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 مقدمة أوال:

 مع التشاورب المفوضية دعت القانونية، والشؤون للعدل المتخصصة الفنية للجنة االجرائية للقواعد وفقا .1

 شؤونوال للعدل المتخصصة الفنية للجنة الخامسة االستثنائية الوزارية الدورة انعقاد إلى المكتب

 ورةالد وسبق القانونية. الوثائق من العديد مشروعات في للنظر ،2021 يونيو 14و 13  يومي القانونية،

 11 إلى 5 من الفترة خالل الحكوميين القانونيين للخبراء اجتماع خالل من لها اإلعداد وتم الوزارية

 .2021 يونيو

 األختام لةوحم العامين والمدعين العدل وزراء القانونية والشؤون للعدل المتخصصة  الفنية اللجنة تضم .2

 والسلطات الوزراء من غيرهم أو القانون وسيادة والدستورية اإلنسان حقوق عن المسؤولين والوزراء

 األعضاء. الدول حكومات قبل من األصول حسب المعتمدة

  الحضور ثانيا:

 التالية: (39) والثالثون التسعة األعضاء الدول االجتماع حضرت .3

 جمهورية جيبوتي، الكونغو، القمر، جزر الكاميرون، فاسو، بوركينا بوتسوانا، أنجوال، الجزائر،

 ليسوتو، نيا،كي غينيا، غانا، جامبيا،  االستوائية، غينيا إثيوبيا، إرتيريا، مصر،  الديمقراطية، الكونغو

 ا،نيجيري النيجر، ناميبيا، موزمبيق، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، ماالوي، مدغشقر، ليبيا،

 السودان، السودان، جنوب أفريقيا، جنوب ون،سيرالي السنغال، الصحراوية، الجمهورية رواندا،

 وزيمبابوي. زامبيا  أوغندا، توجو،

 حول راءللخب األفريقية اللجنة التالية: األفريقي االتحاد وأجهزة مؤسسات االجتماعات في شاركت كما .1

 لقاريةا ةالحر التجارة منطقة وأمانة والشعوب، االنسان لحقوق األفريقية اللجنة ورفاهيته، الطفل حقوق

 االتحاد كالةو األفريقي، االتحاد مفوضية الفساد، لمكافحة االستشارية االفريقي االتحاد لجنة األفريقية،

 بين لمتبادلةا للمراجعة األفريقية واآللية  )النيباد(، أفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة-للتنمية األفريقي

  األقران.

 

  االفتتاحية الجلسة ثالثا:

 االفريقي االتحاد لمفوضية  القانوني المستشار  كلمة

 الفريقي،ا لالتحاد القانونية المستشارة نجم، نميرة الدكتورة السفيرة رحبت االفتتاحية، كلمتها خالل .2

 خصصةالمت الفنية للجنة الخامسة االستثنائية الوزارية الدورة في العامين والمدعين الوزراء بسعادة

  والمقرر للجنة، االجرائية القواعد من 12 القاعدة واستعرضت القانونية. والشؤون للعدل

EX.CL/Dec.1107(XXXVIII( االستثنائية. الدورة النعقاد القانونية القاعدة باعتباره 

 إلى 5 نم الفترة خالل الوزارية الدورة سبقت التي الحكوميين القانونيين الخبراء باجتماعات ونوهت .3

 لىإ برفعها والتوصية فيها النظر تم التي األربعة القانونية كوكالص ومشروعات ،2021 يونيو 11

 الوزراء.

 ة،األجند على المدرجة القانونية الصكوك مشروعات من اثنين أن إلى القانونية المستشارة وأشارت .4

 ألفريقيا  لالتحاد المالية واللوائح النظم ومشروع األفريقي باالتحاد العاملين ولوائح نظم مشروع وهما:

 لمشروعي مراجعة هي الحالية العملية وأن التوالي، على 2014و 2010 عامي في مراجعتهما تمت

 بتعديلهما. االتحاد  مؤتمر قيام لحين حاليا، بهما المعمول الوثيقتين،

 جزءا   لتمث األفريقي باالتحاد العاملين ولوائح نظم أن إلى الموقرين العامين والمدعين الوزراء ونبهت .5

 الوزراء ذكرت كما العمل. وجهة العامل بين العالقة يحدد والذي عضو، موظف ألي لعملا عقد من

 أن يجب ال العمل ظروف تعديل أن على ينص قانوني مبدأ هناك بأن الموقرين العامين والمدعين
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 خالل المناقشات أن إلى وأشارت للعاملين. المكتسبة الحقوق على الحفاظ يجب وأنه رجعي بأثر يكون

 قالحقو على تركز لم األفريقي باالتحاد العاملين ولوائح نظم مراجعة بشأن السابقة جتماعاتاال

 التامة. انونيةالق طبيعتها إلى بالنظر المتخصصة الفنية للجنة المسألة هذه وتركت للعاملين، المكتسبة

 لموظفينا عمل شروط تغيير إزاء الموقرين الوزراء ووعي حكمة القانونية المستشارة وخاطبت .6

 لىع ضخمة مالية التزامات عنها تنتج قد قانونية تبعات اية تجنب أجل من لهم، مواتية غير بصورة

  االتحاد.

