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 المقدمة. 1

سرد ا لجميع األنشطة التي اضطلع  ،لبرلمان األفريقيا قواعد إجراءاتمن  76ا للمادة المقدم وفق   ،يقدم تقرير النشاط السنوي هذا

وهي "ضمان" المشاركة الكاملة للشعوب  ،تنفيذا  لواليته األساسية ،0202من يناير إلى ديسمبر في الفترة مان األفريقي بها البرل

 .1"تنمية القارة وتكاملها االقتصادياألفريقية في 

                                                 
)أ( و )م( من البروتوكول الجديد 3( من بروتوكول البرلمان األفريقي والمادة 0)0( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، والمادة 0)07أنظر المادة  1 

 لالتحاد األفريقي
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جية. كما يبرز يلتحقيق أهدافه اإلسترات ، بشكل موجز،ا البرلمان األفريقييبدأ تقرير النشاط بعرض األنشطة التي اضطلع به

لرئيسية التي ا ويطرح التحديات ،ها البرلمان األفريقي خالل الفترة التي يغطيها التقريررير اإلنجازات الرئيسية التي سجلالتق

 قرراتماألفريقي لل تنفيذ البرلمانعلى التقدم المحرز والتحديات المتعلقة ب الردم التقرير البرلمان في الوفاء بواليته. كما يقدواجهها ي

ا0202الصادرة عن مؤتمري القمة في فبراير ويوليو   مقررالتي من المتوقع أن توجه  من التوصيات عددايضع التقرير  ،. أخير 

 المجلس التنفيذي بشأن تقرير نشاط البرلمان األفريقي.

 نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبرلمان األفريقي ع بهااالضطالاألنشطة التي تم . 9

 ،نحو تحقيق كل من هذه األهداف االستراتيجية - نظاميةوغير ال نظاميةال -ي بمجموعة من األنشطة البرلمان األفريق اضطلع

بلوماسية الدوالتنسيق مع البرلمانات الوطنية وأغسطس وجلستي مارس و رالعاديتين في مايو وأكتوب دورتينبما في ذلك ال

لمدني والمشاركة في الهيكل المؤسسي لالتحاد األفريقي. سعت هذه األنشطة إلى تحقيق التعاون مع المجتمع او البرلمانية الدولية

 وهي ما يلي: ،األهداف االستراتيجية للبرلمان األفريقي

 ( ؛0)الهدف االستراتيجي  بشكل فعال البرلمانية للبرلمان األفريقي الوظائف. ممارسة وتعزيز أ

 في عملية صنع السياسات في االتحاد األفريقي مهجروتلك الموجودة في ال قيةتوفير منبر لتعميم األصوات األفري. ب

 ( ؛9)الهدف االستراتيجي 

 ( ؛3. تعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية في أفريقيا )الهدف االستراتيجي ج

 ( ؛4د. تعزيز السالم واألمن واالستقرار في أفريقيا )الهدف االستراتيجي 

 ( ؛5تعزيز التكامل االقتصادي والتنمية في أفريقيا )الهدف االستراتيجي  .هـ

 (.6. نشر وتعزيز القدرات المؤسسية للبرلمان األفريقي لدعم واليته األساسية )الهدف االستراتيجي و

 . الدورات العادية الناجحة للبرلمان األفريقي9.0

 ،لبرلمان اإلفريقيقواعد اجراءات امن  92ا للمادة وفق   ،9102وأكتوبر  9102في مايو  ،عقد البرلمان األفريقي دورتين عاديتين

ات اإلقليمية والمواضيعية وقررت بشأن جموعواللجان الدائمة فضال  عن المالمكتب هيئة خاللها الجلسة العامة و اجتمعت

 ام على النحو المفصل هنا أدناه.مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة أو المرتبطة بموضوع االتحاد األفريقي لهذا الع

 9102مايو  -. الدورة العادية الثانية للبرلمان الخامس 9.0.0

 01إلى  6جنوب أفريقيا في الفترة من  ،عقد البرلمان األفريقي بنجاح الدورة العادية الثانية للبرلمان الخامس في جوهانسبرج

د األفريقي. كان الموضوع األساسي للدورة هو موضوع االتحا قواعد اجراءات البرلمانمن  92وفق ا للمادة  9102مايو 

والتي  ،داخليا : نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا" النازحينالالجئين والعائدين و عام 9102": 9102األفريقي لعام 

لية للبرلمان ريعية واإلشرافية والتمثيلوظائف التشا  لتنفيذ وذلك تم في إطارها النظر في العديد من المسائل الفرعية والمترابطة

 األفريقي.

ا جديد ا في البرلمان اليمين ا 02األفريقي، أدى  قواعد اجراءات البرلمان( من 4) 91و  2وفق ا للمادتين  . جاء لدستوريةعضو 

 وسواتيني (،عضوان)كوت ديفوار (،حدواجزر القمر )عضو  ،(: الجزائر )عضو واحداألعضاء الجدد من الدول األعضاء التالية

(، عضو واحد(، أوغندا )عضو واحد(، سيشيل )عضو واحد(، موزمبيق )واحدغانا )عضو  (،أعضاء 3غابون )ال (،أعضاء 5)

 (.عضوانموريتانيا )
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لعروض حول وا ،البرلمان األفريقي أنشطةير النظر في تقر دورةاقشتها الجلسة العامة خالل الشملت القضايا الرئيسية التي ن

 وعرض ،والمناقشة حول وصول الجميع إلى التحصين والتغطية الصحية الشاملة ،لهذا العام 9102وع االتحاد األفريقي موض

ير بما في ذلك تقر ،حول تقرير الحوكمة األفريقية. كما نظرت الجلسة العامة في أحد عشر تقريرا  صادرة عن اللجان الدائمة

وتقرير  ،وتقارير لجنة الشؤون المالية والنقدية ،والحسابات العامة مراجعةر لجنة الوتقري ،ورشة العمل حول المهق في أفريقيا

فريقي عرض حول الميثاق األو ،ن )شمال وشرق إفريقيا( التي نظمت حول مشروع قانون اإلعاقة النموذجيين اإلقليميتيالمشاورت

ير ورشة العمل تقرو ،تخابات والديمقراطيات في إفريقيامناقشة حول تقرير ورشة العمل حول االنو ،للنهضة الثقافية األفريقية

 حول التنمية الصناعية في أفريقيا والمسائل المتعلقة بالمطالبات المقدمة من رابطة موظفي البرلمان األفريقي.

ا لموض العائدين "عام الالجئين و: 9102وع االتحاد األفريقي لعام تجدر اإلشارة إلى أن الجلسة العامة خصصت وقت ا كبير 

داخليا : البرلمان األفريقي يساهم في إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا": مساهمة البرلمان األفريقي في  النازحينو

حيث تركز النقاش على نظرة عامة على وضع الالجئين والنزوح الداخلي في  ،لنزوح القسري في أفريقيالإيجاد حلول دائمة 

الدوافع التي و واألسباب الرئيسية لمشكلة الالجئين والنزوح الداخلي في أفريقيا ،رة القسرية في أفريقياوعواقب الهج ،أفريقيا

عن وضع  وعرض تقديمي ،داخليا  في ضوء الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية النازحينمفهوم الالجئين و استيعابو، تحركهم

لجنسية الداخلي وظاهرة انعدام ا نزوحالصلة بين مشكلة الالجئين والو ،اسة حالةداخليا  في غرب أفريقيا كدر النازحينالالجئين و

جابات ونظرة عامة على االست ،العالقة بين أوروبا والقارة األفريقية فيما يتعلق بمعاملة الالجئين والمهاجرينو ،في إفريقيا

الالجئين  ومناقشة حول الميثاق العالمي بشأن ،زوح الداخليالقانونية والسياساتية والعملية لالتحاد األفريقي لوضع الالجئين والن

 الخاصة بالالجئين. 0250كأداة لتنشيط تنفيذ االلتزامات المعلنة في اتفاقية 

 (.0جت مناقشات الجلسة العامة بدراسة واعتماد ما مجموعه اثني عشر قرارا  وثالث توصيات )انظر الملحق و  ت  

 قراراتال

 تي اتخذها المجلس:فيما يلي القرارات ال

 بشأن النظر في تقرير نشاط البرلمان األفريقي ؛ PAP/PLN / RES / 01 / MAY.19/ 5 قرار ال. أ

بشأن إنشاء لجنة مخصصة مهمتها النظر في المطالبات  PAP/PLN / RES / 02 / MAY.19/ 5 ارقرال. ب

 ؛ البرلمان األفريقيمة من رابطة موظفي المقد

 إعصار آيداي وكينيثمساعدة المالية لضحايا بشأن تقديم ال PAP/PLN / RES / 03 / MAY.19/ 5 قرارال. ج

 ؛ منهما والناجين

بشأن تمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير اللجنة المخصصة  PAP/PLN / RES / 04 / MAY.19/ 5 ارقرالد. 

 ؛ األفريقيبرلمان الالمكلفة بالنظر في المطالبات المقدمة من رابطة موظفي 

والحسابات  مراجعةنة البشأن النظر في التقرير النهائي للج PAP/PLN / RES / 05 / MAY.19/ 5 قرارال. هـ

 العامة ؛

بشأن تقرير اللجنة المخصصة المكلفة بالنظر في المطالبات  PAP/PLN / RES / 06 / MAY.19/ 5 قرارال. و

 ؛ األفريقيبرلمان الالمقدمة من رابطة موظفي 

بشأن منح صفة المراقب للمجلس الوطني االتحادي لدولة  PAP/PLN / RES / 07 / MAY.19/ 5 قرارال. ز

 اإلمارات العربية المتحدة ؛

بشأن التدابير الملموسة لتعزيز وحماية حقوق األشخاص  PAP/PLN / RES / 08 / MAY.19/ 5 قرارال. ح

 المصابين بالمهق في أفريقيا ؛

 بشأن انعدام الجنسية ؛ PAP/PLN / RES / 09 / MAY.19/ 5 قرارال. ط

 ؛فريقية نموذجية لالزدواج الضريبيبشأن صياغة اتفاقية أ PAP/PLN / RES / 10 / MAY.19/ 5 رقراال. ي

الالجئين عام  – 9102بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام  PAP/PLN / RES / 11 / MAY.19/ 5 قرارال. ك

 داخليا ؛ النازحينوالعائدين و
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بشأن إعالن االتحاد األفريقي بشأن الوصول الشامل  PAP/PLN / RES / 12 / MAY.19/ 5قرار ال. ل

 للتحصين في أفريقيا.

 توصياتال

 والتي قدمت إلى الجمعية للنظر فيها: مجلسالفيما يلي التوصيات التي اعتمدها 

النهضة الثقافية بشأن التصديق على ميثاق  PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصيةأ

 األفريقية وتنفيذه ؛

 القطاع الصناعي في أفريقيا ؛ PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصيةب

: 9102االتحاد األفريقي لعام  حول موضوع PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصيةج

 داخليا . النازحينالالجئين والعائدين و عام

 9102أكتوبر  -ة الثالثة للبرلمان الخامس . الدورة العادي9.0.9

على موضوع االتحاد  ،جنوب أفريقيا ،في ميدراند 9102أكتوبر  01إلى  1ركزت هذه الدورة العادية التي عقدت في الفترة من 

إتاحة  ،قيا"داخليا : نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفري النازحينالالجئين والعائدين و عام 9102" ،9102األفريقي لعام 

ملموسة  توصياغة توصيات نهائية وإجراءا ،فرصة لتقييم التقدم المحرز في القرارات والتوصيات المعتمدة خالل دورة مايوال

 .عامفيما يتعلق بموضوع ال

ا جديد ا في البر30أدى واحد وثالثون ) ،األفريقي قواعد اجراءات البرلمان( من 4) 91و 2 مادتينوفق ا لل األفريقي  لمان( عضو 

 ،(أعضاء 5ورية الكونغو الديمقراطية )جمه ،(أعضاء 5ول األعضاء التالية: بنين ). جاء األعضاء الجدد من الداليمين الدستورية 

 5جنوب إفريقيا ) ،(أعضاء 4نيجيريا ) ،(عضو 0موريتانيا ) ،(أعضاء 5مالوي ) ،(أعضاء 5مدغشقر ) ،(عضو 0غانا )

 (.أعضاء

ي تم فرصة لمناقشة اإلنجازات والتحديات التالالذي أتاح  ،البرلمان األفريقي أنشطةناقشها البرلمان تقرير  التي شملت القضايا

تسجيلها في تحقيق األهداف االستراتيجية للبرلمان األفريقي. كما درس البرلمان وناقش مختلف العروض التي قدمتها القدرة 

ر المناخ في التخفيف من آثار تغي ريقيينمناقشة دور البرلمانيين األف رلمان منلمخاطر والتي مكنت البعلى مواجهة افريقية األ

ية. حدا  الطقس القاسية والكوار  الطبيعن التخطيط واإلعداد واالستجابة ألتوعيتهم باستخدام صالحياتهم لتحسيعملت على و

ا تقديمي ا من الدكتورة مارغر لمية اصحة باالتحاد األفريقي التابع لمنظمة الصحة العما رئيسة قسم الجيت أكما تلقى البرلمان عرض 

 رخسائى فقدان الموارد الناتجة عن لعبء االقتصادي بالنظر إللبشأن األمراض غير المعدية كسبب لعدم المساواة ومصدر 

 .معديةغير ال ي التعامل مع األمراضفيات وحاجة الدول األعضاء إلى اعتماد نهج متعدد القطاعات فوالاإلنتاجية والمرض و

ويشمل ذلك التقرير عن السالم واألمن في إفريقيا حيث  ،قارير الصادرة عن اللجان الدائمةمختلف الت ةالعام جلسةال تكما ناقش

 ةتطورلماسلحة واألاإلرهاب والتطرف  تتمثل فيناقش البرلمان التهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن في أفريقيا والتي 

الجرائم المنظمة والتأثير السلبي لوسائل التواصل االجتماعي ؛ وشعبية ال اتنتفاضالاوالتحوالت السياسية ؛ وهابية ؛ منظمات اإلرلل

التدخالت وانتشار األسلحة والمواد المتفجرة ؛ واألشخاص الذين يقدمون الخدمات كمرتزقة في النزاعات ؛ والوطنية ؛ الحدود عبر 

 ل وباء اإليبوال وتغير المناخ.والكوار  الطبيعية مث الخارجية

أن واعترفوا ب ،أثنى األعضاء على الجهود التي يبذلها االتحاد األفريقي والبلدان المتضررة من أجل السالم ،خالل المناقشة

ال  بالنزاعات تعرقل األنشطة االقتصادية وتزيد من سوء الحالة االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا. والحظ األعضاء أن اإلرها

اقترح األعضاء استخدام مناهج أخرى في منع اإلرهاب مثل خلق  ،يزال يشكل تهديدا رئيسيا للسالم واألمن في أفريقيا. لذلك

وظائف للشباب بدال  من التركيز على التدخالت العسكرية. ألمح األعضاء كذلك إلى التدخل الدولي كسبب رئيسي لصعوبة حل 
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عرضة  لواظن الشباب المحرومين من حقوقهم د والقيادة الضعيفة تؤجج الصراعات في أفريقيا ألالنزاعات. ولوحظ كذلك أن الفسا

 دعا األعضاء اللجنة إلى زيادة المشاركة في حل النزاعات في القارة. كما للتطرف

ا في تقرير بعثة تقصي الحقائق حول عمل األطفال في كوت ديفو عمالة األطفال الي لوالذي أبرز الوضع الح ارنظر البرلمان أيض 

واجهتها الحكومة والزعماء التقليديون واآلباء في معالجة مشكلة عمل التي وحدد التحديات  ،في كوت ديفوار والبلدان المجاورة

 األطفال.

ا تقرير لجنة الناقش ا  نوالحسابات العامة بعد نظر اللجنة في ثالثة تقارير وهي: تقرير مجلس المراجعي مراجعةلبرلمان أيض 

تقارير وحدة المراجعة الداخلية في و؛  9102ديسمبر  30الخارجيين لالتحاد األفريقي عن البرلمان األفريقي للسنة المنتهية في 

؛ وتقرير عن حالة تنفيذ توصيات  9102ديسمبر  30البرلمان األفريقي عن تنفيذ ميزانية البرلمان األفريقي للسنة المنتهية في 

ات والتوصيات بشأن استفسار. تضمن تقرير اللجنة مالحظات اللجنة وردود اإلدارة والمخاطر ليةات الداخجعة والحسابرالجنة الم

 الناشئة عن الوثائق التي استعرضتها اللجنة. مراجعةال

ذلك ما في ب ،جميع شرائح السكان بواسطةريقيا وسهولة الوصول إليها كذلك مسألة الطاقة المتجددة في إف ةالعام جلسةال تناقش

كانت هناك حاجة إلى إلغاء  ،للجميعجل إتاحة الطاقة المتجددة النساء والفئات الضعيفة األخرى. وافق البرلمان على أنه من أ

رسوم االستيراد على معدات الطاقة المتجددة ومعاملة وصول الجميع إلى السلطة كحق إنساني اقتصادي. وافق البرلمان كذلك 

رخيصة ومناسبة للطاقة المتجددة واالستثمار في تنمية الموارد البشرية المحلية بدال  من االعتماد  على الحاجة إلى تحديد مصادر

 على الشركات األجنبية.

نظر البرلمان في ثالثة صكوك قانونية نموذجية وناقشها واعتمدها كوسيلة لتنسيق قوانين وسياسات الدول  ،عالوة على ذلك

و )هـ( من قواعد  () د 4 مادةريقي وال( من بروتوكول البرلمان األف1( و )3) 00ا  للمادة األعضاء في االتحاد األفريقي وفق

 لبرلمان األفريقي:إجراءات ا

اورات في القراءة الثانية بعد مش ،الذي قدمته اللجنة الدائمة للعدل وحقوق اإلنسان ،. القانون النموذجي للشرطة في أفريقياأ

ن . تم تصميم القانوشرطة األفريقيةالمدنية للرقابة بدعم تقني من منتدى ال ،9102و  9101الخبراء التي نُظمت في عامي 

 كل خاصبشمع معايير االتحاد األفريقي والنموذجي لمواءمة القوانين والسياسات الشرطية في الدول األعضاء بما يتماشى 

 ي يكفلها القانون.المعتقلين الحقوق اإلجرائية التوكاالت إنفاذ القانون تمنح لضمان أن 

النموذجي  تمت مناقشة القانون ،. في القراءة األولى التي قدمتها لجنة االقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئةب

وخلق بيئة مواتية إلعمال الحق في الغذاء في الدول األعضاء.  ويلة لتعزيز األمن الغذائي والتغذلألمن الغذائي واعتماده كوسي

تطوير هذا القانون النموذجي بالتعاون والدعم الفني من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ووكالة تنمية االتحاد األفريقي. تم 

القانون النموذجي مع مدخالت من مختلف أصحاب  مناقشةت في جميع أنحاء القارة قبل سيتم تنظيم مزيد من المشاورا

 نهائي. بشكل صلحة إلى الجلسة العامة العتمادهالم

 واألسرة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة لنوع الجنساللجنة الدائمة  الذي قدمته ،. القانون النموذجي لإلعاقة في أفريقياج

د األفريقي الصكوك القانونية والسياساتية لالتحا إدماجفريقي لإلعاقة كأداة لتيسير تم تطويره بدعم تقني من التحالف األ والذي

. تم تصميم القانون النموذجي لتزويد الدول األعضاء بأداة في التشريعات الوطنية األشخاص ذوي اإلعاقةالتي تدعم حقوق 

م تواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة. قانونية من شأنها أن تعمل كإطار توجيهي لمكافحة جميع أشكال التمييز والتحديات التي ي

ده في أعقاب المشاورات اإلقليمية التي أجريت في جميع المناطق األفريقية اعتماتم القانون النموذجي للقراءة النهائية و تقديم

 مما أدى إلى مزيد من الصقل للقانون النموذجي.
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فريقي بالتعاون مع مفوضية االتحاد األ ،التي قدمتها لجنة الشؤون المالية والنقديةزدواج الضريبي د. االتفاقية النموذجية لال

تشار القانوني لمكتب مفوضية االتحاد األفريقي وبدعم تقني من المنتدى األفريقي إلدارة ومكتب المس للقانون الدولي

قية لحفاظ على مصالح الدخل الضريبي في البلدان األفريلكأداة مهمة  االتفاقية بشأن االزدواج الضريبيالضرائب. تم تصميم 

في الميدان االقتصادي ولمنع التدفقات المالية غير المشروعة مقارنة بنماذج األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية وحمايتها 

 وتعزيز القدرة على المساومة في البلدان األفريقية.

