى  2018متوسط اإلنفاق السنوي من 

 تعليًما سيوفر االقتراح أن أيًضا أن تالحظ  األعضاء لدولينبغي ل ،مالية آثار القتراحل أن حين في .15

 .المحددة الفترة خالل تعليمهم بإكمال لهم وسيسمح للمستفيدين جيدًا

 الجامعية الدرجة يحصل المستفيد على  حتى فقط سيدفع البدل أن إلى األعضاء الدول تطمئن أننبغي ي .16

 .أقصى كحد 24الـ سن على أال يتجاوز األولى

 (:د) 2-47 المادة) المتراكمة اإلجازات أيام (ج
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ال يجوز  الموظفين، فئات وجميع المؤهلين المنتخبين للمسؤولين بالنسبة أنه على النظم مشروع ينص  .17

( يوم عمل عند نهاية 45تراكم اإلجازة السنوية المرّحلة إلى ما يزيد على خمسة وأربعين يوما )

ويسقط الحق في أي رصيد يزيد على عدد األيام المنصوص عليه عند انتهاء . المسار الوظيفي للعامل

 .والمعين الخاص والموظفخدمة المسؤول المنتخب المؤهل 

 لعامما نصت عليه لوائح ونظم العاملين   على اإلبقاء ضرورة لىعلى البند ع المقترح التعديل ينص .18

الذي تراكمت له إجازة سنوية أن يُدفع له بدال من ذلك مبلغ من المال  للموظف يحق حيث ،2010

 النظاميين للموظفين( أيام عمل 110مائة وعشرة )لمدة أقصاها يساوى عدد أيام اإلجازة المتراكمة 

ت نائبة اقترح المقابل، في. األجل قصيرةال لعقوديوم عمل للموظفين من ذوي ا( 56) وخمسين وستة

المعمول بها  الدولية الممارسات أفضل مع يتماشى بما الجدد الموظفين على يوًما 90 تطبيقالرئيس 

 يجوز حيث المتحدة األمم ممارسة إلى وأشارت. إفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة في

 اإلجازة من عمل يوم( 60) ستين إلى يصل ما وترحيل تجميعمن ذوي العقود المحددة المدة  للموظفين

 ترحيلها يمكن التي المتراكمة السنوية إلجازةإجمالي أيام ا يصل لتنمية،األفريقي ل بنكال في. السنوية

 قيح أنهتنص اللوائح على  أفريقيا، غرب لدول االقتصادية. في المجموعة يوًما( 60) ستين إلى

أن يُدفع له بدال من ذلك مبلغ من المال  خدمته انتهاء وقتللموظف الذي تراكمت له إجازة سنوية 

 .عمل يوم( 90) تسعينلمدة أقصاها يساوى عدد أيام اإلجازة المتراكمة 

يوائم لوائح ونظم  االقتراح إن حيث مالي، التزام أيالمفوضية  اقتراح على يترتب ال: المالية اآلثار .19

نظم ولوائح العاملين  من( ب) 3.47مادة ال في المبين النحو على الحالية الممارسةالعاملين المنقحة مع 

أيام عمل ( 110) وعشرة مائة تتجاوز ال المتراكمة اإلجازة" أن على تنص والتيالمعمول بها 

 ".نظاميينال للموظفين

 .األعضاء لدولبالنسبة ل إضافية تكاليف أي االقتراح على يترتب ال .20

 (:1.88مادة ال) اإللزامي التقاعد سن (د

باستثناء المسؤولين المنتخبين والمعينين الخاصين والسياسيين، ال  ،هأن على ينص مشروع النظم  .21

أصحاب العقود المحددة األجل أو التعيينات المحدودة المدة( في أو من  وظف )نظاميأي ميُحتفظ ب

بعيد فيه الموظف بعد اليوم األخير من الشهر الذي يحتفل (ً 60خدمة االتحاد بعد بلوغ سن الستين )

 (65الستين ) ميالده

 تماشيا عاما( 63) وستين ثالثة إلى التقاعد سن رفععلى البند على ضرورة  المقترح التعديل ينص .22

 عند التقاعد سن تحديدمكن ي ،وكبديل. األخرى المماثلة الدولية المنظمات في المتبعة الممارسة مع

ا يتماشى مع لوائح ونظم مب مرتين شهًرا( 12) عشر اثني لمدة استثنائي تمديد مع عاًما( 60) ستين

 حيث المتحدة ممألفي ا الحالية بالممارسة واستشهدت. الدولية الممارسات وأفضلالعاملين الحالية 

 خمسة سيكون التقاعد سن أن على للموظفين المشتركة التقاعدية المعاشات صندوق لوائح تنص

 يبلغ بينما عاًما،( 65) وستين خمسة أيًضا التقاعد سن يبلغ األوروبي، االتحاد في. عاًما( 65) وستين

 أفريقيا، غرب لدول االقتصاديةالمجموعة  في. عاًما( 66) وستين ةاستحقاق المعاش التقاعدي ست سن

مجموعة ال مفوضية لرئيس يجوز ذلك، ومع. (60) الستين سن في الخدمة من الموظفون يتقاعد