 يندولي كعاملين األفريقي باالتحاد العاملين وضع على الحفاظ الوزراء نجم السفيرة ناشدت كما .7

 .خاطئة بصورة البعض يشير كما محليين، مدنيين كعاملين وليس مدنيين،

 المسائل في النظر في القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة ودور صالحية أوضحت كما .8

 ألخرىا بالوظائف القيام وكذلك االتحاد، مؤتمر أو التنفيذي المجلس طلب على بناء الخاصة القانونية

 االتحاد. مؤتمر أو التنفيذي المجلس لها يوكلها التي

 عن توأعرب اللجنة. عمل تسهيل في للمساعدة القانوني المستشار مكتب اداستعد أبدت الختام، وفي .9

 مثمرة. بمداوالت العامين والمدعين للوزراء تمنياتها

 

  القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة رئيس كلمة

 نع وأعرب جامبيا. بجمهورية العدل ووزير العام المدعي جالو، داوودا سعادة الرئيس، الجلسة افتتح .10

 الدول توليها التي األهمية مشاركتهم تعكس والتي العامين، والمدعين الوزراء لحضور امتنانه

 حاداالت أهداف تحقيق نحو قدما المضي أجل من مناقشتها، ستجري التي األساسية للمسائل األعضاء

 األفريقي.

 سةرئا توليه منذ تلقاه لذيا للدعم وتقديره، العميق شكره عن جامبيا، وشعب حكومة باسم وأعرب، .11

 القانونية. والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة

 ؤونوالش للعدل المتخصصة الفنية للجنة العادية السادسة الدورة عقد تأجيل إزاء أسفه عن أعرب كما .12

 ما ةاقشمن أجل من الدورة لعقد جديد موعد تحديد متمنيا القانوني، النصاب اكتمال عدم نتيجة القانونية

 لالتحاد. القانونية الوثائق بعض بشأن الحكوميون القانونيون الخبراء رفعه

 11 إلى 5 من عقدوه الذي االفتراضي االجتماع على للخبراء شكره عن جالو السيد سعادة وعبر .13

 الجتماع واالعداد المسائل بشأن أجروها التي المداوالت وعلي صعبة، ظروف ظل في يونيو،

 الوزراء.

 شارالمست وإشراف القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة ألمانة تقديره عن عبر كما .14

 كبديل الفيديو عبر لالجتماع الفرصة وإتاحة ،19-كوفيد فيروس تداعيات مع للتواؤم القانوني،

  الطبيعية. حياتهم إلى العودة من ويمكنوا الجائحة هذه الجميع يتجاوز أن متمنيا للجلسات،

 عبرام فيها، للنظر الوزراء إلى الخبراء رفعها التي األربعة القانونية الوثائق مشروعات إلى روأشا .15

 إال عملهم. وجدول ظروفهم إلى بالنظر خاصة الوزراء، عاتق على الملقاة الجسيمة للمهام تفهمه عن

 الدول وحث .القرار متخذي مختلف بين كبير لتعاون فرصة المداوالت تتيح أن تمنياته عن أعرب أنه

  عليهم. المعروضة بالوثائق كبير اهتمام إيالء على األعضاء

 سةكمؤس األفريقي لالتحاد المطردة التنمية أجل من حيوية المطروحة الوثائق أن إلى الرئيس وأشار .16

 .2063 أجندة طموحات تحقيق نحو للمسيرة الفعالة القيادة على قدرته رفع أجل من وكذلك

 عقد أو التعيين شروط من جزءا ستمثل التي القانونية الوثائق مشروعات ميةأه على الرئيس وشدد .17

 الموارد ةبإدار يتعلق فيما مستدامة ائتمانية تدابير توافر يضمن وبما والعاملين، االتحاد بين العمل

 لالتحاد. المالية
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 ،2063 األفريقي اداالتح أجندة تنفيذ أجل من القانونية الوثائق مراجعة أهمية على الرئيس أكد كذلك .18

 منل جيدة تقاعدية معاشات حزمة وكذلك األفريقي االتحاد لموظفي جيدة عمل ظروف توفير لضمان

  الخدمة. من منهم يخرج

 العدلب المتعلقة المسائل على األساسي المشرف باعتبارهم الوزراء، يعمل أمله عن الرئيس أعرب كما .19

 أن االعتبار في الوضع مع مهمتهم، اتمام أجل من ،وتصميم باجتهاد االنسان، وحقوق والدستورية

 خالل من ،2022 في األفريقي باالتحاد االعضاء الدول رؤساء قمة إلى رفعها سيتم اجتماعاتهم نتائج