التعلم من واعتمدها وذلك ب 9193 -9102 لألعوام الخطة االستراتيجية للبرلمان األفريقي فينظر البرلمان  ،عالوة على ذلك

. وشملت 9101-9104األهداف اإلستراتيجية للخطة االستراتيجية األفريقية السابقة في تحقيق  المتمثلة اإلنجازات والتحديات

سلب ا على  عدم كفاية الميزانية التي أثرتوالتحديات التي تم تحديدها من التقييم السعي للحصول على صالحيات تشريعية كاملة ؛ 

مان ميزانية االتحاد األفريقي التي حدت من دور الرقابة في البرل يفاالفتقار إلى الحكم الذاتي و؛  اللجان الدائمة للبرلمان األفريقي

التصديق البطيء وإضفاء الطابع المحلي على وعدم القدرة على مراقبة االنتخابات في أفريقيا بشكل مستقل ؛ واألفريقي ؛ 

رلمان مشكلة اإلسناد ألن البونية من الصكوك القانو نسان في االتحاد األفريقي وغيرهبروتوكول البرلمان األفريقي وحقوق اإل

مة الفوائد منخفضة ؛ ونقص اآلليات لضمان استداالفريقية األبرلمانية الرؤية ال واألفريقي ال يمكنه تنفيذ بعض األنشطة مباشرة ؛

 .9101-9104من تنفيذ الخطة االستراتيجية 

 :اليلنحو التأهداف استراتيجية على ا 4الجديدة  9193-9102كان للخطة االستراتيجية 

 . تعزيز الوظائف البرلمانية للبرلمان األفريقي ؛أ

 . تعزيز الشراكات والتنسيق والتواصل والقدرة المؤسسية للبرلمان األفريقي ؛ب

 . تعزيز حقوق اإلنسان والقيم المشتركة لالتحاد األفريقي ؛ وج

 ة في البرلمان األفريقي.د. تعزيز البحث والتعلم والمشاركة وإدارة المعرفة والتواصل والدعو

. وكان من بين المشاركين في المؤتمر 9102أكتوبر  05إلى  04لمرأة في الفترة من لمان المؤتمر الثاني عشر كما عقد البرل

التحديات وأعضاء في البرلمان األفريقي ومشاركون من خارج البرلمان األفريقي وناقشوا استراتيجيات تنفيذ حقوق المرأة ؛ 

فيذ االلتزامات تنتقييم وجهها المرأة في الوصول إلى وسائل اإلنتاج وقدرة المرأة على المشاركة في األنشطة االقتصادية ؛ التي توا

لمراقبة  رلمانعضاء الب؛ والطرق والوسائل المتاحة ألالعالمية واإلقليمية المتفق عليها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

ا للنتائج من العملية التأديصكوك االتحاد األفري ا عرض  ية بقي المتعلقة بتمكين المرأة وسرعة تتبعها. تلقت الجلسة العامة أيض 

 السابق للبرلمان األفريقي. مين العام باإلنابةالتي بدأت ضد األ

 جت مناقشات الجلسة العامة بدراسة واعتماد ما مجموعه عشرة قرارات وثالث توصيات.و  ت  وقد 

 قراراتال

 ما يلي القرارات التي اتخذها المجلس:في

 بشأن اعتماد القانون النموذجي بشأن اإلعاقة في أفريقيا ؛ PAP.5 / PLN / RES / 1 / OCT.19( القرار 0)

 في أفريقيا ؛ ويألمن الغذائي والتغذلوذجي بشأن القانون النم PAP.5 / PLN / RES / 2 / OCT.19( القرار 9)

 بشأن إنشاء منتدى البرلمانيين لعموم أفريقيا المعني بالتعليم ؛ PAP.5 / PLN / RES / 3 / OCT.19( القرار 3)

الزدواج منع افريقي النموذجي لبشأن اعتماد االتفاق األ PAP.5 / PLN / RES / 4 / OCT.19( القرار 4)

 ؛الضريبي

 د في أفريقيا ؛بشأن إدارة الديون ومكافحة الفسا PAP.5 / PLN / RES / 5 / OCT.19( القرار 5)
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 بشأن حالة السالم واألمن في القارة األفريقية PAP.5 / PLN / RES / 6 / OCT.19( القرار 6)

 بشأن حالة السالم واألمن في منطقة الساحل ؛ PAP.5 / PLN / RES / 7 / OCT.19( القرار 1)

 فريقي ؛البرلمان األ أنشطةبشأن تقرير  PAP.5 / PLN / RES / 8 / OCT.19( القرار 2)

بشأن التقرير النهائي للجنة المراجعة والحسابات العامة للبرلمان  PAP.5 / PLN / RES / 9 / OCT.19( القرار 2)

 ؛ األفريقي

بشأن اإلشادة بسعادة روبرت موغابي الرئيس السابق  PAP.5 / PLN / RES / 10 / OCT.19( القرار 01)

 ؛ لجمهورية زيمبابوي

بشأن النظر في مشروع الخطة االستراتيجية للبرلمان  PAP.5 / PLN / RES / 11 / OCT.19( القرار 00)

 ؛ 9103-9102األفريقي للفترة 

 ديبي المنشأ للنظر في قضية السيدبشأن تقرير المجلس التأ PAP.5 / PLN / RES / 12 / OCT.19( القرار 09)

 ؛ يوسوفا جوبي

 ؛ انون النموذجي للشرطة في أفريقياأن اعتماد القبش PAP.5 / PLN / RES / 10 / OCT.19( القرار 03)

 

 توصياتال

 :ةالتالي التوصياتاعتمد المجلس 

 بشأن حصول الجميع على الطاقة ؛ PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / OCT.19  ( التوصية0)

 عمل بشأن المسؤولية االجتماعية للبرلمانيين لمكافحة PAP.5 / PLN / RECOM / 02 / OCT.19( التوصية 9)

 األطفال في مناطق التعدين ؛

مواجهة بشأن التصديق على معاهدة القدرة األفريقية ل PAP.5 / PLN / RECOM / 03 / OCT.19( التوصية 3)

 لمخاطر ؛ا

بشأن التقرير النهائي للجنة المراجعة والحسابات  PAP.5 / PLN / RECOM / 04 / OCT.19( التوصية 4)

 العامة للبرلمان األفريقي ؛

الثاني عشر  الصادرة عن مؤتمر البرلمان األفريقي PAP.5 / PLN / RECOM / 05 / OCT.19  ( التوصية5)

 ؛ المعني بحقوق المرأة

 

 . االجتماعات الناجحة للجان الدائمة9.9

الدورة العادية و 9102استعداد ا للدورة العادية في مايو  جموعاتللجان الدائمة والمعقد البرلمان األفريقي بنجاح اجتماعات ا

 .9102في أكتوبر 

 

 

 9102مايو  -. اجتماعات اللجان الدائمة قبل الدورة العادية 9.9.0

والتي عقدت خاللها  ،9102وعلى هامش الدورة العادية في مايو  9102قدت هذه االجتماعات خالل جلسات لجان مارس ع  

المتعلقة بواليات كل منها وبرامج االتحاد األفريقي  اللجان اجتماعات وورش عمل ركزت على مختلف القضايا والمواضيع

 والقيم المشتركة.
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البرلمان األفريقي في تنظيم ما مجموعه تسعة  نجح ،9102مارس  2إلى  4خالل جلسات اللجان التي عقدت في الفترة من 

ألربع اإلقليمية ا اتالمجموع تونس اجتمعت اثنتان منها على التوالي في ،وعشرين اجتماع ا لجميع اللجان الدائمة اإلحدى عشرة

والتي شاركت فيها جميع  ،لالتحاد األفريقي 9102ورشة العمل حول موضوع العام  األجندة. كان على رأس رأةومجموعة الم

اللجان لتمكين أعضاء البرلمان من فهم الوضع الحالي لهذه الفئات الضعيفة بشكل أفضل وتقديم توصيات وثيقة الصلة بشأن 

 داخليا في أفريقيا. نازحينالة الالجئين والعائدين والحبير الالزمة إليجاد حل مستدام لالتدا

 ،البرلمان األفريقي في تنظيم اجتماعات لجميع اللجان الدائمة اإلحدى عشرة نجح ،مايوهامش الدورة العادية لشهر على 

. تشمل القضايا الرئيسية التي ناقشتها موعة المرأةمجموعة الشباب ومج –ن ين المواضيعييوالمؤتمر ،اإلقليمية جموعاتوالم

اخليا : د النازحينالالجئين والعائدين و عامامة وتقرير ورشة ميدراند حول "والحسابات الع مراجعةة الاللجان الدائمة تقرير لجن

ين والعائدين الالجئ عامونس" تقرير ورشة عمل تويقيا "، البرلمان األفريقي يساهم في إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في إفر

التقرير المرحلي الجتماعي المشاورة  ،تقرير ورشة العمل حول انعدام الجنسية والمواطنة في إفريقياوداخليا  "،  النازحينو

 وتقرير مشاركة البرلمان األفريقي في دورة مؤتمر األطراف ،اإلقليميين )شمال وشرق إفريقيا( حول القانون النموذجي لإلعاقة

ء وتقرير دور األحزاب السياسية في بنا ،التحديث الخاص بإنشاء مكتب البرلمان األفريقي المعني بتغير المناخو ،24  رقم

العرض و ،"اقاآلفي إفريقيا: التحديات وتقرير ورشة العمل حول "التنمية الصناعية فو ،في إفريقياحيوية وشاملة ديمقراطيات 

والعروض  9191والميزانية المقترحة لمبادرة البرلمان اإلفريقي  9102رلمان األفريقي لعام الب يزانيةالتقديمي حول تنفيذ م

التقديمية حول اقتراح تطوير اتفاقية الضريبة المزدوجة. كما ناقشت اللجان الدائمة والمؤتمرات الحزبية المسائل التنظيمية 

 بما في ذلك ملء الوظائف الشاغرة. ،الداخلية لكل منها بنجاح

 9102. اجتماعات اللجان الدائمة قبل الدورة العادية لشهر أكتوبر 9.9.9

عقدت حيث  ،9102وعلى هامش الدورة العادية لشهر أكتوبر  9102عقدت هذه االجتماعات خالل جلسات لجان أغسطس 

قيم تحاد األفريقي والاللجان اجتماعات وورش عمل تناولت مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بواليات كل منها وبرامج اال

 المشتركة.

 90البرلمان األفريقي في تنظيم ما مجموعه  نجح ،9102أغسطس  2إلى  9خالل جلسات اللجان التي عقدت في الفترة من 

ية إقليم جموعاتوأربع م ،وواحدة في مصر يب فيرداجتمعت اثنتان منها في ك ،اجتماع ا لجميع اللجان الدائمة اإلحدى عشرة

 ،ركزت اللجنتان على مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالقيم المشتركة لالتحاد األفريقي ،المرأة. خالل هذه الفترةومجموعة 

 وتلقت عروضا  تقديمية حول موضوعات تتعلق بواليات كل منها باإلضافة إلى البرامج الفردية للجان.

ء البرلمان األفريقي بشأن قضايا حقوق اإلنسان الحالية وإرساء تشمل القضايا الرئيسية التي تمت معالجتها بناء قدرات أعضا

قضايا وال سيما العملية المستمرة لتطوير معاهدة لألمم المتحدة بشأن األعمال وحقوق اإلنسان ؛  ،الديمقراطية ذات الصلة بأفريقيا

توعية أعضاء وركة المرأة في الحياة السياسية ؛ الحكم والديمقراطية المتعلقة باإلصالحات االنتخابية والعمل اإليجابي لزيادة مشا

حسين وتحسين الفرص التعليمية وت ،وخلق فرص العمل ،البرلمانات حول تأثير الطاقة المتجددة على تحفيز النمو االقتصادي

ات بشأن لخبرالقمة البرلمانية اإلفريقية الثالثة حول مرض السل التي نظمت بهدف تقييم وتبادل اوالصحة العامة والرفاه ؛ 

ع السل العالمي ؛   عزيز حقوق الطفل نحو تحقيق ضمانه وحمايتهالحوار بشأن توااللتزام المستمر بأهداف وغايات تجم 

والذي أتاح فرصة لتوعية البرلمانيين بخطة العمل العشرية بشأن القضاء على جميع أشكال الممارسات الضارة  ،االجتماعية

 .رق ص  حاد األفريقي إلنهاء زواج الوالتي تشمل تنفيذ الحملة الرئيسية لالت ،9163 أجندةطفال المنصوص عليها في ضد األ

ين دورة حول تمكين المرأة والمساواة بوالخبرة المتعلقة بفوائد إدراج اإلعاقة في القانون وصنع السياسات ؛  ت اللجانتبادلكما 

إحاطة من منظمة الصحة العالمية حول المسائل  (9191-9101ة )المرأة األفريقي في ضوء بروتوكول مابوتو وعقدوالجنسين ؛ 

نيين ورشة عمل حول دور البرلماوالمتعلقة بالصحة العامة والتي تحتاج إلى تدخالت عاجلة في سياق الرعاية الصحية الشاملة ؛ 
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قارة ة السالم واألمن في الوأهداف التنمية المستدامة ؛ ومناقشة حول تحديث حال 9163في تحقيق أجندة االتحاد األفريقي 

مع التركيز بشكل خاص على اإلرهاب والتطرف. عالوة على ذلك، نظرت اللجنتان اللتان تعمالن  والتهديدات التي تعوق األمن

بل ق نموذجية في مشاريع الصكوك والتعليقات الواردة عليها، والتي مكنت من تحسين المشروع المذكورالقوانين ال وضع على

 .9102نظر فيه خالل دورة أكتوبر تقديمه لل

بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي  ،من خالل لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية ،. اضطلع البرلمان األفريقي9.3

ي يزبسلسلة من األنشطة لتنفيذ اإلطار التحف ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

أهداف األمم المتحدة و 9131والمالريا بحلول عام لالتحاد األفريقي لوضع حد لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والسل 

رفيعة المستوى التي جمعت صناع القمة  9102يوليو  09و  00. عقدت في برازافيل يومي 9131لعام  للتنمية المستدامة

ألفريقي والهيئات األكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التخاذ خطوة االتحاد ا أجهزةوالبرلمانيين و القرار

 جريئة في التصدي الفعال لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والتمويل الصحي في أفريقيا.

المعني  حدة المشتركبين لجنة الصحة وبرنامج األمم المتسنوات ل التي مدتها ثالث رفيعة المستوى خطة العماستعرضت القمة 

. وركز القرار على 9102والتي توجت بقرار اعتمدته الجلسة العامة للبرلمان األفريقي في مايو  9102 -9101باإليدز للفترة 

طرق مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية في القارة. كما عملت القمة على توعية  ووضع وتطويرها زيادة مخصصات الميزانية

حة بتمويل المصلفريقي بشأن استخدام الدبلوماسية البرلمانية للحصول على التزام فعال من جميع أصحاب أعضاء البرلمان األ

 ،قينبمن فيهم رؤساء الدول الساب ،شاملة في أفريقيا. كما مكنت من إلزام أبطال رئيسيينرعاية صحية من أجل الرعاية الصحية 

بالدور  تم االعترافكما  للتنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة قصوى بتوعية أقرانهم لضمان أن تكون صحة الشعوب أولوية

ام وتعهدت لجنة البرلمان األفريقي بالتزامها بتتبع التوصيات المعتمدة في خت ،التأكيد عليهتم الرئيسي الذي لعبه البرلمانيون و

 القمة.

 . التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية9.3

والتي تقضي بأن يعمل البرلمان اإلفريقي بشكل جيد مع برلمانات  ،قواعد إجراءات البرلمان األفريقيمن  11وفق ا للمادة 

اضطلعت البرلمانات  ،عات االقتصادية اإلقليمية والبرلمانات الوطنية أو األجهزة التداولية األخرى للدول األعضاءوجممال

 ،قيلمنظمات اإلقليمية و البرلمانات الوطنية لقوانين وسياسات االتحاد األفرياإلفريقية بالعديد من األنشطة لتعزيز الملكية من قبل ا

. باإلضافة إلى االرتباطات الثنائية لتشجيع التصديق على بروتوكول 9102وتحديدا  لتسهيل تعميم موضوع االتحاد األفريقي لعام 

السنوي واالجتماع السنوي لرابطة  ساء البرلماناترؤنشطة رسمية تشمل مؤتمر فإن أكثر هذه األ ،البرلمان األفريقي الجديد

 لندوة المستشارين القانونيين للبرلمانات في أفريقيا.واالستضافة المشتركة  األمناء العامين للبرلمانات األفريقية

 

 

 . االرتباطات الثنائية والتعاون مع البرلمانات الوطنية9.3.0

اجتماعات ثنائية مع مختلف البرلمانات الوطنية للدول األعضاء بهدف  ،مكتبه هيئة أعضاء من خالل ،عقد البرلمان األفريقي

يقي رالدعوة إلى المزيد من التوقيعات والتصديقات على بروتوكول القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المتعلق بالبرلمان األف

مصر والمملكة المغربية  اتتحديد مع برلمان(. عقدت اجتماعات الدعوة على وجه اللبرلمان األفريقيالبروتوكول الجديد ل)

 ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريتانيا وموزمبيق.
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ا من ديسمبر  حصل بروتوكول البرلمان األفريقي الجديد على توقيع إضافي واحد )جنوب إفريقيا( وتصديق  ،9102اعتبار 

ن والكاميرون وتشاد وغينيا يوهي بن ،طرف احيث بلغ إجمالي عدد التصديقات على اثني عشر دولة  ،إضافي واحد )غانا(

 90 وتوغو و الصومالو سيراليونو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةو ماليو مدغشقروغانا واالستوائية وغامبيا 

 توقيعا .

 المكتب هيئة  ءاجميع أعضإلى المكتب مسؤوليات  أسندت هيئة ،لتعجيل بالتصديق على بروتوكول البرلمان األفريقيل سعيهفي 

التضمين طالبوا بالذين  ةالوطني رؤساء البرلماناترسال خطابات الدعوة إلى كما تم إ ،يقودون بعثات الدعوة إلى مناطقهمالذين س

 لتوقيع و / أو التصديق على بروتوكول البرلمان اإلفريقي الجديد.من أجل ا الشخصي للترويج 

تمويل لالمشاورة اإلقليمية لوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز ورفيع المست. مؤتمر القمة األفريقي 9.3.9

 9131 بشأن التلقيح في أفق عامالصحي 

 ،بالتعاون مع برلمان جمهورية الكونغو ،من خالل لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية ،اضطلع البرلمان األفريقي

المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / متالزمة نقص المناعة وبرنامج األمم  ،ومفوضية االتحاد األفريقي

المكتسب )اإليدز( بسلسلة من األنشطة لتنفيذ اإلطار التحفيزي لالتحاد األفريقي للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية / 

رفيعة المستوى . جمعت القمة 9131ستدامة لعام موأهداف األمم المتحدة للتنمية ال 9131السل والمالريا بحلول عام  ،اإليدز

صناع القرار والبرلمانيين وهيئات االتحاد األفريقي والهيئات األكاديمية والقطاع  9102يوليو  09و  00في برازافيل يومي 

لتمويل او المناعة البشرية / اإليدز الخاص ومنظمات المجتمع المدني التخاذ خطوة جريئة في التصدي الفعال لفيروس نقص

 في افريقيا.الصحي 

رفيعة المستوى خطة العمل التي مدتها ثالث سنوات ثم وضعت بين لجنة الصحة وبرنامج األمم المتحدة استعرضت القمة 

. 9102والتي توجت بقرار اعتمدته الجلسة العامة للبرلمان األفريقي في مايو  9102-9101المشترك المعني باإليدز للفترة 

طرق مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية في القارة. كما عملت ووضع وتطويرها لى زيادة مخصصات الميزانيةوركز القرار ع

القمة على توعية أعضاء البرلمان األفريقي بشأن استخدام الدبلوماسية البرلمانية للحصول على التزام فعال من جميع أصحاب 

فيهم  بمن ،لة في أفريقيا. كما مكنت من إلزام أبطال رئيسيينشامرعاية صحية من أجل المصلحة بتمويل الرعاية الصحية 

تم د قبتوعية أقرانهم لضمان أن تكون صحة الشعوب أولوية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة. و ،رؤساء الدول السابقين

توصيات فريقي بالتزامها بتتبع الوتعهدت لجنة البرلمان األ ،االعتراف بالدور الرئيسي الذي لعبه البرلمانيون والتأكيد عليه

 المعتمدة في ختام القمة.