 مدته التراكمية القصوى تجاوزت ال عقد بموجب بهم االحتفاظ يقرر أن أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 .سنوات( 5) خمس

 :خيارين إلى المفوضية قدمته كما االقتراح تقسيم يمكن: المالية اآلثار .23
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 سنتين إضافة ويمكن (60) الستين سنعند بلوغ  التقاعد يتم حيث ،اإلبقاء على النظم الحالية تم إذا (أ

ال ينطوي على  الوضع فإن هذا الحاجة أساس علىو استثنائية ظروف في المفوضية رئيس موافقةب

 .األعضاء للدول بالنسبة مالية آثار أي

 المنظمات في المتبعة الممارسة مع ماشياعاما ( 63) وستين ثالثة إلى لموظفينا تقاعد سن رفع (ب

 .المماثلة الدولية
 

 وستين ثمانية 2024 إلى 2021 من المعنيين خالل الفترة الموظفين عدد سيكون ذلك، إلى باإلضافة .24

 من التالي العدد عام موظف حيث من المقرر أن يتقاعد كل 1300من  أكثر أصل من موظفًا( 68)

 :الموظفين

      عدد الموظفين  امتقاعدين السنة

2021 9      

2022 16      

2023 22      

2024 21      

 .وتكلفة نهاية الخدمة للموظفين المعنيين مغادرةال تأجيليعني  التقاعد سن رفع فإن الخيارين، كال في .25

 استمرار يؤثر وال االتحاد، إلى الخدمة تقديم في التقاعدي سنهم تمديد سيتم الذين الموظفون سيستمر  .26

 االتحاد خدمة في الشباب مشاركة على األشكال من شكل بأي اإلدارية في الغالب المناصب في عملهم

الذي   EX.CL/Dec.1107(XXXVIII)رقم  التنفيذي المجلس المنصوص عليه في مقرر النحو على

 الترقية بإجراءات اإلخالل دون 3دون م المناصبشغل  للشباب فيضرورة " منح األفضلية يقضي ب

 ".األفريقي التحادلوائح ونظم عاملي  ا مع يتماشى بما الداخلية

 الخالصة . ثالثا

 رقم التنفيذي المجلسوعمال بمقرر  القارة أنحاء جميع في األفريقية المواهب أفضل جذب أجل من .27

EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII)   اللجنة من التنفيذي المجلس طلب حيث 2021 فبراير فيالصادر 

 ذلك في بما الموظفين خدمة شروط مسألة مراعاة مع ث لوائح ونظم العاملين حب المتخصصة الفنية

 المنظمات مع للمقارنة والقابلة التنافسية الموظفين وبدالت استحقاقات وكذلك الموظفين تدرجو ترقية

 .ةللمفوضي األساسي النظام من( 12) 20 المادة في عليه المنصوص النحو على األخرى الدولية

ت لهم عند ُمنح التي الخدمة شروطعلى أساس  المكتسبةالموظفين  حقوقل كبير اعتبار إيالء ينبغي .28

التي  المكتسبة الحقوق بعضإسقاط  أن تالحظ أنالمفوضية  تود. االتحاد مع التعاقدي التزامهم بداية

 ما مع اإلدارة ضد قانونية دعاوى رفع إلى ؤديي قد الدولية، المحاكم مختلف عليهأكدت  مبدأ تعتبر

 إجراءات أي تجنب األعضاء الدول المفوضية تناشد ثم، ومن. كبيرة مالية آثار من ذلك على يترتبس

 .اإلصالح عملية وتعرقل األعضاء الدول على إضافية مالية آثار عليها تترتب قد قانونية
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 منالمفوضية  تطلب القانونية، إلجراءاتا لوتجنب إلى حد أقصى المالية اآلثار ولتقليل ذلك على بناءً  .29

من لوائح ونظم  ذات الصلة األحكام من كجزء( 4) األربعة المقترحات اعتماد التنفيذي المجلس

 :التالي النحو علىالعاملين 

 (ب) 5 المادة) الصلة ذات األخرى والمزايا والبدالتمرتبات ال مراجعة (أ

 :الحالية المنقحةالمادة 

أخذاً في االعتبار طبيعة المهام والمسؤوليات، يقترح الرئيس على أجهزة صنع السياسة، لمدة عام مسبقا، 

( سنوات، 5دراسة حول مراجعة المرتبات والمزايا )استنادا إلى مراجع األسواق المقارنة( كل خمس )إجراء 

( 3كل ثالث )مراجعتها بدل غير المقيمين، وهي بدالت ينبغي وتسوية المقر باستثناء بدل السكن وبدل 

 .  خالف ذلكيتقرر سنوات ما لم 

 :المقترح التغيير

أخذاً في االعتبار طبيعة المهام والمسؤوليات، يقترح الرئيس على أجهزة صنع السياسة، لمدة عام مسبقا، 

( سنوات، 3) ثالثنادا إلى مراجع األسواق المقارنة( كل دراسة حول مراجعة المرتبات والمزايا )استإجراء 