  التنفيذي. المجلس

 رئيس نائبة وهنأ رحب كما مثمرة. بمداوالت المشاركين لكل تمنياته عن باإلعراب كلمته واختتم .20

 لحكوماتوا الدول رؤساء قبل من منصبها في مؤخرا وتعيينها انتخابها على األفريقي داالتحا مفوضية

 .2021 فبراير في

 االفريقي االتحاد مفوضية رئيس نائبة كلمة

 الوزراءب  نسازابجانوا مونيك الدكتورة المفوضية، رئيس نائبة سعادة رحبت الترحيبية، كلمتها في .21

 للعدل ةالمتخصص الفنية للجنة الخامسة االستثنائية الوزارية الدورة في الموقرين، العامين والمدعين

 والتزاماتهم، المزدحم أعمالهم وجدول وقتهم من الستقطاعهم امتنانها عن وأعربت القانونية. والشؤون

 حاد.االت إصالح ومسيرة عمل في أهمية تكتسب التي القانونية الوثائق مشروعات في النظر أجل من

 القانونيين الخبراء دورة حضور شرف لها كام انه على العامين والمدعين الوزراء ةسعاد وأطلعت .22

 الرائع األسلوب على القانونيين الخبراء وهنأت .2021 يونيو 11 إلى 5 من عقدت التي الحكوميين

 مشروعات في المحاسبية تدابير تحسين ذلك في بما الموسعة، مداوالتهم به أداروا الذي والمخلص

  القانونية. ئقالوثا

 المجلس فيه طالب الذي EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII)  التنفيذي المجلس بمقرر ذكرت كما .23

 مسألى تباراالع في األخذ مع االتحاد، العاملين ولوائح نظم بمراجعة المتخصصة الفنية اللجنة التنفيذي

 تماثل يتوال لتنافسيةا والمخصصات والمكتسبات الموظفين ترقية ذلك في بما العاملين خدمة ظروف

 على االبقاء من المفوضية الئحة من (12)20 المادة في جاء لما وفقا األخرى الدولية المنظمات

  القارة. عبر األفريقية العناصر أفضل وجذب

 فيذي،التن المجلس مقرر ضوء على قامت المفوضية، بأن الموقرين العامين والمدعين الوزراء وأبلغت

 أن التوق المماثلة. المنظمات في نظرائهم مع األفريقي باالتحاد الموظفين عمل ظروف لمقارنة بدراسة

 البدالت وري،د بشكل العاملين رواتب بمراجعة المتعلقة المفوضية لمقترحات قاعدة شكلت الدراسة نتائج

 السن ازة،جاال لمدة األقصى الحد التعليم، لبدل المستحقين المعالين األوالد سن المستحقات، من وغيرها

 االستثمار. لجنة وتشكيل للتقاعد، القانونية

 ءضو على المقترحات هذه في إيجابي بشكل النظر إلى الموقرين العامين والمدعين الوزراء ودعت .24

 .EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) التنفيذي المجلس ومقرر المفوضية، الئحة من (1)20 المادة

 إلى وقرينالم العامين والمدعين الوزراء نظر الرئيس نائبة تلفت المفوضية، وادارة الرئيس عن ونيابة .25

 ندماع للموظفين منحها تم التي العمل شروط تحددها أن يجب األعضاء للموظفين المكتسبة الحقوق أن

 هذه بعض إلغاء أن من وحذرت الحسبان. في تظل أن ويجب االتحاد مع التعاقدية التزاماتهم بدأوا

 ضد اياقض رفع إلى يؤدي قد الدولية، المحاكم مختلف عليه أكدت مبدأ تمثل يوالت المكتسبة، الحقوق

 نيةقانو عمليات أية إلى العامين والمدعين الوزراء ودعت كبيرة. مالية التزامات عنه ينتج مما اإلدارة

 ةمسير عن انحرافه إلى يؤدي قد ما وهو األعضاء الدول على ضخمة مالية التزامات عليها يترتب  قد

  االصالح.

 وتشديد العاملين أداء تعزيز في دور المراجعة لعملية أن كما أنه المفوضية رئيس نائبة وذكرت .26

 في دور من عليها بما تقوم أن العمل لجهة بالنسبة أيضا المهم من فإنه عليهم، الرقابة اجراءات
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 العمل. ظروف وتحسين البشري المال رأس استثمار

 وأبدت مة.المنظ لصالح لديها ما أفضل ستبذل تحفيزها يتم التي العاملة األيدي أن قناعتها عن وأعربت .27

 رسي لتسهيل المطلوبة المعلومات كافة تقديم أجل من الدورة، خالل  وفريقها، هي للعمل استعدادها

 المداوالت.