في مشاورة إقليمية نظمتها منظمة الصحة العالمية  9102يوليو  01و  06شارك البرلمان األفريقي يومي  ،في أعقاب هذه القمة

ولويات األ وعي وممثلي مراجعة مشروالمجتمع المدنجمعت بين البرلمانيين والخبراء والشركاء التقنيين والماليين  لمنطقة إفريقيا

ستراتيجية لتحقيق رؤية هذا البرنامج. ناقش االجتماع التطعيم باعتباره أحد أكثر التدخالت الصحية العامة فعالية من حيث اإل

 مما يمنع العديد من األمراض. ،مليون شخص كل عام 006يتم تلقيح حوالي  ،التكلفة. وفق ا لمنظمة الصحة العالمية

والتي ستضمن حصول الجميع في  ،9131وعية أعضاء البرلمان األفريقي حول دورهم في تحقيق رؤية خطة التطعيم لعام تم ت

كل مكان على التطعيم لضمان األمن الصحي للسكان. تم تحديد اكتشاف األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والوقاية 

بالنظر إلى أن األوبئة لها آثار فورية على الصحة العامة وأن  ،ة لألمن الصحيمنها واالستجابة لها باعتبارها عناصر أساسي

 األعضاءلتزم اجارة والتنمية. فإنها يمكن أن تدمر إنتاجية العمل والت ،األنظمة الصحية القضاء عليها مكلف. باإلضافة إلى تعطيل

 نمية المستدامة.وهو أمر بالغ األهمية لتحقيق الت ،بالعمل من أجل تحقيق هذه الرؤية

 رؤساء البرلماناتالمؤتمر السنوي التاسع ل .9.3.3
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السنوي العاشر تحت عنوان "إيجاد  رؤساء البرلماناتألفريقي في تنظيم مؤتمر نجح البرلمان ا ،9102أغسطس  1 - 6في 

ض الرئيسي الغرواإلقليمية". كان حلول دائمة للهجرة القسرية لإلسراع بالتكامل والتنمية في إفريقيا: دور البرلمانات الوطنية 

تعزيز بهدف  ،البرلمانات الوطنية واإلقليميةرؤساء من قبل  9102ي لعام هو تشجيع ملكية موضوع االتحاد األفريق رمؤتمالمن 

 نجحت االجتماعات في تحقيق األهداف التالية: وقد تنفيذه على المستوى الوطني

وكذلك األحداث  ،9191و 9102ع االتحاد األفريقي لعامي التعرف على موضوالبرلمانات األفريقية من  رؤساء. تمكين أ

 الحالية لالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

في  اخلياد نازحينالة الالجئين والعائدين وال. التفكير في دور البرلمانات الوطنية واإلقليمية في إيجاد حلول دائمة لحب

 ؛ ةاألفريقي القارية وتحقيق منطقة التجارة الحرة ،صوت المدافعوإسكات  ،أفريقيا

تقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها البرلمانات في جهودها الرامية إلى تعزيز التصديق على معاهدات االتحاد . ج

 ة التجارة الحرةمنطق وتحقيق ،المدافع صوت وإسكات ،قياداخليا  في إفري نازحينبالالجئين والعائدين والاألفريقي المتعلقة 

 وكذلك بروتوكول البرلمان اإلفريقي الجديد ؛ ،ة األفريقيةيالقار

د. تبادل أفضل الممارسات وتوحيد الجهود واالستراتيجيات لجعل العمل البرلماني أكثر فعالية لتحقيق حلول دائمة لمشاكل 

 ؛ التجارة الحرة األفريقية القاريةوتحقيق منطقة  عصوت المدافلهجرة القسرية وإسكات ا

البرلمانات األفريقية بضمان اضطالع البرلمانات بدورها بفعالية في حل النزاعات  رؤساءشات باتخاذ قرار التزم فيه جت المناقو  ت  

ذ إجراء حاسم اتخا وبالتاليان القسرية والنزوح الداخلي للسكتتسبب عادة في ظاهرة الهجرة  حيث أنها ومنع نشوبها في أفريقيا

مان التصديق وض ية األفريقية وتنفيذها وتحقيقهافي نطاق السلطات البرلمانية لدعم التصديق على منطقة التجارة الحرة القار

ووضع آلية لرصد وتقييم القرارات التي يتخذها مؤتمر رؤساء البرلمانات  9102وكول ماالبو بحلول ديسمبر على بروت

 .األفريقية

 رلمانات األفريقية. االجتماع الثالث لرابطة األمناء العامين للب9.3.4

بنجاح االجتماع الثالث لرابطة األمناء العامين للبرلمانات  ،9102أغسطس  6إلى  5في الفترة من نظم البرلمان األفريقي، 

كامل حلول دائمة للهجرة القسرية لإلسراع بالت وهو "إيجاد رؤساء البرلماناتع كما هو الحال بالنسبة لاألفريقية تحت نفس الموضو

والتنمية في إفريقيا: دور البرلمانات الوطنية واإلقليمية ". وكان الغرض الرئيسي لالجتماع هو تعزيز ملكية موضوع االتحاد 

 ددل في هذا الصرلمانات بشكل أفضدعم البتجهيزهم لبهدف  من قبل رؤساء أمانات البرلمانات األفريقية 9102األفريقي لعام 

 حقق االجتماع األهداف التالية بنجاح: وقد

وكذلك األحدا   ،9191و  9102البرلمانات األفريقية من التعرف على موضوع االتحاد األفريقي لعامي رؤساء تمكين . أ

 الحالية لالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

داخليا في  نازحينالة الالجئين والعائدين والدور البرلمانات الوطنية واإلقليمية في إيجاد حلول دائمة لح. التفكير في ب

 ؛ األفريقية القاريةق منطقة التجارة الحرة وتحقي ،صوت المدافعوإسكات  ،أفريقيا

زيز التصديق على معاهدات تقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها البرلمانات في جهودها الرامية إلى تع. ج

منطقة التجارة  وإتمام ،المدافعصوت وإسكات  النازحين داخليا  في إفريقيااالتحاد األفريقي المتعلقة بالالجئين والعائدين و

 وكذلك بروتوكول البرلمان اإلفريقي الجديد ؛ ة األفريقيةيالقار الحرة

ل كات لجعل العمل البرلماني أكثر فعالية لتحقيق حلول دائمة لمشاد. تبادل أفضل الممارسات وتوحيد الجهود واالستراتيجي

 ؛ األفريقية ق منطقة التجارة الحرة القاريةوتحقي صوت المدافعالهجرة القسرية وإسكات 
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قرار يلتزم اد فر عن اعتمأعمالها مما أس رابطة األمناء العامين للبرلمانات األفريقية أنجزت ،بعد انتخاب لجنتها التنفيذية الجديدةي

لبرلمانات اإلفريقية بتوفير القيادة التقنية واإلدارية الالزمة للبرلمانات بشكل فعال في دورهم في حل النزاعات ل األمناء العامونفيه 

بمن فيهم  ،ومساعدة البرلمانات في تخصيص موارد كافية في الميزانية لتمكين األشخاص المستضعفين ريقيا ومنع نشوبهافي إف

ماية الميزانية واإلشرافي على نحو فعال لتعزيز حالمتعلق بوالنساء والالجئون ؛ دعم البرلمانات لنشر دورها التشريعي و الشباب

ير منطقة تها وإشرافها بفعالية لدعم وتطوامساعدة البرلمانات على نشر تشريعاتها وميزانيوداخليا  والعائدين ؛  النازحينالالجئين و

جارة قارية تعبر الحدود مما قد يعوق تحقيق  ا  فرض قيودت التيفي القوانين الحالية وإعادة النظر األفريقية  تجارة الحرة القاريةال

 .كفؤةأفريقية فعالة و

 . الندوة اإلفريقية الخامسة للمستشارين القانونيين للبرلمانات9.3.5

الخامسة للمستشارين القانونيين   األفريقيةة ندوالفي  ،9102أكتوبر  30إلى  92في الفترة من  ،شارك البرلمان األفريقي

راتيجي . من خالل تسخير موقعه االستينالقانوني ينفي أفريقيا: دور المستشار كفؤةبرلمانات فعالة و :لبرلمانات تحت عنوانل

في البرلمانات  لقانونيينانتهز البرلمان األفريقي هذه الفرصة لتوعية الموظفين ا ،وعالقاته مع البرلمانات دون اإلقليمية والوطنية

 .2وخاصة المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد ،اإلفريقية بالقيم المشتركة لالتحاد األفريقي

االقتصادية اإلقليمية من مناقشة وتبادل أفضل  مجموعاتبرلمانات الدول األعضاء والل ينالقانوني ينمّكنت هذه الندوة المستشار

للبرلمانات في ضمان األداء األمثل للبرلمانات داخل سيادة القانون وبطريقة تتسق  ينالقانوني ينلممارسات بشأن دور المستشارا

في التصديق  مهدورب يقومون ينالقانوني ينفإن المستشار ،في أعمال البرلمان ينفاعل ينكمستشارمع قيم ومبادئ وروح دساتيرها. 

 وتنفيذها. ماجها في التشريعات الوطنيةدنونية وإعلى الصكوك القا

 

 حققت الندوة األهداف التالية:

. استعراض التقدم المحرز وتحديد التحديات التي واجهتها مختلف البرلمانات في تنفيذ مبادئ نيروبي بشأن استقالل أ

 للبرلمانات ؛ ينالقانوني ينالمستشار

 لإلسراع بتنفيذ مبادئ نيروبي في مختلف البرلمانات ؛. تبادل أفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مشتركة ب

ية دعم بما في ذلك كيف ،. تبادل االتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات في تقديم خدمات قانونية فعالة وكفؤة إلى البرلمانج

 ؛لوطنيةالتشريعات ادماجها في األخرى وإالتصديق على البروتوكول الجديد للبرلمان األفريقي ومعاهدات االتحاد األفريقي 

ع األخرى واألذر ،د. فحص الروابط الوظيفية المشتركة بين المستشار القانوني وغيره من الموظفين العاملين في البرلمان

 واإلخاء القانوني والجمهور ؛ و ،للحكومة

 ؛ عاقةفي ذلك حقوق األشخاص ذوي اإلبما  ،مختلف القضايا القانونية والبرلمانية المعاصرة. مناقشة هـ

 

 برلمانيةالدبلوماسية ال. 9.4

مكتب البرلمان اإلفريقي بالعديد من األنشطة والبعثات في مختلف الفعاليات التي عقدت في أفريقيا وخارج القارة  ت هيئةقام

تهم  ا التيمختلف القضاي بشأنوللضغط  ،لتمثيل البرلمان األفريقي والتعبير عن موقف البرلمان األفريقي ودعمه وتضامنه

 شعوب افريقيا.والبرلمان األفريقي 

البرلمان  وضوح رؤيةفرصة لزيادة الالتي أتاحت  شارك البرلمان األفريقي في اجتماعات مختلفة للهيئات البرلمانية الدولية

 عاليم الذي بحثهعن كلمات التضامن والدعم. هذا هو حال جلسة العمل لعالقات مع تلك الهيئات والتعبيرلتعزيز ا األفريقي

 9102يونيو  04إلى  03البرلمان الالتيني األمريكي في الفترة من رلمان األفريقي مع رئيس نكودو دانغ رئيس الب يهروج

                                                 
 المتعلقة بالبرلمان األفريقيمن المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية  01و  3أنظر المادة  2 
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حول الحاجة إلى إنشاء منتدى برلماني ألفريقيا ودول أمريكا الالتينية. والحظ الطرفان بشكل متبادل أن مثل هذا المنتدى من 

 بناء توافق في اآلراء بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك.ل ا  ين بلدان الجنوب وأن يكون فضاءشأنه أن يعزز التعاون فيما ب

رين حول سادسة والعشلجمعية البرلمانية الدولية الل اجتماع البرلمان العربيي في على نفس المنوال، شارك البرلمان اإلفريق

تحت شعار: "مساهمة البرلمانية في فهم  9102يونيو  93إلى  02 في تبيليسي، جورجيا، في الفترة من عقد ذيال األرثوذكسية

 5التي عقدت يومي  البرلمانية الفرنكفونية جمعيةلل 45الجلسة العامة كما شارك في الظواهر السياسية واالجتماعية الحديثة". 

للمنتدى  45الجلسة العامة وفي في أبيدجان، كوت ديفوار، تحت شعار "البرلمانات وتعزيز الديمقراطية" ؛  9102يوليو  1و 

وفي مبيق، في مابوتو، موز 9102يوليو  96لى إ 05البرلماني للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي المنعقدة في الفترة من 

 روسيا في ،، الذي انعقد في موسكو"تطوير البرلمانية" والمؤتمر البرلماني الروسي اإلفريقي تحت عنوان المنتدى الدولي الثاني

ماع اجتوفي بناء التعاون مع البرلمان األفريقي من خالل الجمعيات البرلمانية الدولية ؛  بهدف 9102يوليو  3 - 0ترة من الف

 .من خالل التبادل البرلماني والزيارات الدراسية خالله البرلمانات لتعزيز التعاون اجتمعتي مع برلمان كوريا الجنوبية، ثنائ

رودولفو بينيتيز  مع سعادة السيد 9102أغسطس  5في  مكتب البرلمان األفريقي اجتماع ا ثنائي ا ةت هيئعقد ،عالوة على ذلك

لى إرئيس الجمعية الوطنية الكوبية  رنانديزيخوان إستيبان الزو ه معاليالذي ألقى رسالة من  فيرسون سفير جمهورية كوبا

ها نظام مكتبه لحملة رفع العقوبات التي فرضهيئة مان األفريقي وإلى الحصول على دعم من البرل سعيا  رئيس البرلمان األفريقي 

 2 سفير جمهورية صربيا في سيسكألفريقي مع سعادة غوران فوجيمكتب البرلمان ا ت هيئةالتق ،ترامب على كوبا. أيضا

تماع تاح االجأ رغبتهما في تعزيز التعاون بين البرلمان األفريقي وبرلمان صربيا. كما حيث جدد الطرفان 9102أغسطس 

لتقديم دعوة صربيا لرئيس البرلمان األفريقي للمشاركة في اجتماع االتحاد البرلماني الدولي الذي عقد  جيسيسكفرصة للسفير فو

 .9102في صربيا في أكتوبر 

ا  9ي الفترة من ف ،انياإسب ،في مدريد ة الخامس والعشرين لتغير المناختم تمثيل البرلمان األفريقي في مؤتمر األمم المتحد ،أخير 

البرلمان األفريقي  نظم ،في دورته الخامسة والعشرين . ولتعظيم الفرص التي قدمها مؤتمر األطراف9102ديسمبر  03إلى 

جمع الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات بما في ذلك المجتمع المدني والبرلمانيين وخبراء تغير المناخ وشركاء  حدث ا جانبي ا

ا في تسليط التنمية لمن اقشة المتطلبات الملحة لتمويل المناخ ووضع التشريعات المناخية في أفريقيا. نجحت األحداث الجانبية أيض 

طويلة األجل التفاق باريس. أتاحت حركات المناخ نحو األهداف الضوء على المعالم واإلنجازات التي تحققت من أجل زيادة ت

لمؤتمر األطراف الفرصة إلنشاء وتعزيز التحالفات والتي ستمكن من زيادة الوعي المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين 

بدور البرلمانيين في التخفيف من تغير المناخ واالستفادة من التحرك نحو الوقود األحفوري في أفريقيا والعمل البرلماني لتعزيز 

 االنتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة.

 

 ميم أصوات الشعوب األفريقية والمجتمع المدني. األنشطة المتعلقة بتع9.5

 ضمان المشاركة الفعالة لشعوب أفريقيا في عملية صنع القرار تتمثل فيللبرلمان األفريقي  ةاألساسي واليةبالنظر إلى أن ال

أمر  مهجرالو والمجتمع المدني ريقييناألفتوفير منصة ألصوات المواطنين مسألة ، فإن وصنع السياسات في االتحاد األفريقي

جي المشاركة ستراتيلنجاح و فعالية والية البرلمان األفريقي. وتشمل الجهود المتعمدة المبذولة لتحقيق هذا الهدف االبالغ األهمية 

وعقد  ،عمل بشأن التدفقات المالية غير المشروعة ورشةاستضافة والتعاون في  ،عمل بشأن تدفقات الهجرة ورشةفي تنظيم 

 للمجتمع المدني إلى مختلف اللجان الدائمة. فنيةمع المدني ودعوة العروض الجتمنتديات للم

 للبرلمان األفريقي نظاميةع المدني في االجتماعات ال. مشاركة المجتم9.5.0
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ب . حضر المجتمع المدني والشعودوراته وجلسات لجانهوالشعوب األفريقية إلى حضور دعا البرلمان األفريقي المجتمع المدني 

ة التي المختلف اضيعلبرلمان اإلفريقي. تشمل الموفريقية الجلسات العامة وورش العمل الموازية واجتماعات مختلف لجان ااأل

وحقوق األشخاص  ،وحقوق األشخاص المصابين بالمهق ،جذبت مشاركة المجتمع المدني موضوع االتحاد األفريقي لهذا العام

ارية واألعمال التج ،والقوانين النموذجية كعوامل حفازة للتكامل اإلقليمي ،وارد الطبيعيةوإدارة الم ،والسالم واألمن ،ذوي اإلعاقة

 وحقوق اإلنسان والتدفقات المالية غير المشروعة واالزدواج الضريبي.

 منظمات المجتمع المدنيمن  المقدم دعم الفني. ال9.5.9

 ، مهاللجان الدائمة وقدموا مدخالتتمع المدني في عمل مختلف شارك العديد من منظمات المج ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير

إما بناء  على طلب اللجان أو بناء  على طلبهم الخاص. تم تقديم المساهمات من خالل العروض الفنية واإلحاطات المقدمة إلى 

 ،شخاص ذوي اإلعاقةوحقوق األ ،بما في ذلك حقوق األشخاص المصابين بالمهق ،اللجان حول مجموعة واسعة من القضايا

واألعمال التجارية وحقوق  ،والضرائب المزدوجة ،والتدفقات المالية غير المشروعة ،وحقوق األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

اهمات المجاالت األخرى لمسوتتمثل والسلع والخدمات.  تنقل األشخاصوحرية  األفريقية القاريةحرة منطقة التجارة الو ،اإلنسان

ي مكافحة البرلمانيين ودورهم فوالمساءلة وإدارة الديون ؛  فيديون ومكافحة الفساد في أفريقيا المدني المتعلقة بإدارة الالمجتمع 

 الديون السيادية وكذلك موضوع االتحاد في اإلشراف علىدور البرلمانيين وية والديون السيادية ؛ اإلجازة الضريبوالفساد ؛ 

 المجتمع المدني. اتفنية ومشاركالسهامات اإلأقصى  والذي سجل 9102األفريقي لعام 

تلقت دعما  ومساهمات هائلة من العديد من  9102في عام  وضعهاقانونية المختلفة التي تم تجدر اإلشارة إلى أن النصوص ال

القانون و ،فريقياالمنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع أو التي تعمل عليه. ويشمل ذلك القانون النموذجي لإلعاقة في أ

 واالتفاق األفريقي النموذجي لالزدواج الضريبي.التغذية و الغذاء ومشروع القانون النموذجي بشأن ،النموذجي للشرطة

 . إضفاء الطابع المؤسسي على منتدى المجتمع المدني9.5.3

مدني على هامش الدورتين التمع مجللعقد منتديات على ز حقوق اإلنسان بجامعة بريتوريا البرلمان اإلفريقي مع مرك عمل

ا من المجتمع المدني  15العاديتين لشهري مايو وأكتوبر. يعد منتدى المجتمع المدني اآلن مساحة مؤسسية تجمع حوالي  عضو 

لتعميق األفكار وتبادل الخبرات حول طرق ووسائل المشاركة بشكل أفضل في والية البرلمان األفريقي ودعمها. نجح المنتدى 

ل البرلمان اإلفريقي وأهمية زيادة البرمجة حول القضايا المتعلقة بالبرلمان اعمأعية منظمات المجتمع المدني حول في تو

مع البرلمان اإلفريقي وتبادل أفضل الممارسات في مجال والمواطنين لمجتمع المدني لوالمشاركة النشطة والبناءة  األفريقي

نتدى المجتمع أتاح موقد وخاصة البرلمان األفريقي.  ،أييد مع مؤسسات االتحاد األفريقيكسب التوالدعوة الفعالة للمجتمع المدني 

اصة الفرص وخ االتحاد األفريقي الرئيسية مقرراتتحاد األفريقي للعام والمتعلقة بموضوع اال اضيعالمدني وقتا  كافيا  للمو

 في إفريقيا. سلعلحرة وحرية تنقل األشخاص والالمتعلقة بالتجارة ا

 . االحتفال باليوم العالمي لالجئين9.5.4

زارة الشؤون وللمراجعة المتبادلة بين األقران وآللية األفريقية بالتعاون مع ا ،استضاف البرلمان األفريقي ،9102يونيو  91في 

 وذلك ان األفريقيلبرلماليوم العالمي لالجئين في ابلمتحدة لشؤون الالجئين االحتفال جنوب أفريقيا ومفوضية األمم افي الداخلية 

ئمة للنزوح القسري في دا داخليا: نحو حلول النازحينوالعائدين ون الالجئي عام" 9102موضوع االتحاد األفريقي تمشيا  مع 

والمجتمعات ة المحليحلقة نقاش تركز على المساهمة اإليجابية التي يستطيع الالجئون تقديمها للمجتمعات الحدث  شملأفريقيا". 