ما لم  (1سنة )كل مراجعتها  بدل غير المقيمين، وهي بدالت ينبغيوتسوية المقر باستثناء بدل السكن وبدل 

 .  خالف ذلكيتقرر 

 ((ب( )1) 23.1 ،17 المادة) التعليمبدل  – الطفل لسن األقصى الحد (ب

 :الحالية المنقحةالمادة 

 (ب( )ط) 23 المادة

 التعليم بدل

نظامين المدرجين بدل التعليم للمعينين السياسيين المؤهلين والمعينين الخاصين والموظفين اليُدفع ( 1) 1.23

في مؤسسة تعليمية ومتفرغ للدراسة كل طفل معال مؤهل غير متزوج عن الهيكل المعتمد وفي الميزانية في 

 يزيد على: وال( سنوات 3طفل عن ثالث )هذا ال عمرال يقل أرسمية، شريطة 

 .2003يوليو  1بعد بالنسبة للموظف المعين ( عاًما 21ن )يواحد وعشر( ب

 :المقترح التغيير

 (ب) 1.23 المادة

 التعليم بدل

نظامين المدرجين بدل التعليم للمعينين السياسيين المؤهلين والمعينين الخاصين والموظفين اليُدفع ( 1) 1.23

في مؤسسة تعليمية ومتفرغ للدراسة كل طفل معال مؤهل غير متزوج عن الهيكل المعتمد وفي الميزانية في 

 يزيد على: وال( سنوات 3هذا الطفل عن ثالث ) عمرال يقل أرسمية، شريطة 

 .2003يوليو  1بعد بالنسبة للموظف المعين ( عاًما 24ن )يوعشرأربعة ( ب
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 (:د) 2-47المادة ) المتراكمة اإلجازات أيام (ج

 :الحالية المنقحةالمادة 

 السنوية اإلجازة اتاستحقاق - 47-2

 :7عمال بأحكام المادة 

بالنسبة للمسؤولين المنتخبين المؤهلين والمعينين السياسيين المؤهلين والمعينين الخاصين وجميع فئات ( د)

( يوم عمل عند 45)خمسة وأربعين  علىالعاملين، ال يجوز تراكم اإلجازة السنوية المرّحلة إلى ما يزيد 

نهاية المسار الوظيفي للعامل ويسقط الحق في أي رصيد يزيد على عدد األيام المنصوص عليه عند انتهاء 

 خدمة المسؤول المنتخب المؤهل والمعين الخاص والموظف.

 :المقترح التغيير

 السنوية اإلجازة اتاستحقاق - 47-2

 :7عمال بأحكام المادة 

بالنسبة للمسؤولين المنتخبين المؤهلين والمعينين السياسيين المؤهلين والمعينين الخاصين وجميع فئات )د( 

عمل عند نهاية  ( أيام110مائة وعشرة )العاملين، ال يجوز تراكم اإلجازة السنوية المرّحلة إلى ما يزيد على 

يام المنصوص عليه عند انتهاء خدمة المسار الوظيفي للعامل ويسقط الحق في أي رصيد يزيد على عدد األ

 المسؤول المنتخب المؤهل والمعين الخاص والموظف.

 (1-88مادة ال) اإللزامي التقاعد سن (د

 :الحالية المنقحةالمادة 

 88 المادة

 اإللزامي التقاعد

باستثناء المسؤولين المنتخبين والمعينين الخاصين والسياسيين، ال يُحتفظ بالموظفين )النظاميين )أ(  88-1

ً( 60أو أصحاب العقود المحددة األجل أو التعيينات المحدودة المدة( في خدمة االتحاد بعد بلوغ سن الستين )

 (60الستين ) بعيد ميالدهفيه الموظف بعد اليوم األخير من الشهر الذي يحتفل 

 :المقترح التغيير

 88المادة 

 اإللزامي التقاعد

باستثناء المسؤولين المنتخبين والمعينين الخاصين والسياسيين، ال يُحتفظ بالموظفين )النظاميين أو أصحاب 

بعد اليوم (ً 60العقود المحددة األجل أو التعيينات المحدودة المدة( في خدمة االتحاد بعد بلوغ سن الستين )

 (60الستين ) بعيد ميالدهفيه الموظف األخير من الشهر الذي يحتفل 
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يجوز للرئيس أو السلطة المختصة ألي جهاز آخر، في حاالت استثنائية تمليها ضروريات العمل، منح )ب( 

ة أحد عشر شهراً استنادا إلى أدائه المرضى في تقييمه السابق والحاجة لكفالعقدا مدته  موظف متقاعد

 خدماته. وال يجوز تحت أي ظرف من الظروف إعادة تجديد العقد المذكور أكثر من مرة واحدة.

 :في البديل

 88المادة 

 التقاعد اإللزامي

أي ب االحتفاظ يجوز ال ،الخاصين والمعينين السياسيين والمعينين المنتخبين المسؤولين باستثناء 88-1

فيه بعد اليوم األخير من الشهر الذي يحتفل  (62) والستين الثانية سنعند بلوغه  االتحاد خدمة في موظف

 .(62الثانية والستين ) بعيد ميالدهالموظف 
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