  مثمرة. بمداوالت العامين، والمديرين للوزراء تمنياتها عن باإلعراب كلمتها واختتمت .28

  واعتماده األعمال جدول في النظر بعا.را

 على المدرجة الوثائق مشروعات من عدد تعديل واقترحت المؤقت، األعمال جدول المفوضية قدمت .29

 إلى يقياالفر باالتحاد للعاملين التقاعدية الخطة مشروع بتقسيم االقتراح وكان المؤقت. األعمال جدول

 وثيقتين. مشروعي

  كالتالي: تعديله تم لما وفقا مالاألع جدول االجتماع اعتمد .30

 االفتتاح مراسم .1

 المؤقت األعمال جدول واعتماد بحث .2

  العمل تنظيم .3

 الحكوميين القانونيين الخبراء اجتماع تقرير في النظر .4

 القانونية: الصكوك مشاريع بحث .5

 األفريقي االتحاد في للعاملين التقاعدي المعاش صندوق خطة قواعد مشروع (1

 األفريقي باالتحاد العاملين معاشات صندوق ائتمان خطة مشروع (2

  األفريقي االتحاد في العاملين ولوائح لنظم المنقح المشروع (3

  األفريقي  لالتحاد المالية واللوائح للنظم المنقح المشروع (4

 أعمال من يستجد ما .6

 التقرير ومشروع القانونية الصكوك مشاريع اعتماد .7

 االختتام مراسم .8

 الحكوميين القانونيين الخبراء اجتماع تقرير مشروع في النظر خامسا.

 يف الدولة مجلس رئيسة جاو، كومبا السيدة الحكوميين القانونيين الخبراء اجتماع رئيسة قدمت .34

 أن على فيه شددت .2021 يونيو 11 إلى 5 من عقد الذي االجتماع عن تقريرا جامبيا، جمهورية

 ائبةن سعادة قدمتها التي المقترحات تضمنت األربعة، القانونية الوثائق من واحدة كل حول المداوالت

 المفوضية. رئيس

 فيها. للنظر الوزراء إلى المفوضية مقترحات رفع إلى واشارت .35

 لمستشارا مكتب من وطلب المقر. البلد جنسية نفس من للعاملين الوظيفية الحصانة مسألة طرح تم كما .36

 الخبراء. رئيس تقرير ضوء على العاملين والئحة قواعد في الصلة ذي البند تعديل القانوني

 بين تناقض اي لتجنب القانونية النصوص كافة موائمة القانوني المستشار مكتب من االجتماع طلب .37

   واللغات. األحكام

 اجراء مع اعتماده وتم الخبراء، دورة أثناء جرت التي المداوالت بدقة يعكس أن على االجتماع وافق .38

 .36 الفقرة في بسيط تعديل
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 القانونية الصكوك مشاريع بحث سادسا.

 األفريقي االتحاد في للعاملين التقاعدي المعاش صندوق خطة قواعد مشروع في النظر(أ)

 ةأي بدون األفريقي، االتحاد في للعاملين التقاعدي المعاش صندوق خطة قواعد مشروع اعتماد تم .39

 تعديالت.

 األفريقي باالتحاد العاملين معاشات صندوق ائتمان خطة مشروع في النظر(ب)

  تعديالت. أية بدون األفريقي، باالتحاد العاملين معاشات صندوق ائتمان خطة مشروع اعتماد تم .40

  األفريقي لالتحاد العاملين ولوائح نظم مشروع بحث )ج(

  

 راءالخب إلى قدمت المفوضية بأن االجتماع األفريقي لالتحاد القانونية المستشارة أبلغت .41

 البحث طلبتت التي المالية للنظم المنقح والمشروع العاملين ولوائح لنظم المنقح المشروع بشأن مقترحات

 وكذلك قياألفري االتحاد لعاملي المكتسبة بالحقوق المتعلقة القانونية المسألة بسبب الوزراء قبل من

 يمنح الذي 2120 فبراير في المعتمد EX.CL/Dec.1107 (XXVIII) المقرر وتنفيذ لمراعاة

ا التنفيذي المجلس ا تفويض   ثبح القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة من وطلب صريح 

 ينالموظف وترقية تقدّم ذلك في بما للموظفين، الخدمة شروط "مسألة مراعاة مع العاملين ولوائح نظم

 الدولية ظماتالمن في به العمل يجري ام مع للمقارنة وقابلة تنافسية تكون للموظفين وبدالت مزايا وكذلك

 استبقاء أجل من للمفوضية، األساسي النظام من (12) 20 المادة في عليه المنصوص النحو على األخرى

 ". القارة عبر األفريقية المواهب أفضل واجتذاب

 لخدمةا ظروف سلبا تغير بطريقة العاملين ولوائح نظم مراجعة شأن من إن القانونية المستشارة قالت  .42

 االتحاد. لىع ضخمة مالية آثار ذات قانونية دعاوى في التسبب إمكانية على تنطوي أن للموظفين الحالية

 . المفوضية رئيس نائبة اقترحتها التي التعديالت في النظر إلى الوزراء دعت ولذلك

 عليها قااالتف وتم بالفعل نوقشت قد أنها أساس على المفوضية مقترحات بحث على البعض اعترض .43