ظمات منة الخاصة بهم إذا تلقوا الدعم األولي من مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدينية والمضيف

المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المضيفة و القطاع الخاص بروح الميثاق العالمي بشأن الالجئين. أتاحت حلقة 

 لخبرات بشأن التحديات والتقدم المحرز في تسهيل دمج الالجئين في البلد المضيف.النقاش فرصة للتوعية وتبادل المعرفة وا
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 لالتحاد األفريقي ةالمؤسسي منظومةالتعاون مع ال 9.6

 الثوالثالثين والث الثاني االتحاد األفريقي قمة يلمان األفريقي بفعالية في مؤتمرشارك البر ،مكتب البرلمان اإلفريقيهيئة قيادة ب

ا  تفاعل وفد البرلمان األفريقي ،القمة يتلف االجتماعات. على هامش مؤتمرن للوحدة األفريقية وقدم تقارير إلى مخوالثالثي أيض 

 جلس التنفيذيالم مقرريارات الممكنة لتنفيذ لجنة الممثلين الدائمين بشأن الخي مسؤوليي مفوضية االتحاد اإلفريقي ومع مسؤول

( والتحديات المتعلقة بمسألة سحب البدل Doc. EX.CL/1077(XXXIII)ii ( وXXXIII)Doc. EX.CL/1077)رقم 

 الخاص المدفوع لموظفي فئة الخدمات العامة المعينين محليا في البرلمان األفريقي.

ا مع  ثلين لجنة الممل للجنة الفرعية ةالمشترك خلوةممثلين الدائمين وشارك في المكتب لجنة الهيئة تفاعل البرلمان األفريقي أيض 

في فندق كراون  تدعق تيال المالية األفريقيينالمعنية باإلشراف والتنسيق العامين بشأن المسائل اإلدارية والمالية وخبراء  الدائمين

التحاد األفريقي موظفي االخاصة ب نظم واللوائحت على الالبرلمان اإلفريقي العديد من المساهمات في التعديال نيروبي. قدم في بالزا

. كان الهدف الرئيسي من تقديم البرلمان اإلفريقي هو التأكد من 9106واللوائح المالية لالتحاد األفريقي لعام  نظموال 9101لعام 

 البرلمان اإلفريقي. وصياتات مؤسسية وتتوافق مع واقع وخصأن اللوائح والقواعد المعدلة المقترحة تحقق تحسين

 ،التحاد األفريقي وتشاور معها بشأن مختلف المسائل المؤسسية. عالوة على ذلكالبرلمان األفريقي أيضا مع مفوضية ا تفاعل

 خلوةقد ع طلب البرلمان األفريقي ،البرلمان األفريقي مع لجنة الممثلين الدائمين ولجانها الفرعية. على وجه الخصوص تعاون

 خلوةال ههذ ضعتسو. وتلقى رداُ ايجابيا  على ذلك ممع لجنة الممثلين الدائمين ولجنتها الفرعية المعنية باإلشراف العا ةمشترك

في  مكن الجهازين من دعم بعضهما البعضتوس ،األساس لتعاون أوثق بين البرلمان األفريقي ولجنة الممثلين الدائمين ةالمشترك

عب والدول مصلحة الشن أجل وذلك مالتي تؤثر على البرلمان األفريقي وال سيما العمل مع ا في مواجهة التحديات  ،تنفيذ والياتهما

  األعضاء في االتحاد األفريقي.

 . ملخص اإلنجازات الرئيسية3

بفضل عدد  وأهميته رؤيته ، تم تعزيز وضوحتنظيم العديد من األنشطة بنجاح منفيه البرلمان األفريقي  تمكنفي الوقت الذي 

 من اإلنجازات التي يمكن إدراجها على النحو التالي:

وتنظيمها لجميع أجهزة البرلمان األفريقي في بيئة آمنة ووفق ا  نظاميةوغير ال نظاميةنشطة الناجح لجميع األ. اإلعداد الأ

 لإلطار القانوني للبرلمان األفريقي ؛

جميع الموظفين والوحدات واألقسام واإلدارات التابعة ألمانة البرلمان األفريقي ألنشطة من . الدعم االحترافي والكامل ب

 ن األفريقي ؛البرلما

ا مع األولويات القارية والقيم المشتركة ؛ج  . كان التركيز المواضيعي لعمل اللجان الدائمة والجلسات العامة منسجم 

 للبرلمان األفريقي ؛ شفافةال مراجعةالفعالة لإلدارة المالية والد. اإلدارة 

ا  اضيعية جديدة وأنشأالبرلمان األفريقي مجاالت مو ى. تبنهـ إجرائي ا لتوجيه عملية صياغة مشاريع القوانين النموذجية إطار 

 ؛

. إن المشاركة الفعالة من جانب البرلمان األفريقي مع لجنة الممثلين الدائمين والتي وضعت األساس لعقد اجتماع مشترك و

يا وسوء الفهم ع القضافرصة لمناقشة وحل جميالوالتي ستتيح  هيئة مكتب اللجنة وهيئات مكاتبهابين البرلمان األفريقي و

 ؛أجهزة السياسة العامة إلى المجلس  هاوجهتالتي 

. المواءمة المواضيعية ألنشطة البرلمان األفريقي العامة واللجان الدائمة مع موضوع االتحاد األفريقي لهذا العام وتطورات ز

 ؛ السياسة واألولويات القارية
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 (EX.CL/1077 (XXXXIIIii)تم تبريرهم بقرار المجلس التنفيذي  . إعادة تعيين أعضاء البرلمان األفريقي الذينأ

 ؛ بشأن التعيينات

ثانيا. ظل البرلمان األفريقي مؤسسة خالية من الدعاوى القضائية بفضل المشورة القانونية الفعالة في الوقت المناسب ، 

 ؛ والتي مكنت من حل التحديات القانونية في الوقت المناسب وبشكل سليم

قدما  ت دواج الضريبي وأحرزالبرلمان األفريقي المغامرة في مجاالت مواضيعية جديدة ، مثل اتفاقيات االز . واصلثالثا

 ؛ هائال  نحو صياغة قوانين نموذجية

 ؛ واعتمادها 9193-9102الخطة االستراتيجية للبرلمان األفريقي  . االنتهاء منك

وأجهزة  على بروتوكول ماالبو، مع مطالبة عدد أكبر من الدول األعضاء( 09( والتصديقات )90. زيادة عدد التوقيعات )ل

 للتصديق على بروتوكول البرلمان األفريقي ؛ الالزمة جراءاتاإلاالتحاد األفريقي باتخاذ  اتسياس

ألفريقي حيث شارك أعضاء البرلمان ا لمؤتمر األطراف 94الدورة . المشاركة الفعالة في حلقة النقاش رفيعة المستوى في م

 ؛ مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم الموقف األفريقي من تغير المناخ وتعزيز التشريعات الفعالة للمناخ

. المشاركة الفعالة للبرلمان األفريقي في عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي وحلقات العمل والفعاليات األخرى ن

ا في مراجعة وثائق سياسة االتحاد اإلفريقي مثل دليل المشتريات والدليل  لالتحاد األفريقي. شاركت برلمان إفريقيا أيض 

 المالي وسياسة السفر ؛

 ،البرلمانات الوطنية باتخاذ إجراءات للضغط من أجل التصديق على معاهدات االتحاد األفريقي رؤساءل . االلتزام المتجددس

 ؛ وال سيما بروتوكول البرلمان األفريقي الجديد

 تحديات الرئيسية. ملخص ال4

اف إال أنه يجدر االعتر ،على الرغم من أن البرلمان األفريقي قد خطا خطوات كبيرة في محاولة لتحقيق أهدافه اإلستراتيجية

 . أهم تلك التحديات هي:9102مايو في البأنه استمر في مواجهة العديد من التحديات منذ الدورة العادية 

ا جديد ا  02البرلمان اإلفريقي مع مرتفع ألعضاء الدوران ال. معدل أ مايو  في اليمين الدستورية في الدورة العاديةأدوا عضو 

ا آخر على األقل  91و  9102 . ال يمكن أن يكون 9102اليمين في الدورة العادية ألكتوبر  أدائهم يتم استبدالهم أو إعادةلعضو 

 ان األفريقي والحفاظ على الذاكرة المؤسسية للبرلمان.في أنشطة البرلم عضاءأثير على المشاركة الفعالة لأللهذا ت

استجابة أعضاء البرلمان اإلفريقي للمشاركة في ، انخفضت 9102في الجلسة العادية التي عقدت في مايو   جاء مسبقا  . كما ب

 خابي فيلتنسيق االنتا كين وحدتيالتزامهم بالرد في الوقت المحدد لتم عضاءوصى بأن يجدد األاالنتخابات. ي  بعثات مراقبة 

 من اتخاذ الترتيبات الالزمة لسفرهما. ومفوضية االتحاد األفريقي البرلمان األفريقي

وجود عدة أقسام ووحدات مثل الشؤون القانونية والرصد والتقييم والبحث واالتصاالت تعاني  المتمثلة في . تحديات التوظيفج

 من نقص شديد في الموظفين.

مة للوظائف التعيين في الوظائف الشاغرة المعلقة يسبب عبئا إداريا وعدم استقرار نسبي داخل األمانة العد. سيظل بطء وتيرة ا

 بعد. طرحالشاغرة التي لم ت  

عادة والتي تتطلب بذل جهود متواصلة إل ،. الصورة السلبية المستمرة للبرلمان األفريقي في أجهزة سياسة االتحاد األفريقيهـ

 ن األفريقي وجعلها تشيد باحترام مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة السياسة وعامة الجمهور.بناء سمعة البرلما
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التحقيق  مثل بعثات ،. القيود المالية والمتعلقة بالميزانية التي تؤدي إلى عجز بعض اللجان عن تنفيذ األنشطة المخطط لهاو

 شارية.والزيارات الميدانية والبعثات الترويجية واالجتماعات االست

اركتهم في مش عضاءد األفريقي. يوصى بأن يؤكد األفي بعثات مراقبة االنتخابات باالتحا عضاءلمشاركة األ رج. التراجع الحز

 .اإلفريقي واالتحاد األفريقي من اتخاذ الترتيبات الالزمة لسفرهم البرلمان في الوقت المحدد لتمكين وحدات التنسيق االنتخابي

والتي دفعت بعض  ،9102التي أثارتها أعمال العنف ضد الدول األجنبية التي وقعت في سبتمبر  لشواغ. المخاوف والح

 .9102أعضاء البرلمانات للتعبير عن ترددهم في السفر إلى جنوب أفريقيا والمشاركة في الدورة العادية لشهر أكتوبر 

به عدد مفرط من األعضاء  ،ود بعض اللجان الدائمةوالذي أسفر عن وج ،. إن التوزيع غير المتكافئ للعضوية بين اللجانط

اركتهم في حل مشلإلى رؤساء المؤتمرات الحزبية المكتب  هيئة منطلب توجيه  تمخرون لتلبية النصاب القانوني. بينما يكافح آ

 هذا التحدي.

نتج عن ارتفاع  وهو ما ،9102. ضعف حضور أعضاء البرلمان اإلفريقي بشكل عام خالل جلسات اللجان في أغسطس ي

معدل دوران أعضاء البرلمان األفريقي. أثر هذا الموقف سلب ا على النصاب القانوني ومنع اللجان من التعامل بشكل قاطع مع 

 أعمالها.

 رات المجلس التنفيذي السابقةقرم. التقدم والتحديات التي تواجه تنفيذ 5

الذي كلف البرلمان األفريقي باإلبالغ عن التقدم المحرز  ،(EX.CL/DEC.1-15(XXXV)المجلس التنفيذي  مقررتمشيا مع 

 شأن القضايا التالية:بي انتباه المجلس التنفيذي يلفت البرلمان األفريق ،المجلس التنفيذي مقرراتي تواجه تنفيذ والتحديات الت

 ؛معاملة معها من وما يتناسب ،هاتسياسو هوائحلاالتحاد األفريقي و نظمأعضاء البرلمان األفريقي في . عدم االعتراف بوضع أ

 ؛ ألعضاء البرلمان األفريقي الحضور. التحديات المتعلقة بإلغاء بدل ب

 . التحديات المتعلقة بالتأمين الطبي ألعضاء البرلمان األفريقي ؛ج

و  9102في فبراير الصادرEX.CL/Dec.1031 (XXXXIV ))المجلس التنفيذي  ريقرمد. التحديات المتعلقة بتنفيذ 

EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV)) ؛ 9102في يوليو  الصادر 

اإلدارية المسؤول عن الشؤون المالية و المين العامالنائب السابق ل يوسوفا جوبيتحديث حول اإلجراءات التأديبية ضد السيد ال. هـ

 ؛ والموارد البشرية

 ؛ لبرلمان اإلفريقيلسابق ال األمين العام هاراوا تحديث عن التسوية الودية لقضية السيد فيبياال. و

 ولوائحه وسياساتهتحاد األفريقي االنظم أعضاء البرلمان األفريقي في . عدم االعتراف بحالة 5.0

اعد . على وجه الخصوص في القوهسياساتو هلوائحتحاد األفريقي واال نظمان األفريقي غير واضح بموجب وضع أعضاء البرلم

فإن أعضاء البرلمان األفريقي ليسوا مدرجين في قائمة فئات أصحاب المصلحة  ،ر والبعثاتواللوائح المالية وفي سياسة السف

 ،في حين أن "المسؤولين المنتخبين" هم الفئة األقرب إلى أعضاء البرلمان األفريقي .ة معينةالداخلية الذين يجب أن يعاملوا معامل

ف بأنه ألن هذاتبعد أعضاء البرلمان األفريقي يس فإن تعريف الفئة الذين  ي"مسؤولو أجهزة االتحاد األفريق مالمصطلح ي عر 

ا لوضع ،". ونتيجة لذلكمؤتمرعينهم اليتنتخبهم أجهزة السياسة و هم يتم تصنيف أعضاء البرلمان األفريقي عادة  بشكل تعسفي نظر 

 تمنحهما الدول األعضاء. تينالل مكانةمع التصنيف وال هم التي ال تتوافقودرجة سفر
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 :التوصية باآلتي تمت

في معظم  ،. يتم توسيع نطاق تعريف "المسؤولين المنتخبين" ليشمل أعضاء البرلمان األفريقي الذين يتم انتخابهمأ

 عن طريق االقتراع المباشر في العمليات االنتخابية التي يشرف عليها االتحاد األفريقي ويعتمدها. ،البلدان األفريقية

برلمان بما يضمن حصول أعضاء ال ،فة فئة معينة )البرلمانيين األفارقة( في قائمة التعاريفيمكن إضا ،. بدال  من ذلكب

ي هي والت ،األفريقي على فئة ودرجة سفر مساوية أو متفوقة على ما يتم منحهم عادة  من قبل الدول األعضاء المعنية

 .درجة رجال األعمال

 األفريقي نفس معاملة "المفوضين السابقين". مكتب البرلمانهيئة . ي منح األعضاء السابقون في ج

 ألعضاء البرلمان األفريقي المسموح به الحضوربدل . التحديات المتعلقة بإزالة 5.9

( الصادر في يوليو XXXXV) EX.CL/Draft/Dec.1بموجب القرار  ،وافق المجلس التنفيذي ،9102خالل يوليو 

ن غالبية فإ ،ع هيئات االتحاد األفريقي. بالنسبة للبرلمان األفريقيعلى مصفوفة البدالت المنسقة ألعضاء جمي ،9102

 051البرلمانيين الذين هم أعضاء في هذا الجهاز مستبعدون من بدل الجلوس. يتم تعيين أعضاء المكتب فقط على تكريم )

ا أمريكي ا لكل يوم جلسة بحد أقصى  ا( وبدل اإلدارة ) 05دوالر  بينما سيتلقى أعضاء المكتب  ،ا(دوالر أمريكي شهري   311يوم 

ا أمريكي ا لكل يوم من أيام الدورة بحد أقصى الحد األقصى  051شرف ا )  يوما(. 05دوالر 

من  01استبعاد غالبية أعضاء البرلمان اإلفريقي يتعارض األعضاء من المصفوفة المنسقة للبدالت مع نص وروح المادة 

لى أنه "ي دفع للبرلمانيين األفارقة بدل لتغطية النفقات أثناء أدائهم لواجباتهم" كما الذي ينص ع ،بروتوكول البرلمان األفريقي

الذين يفقدون عادة فرصة الحصول على بدل جلوس في المنزل عندما  ،أنه بمثابة تمييز غير عادل ضد أعضاء الجهاز

الذي يرأسه  ،بالنظر إلى أن عمل البرلمان ،تهيشاركون في أنشطة البرلمان األفريقي. يهدد هذا الوضع تماسك البرلمان وفعالي

الذين هم أعضاء في الجهاز على قدم المساواة مع المكتب والمكاتب.  ،يؤديه البرلمانيون ،المكتب والمكاتب ويتولى تنسيقه

 أعضاء وكذلك أعضاء في أجهزة االتحاد األفريقي األخرى.

 لذلك يطلب البرلمان األفريقي ما يلي:

 الحضوروالذي أزال بدالت  9102( الصادر في يوليو XXXXV) EX.CL/Draft/Dec.1القرار . وقف تطبيق أ

 المدفوعة حالي ا ألعضاء البرلمان اإلفريقي بخالف أعضاء المكتب والمكاتب ؛

يزية يلمنع المعاملة التم ،. يجب اإلبقاء على الوقف االختياري المقترح حتى يتم إجراء مزيد من الدراسة حول هذه القضيةب

  ي ؛لعادلة ألعضاء البرلمان األفريقغير ا

 . التحديات فيما يتعلق بالتأمين الطبي ألعضاء البرلمان األفريقي5.3

تم تخفيض ميزانية  ،9102 ( الصادر في يوليوXXXXV) EX.CL/Draft/Dec.13)المجلس التنفيذي  مقرربموجب 

من الميزانية  %51إلى حوالي  EX.CL/Dec.408 اعتمده المقررلما  ضاء البرلمان األفريقي وفق اتوفير الخدمات الطبية ألع

قي. ات أعضاء البرلمان األفريوالتي ثبت أنها غير كافية لتغطية احتياج ،دوالر )مائتي ألف دوالر( 911,111السابقة التي بلغت 

طية دفع أقساط التأمين الطبي للفترة من ن ألف دوالر( لتغيدوالر )ثمان 21,111البرلمان اإلفريقي ميزانية تكميلية قدرها  طلب

 .9102يوليو إلى أكتوبر 

ابيع في أس 2كان من الواضح أنه من الصعب الحصول على تغطية التأمين الطبي فقط لمدة  ،شركة سجنامن التفاعالت مع 

ع للغاية الوقت الحالي مرتففإن استهالك األقساط في  ،سجنافي ميدراند. من التحليل الذي أجرته  عضاءالسنة التي يقضيها األ

ة المعتمدة يزانييتم تكبدها في جنوب إفريقيا. لن تكون الم عضاءشر شهرا  ألن معظم مطالبات األوسيبلغ ما يصل إلى اثني ع
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تكون هناك س ،. لذلكمعالي الراحل كانتيفي البرلمان كافية لتغطية الحوادث غير المتوقعة مثل تلك التي حدثت في لألعضاء 

 إلى طلب إعادة النظر في خفض الميزانية من قبل الدول األعضاء.حاجة 

في المائة فيما يتعلق  51بنسبة  9191وصي البرلمان اإلفريقي بإعادة النظر في تخفيض ميزانية البرلمان اإلفريقي لعام ي لذلك

تم دوالر  911,111والبالغ  9102المخصص لعام  مبلغ البالتأمين الطبي ألعضاء البرلمان األفريقي بالنظر إلى حقيقة أن 

دوالر أمريكي لتغطية دفع أقساط التأمين  21,111ويتطلب من البرلمان اإلفريقي تقديم طلب لميزانية تكميلية قدرها  استنفاده

 .9102الطبي للفترة المتبقية من عام 

 9102فبراير  الصادر فيEX.CL/DEC.1031 (XXXXIV ))المجلس التنفيذي  مقرريالتحديات المتعلقة بتنفيذ . 5.4

 9102في يوليو الصادر ( EX.CL/DRAFT/DEC.1 (XXXXV)و 

و  9102في فبراير الصادر ( EX.CL/DEC.1031 (XXXXIV)المجلس التنفيذي  مقرراطلب 

EX.CL/Draft/Dec.1 (XXXXV) ) ي دفع لموظفي فئة الخدمات  الذي خاصالبدل ال ي وقفأن ب 9102في يوليو الصادر

يتم اإلبالغ عن أي من الجوانب القانونية المعنية. تجدر اإلشارة إلى أن البدل  وأن ،حليا  في البرلمان األفريقيمعينين مالعامة ال

ا  00من مواطني جنوب إفريقيا( على مدار الـ  05لحوالي  ،دوالر أمريكي 0.021الخاص قد تم دفعه للموظفين المعنيين ) عام 

أصبح الذي بدل الإزالة تصبح تقريب ا من األجر الحالي.  %61حيث يمثل  ،ن رواتبهم المعتادةم ا  كبير ا  جزء وي شكل ،الماضية

 حتملة.ممان األفريقي واالتحاد اإلفريقي لمسؤولية حق ا مكتسب ا للعاملين سيكون بمثابة الفصل التعسفي ويعرض البرل

المجلس التنفيذي المشار إليها أعاله  مقرراتيظل تنفيذ  ،سواء أكان هذا البدل الخاص من الناحية اإلجرائية أو غير المسبوقة

من جانب البرلمان األفريقي يثير مطالبات مشروعة من قبل موظفي فئة الخدمات العامة المعينين محليا ويشكل انتهاكا لمبادئ 

يقي موظفي االتحاد األفر ئحنظم ولواالتي تكمن في صميم  ،وسيادة القانون العدالة في عالقات العملالمساواة وعدم التمييز و

ة حقوق العمل غير القابلة للتصرف والمكتسببلمتطلبات اإلجرائية المؤسسية ا رجحمن الصكوك ذات الصلة. يجب أن ت  وغيرها 

أجرى البرلمان األفريقي دراسة حول هذا الموضوع قدمت إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها في الملحق وقد للموظفين المعنيين. 