 المالية بالمسائل جيدة دراية على المتخصصة الفنية اللجنة تكن لم ذلك، على عالوة الخبراء. دورة خالل

 شأنهاب القطاعيون الخبراء تداول التي الفنية المسائل في تتعمق لكي البشرية وبالموارد واإلدارية

 على صصةالمتخ الفنية اللجنة قشاتمنا تقتصر أن يجب وعليه جد ا. طويلة لفترة كاف   بشكل وناقشوها

  القانونية. المسائل بحث

 قدف الوزراء، قبل من البحث يتطلب معلقة مسائل تترك لم الخبراء دورة أن من لوحظ مما الرغم على  .44

 بعض أن إلى خلُصت قد الخبراء دورة أن فقرات عدة في ذكر قد الخبراء دورة تقرير أن إلى كذلك أشير

 كلبش المفوضية مقترحات بمناقشة الخبراء قيام عدم مثل الوزراء، عناية إلى رفعها سيتم األمور

 أنه لوحظ ذلك، على عالوة . EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII) المقرر مع يتعارض بما جوهري،

 يستل الخبراء توصيات ألن المفوضية قدمتها التي المقترحات مناقشة من الوزراء يمنع ما ثمنة ليس

 للوزراء. ملزمة

 تقدم أن إنسازاباجانوا، مونييكي الدكتورة رئيسها، نائبة سعادة خالل من المفوضية، من ُطلب عليهو .45

  المالية. واللوائح والنظم العاملين ولوائح نظم على المقترحة تعديالتها

 :العاملين ولوائح نظم على إجراؤها المقترح التالية (4) األربعة التعديالت الرئيس نائبة قدمت .46

 )ب(5 الستحقاقات من وغيرها والبدالت المرتبات مراجعة (أ)

 كل رةم المماثلة( السوق لمرجعيات )وفقا واالستحقاقات المرتبات مراجعة على القواعد مشروع ينص .47

 3 كل ةمر مراجعتها تتم التي المقيمين، غير وبدل المرتبات، تسوية بدل السكن، بدل عدا سنوات، 5

  ذلك. غير على النص يتم لم ما سنوات،
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 التحادا موظفي ومزايا مرتبات مراجعة بفترة متعلقال البند تعديل المفوضية رئيس نائبة اقترحت .48

 المعمول الدولية المعايير مع تمشيا سنوات (3) ثالث إلى سنوات (5) خمس من تقصيرها ليتم األفريقي

 المقيم رعي وبدل المرتبات تسوية بدل وتعديل السكن بدل ومراجعة المماثلة؛ الدولية المنظمات في بها

 إيراد خالل من الدولية الممارسات أفضل مع يتماشى بما (،1) واحدة نةس إلى سنوات (3) ثالث من

ا األوروبية المفوضية تقدم حيث األوروبي، االتحاد من كل مثال  عن اأوروب مجلس إلى سنوي ا تقرير 

 مرتبات مستوى بمراجعة للتنمية األفريقي البنك يقوم وبالمثل، المعيشية؛ الظروف بدل معدل تحديد

 تتم حيث )اإلكواس(، إفريقيا غرب لدول االقتصادية والمجموعة سنوي ا؛ المهنيين والموظفين اإلداريين

 العامة. الخدمة فئة من العاملين مرتبات لجدول دورية مراجعة

 )أ()ب(( ،23.1 ،17 )القاعدة التعليم بدل - الطفل سن من األقصى الحد (ب)

 النظاميين نوالموظفي الخاصين والمعينين ينالسياسي للمعينين التعليم بدل على القواعد مشروع ينص .49

 سمية،ر تعليمية مؤسسة في ومسجل ومؤهل، متزوج غير معال طفل لكل المعتمدة الميزانية لهيكل وفقا

 بعد المعينين العاملين من والده ويكون ،عاما 21و سنوات 3 بين يتراوح ما العمر من يبلغ أن شريطة

 .2003 يوليو أول

 

 األفريقي التحادا على يتعين بحيث التعليم بدل بند تعديل المفوضية رئيس بةنائ سعادة اقترحت .50

 بما ،عاًما (24) وعشرين أربعة سن حتى المؤهلين، المعالين الموظفين لجميع التعليم بدل يدفع أن

 فيديست حيث المتحدة األمم من كل تجارب إيراد خالل من وذلك الدولية، الممارسات أفضل مع يتماشى

 ستمري حيث األوروبي، واالتحاد الثانوية؛ بعد ما دراسات من الرابعة السنة نهاية حتى منحة من الطفل

 والعشرين ادسةالس سن الطفل فيه يبلغ الذي الشهر نهاية حتى أو دراساته من الطفل ينتهي حتى البدل دفع

 هايةن حتى الدراسية ةالمنح تستمر إفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة وفي أقرب؛ أيهما (،26)