4. 

 لك يطلب البرلمان األفريقي ما يلي:لذ

و  9102في فبراير الصادر EX.CL/Dec.1031 (XXXXIV ))المجلس التنفيذي  مقرريتطبيق وقف تنفيذ . أ

EX.CL/Draft/Dec.1 (XXXXV) ) صبح حق ا مكتسب ا ييتعلق بإلغاء البدل الخاص الذي  فيما 9102في يوليو الصادر

 .ن األفريقيمحلي ا في البرلماالمعينين  الخدمات العامةلموظفي 

في الراتب األساسي لموظفي فئة الخدمات العامة  ةعن طريق دمج تكلفة بدل المعيشتضمين البدل الخاص في الراتب . ب

. وهذا على سبيل المثال ،مع مراعاة األمثلة المقارنة لمكاتب االتحاد األفريقي في واشنطن وجنيف وبروكسل ،المعينين محليا

 تمتد دراسة مراجعة الرواتب المقارنة التي أجريت لواشنطن وجنيف وبروكسل إلى جوهانسبرغ. يتطلب أن

تأكد من مراعاة خصوصيات البرلمان األفريقي والبلد المضيف له عند النظر في شروط وأحكام هيئة موظفي وأعضاء ال. ج

 البرلمان األفريقي وتحديدها.

لمجلس ا مقررالبرلمان األفريقي في تنفيذ  م اتخاذه ضد أعضاء فريق العمل فيتحديث بشأن اإلجراء التأديبي الذي ت 5.5

 (EX.CL/DEC.1031(XXXIV)التنفيذي 

الذي كشف عن العديد من حاالت سوء اإلدارة  9102في أعقاب تقرير مجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي لعام 

أكيدها على ت راجعة الحسابات والحسابات العامةة البرلمان األفريقي المعنية بمكررت لجن ،العامة والمالية في البرلمان األفريقي

جيين نتائج مجلس مراجعي الحسابات الخار في الجلسة العامة للبرلمان األفريقي التي اتخذت اإلجراءات الالزمة لمواصلة التحقيق

الصادر في فبراير  9102EX.CL/DEC.1031(XXXIV))المجلس التنفيذي  مقررتمشيا مع  ،ومساءلة المسؤولين عنها
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رار قمكتب البرلمان األفريقي بتنفيذ ت هيئة في الجلسة العامة وقام لجنة المراجعة والحسابات العامة. تم اعتماد تقرير 9102

 أكتوبر 0في جميع نفقات البرلمان اإلفريقي في الفترة من  9102مايو  01في  جراء تحقيق خاصالجلسة العامة من خالل إ

 9102مايو  31إلى  9106

ا لحقيقة أن السيد   ت هيئةفقد اتخذ ،كان متورط ا في االنتهاكات التي كشف عنها تقرير المراجع الخارجي يوسوفا جوبينظر 

ا في  البرلمان األفريقيمكتب  ا للتحقيق بإيقافه عن العمل 9102مايو  01قرار  نظم ولوائح ي( من ) 60.3 مادةوفق ا لل انتظار 

. كان القرار تدبيرا احتياطيا يستند إلى قضية ظاهرة الوجاهة تستند إلى مزاعم بسوء اإلدارة الخاصة بالموظفين اد األفريقياالتح

نح المذكورالمختلفة.  مراجعةمالية كما يتضح من تقارير الال  52.3فرصة للتعليق على تقرير التحقيق تمشيا مع المادة  وقد م 

 .الموظفينالنظم واللوائح الخاصة بمن 

وأعطي الفرصة للتعليق على نتائج  9102أغسطس  1تقرير التحقيق في  يوسوفا جوبيتلقى السيد  ،عند االنتهاء من التحقيق

ا  أفعال فعال  من 00بـ  يوسوفاات هم السيد  ،التحقيق. عند االنتهاء من خمسة أيام عمل دون تلقي رده سوء السلوك وتلقى إخطار 

نح 9102أغسطس  02بالتهم في  ولم  ،9102سبتمبر  91حتى ردود لكنه لم يقدم أي ا من ال ،يوم عمل لتقديم رده 91. وقد م 

أكتوبر  2إلى  4مجلس التأديب الذي عقد جلساته في الفترة من ذا شرع البرلمان األفريقي في اجتماع يطلب تمديد الوقت. ل

 .ذي سمعة طيبةمحاماة جنوب أفريقي  والتي شارك فيها السيد جوبي بمساعدة محاميه من مكتب ،9102

وجد مجلس التأديب أن السيد جوبي مذنب في  ،والتي امتثلت لجميع معايير المحاكمة العادلة ،عند االنتهاء من جلسات االستماع

بما في ذلك الفصل من الخدمة بسبب سوء  ،صياغة مجموعة من التوصياتتمت و ،من أفعال سوء السلوك 00من أصل  01

ورة موظفي االتحاد األفريقي. تم إثبات خطم واللوائح الخاصة بمن النظ 11 ( )ح( والمادة0) 60 مادةلل وفقا الجسيم السلوك

وجد أنه مذنب في العديد من أفعال سوء السلوك التي ال تليق  حيث ها في نتائج "مجلس التأديب"أفعال سوء السلوك التي ارتكب

النظم من  3.3 الئحةبموجب ال همكتبمن أو  هطلوبة منتقامة وأكبر قدر من العناية المبأعلى معايير الكفاءة والنزاهة واالس

 :في اآلتيأعمال سوء السلوك تتمثل . واللوائح الخاصة بموظفي االتحاد األفريقي

 

 . اإلهمال أو االمتناع عن أداء واجبات تسبب خسارة ماليةأ

 غير المشروع أو سوء استخدام األموال الرسمية . االحتيال أو عدم األمانة أو التزوير أو التملكب

 مطالبة ةشهادة كاذبة فيما يتعلق بأياإلدالء بتحريف أو ال. ج

 / أو إساءة استخدام السلطةد. سوء استخدام المنصب و

 . تخصيص واستخدام أصول االتحاد ألغراض شخصيةهـ

 لنقود الخاصة باالتحاد. النقل غير المشروع لو

 ر قانونية ومعقولةوامأل. العصيان ز

 . رفض تنفيذ التعليمات القانونيةح

ا لممتلكات االتحاد أو سمعته غفال. اإلهمال أو اإلط  ألداء الواجبات التي تسبب أضرار 

 تعريض المؤسسة للخطر القانوني المؤدي إلى واجبال. إهمال ي

تم فصل السيد جوبي  ،المالية لالتحاد األفريقيوائح لنظم وال( من ال9) 13و  2 مادتينئج وتوصيات مجلس التأديب والوفق ا لنتا

جمالي لألموال التي تم وهو ما يمثل المبلغ اإل ،دوالًرا أمريكيًا 50,161,12مبلغ عن مسؤوال  أمام البرلمان األفريقي ووجد 

مثل الخسارة العامة التي والذي ي دوالًرا أمريكيًا 042,126,64 من أصل المبلغ اإلجمالي البالغ عليها بشكل مباشر ستيالؤها

 .هاإلغفال الخاصة ب/ أو عمليات و فعالهبدتها المؤسسة نتيجة ألتك

التي  ،كما صاغ مجلس التأديب مجموعة من التوصيات ستمكن البرلمان اإلفريقي من منع تكرار اإلجراءات التأديبية واإلغفاالت

 ليات األخرى بين الموظفين اآلخرين في البرلمان اإلفريقي الذينالسيد جوبي. ويشمل ذلك التحقيق وتحديد المسؤو بموجبها أدين

 .ييمكن أن يكونوا متواطئين مع السيد جوب
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 9102أكتوبر  2ة العامة في المكتب والجلسهيئة تم تقديم النتائج التي توصل إليها مجلس التأديب إلى  ،9102أكتوبر  2في 

لموافقة على اتمت  فيهاوبعد النظر ،9102أكتوبر  05المكتب في  هيئة رئيس مجلس التأديب. أدى ذلك إلى اجتماع بواسطة

 01ي بسبب سوء السلوك الجسيم. ف ي من الخدمةالسيد جوب فصلبما في ذلك  ،النتائج والتوصيات الصادرة عن مجلس التأديب

مشيا  الصادرة عن مجلس التأديب ت بالموافقة على النتائج والتوصيات االمكتب الجلسة العامة بقراره ت هيئةأبلغ ،9102أكتوبر 

 األفريقي. قواعد اجراءات البرلمان)و( من  01 مادةتوكول البرلمان األفريقي وال( من برو6) 09مع المادة 

نظم من  52.01 مادةتمشيا مع ال 9102أغسطس  02وقد أدى ذلك إلى قيام البرلمان األفريقي بإخطار السيد جوبي بإقالته في 

رة حالي ا على معالجة إنهاء فصله ووضع اللمسات األخي األفريقيبرلمان ال. تعمل إدارة الخاصة بالموظفين األفريقياالتحاد ولوائح 

 الجلسة العامة. علما   به لما أحيطتالمكتب و ولموافقة هيئة عليه وفق ا لتوصية مجلس التأديب

 لبرلمان األفريقيلق سابال عاماألمين اللقضية السيد فيبيا هاراوا  حول التسوية الودية تحديث 5.6

البرلمان  ، بدأ9102 مايو 01ا. في اتخذ البرلمان األفريقي خطوات لتسوية المسألة الودية المتعلقة بإنهاء تعيين السيد فيبيا هاراو

مستحقة ايا مزقدم للمما يعادل راتب خمسة أشهر ك للسيد هاراواريثما يُدفع  ،األفريقي مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية ودية

مكتب البرلمان هيئة  مما قاد مثمرة 9102ة التي بدأت في أغسطس الدفع عند إبرام تسوية ودية. لم تكن المفاوضات اإلضافي

 :هاروا كتسوية وديةلتالي للسيد العرض ا األفريقي إلى اقتراح

 ه المسألة ؛إشعار للتسوية الودية لهذ عوضا  عناتب تسعة أشهر وشهر واحد . دفع ما يعادل ر0

من التسوية النهائية  9102بعد اجتماعنا في مايو  هالراتب لمدة خمسة أشهر المدفوع ل. يتم خصم المبلغ المعادل من 9

 المقترحة.

موظفي خاصة بال م واللوائحكما هو منصوص عليه في النظ هب. ال يؤثر هذا االقتراح على استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة 3

 ي.االتحاد األفريق

 ي.البرلمان األفريق جانبمسؤولية من  ة. ال يشكل هذا العرض وال ينبغي تفسيره على أنه قبول صريح أو ضمني بأي4

 

عن أي من المناصب  بالتنازل شتركاتفاق م لوصول إلىل جهودوسيتم بذل مزيد من ال ،هذا العرض هاراواسيد وقد رفض ال

يتعلق بالمسألة. ومن المأمول أن يتم حسم هذه المسألة في النهاية بشكل ودي خالل  والحقوق وااللتزامات التي قد تكون لديه فيما

 الربع األول من هذا العام.

 9191 متوقعة لعامالفريقي األبرلمان ال. أنشطة 6

ي القارة فتمشيا مع واليته األساسية المتمثلة في ضمان المشاركة الفعالة للشعوب األفريقية في التنمية االقتصادية والتكامل 

لقارة احقائق  اطبخخالل النظر في القضايا التي تسوف يواصل البرلمان األفريقي تأكيد أهميته وقدرته االستباقية من  ،األفريقية

موضوع االتحاد اإلفريقي لهذا  ي عممأنشطته أن  ضمني توقع من البرلمان األفريقي مرة أخرى  ،9191وشعوب أفريقيا. في عام 

 ".: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقياالمدافعات إسكوهو " العام

بمجموعة واسعة من  أجندتهموقع الصدارة في  يحتل برلمان األفريقيسيظل ال ،9102بناء  على معالمه وإنجازاته لعام أيضا  

القارية ة ة التجارة الحرق اتفاقيالقضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم والتكامل في إفريقيا. في أعقاب إطال

سيتم بذل جهود إضافية لضمان مشاركة البرلمان األفريقي مع البرلمانات الوطنية واإلقليمية لزيادة  ،9102في يوليو  األفريقية

رة لتجارة الحاوالسياساتية القارية المتعلقة بالوعي بشأن التعقب السريع للتصديق وإضفاء الطابع المحلي على األطر القانونية 

 وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوالتغذواألمن الغذائي  قسريا  وحقوق المهجرين  وحرية الحركة ومكافحة الفساد
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ة إلى باإلضاف ،البرلمان األفريقي من مواصلة استكشاف مجاالت أخرى لصياغة مشاريع القوانين النموذجية 9191سيمكن عام 

ملها ستنتهي البرلمانات األفريقية من ع ،. إلى جانب القوانين النموذجيةويي والتغذر المناخ واألمن الغذائالشرطة واإلعاقة وتغي

 والمتوقع تقديمها إلى مفوضية االتحاد األفريقي للقانون الدولي. يفريقي النموذجية لالزدواج الضريببشأن اتفاقية االتحاد األ

لتعجيل بهدف ا ،في دعوته للتصديق على بروتوكول ماالبوسيقوم البرلمان األفريقي بمراجعة وإعادة النظر  ،عالوة على ذلك

بدخول بروتوكول إفريقيا ماالبو حيز التنفيذ. كما سيستمر البرلمان األفريقي في تعزيز قدرته المؤسسية والتشغيلية وكذلك تعاونه 

ها ة تحدياتها بنجاح وتحسين فرصمن مواجهذلك سيمكنها صة لجان الممثلين الدائمين. ووخا ،مع أجهزة االتحاد األفريقي األخرى

 والتعجيل بالتصديق على بروتوكول البرلمان األفريقي الجديد وكذلك دفع عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي.

ا ا  9191عام  تيحسي ،أخير  مراجعة وإعادة تنظيم قواعد إجراءات البرلمان األفريقي بما يتالءم مع الفرصة لبدء عملية الأيض 

تم تسجيل  ،ياجات والحقائق الحالية للبرلمان األفريقي. في سياق االنتخابات األخيرة واألنشطة الجارية للبرلمان األفريقياالحت

شروع عملية عاجلة وضرورية لل قواعد االجراءاتمما يجعل إصالح  ،العديد من الثغرات وأوجه الغموض وعدم االتساق

 .الفوري فيها

 التوصيات.1

وغير  ةنظاميال من خالل مجموعة واسعة من األنشطة ،ن األفريقي جهود ا جادة للوفاء باعتراضاته االستراتيجيةلقد بذل البرلما

أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي  ا  منسواء بالدعم الفني والمساهمات الواردة من جميع أصحاب المصلحة. أود أن أقر نظاميةال

 تحقيق عدة أهداف. والتي مكنت من ،أو منظمات المجتمع المدني

ا االعتراف بالدعم الفني والمادي والمالي للمجتمع المدني و برلمان تمكن اليوالذي بدونه لم  ،النمائيينشركاء االمن المهم أيض 

 جاهتلمان اإلفريقي بالرضا بشكل خاص شعر البري. نظاميةال سيما االجتماعات غير ال ،األفريقي من تحقيق العديد من األنشطة

 في تعزيز القيم المشتركة لالتحاد األفريقي. اء التنمية لدعم دورهكسب ثقة شركباره في التمتع استمر

أجل مواجهة  منولدعم المقدم له. ي لالتابعة لالتحاد األفريق اتالسياسيعرب البرلمان األفريقي عن امتنانه بنفس القدر ألجهزة 

 :ما يليلس التنفيذي ببرلمان األفريقي المجوصي الي ،بشكل أكثر فعالية تحدياته والوفاء بواليته

 
بتقرير نشاط البرلمان األفريقي بما في ذلك القرارات والتوصيات المعتمدة خالل دورتيه العاديتين في مايو  أن يُحاط علما  . أ

 ؛ 9102وأكتوبر  9102

 
في ذلك  بما ،قية في المحافل الدوليةالجديرة بالثناء في الدفاع عن المواقف واالهتمامات األفري بمشاركته أن يعترف. ب

مع البرلمانات الوطنية واإلقليمية والمجتمع المدني بشأن موضوع االتحاد اإلفريقي  ولعمله ،لمؤتمر األطراف 95الدورة 

 لهذا العام وقضايا السياسة الحالية لالتحاد األفريقي ؛

 
عد إلى الدول التي لم تفعل ذلك ب يدعوللبرلمان األفريقي و ل الجديدهنئ الدول األعضاء التي صدقت على البروتوكوأن يُ . ج

 اتخاذ خطوات ملموسة نحو التصديق على بروتوكول البرلمان األفريقي الجديد ؛

 

لعمل عن كثب اين الدائمين والبرلمان األفريقي مكتب المستشار القانوني للمفوضية األفريقية ولجنة الممثل أن يطلب من. د

 وتنفيذه ؛ داماجه في التشريعات الوطنيةالجديد وإالتصديق على بروتوكول البرلمان األفريقي بمن أجل اإلسراع 

 
 ،البرلمان األفريقي على العمل بشكل وثيق مع األطر القانونية والسياساتية القارية للبرلمانات الوطنية واإلقليمية أن يُشجع. هـ

 ؛ تنقلعلقة بالتجارة الحرة وحرية البما في ذلك إمكانية مواءمة التشريعات الوطنية المت
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بما في ذلك فئة السفر وبدل اإلقامة اليومي  ،تكون بدالت واستحقاقات أعضاء البرلمان األفريقي أن يصدر قرارا  بأن. و

 متوافقة مع بدالت األعضاء المنتخبين في أجهزة االتحاد األفريقي األخرى ؛

مان األفريقي عمل بالتعاون مع البرلالب مفوضيةاتفاقات المقر والشأن بالدائمين لين لجنة الممثل أن يطلب من اللجنة الفرعية. ز

 وحكومة جنوب أفريقيا لتسريع عملية مراجعة اتفاق البلد المضيف ؛

 
 وقفلاعلى اقتراح حفظ الحقوق المكتسبة لموظفي الخدمات العامة المعينين محلي ا في البرلمان األفريقي وتطبيق  أن يوافق. ح

و  9102في فبراير  صادر( الXXXIV)EX.CL/DEC.1031)المجلس التنفيذي  مقرريتنفيذ ل االختياري

EX.CL/Draft/Dec .1 (XXXV)بشأن إزالة البدل الخاص ؛ 9102يوليو  في صادر( ال 

 يلي ؛تفضمراكز العمل التي ستشملها دراسة السعر ال ضمن جمفوضية االتحاد األفريقي إدراج جوهانسبر أن يطلب من. ط

التأمين بفيما يتعلق  9191لعام  خمسين في المئة في ميزانية  البرلمان األفريقيما نسبته النظر في تخفيض  أن يُعيد. ي

تم استنفاده  9102لعام  دوالر أمريكي 911,111 مبلغ تخصيص الطبي ألعضاء البرلمان األفريقي في ضوء حقيقة أن

 ؛ حويليم طلب للترلمان األفريقي تقدمن البذلك ب وتطلّ 

قضى والذي  9102( الصادر في يوليو XXXXV) EX.CL/Draft/Dec.1) مقررفي وقف تطبيق ال أن ينظر. ك

إجراء  ينإلى ح المكاتبهيئات المكتب وهيئة عضاء أل خالفا  الي ا ألعضاء البرلمان األفريقي ح المدفوع الحضوربدل  بإزالة

 العادل ضد بعض أعضاء البرلمان األفريقي ؛ دراسة حول هذه القضية لمنع التمييز غير

اون بين البرلمان األفريقي ولجنة الممثلين الدائمين كوسيلة لتعزيز التع ةمشتركبعقد خلوة  القاضيقتراح االعلى  أن يوافق. ل

   بين الجهازين وتشجيع التآزر في مواجهة التحديات التي تؤثر على البرلمان األفريقي.
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 :0 الملحق

 DOC. EX.CL /...... (XXXV))  البرلمان األفريقي أنشطةبشأن تقرير  مقررع مشرو

 
 المجلس التنفيذي:إن 

 

 رات والتوصيات المعتمدة خالل دورتيه العاديتين في مايوقرمبما في ذلك ال ،البرلمان اإلفريقي أنشطةبتقرير  حيط علما  إذ أ  . 0

 ؛ 9102وأكتوبر  9102

 

الح في الدفاع عن المواقف والمص إلنخراطه كجهاز لالتحاد األفريقي يمثل شعب أفريقيا ن األفريقيالبرلماعلى  ثنيي   وإذ. 9

ني حول موضوع لمؤتمر األطراف ولعمله مع البرلمانيين والمجتمع المد 95بما في ذلك الدورة  ،األفريقية في المحافل الدولية
 واألشخاص ؛ تنقل السلعالتجارة الحرة وحرية مثل  ،الحالية لعام وقضايا سياسة االتحاد األفريقيل االتحاد األفريقي

 

لى ويدعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد إ ،ان األفريقيبرلملالدول األعضاء التي صدقت على البروتوكول الجديد ل هنئي  وإذ . 3
 . بروتوكولالاتخاذ خطوات ملموسة نحو التصديق على 

 

ثب من أجل العمل عن ك األفريقيبرلمان الو لجنة الممثلين الدائميناألفريقية وني للجنة من مكتب المستشار القانو يطلبوإذ . 4
 ؛ إدماجه في التشريعات الوطنية وتنفيذهو لبرلمانالبروتوكول الجديد ل التعجيل بالتصديق على

 

 ،قليميةارية للبرلمانات الوطنية واإلمن البرلمان اإلفريقي العمل عن كثب مع األطر القانونية والسياساتية الق يطلب أيضا  وإذ . 5
 ومكافحة الفساد والهجرة القسرية ؛ تنقلحرية البما في ذلك إمكانية مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الحرة و

 

توافقة مع م، درجة السفر وبدل اإلقامة اليومي ، بما في ذلكتحقاقات أعضاء البرلمان األفريقيأن تكون بدالت واس يقرر وإذ. 6
 تلك الخاصة باألعضاء المنتخبين في أجهزة االتحاد األفريقي األخرى ؛

 

 مان األفريقيالبرلبالتعاون مع  اللجنة العملمن ات المقر ويبشأن اتفاق الفرعية للجنة الممثلين الدائمين من اللجنة يطلبوإذ . 1
 يف ؛وحكومة جنوب إفريقيا لتسريع عملية مراجعة اتفاقية البلد المض

 

 ريقيالبرلمان األفعلى االقتراح الخاص بحفظ الحقوق المكتسبة لموظفي الخدمات العامة المعينين محليا في  يوافقوإذ . 2

 و  9102في فبراير  صادر( الEX.CL/DEC.1031(XXXIV)المجلس التنفيذي  مقررييذ وتطبيق وقف تنف

EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV)  بإزالة البدل الخاص ؛ ينقوالمتعل 9102الصادر في يوليو 

 

 مراكز العمل التي ستشملها دراسة السعر التفضيلي ؛ ج ضمنريتحاد األفريقي أن تدرج جوهانسبمفوضية اال من يطلب وإذ. 2

 

فيما يتعلق بالتأمين الطبي  9191لعام  البرلمان األفريقيائة في ميزانية على إعادة تخفيض نسبة الخمسين بالم يوافق وإذ.01

ا لحقيقة أنألعض  تم استنفادهقد  9102الذي تم تخصيصه لعام  دوالر أمريكي 911,111ال مبلغ  اء البرلمان اإلفريقي نظر 
 ؛ تحويلتقديم طلب لل ذلك من البرلمانطلب تو

 

ا على وقف تطبيق ال يوافقوإذ . 00 والذي  9102الصادر في يوليو  EX.CL/Draft/Dec.1 (XXXXV) مقررأيض 
لى أن يتم إ ،المكاتبهيئات المكتب وهيئة حالي ا ألعضاء البرلمان اإلفريقي بخالف أعضاء  المدفوع حضورل البد قضى بإزالة

 ؛ البرلمان األفريقيلمنع التمييز غير العادل ضد بعض أعضاء  مزيد من الدراسة حول هذه القضيةإجراء 

 

ز التعاون بين لتعزي ان األفريقي ولجنة الممثلين الدائمينالقاضي بعقد خلوة مشتركة بين البرلمقتراح العلى ايوافق وإذ . 09
 .برلمانالالجهازين وتعزيز أوجه التآزر في مواجهة التحديات التي تؤثر على 
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 : 9 لملحقا

 9102مايو  المنعقدة في القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة العادية

 

 البرلمان األفريقي ؛ أنشطةظر في تقرير بشأن الن PAP.5 / PLN / RES / 01 / MAY.19 . القرار0

بشأن إنشاء لجنة مخصصة مكلفة بالنظر في المطالبات المقدمة من  PAP.5 / PLN / RES / 02 / MAY.19 . القرار9

 ؛ البرلمان األفريقي رابطة موظفي

إعصاري كينيث  ن منعدة المالية للضحايا والناجيبشأن تقديم المسا PAP.5 / PLN / RES / 03 / MAY.19 . القرار3

 واداي.         

بشأن تمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير اللجنة المخصصة المكلفة  PAP.5 / PLN / RES / 04 / MAY.19 . القرار4

 ؛ البرلمان األفريقي بالنظر في المطالبات المقدمة من رابطة موظفي

والحسابات العامة  مراجعةالتقرير النهائي للجنة ال فيبشأن النظر  PAP.5 / PLN / RES / 05 / MAY.19 القرار. 5

 ؛

بشأن تقرير اللجنة المخصصة المكلفة بالنظر في المطالبات المقدمة  PAP.5 / PLN / RES / 06 / MAY.19 . القرار6

 ؛ البرلمان األفريقي من رابطة موظفي

مجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات بشأن منح مركز المراقب لل PAP.5 / PLN / RES / 07 / MAY.19 . القرار1

 العربية المتحدة ؛

بشأن التدابير الملموسة لتعزيز وحماية حقوق األشخاص المصابين  PAP.5 / PLN / RES / 08 / MAY.19 . القرار2

 بالمهق في أفريقيا ؛

 بشأن حاالت انعدام الجنسية ؛ PAP.5 / PLN / RES / 09 / MAY.19 . القرار2

 بشأن صياغة اتفاق أفريقي نموذجي لالزدواج الضريبي ؛ PAP.5 / PLN / RES / 10 / MAY.19 . القرار01

الالجئين عام  – 9102بشأن موضوع االتحاد األفريقي لعام  PAP.5 / PLN / RES / 11 / MAY.19 . القرار00

 داخليا ؛ نازحينوالعائدين وال

عالن االتحاد األفريقي بشأن الوصول الشامل إلى التحصين بشأن إ  PAP.5 / PLN / RES / 12 / MAY.19. القرار09

 .في أفريقيا

 قائمة التوصيات

 PAP.5 / PLN / RES / 1-7 / MAY.19المرجع: 

 إنجليزياألصل: 

بشأن التصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية وتنفيذه  PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصية0

 ؛

 القطاع الصناعي في أفريقيا ؛ بشأن PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصية9

الالجئين  عام: 9102االتحاد األفريقي لعام  موضوع بشأن PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / MAY.19  . التوصية3

 .داخليا   نازحينوالعائدين وال

 

 :3الملحق 

 9102  القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة العادية في أكتوبر

 PAP.5/PLN/RES/1-13/OCT.19: المرجع
 األصل: انجليزي
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 بشأن اعتماد القانون النموذجي بشأن اإلعاقة في أفريقيا ؛ PAP.5 / PLN / RES / 1 / OCT.19( القرار 0) 

 في أفريقيا ؛ ويألمن الغذائي والتغذلوذجي بشأن القانون النم PAP.5 / PLN / RES / 2 / OCT.19( القرار 9)

 المعني بالتعليم ؛ األفريقيينمنتدى البرلمانيين  بشأن إنشاء PAP.5 / PLN / RES / 3 / OCT.19( القرار 3)

الزدواج منع افريقي النموذجي لبشأن اعتماد االتفاق األ PAP.5 / PLN / RES / 4 / OCT.19( القرار 4)

 ؛الضريبي

 لديون ومكافحة الفساد في أفريقيا ؛بشأن إدارة ا PAP.5 / PLN / RES / 5 / OCT.19( القرار 5)

 بشأن حالة السالم واألمن في القارة األفريقية PAP.5 / PLN / RES / 6 / OCT.19( القرار 6)

 بشأن حالة السالم واألمن في منطقة الساحل ؛ PAP.5 / PLN / RES / 7 / OCT.19( القرار 1)

 البرلمان األفريقي ؛ أنشطة بشأن تقرير PAP.5 / PLN / RES / 8 / OCT.19( القرار 2)

بشأن التقرير النهائي للجنة المراجعة والحسابات العامة للبرلمان  PAP.5 / PLN / RES / 9 / OCT.19( القرار 2)

 ؛ األفريقي

بشأن اإلشادة بسعادة روبرت موغابي الرئيس السابق  PAP.5 / PLN / RES / 10 / OCT.19( القرار 01)

 ؛ لجمهورية زيمبابوي

بشأن النظر في مشروع الخطة االستراتيجية للبرلمان  PAP.5 / PLN / RES / 11 / OCT.19( القرار 00)

 ؛ 9103-9102األفريقي للفترة 

 ديبي المنشأ للنظر في قضية السيدبشأن تقرير المجلس التأ PAP.5 / PLN / RES / 12 / OCT.19( القرار 09)

 ؛ يوسوفا جوبي

 ؛ انون النموذجي للشرطة في أفريقيابشأن اعتماد الق PAP.5 / PLN / RES / 10 / OCT.19( القرار 03)

 

 

 قائمة التوصيات

 PAP.5/PLN/RECOM/1-5/OCT.19المرجع: 

 األصل: انجليزي

 
 بشأن حصول الجميع على الطاقة ؛ PAP.5 / PLN / RECOM / 01 / OCT.19  ( التوصية0)

بشأن المسؤولية االجتماعية للبرلمانيين لمكافحة عمل  PAP.5 / PLN / RECOM / 02 / OCT.19( التوصية 9)

 األطفال في مناطق التعدين ؛

على يق على معاهدة القدرة األفريقية بشأن التصد PAP.5 / PLN / RECOM / 03 / OCT.19( التوصية 3)

 لمخاطر ؛مواجهة ا

نة المراجعة والحسابات بشأن التقرير النهائي للج PAP.5 / PLN / RECOM / 04 / OCT.19( التوصية 4)

 العامة للبرلمان األفريقي ؛

الثاني عشر  الصادرة عن مؤتمر البرلمان األفريقي PAP.5 / PLN / RECOM / 05 / OCT.19  ( التوصية5)

 ؛ المرأةالمعني بحقوق 
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 :4الملحق 
 دراسة قضية البدل الخاص حولتقرير 

 

 . الخلفية0

 
ن للتأكد من الحقائق المتعلقة بدفع بدالت خاصة للموظفي البرلمان األفريقيمكتب هيئة قبل هذه الدراسة من بإجراء تكليف التم 

بالرقم التحاد اإلفريقي لذي اتخذه المجلس التنفي مقرراستجابة  لوذلك من جنوب إفريقيا، المعينين محليا  ومعظمهم 

(Ex.Cl/Dec.1031 (XXXIV ) إيقاف دفع "البدل الخاص" لموظفي ب يالبرلمان األفريقيوجه  9102فبراير صادر في

 الخدمات العامة المعينين محلي ا.

 

ا( في عام  0021.11تم تقديم البدل الخاص البالغ  بعد دراسة أجراها  9112دوالر أمريكي )ألف ومائة وسبعة وتسعون دوالر 

 ،لمكتب آنذاكا ت هيئة. أدركرلمان األفريقيالبنين محلي ا في البرلمان اإلفريقي لتحديد هياكل األجور المناسبة للموظفين المعي

 لخدمات العامةا الموظفين المعينين دوليا  وموظفيالتباينات الصارخة في شروط التوظيف بين  ،معالي جيرترود مانجيالبرئاسة 

مقابل  جريهانسبفي جوتفاع تكاليف المعيشة البالغ إزاء ار االمكتب عن قلقه ت هيئة. وأعربالبرلمان األفريقيالمعينين محلي ا في 

 لموظفين المعينين محليا.األجور المدفوعة ل

 

بتكلفة المعيشة في المكتب الرئيسي لالتحاد األفريقي في أديس  9116تم ربط شروط التوظيف في البرلمان اإلفريقي في عام 

س لموظفين المعينين محلي ا خارج أدييتم حساب الراتب األساسي والمزايا األخرى المدفوعة ل ،إثيوبيا. على وجه التحديد ،أبابا

يشة ال تأخذ بعين االعتبار االختالفات العالية في تكلفة المع ،كما هي ،أبابا كما لو كانوا جميع ا يقيمون في أديس أبابا. هياكل األجور

وليا في ظفين المعينين دوأن االتحاد األفريقي يدرك هذه االختالفات بالنسبة للم ،رج. واألهم من ذلكيبين أديس أبابا وجوهانسب

ل موظفو ال يحص ،أديس أبابا. ومع ذلك بقيمة أعلى من جريوبدل السكن في جوهانسب مقر العمل ويدفع بدل تسوية جريجوهانسب

 فقط للموظفين المعينين دوليا. انيدفعاللذين تسوية مقر العمل أو بدل سكن دل فئة الخدمات العامة المعينون محليا على ب

 

 الدراسة . نتائج9

 
لك الخاصة بالموظفين وت البرلمان األفريقيظفين المعينين محليا في بين ظروف التوظيف للمو التقرير نتائج تحليل مقارنيقدم هذا 

. كما يقدم نظرة ثاقبة لظروف توظيف الموظفين اإلداريين في جريظمات الدولية األخرى في جوهانسبالمعينين محليا في المن

من خالل توفير نظرة عامة على الظروف االقتصادية المحلية في جنوب التقرير هورية جنوب إفريقيا. ينطلق البرلمانات في جم

دل الخاص لمدة الذين يتلقون الب البرلمانمحلي ا في  أفريقيا. ثم يبحث في تكلفة المعيشة المعدلة لموظفي الخدمات العامة المعينين

 .من الزمان عقد

 
يتم  ،ة إلى أنه على الرغم من أن رواتب جميع الموظفين في االتحاد األفريقي مقومة بالدوالر األمريكييجب اإلشار ،في البداية

 دفع رواتب الموظفين المعينين محلي ا بعملة البلد المضيف.

 

 تحليل اتجاه األوضاع االقتصادية في جنوب إفريقيا 9.0
جاه لتضخم األسعار في جنوب إفريقيا  وات يقدم تحليال  و إفريقياادية وسوق العمل في جنوب يتناول هذا الجزء الظروف االقتص

 أجور القطاع العام.سعر صرف الدوالر و في مقابلالراند 

 

 تضخم األسعار: تكلفة المعيشة 9.0.0 
لى سبيل ع) في النسبة المئوية زيادة سنويةك يتم قياسهو ي األسعار خالل فترة زمنية معينةيشير التضخم إلى الزيادة العامة ف

 السابقة. 09كرقم سنوي يغطي األشهر الـ  في الغالب( ويتم تقديمه 9102إلى ديسمبر  9101ديسمبر  ،المثال

ا  09خالل الـ  %4.2تشير أحد  أرقام التضخم وفق ا إلحصائيات جنوب إفريقيا إلى أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت بنسبة  شهر 

 5.1 لغبعدل التضخم السنوي لهذه الفترة إلى أن متوسط م ،ن السنوات العشر الماضيةيشير تحليل البيانات م ،الماضية. ومع ذلك

 سنويا. %
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 9102 -9112الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 المعدل ةالسن

 % 4.4 9102الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 4.5 9101الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 7.07 9106 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 % 5.18 9105الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 5.34 9104الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 5.24 9103الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 5.81 9109الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 6.32 9100الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 3.34 9101لك الرقم القياسي ألسعار المسته

 % 6.16 9112الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 % 9.31 9112الرقم القياسي لألسعار المستهلك 

 % 5.70 المتوسط

 

ا أمريكي ا في عام  0,021تم تحديد البدل الخاص المدفوع حالي ا للموظفين المعينين محلي ا بمعدل ثابت قدره  . ويشير 9112دوالر 

هي خم فإن قيمته الحقيقية بعد تسويات التض ،قي للبدل الخاص إلى أنه على الرغم من قيمته االسمية الحاليةتحليل السعر الحقي

ا 665.61 تسوية  دلوب سكنتحاد األفريقي مثل بدل الالبدالت األخرى التي يدفعها اال لتقاعد.عند ا وأنه ال يُطبق أمريكيا   دوالر 

 البدل الخاص ثابت ا منذ البداية. وقد ظلّ لتضخم خالل نفس الفترة. لى أساس اعلعمل قد تم تعديلها بشكل روتيني مقر ا

 
 تقاضونالد، إلى أن العمال الذين يبشكل مباشر معدل التضخم في الب وضحمؤشر شراء المستهلك، والذي يُ عمق لاألتحليل اليشير 

 ألسعار.األكبر لزيادة مستوى ا ثرالر أمريكي شهري ا شعروا باألدو 0,111أكثر من 

 
 يمكن أن تعاني من معدالت تضخم مختلفة ألنها تنفق دخلها على  ،من الفقراء إلى األغنياء ،تلفةتشير النتائج إلى أن الفئات المخ

تص يم ،المستويات إلى المستويات األعلى سلع وخدمات مختلفة. منذ تعديل األجور المعيشية للموظفين المعينين محليا من أدنى

 أكبر من الزيادات في معدل التضخم. أثرا  ينون محليا الموظفون المع

  

 

   اإلنفاق الشهري
 معدل التضخم

 9102ديسمبر 

 %4.50   المتوسط السنوي للمؤشرالقياسي ألسعار المستهلك

 %3.70 راند في الشهر 0411حتى حدود  0الع شر 

 %3.70 راند في الشهر 9456راند إلى  0411من  9الع شر 

 %3.70 راند في الشهر 3542راند إلى  9456من  3الع شر 

 %3.70 راند في الشهر 4149راند في إلى  3542من  4الع شر 

 %3.80 راند في الشهر 6050راند إلى  4149من  5الع شر 

 %3.90 راند في الشهر 1211راند إلى  6050من  6الع شر 

 %4.00 راند في الشهر 01359راند إلى  1211من  1الع شر 

 %4.30 راند في الشهر 04402راند إلى  01359من  2لع شر ا

 %4.80 راند في الشهر 99429راند إلى  04402من  2الع شر 

 %4.80 راند فما فوق 99429 01الع شر 
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.لمن التضخم  %4على بنسبة أ ، كان معدل التضخم لألسر األكثر فقرا  9112ن المهم أن ندرك أنه في عام م  ألسر األكثر ثراء 

 الدوالر مقابلراند سعر صرف ال 9.0.9

 
وقد أثر هذا على األسعار العامة للسلع والخدمات ألن قيمة الراند لها تأثير مباشر على  ند تقلبات هائلة في العقد الماضيراال شهد

 معدل التضخم.

 
 هي:لثالثة أسباب أساسية  جوهرية ويعود ذلكلدوالر لها أهمية مقابل اتقلبات الراند 

 
 لمان األفريقيالبرفإن جميع األجور المدفوعة للعاملين في  ،لعملة التشغيلية لالتحاد اإلفريقي هي الدوالر األمريكي. وبالتاليا• 

 مقومة بالدوالر األمريكي.

 فإن جنوب إفريقيا تدير سعر صرف عائم. ،على عكس إثيوبيا التي تدير نظام سعر صرف ثابت• 

له تأثير  فإن سعر الصرف ،ب إفريقيا إلى أن البلد يستورد سلع ا أكثر من صادراته. وبالتالييشير ميزان المدفوعات في جنو• 

 مباشر وفوري على معدل التضخم

. 9/0/9102 – 9/0/9112من قيمته في الفترة من  %59فقد  أنه ل السنوات العشر األخيرة إلىخال الراندداء أليشير تحليل 

 في الجمهورية. املينتضخم وتآكل القوة الشرائية للعال وقد كان لهذا تأثير سلبي على معدل

 

 سعر الصرف راند/دوالر

 المعدل السنة

2019-01-02 14.43 

2018-01-02 12.33 

2017-01-02 13.72 

2016-01-02 15.6 

2015-01-02 11.62 

2014-01-02 10.59 

2013-01-02 8.44 

2012-01-02 8.05 

2011-01-02 6.62 

2010-01-02 7.33 

2009-01-02 9.45 

2008-01-02 6.86 

 
أعلى معدل تضخم في الربع الرابع من عام  ت محافظة الكاب الغربي، حققحافظاتالتضخم اإلجمالي وفق ا للم عند مقارنة معدل

 حيث يقع مركز ،محافظة خاوتنق. سجلت %3.9 األدنى في مقاطعة ليمبوبو بينما كان معدل التضخم %5.6بنسبة  9102

كاب الو ،% 3.2 الكاب الغربي، و% 3.2. كانت النسبة في كوازولو ناتال %4.6 لغت نسبته، ثاني أعلى معدل تضخم بالعمل

 .%4.4فري استيت و  % 4مبوماالنجا او ،% 4الشمالي 

 

 

 

 

 موظفي فئة الخدمات العامة المحليةل بالنسبةالعام لجنوب إفريقيا  تحليل األجور في القطاع 9.0.3 
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 ،9102/0202و  9116/9111بين عامي  ،في البالد. وفق ا للخزانة الوطنية لجنوب إفريقيا مخدممة جنوب إفريقيا هي أكبر حكو

 .اندمليار ر 502إلى  اندمليار ر 054من  أيالرئيسية بأكثر من ثالثة أضعاف  زاد إجمالي إنفاق التعويضات على الميزانية

أن متوسط األجر المقدر لموظفي الحكومة الوطنية والمحلية هو ظائف في جنوب إفريقيا الفصلي للوتُظهر بيانات مسح اإلحصاء 

راند. كان التضخم محرك ا رئيسي ا في زيادة اإلنفاق الحكومي خالل هذه الفترة. الرواتب الحالية لموظفي الخدمات  359,111

 العامة المعينين محليا أقل بكثير من هذا المبلغ.