 .(24) والعشرين الرابعة سن المعال الطفل فيه يبلغ الذي العام

 )د(( 47.2 )القاعدة  -المراكمة االجازة أيام   (ج)

 يجوز ال ين،الموظف فئات وجميع المؤهلين المنتخبين للمسؤولين بالنسبة أنه على القواعد مشروع ينص .51

لة السنوية اإلجازة تتراكم أن  المهنية. حياتهم نهاية في عمل يوم (45) وأربعين خمسة من ألكثر الُمرحَّ

 الرسمي الموظف خدمة انتهاء عند عليها المنصوص اإلجازة أيام عدد يتجاوز رصيد أي مصادرة تتم

 .المؤهلين والموظف الخاص والمعين

 للموظف يحق بحيث ،2010 لعام العاملين ولوائح نظم شروط إلى العودة الرئيس نائب سعادة اقترحت .52

 أال يجب اإلجازة. أخذ من بدال   نقد ا الرصيد له يُدفع أن خدمته انتهاء عند إجازة أيام له تراكمت الذي

ا (56) وخمسين وستة النظاميين للموظفين أيام (110) وعشرة مائة المتراكمة اإلجازة تتجاوز  يوم 

ا 90 تطبيق الرئيس نائبة اقترحت وكبديل األجل. القصيرة العقود ذوي من للعاملين  الذين للعاملين يوم 

 األمم من كل بتجارب واستشهدت اإلكواس. في الدولية الممارسات ألفضل وفق ا الحقا، تعيينهم يتم

ا تعيين ا المعين الموظف أو المدة المحدد العقد صاحب للموظف يجوز حيث المتحدة  يجمع أن مستمر 

 يتجاوز أن يجب ال حيث للتنمية األفريقي والبنك لسنوية؛ا اإلجازة من عمل يوم 60 إلى يصل ما ويرّحل

 األقصى الحد يتجاوز ال أن على ترحيله، يمكن الذي المتراكمة السنوية لإلجازة اإلجمالي المقدار

ا؛ (60) ستين اإلجمالي  الموظف حصول حالة في إفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة وفي يوم 

 ترةالف خالل راتبه يساوي المال من مبلغ له يُدفع أن يجب الخدمة، تهاءان وقت في سنوية إجازة على

 عمل. يوم (90) تسعين اإلجمالي األقصى الحد يتجاوز ال أن على الفترة،

  

 (88.1) )القاعدة القانونية التقاعد سن  - (د)

 معينينال أو المدة محددة بعقود أو النظاميين )سواء الموظفين جميع أن على القواعد مشروع ينص .53
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 يظلوا أن يجب ال الخاصين، والمعينين السياسيين والمعينين المنتخبين، المسؤولين عدا محددة(، لفترات

 تين.الس ميالدهم بعيد فيه يحتفلون الذي الشهر انتهاء بعد العمر، من الستين سن بعد الخدمة في

ا 63 إلى لتصل التقاعد سن رفع الرئيس نائبة سعادة اقترحت .54  في المتبعة الممارسات مع يتماشى بما عام 

ا (60) بستين التقاعد سن تحديد يجب لذلك، وكبديل األخرى، المماثلة الدولية المنظمات  تمديد مع عام 

ا، 12 لمدة استثنائي  وأفضل الحالية العاملين ولوائح نظم مع تماشيا   واحدة مرة للتجديد قابل شهر 

 يةالتقاعد المعاشات صندوق نظم تنص حيث المتحدة، األمم بتجارب واستشهدت الدولية. الممارسات

ا؛ (65) وستين خمسة سيكون التقاعد سن أن على للموظفين المشتركة  االتحاد في التقاعد سن وتبلغ عام 

ا (65) وستين خمسة أيضا األوروبي ا؛ (66) وستين ستة التقاعدي معاشال سن تبلغ بينما عام   ، عام 

 من (60) الستين بلوع عند أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة في الخدمة من الموظفون سيتقاعد

 (5) خمس المتراكم األقصى حده يتجاوز ال عقد في بهم االحتفاظ التنفيذي األمين يقرر قد بينما العمر،

  سنوات.

 لمفوضية،ا رئيس نائبة سعادة قدمتها التي المقترحات الكلمة تناولت التي ءاألعضا الدول غالبية أيدت .55

 : المقترحة للتعديالت المؤيدة الحجج بعض يلي وفيما

 المقرر خالل من القانونية، والشؤون للعدل المتخصصة الفنية للجنة التنفيذي المجلس أعطى (أ)

(XXVIII) EX.CL/Dec.1107، ا  في األخذ مع العاملين ولوائح نظم لبحث صريحا تفويض 

 في به عملال يجري ما مع للمقارنة وقابلة تنافسية تكون للموظفين خدمة شروط توفير مسألة االعتبار

  القارة. عبر األفريقية المواهب أفضل وجذب استبقاء أجل من األخرى الدولية المنظمات

 المقترحة التعديالت بشأن توصياتها القانونية والشؤون عدللل المتخصصة الفنية اللجنة ستقدم (ب)