 
ايشير التحليل األع كبار بما في ذلك المديرين المتوسطين و ،مق للبيانات إلى أن المكافآت أعلى داخل المجموعات األكثر تخصص 

 من الخدمة العامة. %6وع، تشكل هذه المجموعات حوالي وأن التوزيع أكبر. في المجم ،المديرين

، اعتماد ا على مليون راند سنويا   9.01إلى راند سنويا   031,311، يتراوح متوسط الرواتب بين في جميع الدوائر الحكومية

ط ، حيث يتراوح متوسمن الصف الخامس إلى الصف الثامن الدرجة. يعمل الجزء األكبر من الموظفين الحكوميين في الوظائف

ا من موظ 0,021إذا تمت إزالة البدل الخاص البالغ  ،راند سنويا . لذلك 442,132و  راند 952,309الرواتب بين  في دوالر 

 سنوي ا. اندر 032,911نحو  ايدوالر شهري ا  211معظمهم حوالي  كسبدمات العامة المحليين، فسوف يفئة الخ

 

ا  مسائل   مما سيطرح وينعكس في العقد الحالي للموظفين 9112منذ عام  ظل يُدفعمالحظة أن البدل الخاص من المهم أيض 

 تتعلق بالحقوق المكتسبة للموظفين. أخرىتعاقدية و

 

   متوسط الراتب حسب الدرجة في الحكومة

 الدرجة
2008/9112  

 )إسمية(

9112/9112  
)بفيمة الراند في 

9112) 

9102/9102  
 )راند(

معدل النمو  
 السنوي المركب
 )إسمية(

معدل النمو 
 السنوي المركب
 )حقيقية(

1 44253 89705 130379 9.40% 3.20% 

2 58812 119217 159827 8.70% 2.50% 

3 69747 141385 194845 8.90% 2.70% 

4 83124 168500 237818 9.20% 2.90% 

5 101200 205141 258312 8.10% 1.90% 

6 120002 243254 317240 8.40% 2.20% 

7 151147 306388 375960 7.90% 1.70% 

8 181134 367174 448039 7.80% 1.70% 

9 221102 448193 539935 7.70% 1.60% 

10 280757 569119 687120 7.70% 1.60% 

11 346959 703316 887808 8.10% 2.00% 

12 440097 892115 964954 6.80% 0.70% 

13 548280 1111411 1212238 6.80% 0.70% 

14 642820 1303052 1442967 7.00% 0.90% 

15 792154 1605765 1765435 6.90% 0.80% 

16 992563 2012025 2169585 6.70% 0.60% 

    . باستثناء قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا0

   المصدر: الخزانة الوطنية لجنوب أفريقيا    

 

 القدرة على المساومة 9.0.4
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 مات النقابيةتنظيمعدل ال النسبي في رتفاعالمن السمات الجديرة بالمالحظة في سوق العمل في القطاع العام في جنوب إفريقيا ا

مليون عامل( من جميع العاملين في  0.4) %11ابات يمثلون ما يقرب من ب ا بعالوة األجور. كان أعضاء النقوالذي يرتبط غال

 عامل(. 234,111) 9112عام  من %55 ، بزيادة 9102القطاع العام الرسمي في عام 

 
 في قطاعات أخرى من سوق العملالتأثير الكلي للنقابات هو ارتفاع األجور في جميع المجاالت مع ما يترتب على ذلك من آثار 

إلى أي اتحاد وبالتالي ال يمكنهم المساومة على زيادة  الخدمات العامة في البرلمان األفريقيفي جنوب أفريقيا. ال ينتمي موظفو 

 الرواتب خارج هياكل االتحاد األفريقي.

 

 يرج. التحليل القطاعي للتعويضات في البرلمانات والمنظمات الدولية في جوهانسب3

اثلة في ي منظمات مممع الموظفين العاملين ف البرلمان األفريقيمات العامة المحليين في يقارن هذا القسم أجور موظفي فئة الخد

. تتعلق النتائج بأسئلة المسح التي وجهت الدراسة. تم تحليل البيانات لمقارنة أجور موظفي فئة الخدمات العامة جنوب أفريقيا

مع تلك الخاصة بالبرلمانات المحلية والمنظمات الدولية في جنوب أفريقيا. كان التركيز على  لبرلمان األفريقياين محليا في المعين

ا بالموظفين اإلداريين المبتدئين  .كرتارياسالموظفو و ومراقبو البريد والسائقون رشدون ، بما في ذلك الماالستقصاء خاص 

 

 .لبرلماناتوافق مع وظائف مماثلة في مشاركين في الدراسة بهدف إيجاد ة من التم طلب وصف وظيفي موجز لألدوار قيد المراجع

تم إرسال  كما جريات الدولية في مركز عمل جوهانسبتم جمع البيانات من خالل أسئلة المسح التي تم مشاركتها مع مختلف المنظم

 .خاوتنقلي في والمجلس التشريعي المحاستبيان مماثل إلى الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا 

 

سنوات من  01 عندسنوات من الخدمة واألجر  5بعد  واألجر ،نقطة الدخول إلى الخدمة عندث التحليل األجر اإلجمالي يبح

مقارنة بالمنظمات الدولية األخرى والقطاع العام  البرلمانقدمها يالبدالت والمزايا اإلضافية التي الخدمة. كما بحثت الدراسة في 

 قيا.في جنوب إفري

 :النتائج اإلجمالية فيما يلي 

أقل  حلياالخدمات العامة المعينين ملموظفي فئة في المتوسط  البرلمان األفريقير الذي يقدمه يشير التحليل المقارن إلى أن األج• 

 .%55و  45من المنظمات األخرى بنسبة تتراوح بين 

 

دوالر أمريكي للطفل في السنة بحد  3,311نين محليا بدل تعليم قدره يقدم البرلمان اإلفريقي لموظفي الخدمات العامة المعي• 

 دوالر أمريكي. 951 الذي يبلغ ويوفر بدل الزوج % 21التكاليف الطبية التي تصل إلى  البرلمانأطفال. يغطي  4 يبلغ أقصى

 

 

ى بدل يحصل الموظفون عل ،حليا. ومع ذلكبدل التعليم لموظفيها المعينين م ية األخرى في هذه الدراسةالمنظمات الدولال تدفع • 

ا أمريكي ا للطفل بح 690طفل قدره  ا 02أطفال حتى عمر  6د أقصى دوالر  ا على بدل لغة لكل لغة عمل و عام  يحصلون أيض 

 يحصل الموظفون األقل رتبة على مكافأة كل عام. ،إضافية يتم التحد  بها. باإلضافة إلى ذلك

 
التعليم تى حفي البرلمانات المحلية في جنوب إفريقيا بخطة تمويل ممولة من الدولة لتعليم أبنائهم  يتمتع الموظفون العاملون• 

ا شيك ا ثالث عشر في نهاية كل عام ويحصلون على راتبين في شهر والدتهم. باإلضافة إلى ذلكوالعالي.   ،يتلقى الموظفون أيض 

ا على مكافأة   .كل عاملداء األيحصل الموظفون أيض 

 

 . المالحظات واآلثار4
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إثيوبيا.  ،شروط التوظيف في البرلمان اإلفريقي مرتبطة بتكاليف المعيشة في المكتب الرئيسي لالتحاد األفريقي في أديس أبابا• 

ج. واألهم من ريال تأخذ بعين االعتبار االختالفات العالية في تكلفة المعيشة بين أديس أبابا وجوهانسب ،كما هي ،هياكل األجور

 مقر عمل يةويدفع بدل تسو جريأن االتحاد األفريقي يدرك هذه االختالفات بالنسبة للموظفين المعينين دوليا في جوهانسب ،ذلك

 أديس أبابا. مما هو عليه الحال في جريفي جوهانسب أعلى سكنوبدل 

 

ا أمريكي ا لمواءمة األجور التي يدفعها 0,021البدل الخاص البالغ  إدخالتم •  البرلمان اإلفريقي للموظفين المعينين محلي ا  دوالر 

مع الظروف االقتصادية المحلية. الرقم المذكور أعاله هو بالقيمة االسمية وال يأخذ في االعتبار اآلثار التضخمية على مدى 

دوالر أمريكي  665.61 يا  يبلغ البدل الخاص حال ،السنوات العشر الماضية التي تم تطبيق البدل عليها. بالقيمة االقتصادية الحقيقية

 غير قابل للتقاعد. وهو شهري ا

 

، فقد الراند أكثر . في الوقت نفسه%4.51 9102نسبة  إلى عام  9112بلغ معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا من عام  •

كافؤ شراء بت البرلمانا في المعينون محلي   الخدمات العامةمن قيمته مما أثر على القوة الشرائية للعمال. يتمتع موظفو  %51من 

 عندما تم تقديم البدل الخاص. 9112أقل مما كان عليه في عام 

 

ض ريشير تقييم سوق العمل المحلي في جنوب إفريقيا والتحليل القطاعي للمنظمات الدولية إلى أنه بدون البدل الخاص يكون ع• 

  .%55و  45مجال بنسبة تتراوح بين أقل من المنظمات األخرى في نفس ال البرلماناألجور المقدم من 

 

لمان رأجور الموظفين في الب زادتيين في جنوب إفريقيا بينما تضاعفت أجور الموظفين الحكوم ،9102و  9112بين عامي • 

 .ا  البدل الخاص ثابت بينما ظل اإلفريقي زيادة هامشي

 

عليم لموظفي فئة الخدمات العامة المعينين محليا مثل بدل الت ببعض المزايا اإلضافية السخية الممنوحة البرلمان األفريقييتمتع • 

ا أعلى للموظفين ،والتأمين الطبي. ومع ذلك فآت المذكورين في شكل مكا فإن المنظمات األخرى التي تم تحليلها تقدم تعويض 

رلمان البفي الحال مما هو عليه  أعلى بقليل. كما أنها توفر التأمين الطبي على الرغم من أن الموظفين يقدمون مساهمة إعاناتو

 .األفريقي

 

 . الرأي5

فإن استراتيجية إعادة تسمية االتحاد األفريقي ترتكز عليها فكرة أنه ينبغي تعويض موظفي االتحاد وفق ا ألفضل  ،بصفة عامة

مع تلفة للموظفين الدوليين. وشروط الخدمة السائدة في المنطقة. هذه الروح هي القوة الدافعة وراء تحديد البدالت والدرجات المخ

 فإن الروح لم تمتد إلى المجندين من فئة الخدمات العامة المحلية. ،ذلك

 

ا واحد ا يناسب الجميع عند مكافأة موظفي الخدمات العامة المعينين محلي ا.  ،بالنسبة للجزء األكبر يستخدم االتحاد األفريقي مقاس 

 :يعاني من بعض أوجه القصور وهيهذا النهج 

 

. يفشل في حساب التباينات في الظروف المعيشية في مختلف مراكز العمل ويفترض أن أديس أبابا هي أفضل حالة سوقية سائدة 0

 على مستوى العالم.

ال يفسر االختالفات في األنظمة االقتصادية السائدة وتأثيرها على سوق العمل المحلي على سبيل المثال أنظمة مراقبة الصرف . 9

 ت العملةوتقلبا

 . التحيز ضد اجتذاب أفضل المواهب في السوق المحلية والحفاظ على موهبة كبيرة.3
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 عيشيو يل المثال جنوب إفريقيا بلد شاسععلى سب ،ق العمل المختلفةاسوأ. يفشل في التعرف على الخصوصيات المحلية في 4

لعمل ال تعترف باالنتقال داخل البلد ل أجورهم كما أن العملثر من ألف كيلومتر من مركز أك على بعدبعض األفراد المعينين محليا 

 في االتحاد.

ا عند التقاعد دخل  معمتطابق . يتجاهل تأثيرات الراتب األساسي غير ال5 المعاش التقاعدي للموظفين. سيعاني الموظفون كثير 

 ظروف السوق الحقيقية. راعيألن رواتبهم األساسية ال ت

الخدمات فئة  إلى جريفي مركز جوهانسب الخدمات العامة )ب(ألفريقي في ترقية جميع الموظفين من فئة ينبغي أن يفكر االتحاد ا

ينظر االتحاد  ينبغي أن ،. سيؤدي ذلك إلى تقريب إعادة التسمية األساسية إلى الظروف المحلية الفعلية. باإلضافة إلى ذلكالعامة )أ(

 .جريجوهانسبفي  العملة المحليين في مركز ت العاماألفريقي في دفع بدل سكن لموظفي فئة الخدما

 . الحقوق القانونية الواردة في هذه المسألة6

و  9102في فبراير الصادر ( EX.CL/Dec.1031 (XXXXIV)المجلس التنفيذي  مقرراطلب 

EX.CL/Draft/Dec.1 (XXXXV)) لعامة البدل الخاص المدفوع لموظفي الخدمات ا إيقاف" 9102في يوليو  الصادر
تجدر اإلشارة إلى أن البدل الخاص . "وأن يتم اإلبالغ عن أي من الجوانب القانونية ذات الصلة البرلمانالمعينين محليا في 

ا  00ني جنوب إفريقيا( منذ من مواط 05للموظفين المعنيين )حوالي  ظل ي دفع( ا  أمريكي ا  دوالر 0.021البالغ ) هو اآلن وعام 

أصبح حق ا مكتسب ا للعاملين  الذي  بدلالإزالة إن من األجر الحالي.  %61ألنه يشكل حوالي  دخلهم المنتظممن  ا  كبير ا  جزءيشكل 
 محتملة.واالتحاد األفريقي لمسؤولية  البرلمان األفريقيقد يصل إلى حد الفصل التعسفي ويعرض 

 
كورة المجلس التنفيذي المذ مقرراتتنفيذ  سيؤدي، المسبوقةإذا كان البدل الخاص قد تم تحديده من الناحية اإلجرائية أو غير 

ئ لمباد إلى مطالبات مشروعة من قبل موظفي فئة الخدمات العامة المعينين محلي ا ويشكل انتهاك ا من جانب البرلمانه أعال
ريقي التحاد األفموظفي اب النظم واللوائح الخاصةنزاهة العمل وسيادة القانون التي تكمن في صميم والمساواة وعدم التمييز 

 حقوق العمل غير القابلة للتصرف والمكتسبة المتطلبات اإلجرائية المؤسسيةوغيرها من الصكوك ذات الصلة. يجب أن تفوق 
 للموظفين المعنيين.

 
باشر بشكل غير م في ذلك الوقت ألزمت مكتب البرلمان اإلفريقيهيئة إن أفضل طريقة لمعالجة هذه المسألة هي النظر في أن 

، سلب ا دتإن وج ،االتحاد تجاه الموظفين المعنيين الذين يجب احترام حقوقهم المكتسبة. يجب أن ال تؤثر أوجه القصور الداخلية
 والذين ت ضمن حقوقهم في عقودهم الحالية. ء البرلمان ضعفا  أعضا كثرعلى أ

 
 :السابقة ويقرر ما يلي مقرراتهذي إلى مراجعة لذلك قد يحتاج المجلس التنفي

و  9102في فبراير  الصادر (EX.CL/Dec.1031 (XXXXIV)المجلس التنفيذي  مقرري. يجب تطبيق وقف تنفيذ 0

EX.CL/Draft/Dec.1 (XXXXV)) حق ا مكتسب ا  أصبحبإلغاء البدل الخاص الذي  فيما يتعلق 9102في يوليو  الصادر
 يقي.البرلمان األفرنين محلي ا في لموظفي فئة الخدمات العامة المعي

في الراتب األساسي لموظفي فئة الخدمات العامة  ةص في الراتب عن طريق دمج تكلفة بدل المعيش. يتم تضمين البدل الخا9
. وهذا ، على سبيل المثالنيف وبروكسلمع مراعاة األمثلة المقارنة لمكاتب االتحاد األفريقي في واشنطن وج ،المعينين محليا

 .جريشنطن وجنيف وبروكسل إلى جوهانسبلرواتب المقارنة التي أجريت لوايتطلب أن تمتد دراسة مراجعة ا

لبرلمان اعند النظر في بنود وشروط الموظفين وأعضاء  والبلد المضيف له البرلمان األفريقياعاة خصوصيات تأكد من مرال. 3
 وتحديدها. األفريقي

 

 . الخاتمة1

مة المحليين في البرلمان اإلفريقي استجابة للظروف االقتصادية وسوق تم تقديم البدل الخاص المدفوع لموظفي الخدمات العا

لمعدل ايبلغ دوالر أمريكي ولم يتم تعديله خالل العقد الذي تم تنفيذه فيه.  0,021العمل في جنوب إفريقيا. تم تحديد المبلغ عند 

 .ا  أمريكي ا  دوالر 665.61 لحقيقي للبدل بعد تسوية التضخما
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ر تطورا  من إفريقيا أكثجنوب إن المحلي والظروف االقتصادية في جنوب إفريقيا بشكل ملحوظ عن إثيوبيا.  يختلف سوق العمل

تضاعف معدل األجور المدفوعة لموظفي الحكومة في الفترة قيد االستعراض في حين وقد أعلى.  فيها تكلفة الحياةكما أن إثيوبيا 
 غيرت بشكل هامشي.قد ت البرلمانأن تلك األجور المدفوعة لموظفي 

 
ا تمت أقل. إذ يدفع لموظفيه البرلمانوالمنظمات األخرى يدل على أن  البرلمانإذا كان هيكل إعادة التسمية بين  :تحليل مقارن

 أسعار السوق. أقل من %51نسبة عرضا بدفع  البرلمانفسوف يقدم  ،إزالة البدل الخاص
 

 ات. التوصي2

 
 لي:لذلك يوصى المجلس التنفيذي بما ي

ا في نين محلي. الحفاظ على المخصص الخاص أو التغاضي عنه على األقل كحق مكتسب لموظفي فئة الخدمات العامة المعي0
 ؛ البرلمان األفريقي

 تفضيلية ؛السعار األبين المدن إلدراجها في دراسة األفريقي برلمان لكمدينة مضيفة ل وهانسبيرج. السماح بدمج ج9

واتب، وذلك من خالل دمج الخاص المذكور إال بعد االنتهاء من دراسة السعر التفضيلي أو مراجعة الر . ال يتم إلغاء البدل3
ة هذه في الراتب األساسي لموظفي فئة الخدمات العامة المعينين محلي ا مع مراعاة األمثلة المقارنة لمكاتب تكلفة بدل المعيش

 ؛ جنيف وبروكسلوفريقي في واشنطن االتحاد األ

 للبرلمان األفريقي واالتحاد األفريقي. خلق التزاماتخاصة والتي يمكن أن تالعالوة الرات المتعلقة بقرمغاء جميع ال. إل4
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 PAN-AFRICAN PARLIAMENT 

 
 

PARLEMENT PANAFRICAIN  

 البرلمان األفريقي 
PARLAMENTO PAN-

AFRICANO 
 

 
 

Ref: PAP.5/PLN/RES/1-12/MAY.19 

ish/FrenchOriginal: Engl 

 

 

 

 البرلمان الخامس

 

 الدورة العادية الثانية 

 

 9112مايو  11إلى  6من 

 

 

 القرارات

 
 

 نحو حلول : عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا:9112موضوع العام 

 "مستدامة للنزوح القسري
 

 

 
PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 

 

 قرار بشأن دراسة تقرير انشطة البرلمان األفريقي

 
 إن البرلمان األفريقي:

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان من البروتوكول المحلق  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعلي؛
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 ً الذي قدمه رئيس البرلمان األفريقي وكذلك  0202إلى مايو  0201أنشطة البرلمان األفريقي للفترة من أكتوبر بتقرير  وإذ أحيط علما

 المناقشات التي تمت في الجلسة العامة

ة تنظيم التداول والمناقش)ب( و)ج( و)د( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي التي تخّول للبرلمان األفريقي 5ووفقا  للمادة 

عبير عن الرأي والمشورة وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن تحقيق األهداف وأي مسائل تتعلق والت

 باالتحاد األفريقي وأجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها.
 يقرر بموجبه  مايلي:

. لالنخراط مع أجهزة السياسات باالتحاد األفريقي لمعالجة 0202إلى مايو  0201 اعتماد تقرير أنشطة البرلمان األفريقي للفترة من أكتوبر .0

 حاالت سوء الفهم التي طالت البرلمان األفريقي

 يحث هيئة البرلمان األفريقي على االنخراط مع أجهزة السياسات باالتحاد األفريقي لمعالجة حاالت سوء الفهم التي طالت البرلمان األفريق .0

 مكتب البرلمان األفريقي بضمان تزويد اللجان الدائمة بالدعم الالزم من أجل تنفيذ أنشطتها المخطط لها. مطالبة هيئة .3

عقدة في ناإلشادة بهيئة المكتب واألمانة العامة على الهيكل الجديد والمحتويات الشاملة للتقرير مما يعد تحسنا  ملحوظا منذ الجلسة العامة الم .4

 .0201أكتوبر 

 يدراند، جنوب أفريقيا اعتمدت في م

 9112مايو  2في يوم 
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 PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 

 

 قرار بشأن إنشاء لجنة مخصصة مكلفة بدراسة مطالب 

 موظفي البرلمان األفريقي وتقديم تقرير عنها إلى الجلسة العامة

 إن البرلمان األفريقي،

األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب من القانون التأسيسي لالتحاد  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4ة األفريقي، والقاعد

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعلي؛

 ؛ 0202و ماي 22توقف الموظفين عن العمل بتاريخ ولمطالب التي قدمتها جمعية الموظفين في البرلمان األفريقي ا وإذ يُدرك

والمناقشات التي  0202مايو  2مخرجات االجتماع المنعقد بين هيئة المكتب وموظفي البرلمان في يوم الثالثاء الموافق  وإذ يدرك كذلك

 .0202مايو  02و  2دارت حول هذه المسألة في الجلسة العامة المنعقدة في يومي 

 بين هيئة المكتب وموظفي البرلمان األفريقي؛ 0202مايو  22نتائج االجتماع المنعقد يوم الخميس  وبعد االطالع على

الحاجة الملحة لتوضيح مطالب الموظفين المختلفة من أجل تسوية المسائل التي تؤثر على سير عمل إدارة البرلمان  وبعد االتفاق على

 األفريقي؛

مان، متى ما اقتضي األمر، بإعادة هيكلة لجانه أو من قواعد اإلجراءات التي تنص على أن يقوم البرل 3الفقرة  99وفي ضوء المادة 

 تكوين لجان أخرى وفقا لهذه القواعد.