 المالية اآلثارب جيدة دراية على أنه يُعتبر حيث مالية، آثار أي في التنفيذي المجلس وسينظر لذلك، وفق ا

 .للخدمة التنافسية للشروط المصاحبة

 لزمم مقرر ثمة ليس ى،أخر اجتماعات في سابق ا نوقشت قد المقترحة التعديالت أن من الرغم على ( (ج)

  الموضوع؛ هذا حول المناقشات من مزيد إجراء من الوزراء يمنع

 على وةعال التضخم. اعتبارات ضوء في المرتبات مراجعة إلجراء معقولة فترة سنوات ثالث مدة تمثل (د)

  األعضاء؛ الدول من لقرار يخضع الزيادة مع المرتبات تعديل فإن ذلك،

 رىاألخ الدولية المنظمات في يجري ما مع للمقارن وقابلة تنافسية ونتك خدمة شروط ضمان ضرورة (ه)

 واجتذاب استبقاء أجل من للمفوضية األساسي النظام من (12) 20 المادة في عليه المنصوص النحو على

  األفريقي؛ االتحاد إصالح عملية إطار في القارة، أنحاء جميع في األفريقية المواهب أفضل

 قضائية ىدعاو رفع في يتسبب أن شأنه من الذي الشيء للموظفين، المكتسبة قوقبالح المساس تجنب  (و)

  االتحاد؛ على مالية ومسؤوليات

 طشرو مواءمة أجل من التعليم بدل على الحصول تخّول التي المؤهلين الموظفين معالي سن تعديل (ز)

 الاألطف يُعامل أن يجب موظف؛ كل الخدمة فيه تولى الذي التاريخ عن النظر بغض الموظفين، خدمة

 والديهم؛ وضع عن النظر بغض الظروف نفس من يستفيدوا وأن المساواة قدم على
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 والديهم تعيين تم الذين واألطفال المعوقين لألطفال (24) والعشرين الرابعة سن حتى األهلية منح إن  (ح)

 المنظمة. نفس في لموظفين تمييزية معاملة سيُعتبر فقط، 2003 عام قبل

 معرفةال نقل لضمان وكذلك المتوقع، العمر ومتوسط األفريقية الوقائع لمراعاة التقاعد نس تعديل  (ط)

 .للشباب

 لالتحاد لجديدةا الهياكل داخل كاف   بشكل األفريقيين الشباب استيعاب تم حيث التقاعد سن تعديل  (ي)

  . همعلي التقاعد سن تعديل يؤثر لن وبالتالي لهم 2وم 1م  فئتي من المناصب جميع تخصيص مع األفريقي

 . األفريقي لالتحاد التقاعدية المعاشات لصندوق االستثمار آفاق التقاعد سن تعديل سيعزز  (ك)

 

 الحجج بعض يلي وفيما األعضاء. الدول من أخرى مجموعة المقترحات على عارضت ذلك، مع .56

 التعديالت. على المعارضة

  علقة؛م مسائل هناك تكن ولم الخبراء دورة قبل تقديمها تم حيث المقترحة التعديالت لمناقشة داعي ال (أ)

 والمنتديات، االجتماعات من العديد انعقد وقد 2019 منذ جارية العاملة ولوائح نظم مراجعة إن  (ب)

 متها.وحس المطروحة المسائل ناقشت التي عشر، الخمسة المالية وزراء لجنة  ذلك في بما

 المالية لمسائلا لبحث الكافي باالختصاص القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة تتمتع ال (ج)

 .الخبراء وآراء مساهمات دون البشرية والموارد واإلدارية

 اللجنة إجراءات قواعد مع يتماشى بما EX.CL/Dec.1107 (XXVIII) المقرر إلى النظر ينبغي  (د)

 نونيةالقا المسائل على التركيز وضع بموجبه يجب حيث القانونية والشؤون دلللع المتخصصة الفنية

 اإلدارية أو المالية المسائل على وليس

 صالأ تبذل التي نموا البلدان أقل فئة من ومعظمها األعضاء، الدول على ضخمة مالية آثار هناك ستكون (ه)

 . 19 بكوفيد المتعلق الوضع مع للتعامل الجهيد الجهد

 ينبغي ال ليوبالتا العمل، وفرص التمكين إلى يحتاجون الذين الشباب من هم الغالب في أفريقيا نسكا إن (و)

 برفعها؛ التقاعد سن تعديل

 تثناءباس السن، هذه التعليم بدل يتجاوز أن ينبغي ال وبالتالي سنة، 21 عادة هي أفريقيا في الرشد سن (ز)

 المعاقين األطفال

 الموظفين تشجيع وينبغي نقدا الدفع إلى وتحويلها اإلجازة أيام من كبير عدد تراكم تشجيع عدم ينبغي (ح)

 جدد. عاملين تعيين في تتمثل الحالية االتجاهات ألن اإلجازة أخذ على

 الخاتمة

 للمنظمة، يةالتعاقد االلتزامات من جزءا لكونها نظرا الحاليين للموظفين المكتسبة الحقوق احترام ينبغي .57

 األعضاء. الدول على مالية وآثار محتملة مسؤولية أي لتجنب

 األربع لقةالمع المسائل إحالة الوزراء قرر السابقة، الفقرات في إبداؤها تم التي اآلراء في للتباين نظرا .58

 بحثها.ل التنفيذي المجلس إلى المقترحة والتعديالت العاملين ولوائح لنظم المنقح المشروع من (4)
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 ألفريقيا لالتحاد المالية النظم مشروع بحث (د)

 لجنة تكوين من ممثله أو عشر الخمسة المالية وزراء لجنة رئيس إزاحة الرئيس نائبة سعادة اقترحت .59

 آلية من جزء هو عشر الخمسة المالية وزراء لجنة أن هو ذلك وأساس )ز((. 73 )القاعدة االستثمار

 . األعضاء للدول الرقابة

 خالل نم االستثمار، لجنة من سنويا إلزامية تقارير تقديم يتم أن شريطة االقتراح على االجتماع وافق .60

 الدائمين. الممثلين لجنة إلى المفوضية،

 

 الخاتمة

 المعدلة. بصيغته األفريقي لالتحاد المالية النظم مشروع اعتماد تم  .61

 وكذلك األحكام نفس بين تضارب أي لتجنب المالية النظم مواءمة القانوني المستشار مكتب من ُطلب .62

 المختلفة اللغات بين

 

 األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة أمانة بالغ

 نظمل الجارية المراجعة عملية أن من قلقه األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة العام األمين أبدى .63

 القارية لحرةا التجارة منطقة ألمانة المستقلة الطبيعة مع تتعارض المالية واللوائح والنظم العاملين ولوائح

 خاصة اليةم ولوائح ونظم للعاملين وائحول نظم إلصدار المعاهدة على قائم تفويض لديها التي األفريقية

 لماليةا واللوائح النظم أو العامين ولوائح نظم أحكام فيها تؤثر التي الحاالت في أنه اقترح وعليه، بها.

 حذيرت هناك يكون أن ينبغي األفريقية، القارية الحرة التجارة منطقة أمانة مثل المستقلة األجهزة على

 لتجنب بها ةخاص لوائح بوضع لها يُسمح أن اقترح لذلك، وكبديل المستقلة. األجهزة تطبيقها من يستثني

  المستقلة. اتالمؤسس تحكم التي األداة وبين المالية واللوائح النظم أو العاملين ولوائح نظم بين تضارب أي

 أو املينلعا ولوائح نظم بين فعلي أو متصور تناقض أي يوجد ال إنه القانونية المستشارة قالت ذلك، مع .64

 على أنه والحظت األفريقية. القارية الحرة التجارة منطقة تحكم التي األداة وبين المالية واللوائح النظم

 د،االتحا داخل تزال ال أنها إال مستقل، جهاز األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة أمانة أن من الرغم

 ولوائح منظ مع تتعارض ال لوائحها أن من التأكد يةاألفريق القارية الحرة التجارة منطقة ألمانة وينبغي

 أحكام نم العديد في إليها والمشار االتحاد على عامة بصفة المنطبقة المالية واللوائح والنظم العاملين

  األفريقية. القارية الحرة التجارة لمنطقة المنشئة االتفاقية

 أو لعاملينا ولوائح نظم بين الفعلية أو متصورةال التناقضات يحدد لم العام األمين أن إلى الرئيس أشار .65

 مالحظات لىع وافق وعليه، األفريقية. القارية الحرة التجارة لمنطقة المنشئ االتفاق وبين  المالية النظم

  اء.األعض الدول موافقة على دلّ  الذي األمر المسألة، هذه بشأن مناقشات تجر ولم القانونية، المستشارة

 إلى مراأل سيحيل األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس بأن االجتماع امالع األمين أبلغ .66

 التنفيذي. المجلس

  أعمال من يستجد ما- سابعا

 إلى المعلقة (4) األربع للمسائل المالية اآلثار عن تقرير تقديم أخرى، وفود من بدعم ناميبيا، طلبت .67

  مستنير. قرار اتخاذ على األعضاء الدول لمساعدة القادم التنفيذي المجلس

 

  الوزاري االجتماع تقرير اعتماد ثامنا.
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 عم القانونية الصكوك مشاريع ببحث التنفيذي المجلس وأوصى تقريره الوزاري االجتماع اعتمد  .68

  واعتمادها. المعلقة (4) األربع المسائل

 المراجع يف والتدقيق المختلفة القانونية النصوص مواءمة القانوني المستشار مكتب من الرئيس طلب .69

 االتساق. لضمان المختلفة واللغات

  االختتام مراسم تاسعا.
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