ً للمادة تنظيم التداول والمناقشة )ب( و)ج( و)د( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي التي تخّول للبرلمان األفريقي 5 ووفقا

ت بشأن تحقيق األهداف وأي مسائل تتعلق باالتحاد األفريقي وتقديم التوصيات واتخاذ القراراوالتعبير عن الرأي والمشورة 

 وأجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها.

 يقرر بموجبه ما يلي: 

قديم تتنشأ في البرلمان األفريقي لجنة مخصصة مكلفة بدراسة مطالب موظفي البرلمان األفريقي والتحقيق فيها و :1المادة 

 العامة. تقرير عنها إلى الجلسة

 تتكون اللجنة المخصصة من:  :9لمادة ا

 معالي إجناتيان نييراروكوندورئيس اللجنة الدائمة للعدل وحقوق اإلنسان،  .0

 ، معالي محمد صالح مكينائب رئيس اللجنة الدائمة للقواعد واالمتيازات واالنضباط .0

 :مية( رجل وامرأة عن كل مجموعة إقلي0ممثلين ) .3

 

 المجموعة اإلقليمية لوسط أفريقيا:

 معالي السيناتور بيوريفيكاسيون بوهاري لساكيرو)سيدة(     

 الجابون-معالي فرانسوا أنجو ندوتومي       

 

 المجموعة اإلقليمية لشرق أفريقيا:

 معالي السيناتور جاكلين موهونجاييري )سيدة(     

 كينيا    -معالي السيناتور ستيوارت مادزايو     

 المجموعة اإلقليمية لشمال أفريقيا          

 معالي االستاذة مسعودة محمد لجداف )سيدة(                

 الجمهورية الصحراوية  –معالي سعيد إبراهيم سعيد                 

 

 المجموعة اإلقليمية للجنوب األفريقي        

 (معالي بربارا روودزي )سيدة                
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 بوتسوانا  –معالي الدكتور فينيو بوتالي                 

 

 المجموعة اإلقليمية لغرب أفريقيا      

 معالي فاتو ك. جوارا )سيدة(               

 بوركينا فاسو -معالي إيمانويل كوتي سوادوجو              

 ئب رئيس ومقرر.: تنتخب اللجنة من بين أعضائها مكتبا يتكون من رئيس، ونا3المادة 

 .0202مايو  05: تقدّم اللجنة المخصصة تقريرها إلى الجلسة العامة يوم األربعاء 4لمادة ا

 

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا 

  9112مايو  11في 
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19PAP.5/PLN/RES/03/MAY. 

 القرار المتعلق بتقديم المساعدات المالية للضحيا والناجين من إعصار إداي وكينيث

 البرلمان األفريقي،إن 

 من القانون التاسيسي لالتحاد األفريقي المؤسس للبرلمان األفريقي. 07المادة إذ يضع في االعتبار 

من البروتوكول الملحق بمعاهدة تاسيس الجماعة االقتصادية األفريقية والمتعلق بالبرلمان  3المادة وإذ يضع في االعتبار أيضا 

 .األفريقي

األزمة االنسانية الت تكشفت فصولها في أعقاب األعاصير التي ضربت إداي وكينيث والتي تُعد من حزن وإذ يالحظ ببالغ ال

األسوأ في سجل األعاصير االستوائية في القارة وفي النصف الجنوبي للكرة األرضية حيث خلفت مائة شخص من القتلى واآلالف 

عدات عبر جزر الكومورو، مدغشقر، ماالوي، موزمبيق، تنزانيا من المفقودين ومئات اآلالف من هم بحاجة ماسة إلى المسا

 وزمبابوي.

أن حجم الكارثة قد طغى على رجال اإلنقاذ، حيث تأثر أكثر من ثالثة ماليين شخص مباشرة باألعاصير ، وإذ يالحظ مع القلق 

قاذ اآلخرين الذين كانوا في أمس وفي كثير من الحاالت ، كان من الضروري التخلي عن الضحايا في ظروف قاتلة من أجل إن

الحاجة إلى المزيد حيث تقطعت بهم السبل في األشجار وعلى أسطح المنازل وحيث تم تهجير الناس إلى مراكز اإلخالء وكانوا 

 في كثير من األحيان في ظروف سيئة للغاية ؛

رت ررت العيادات والمستشفيات بشدة أو دمإزاء تحديات الرعاية الصحية في المناطق المتضررة حيث تض وإذ يشعر بقلق عميق

أو افتقرت إلى الطاقة والمياه، وقد أعيقت الجهود المبذولة لعالج اإلصابات عالوة على التعرض لخطر تفشي األمراض الرئيسية 

 ؛حيث أبلغت وكاالت اإلغاثة المتعددة عن حاالت اإلصابة بالكوليرا والتايفويد وزيادة حاالت اإلصابة بالمالريا 

الحاجة الماسة إلى موظفين إضافيين ودعم نقدي إضافة إلى الحد من الكوار  لمساعدة الناجين على الحصول على وإذ يدرك 

 الغذاء والماء النظيف والمأوى واإلمدادات الطبية وغيرها من االحتياجات األساسية ؛

ً للمادة تنظيم التداول والمناقشة تي تخّول للبرلمان األفريقي )ب( و)ج( و)د( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي ال5 ووفقا

والتعبير عن الرأي والمشورة وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن تحقيق األهداف وأي مسائل تتعلق باالتحاد األفريقي 

 وأجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها.

 يقرر بموجبه مايلي:

دوالر أمريكي من كل عضو في البرلمان  022. جمع األموال لمساعدات النقدية لضحايا أعاصير إداي وكينيث عن طريق جمع 0

 األفريقي يتم خصمها من بدل الجلسات المستحق لكل عضو في البرلمان ؛

ة النوايا ين تشيتسونجي بصفتها سفير. توجيه األموال التي تم جمعها للناجين من أعصاير إداي وكينيث من خالل الدكتورة بريل0

 الحسنة لبرنامج البرلمان األفريقي للزراعة واألمن الغذائي.

. مطالبة هيئة مكتب البرلمان األفريقي أن برصد وجهة األموال المجمعة وبأن تقدم تقريرا  إلى الجلسة العامة في الدورة العادية 3

 التالية.

 

 ميدراند، جنوب أفريقيا

 9112مايو  13
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PAP.5/PLN/RES/04/MAY.19 

 

 لجنة المخصصة المكلفة بدراسة مطالبقرار بشأن تمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير ال

 موظفي البرلمان األفريقي
 إن البرلمان األفريقي،

شاركة كاملة للشعوب من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان م 07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي  من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي،)أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعال؛

بشأن إنشاء لحنة مخصصة مكلفة بدراسة المطالب المرفوعة من  PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19إلى القرار رقم  وإذ يشير

 موظفي البرلمان األفريقي.

رير المرحلي المقدم من رئيس الللجنة المخصصة والمتعلق بمطالب جمعية الموظفين واالقتراح الذي تقدم به باإلنابة بالتق وإذ يحيط علما

 .0202مايو  06عن اللجنة المكلفة بتمديد الموعد النهائي لتقديم التقرير إلى 

ح في التقرير والتأكيدات بإيفاء الموعد النهائي المقتر باألسباب الوجيهة وراء الطلب بتميدي الموعد النهائي لتقديم وإذ يُعرب عن اقتناعه

 دون تاخير. 0202مايو  06

 بأن تمديد الموعد النهائي لتقديم التقرير سيمكن اللجنة المخصصة من إنهاء هذا العمل الشاق بشكل فعال. وإذ يُقر

ً للمادة تنظيم التداول والمناقشة ل للبرلمان األفريقي )ب( و)ج( و)د( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي التي تخوّ 5 ووفقا

والتعبير عن الرأي والمشورة وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن تحقيق األهداف وأي مسائل تتعلق باالتحاد األفريقي 

 وأجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها.

 يُقرر بموجبه مايلي:

مايو  16الموعد النهائي لتقيم تقرير اللجنة المخصصة بشأن المطالب المرفوعة من جمعية موظفي البرلمان األفريقي إلى يوم  تأجيل

9112 . 

 

 ريقيااعتمدت في ميدراند، جنوب أف

 9112مايو  11في يوم 
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19PAP.5/PLN/RES/05/MAY. 

 قرار بشأن دراسة تقرير أنشطة البرلمان األفريقي

 

 لمان األفريقي،إن البر

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان من البروتوكول المحلق بمعاهدة  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعلي؛

، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه، باإلضافة 0202ي للجنة المراجعة والحسابات العامة الصادر في مايو بالتقرير النهائوإذ يحيط علماً 

 إلى المالحظات المختلفة التي أبداها أعضاء البرلمان خالل المناقشات العامة ؛

بشأن النتائج  0201لالتحاد األفريقي لعام  سوء اإلدارة العامة والمالية الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات الخارجيينوإذ يالحظ 

 ؛ 0202الوقائعية المتعلقة بعمليات البرلمان األفريقي على النحو الذي أكده تقرير لجنة المراجعة والحسابات العامة الصادر في مايو 

ن اجعون الخارجيون ومجلس المراجعياستمرار عدم تنفيذ العديد من توصيات المراجعة التي سبق أن قدمها المروإذ تالحظ مع القلق أيًضا 

 الخارجيين لالتحاد اإلفريقي فضال  عن لجنة المراجعة والحسابات العامة ؛

ِّن البرلمان األفريقي، من بين جملة أمور، )ب( و )ج( و )د( من الالئحة الداخلية لبرلمان عموم أفريقيا ، والتي  5للمادة وفقًا   منتُمك 

تعبير عن الرأي وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات المتعلقة بأهداف االتحاد األفريقي وأجهزته والجماعات تنظيم التداول والمناقشة وال

 االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها ؛

 يقرر بموجبه مايلي:

 ع التوصيات الواردة فيه؛وجمي 0202. اعتماد التقرير النهائي للجنة المراجعة والحسابات العامة الصادر في مايو 0

بلغ م. حث هيئة مكتب البرلمان على اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التدابير التأديبية المتعلقة بحواد  سوء اإلدارة العامة والمالية ال0

 عنها في تقرير لجنة المراجعة والحسابات العامة ؛

 مراجعة بفعالية ؛. مطالبة هيئة المكتب بالتأكد من معالجة جميع توصيات ال3

 .، وتجديد دعمها الثابت ألنشطتها0201. االشادة بلجنة المراجعة والحسابات العامة على تقريرها النهائي لعام 4

 

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا

 9112مايو  16في يوم 
PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 

 

 موظفي البرلمان األفريقيقرار حول تقرير اللجنة المخصصة المكلفة بدراسة مطالب جمعية 

 إن البرلمان األفريقي،

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 ال؛وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها بشكل فع

بشأن إنشاء لجنة مخصصة مهمتها النظر في المطالبات المقدمة من رابطة  PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19 إلى القرار وإذ يشير

 موظفي البرلمان األفريقي؛

بشأن تمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير اللجنة المخصصة المكلفة  PAP.5/PLN/RES/01/MAY.19إلى القرار  وإذ يشير ايضا

 في المطالبات المقدمة من رابطة موظفي البرلمان األفريقي؛بالنظر 
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بالتقرير المقدم من اللجنة المخصصة فيما يتعلق بمطالبات رابطة موظفي البرلمان األفريقي والمناقشات العامة بشأن  وإذ يحيط علما

 نتائج وتوصيات اللجنة المخصصة ؛

ّن البرلمان األفريقي، من بين جملة أمور)ب( و )ج( و )د( من قواعد اجراءاتا  5للمادة وفقًا   من تنظيم، البرلمان األفريقي، والتي تُمك 

التداول والمناقشة والتعبير عن الرأي وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات المتعلقة بأهداف االتحاد األفريقي وأجهزته والجماعات 

 االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها ؛

 قرر بموجبه ما يلي:ي

 تقرير اللجنة المخصصة للمطالبات المقدمة من جمعية موظفي البرلمان األفريقي والتوصيات الواردة فيه ؛ اعتماد. 5

 اللجنة المخصصة للمطالبات المقدمة من جمعية موظفي البرلمان األفريقي بالوالية اآلتية: . تخويل6

للتوصيات الناشئة عن تقرير المطالبات المقدمة من جمعية موظفي البرلمان األفريقي أ. مراقبة وضمان التنفيذ الكامل والفعال 

 واإلبالغ عن التقدم المحرز في كل دورة عادية للبرلمان األفريقي ؛

ب. التحقيق في االدعاءات اإلضافية عن االنتهاكات ، بما في ذلك التحرش الجنسي داخل البرلمان من قبل المسؤولين ، والتي ال 

 يمكن تغطيتها بالوالية المحددة زمنيا  ؛

إرسال أو نشر تقرير اللجنة المخصصة المعنية بالمطالبات المقدمة من جمعية موظفي البرلمان األفريقي خارج حدود  االمتناع عن. 7

 البرلمان األفريقي ؛

 ة محدودة للغاية.اللجنة المخصصة على االنتهاء بنجاح من واليتها الشاقة في غضون فترة زمني تهنئة. 1

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا

 9112مايو  16في يوم 

  



EX.CL/1206 (XXXVI) 
Page 44 

PAP.5/PLN/RES/02/MAY.19 

 قرار بشأن منح صفة المراقب الخاص للمجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 إن البرلمان األفريقي

اد األفريقي بشأن إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة  من القانون التأسيسي لالتح 07المادة  إذ يضع في االعتبار

 للشعوب األفريقية في تنمية وتكامل القارة  اقتصاديا،

من بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة  3المادة  أهداف البرلمان األفريقي المنصوص عليها فيوإذ يضع في اإلعتبار أيضا 

( من قواعد إجراءات البرلمان األفريقي اللتين تمكنان 0) 4( و 0)ج() 4لبرلمان األفريقي والمادة االقتصادية األفريقية المتعلقة با

 البرلمان األفريقي من تعزيز التضامن والتعاون القاري والتنمية وكذا القيام باي مهمة أخرى من شانها تعزيز عمل االتحاد،

( )ب( من قواعد 4) 06ات الدولية وتسوية النزاعات الواردة في المادة بوالية لجنة البرلمان األفريقي للتعاون والعالق وعمال

اجراءات البرلمان األفريقي المتمثلة في " بحث االتفاقيات والبروتوكوالت التي تربط البرلمان األفريقي بالمؤسسات اإلقليمية 

 ،سياسات تنمية التعاون والعالقات الدوليةوالدولية ورفع تقارير عن ذلك إلى البرلمان األفريقي" وبحث المسائل المتعلقة ب

 االتحاد األفريقي" ألفريقيا يسودها الحكم الرشيد، والديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان، والعدالة وسيادة القانون، برؤيةوإذ  يذٌكر 

مية والدولية لوطنية، واإلقليبالدور الذي يضطلع به البرلمان األفريقي في تعزيز التعاون البرلماني على المستويات اوإذ يشيد 

 لضمان السلم واإلستقرار والتنمية لصالح الشعوب األفريقية؛

إلى أن السلم واالستقرار، والحكم الرشيد، والديمقراطية وحقوق اإلنسان هي أسس لتنمية المجتمعات وأن للبرلمان وإذ يشير 

تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان، والحكم الرشيد والديمقراطية في  المتقاربة التفكير، دورا في األفريقي، بالتعاون مع البرلمانات

 أفريقيا، وتعزيز السلم، واألمن واالستقرار، وتسهيل التعاون والتنمية في أفريقيا؛

( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي التي تمكن البرلمان من منح صفة المراقب الخاص لبرلمانات 4) 77للمادة وفقا و

أو أجهزة أخرى لالتحاد األفريقي أو وكاالت دولية تعتبر أهدافها ومبادؤها متسقة مع أهداف االتحاد ومبادئه، بناء  خارج أفريقيا

 على طلبها؛

 :يقرر بموجبه بما يلي

 للمجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. منح صفة المراقب الخاص .0

االستمرار في التعاون مع المجلس الوطني االتحادي لدولة سوية النزاعات بتكليف لجنة التعاون والعالقات الدولية وت .0

 اإلمارات العربية المتحدة في المجاالت التي تعود بالمنفعة المتبادلة على  البرلمان األفريقي والشعوب األفريقية. 

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا 

 9112مايو  11في 
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PAP.5/PLN/RES/03/MAY.19 

 

 لتعزيز وحماية حقوق األشخاصار بشأن اتخاذ تدابير ملموسة قر

 المصابين بالمهق في أفريقيا  

 

 إن البرلمان االفريقي،  

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 األفريقية وتكاملها االقتصادي؛ األفريقية في تنمية القارة

من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان  3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

األفريقي  اسات االتحادمن النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سي)أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها بشكل فعال؛

)أ( من  3من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي التي تنشئ البرلمان اإلفريقي،التي تُقرأ باالقتران  مع المادة  07المادة ب إذ يقرِّ 

 قواعد إجراءات البرلمان األفريقي ؛ 

بشأن األشخاص المصابين بالمهق في أفريقيا ؛  والقرار   PAP.4/PLN/RES/05/MAYرار دعمه للق وإذ يؤكد مجددا بقوة

ACHPR/Res.263 2013   بشأن منع الهجمات والتمييز ضد األشخاص المصابين بالمهق ؛ والقرارACHPR/Res.349 

بشأن خطة العمل  ACHPR/Res.373 2017بشأن االعتداءات على األشخاص المصابين بالمهق في مالوي ؛ والقرار   2016

 اإلقليمية بشأن المهق في أفريقيا ؛

الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان بشأن االعتداءات على األشخاص المصابين   23/13للقرار رقم وإذ يؤكد مجددا كذلك دعمه

يونيو  03إعالن يوم الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والقاضي ب  A/RES/69/170 بالَمَهق والتمييز ضدهم، والقرا

 اليوم الدولي للتوعية بالمهق ؛ 

لمذكرة التفاهم بين هذا البرلمان ومركز حقوق اإلنسان بجامعة بريتوريا وعالقة العمل التعاونية القائمة بين هذين  وإدراكا منه 

موجب ن، الذي تحدّدت واليته  بالكيانين وخبير األمم المتحدة المستقل المعني بتمتع األشخاص المصابين بالمهق بحقوق اإلنسا

 الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان؛ A/HRC/RES/37/5 القرار

جراء الهجمات المنهجية المستمرة ضد األشخاص المصابين بالمهق في أجزاء كثيرة من القارة، والسيما وإذ يشعر ببالغ القلق  

ة والوصم واالستبعاد االجتماعي، فضال  عن أشكال التمييز ضد النساء واألطفال المصابين بالمهق، بما في ذلك التحيزات الراسخ

 المتعددة والمتشابكة التي تعيق التمتع بحقوق اإلنسان لألشخاص المصابين بالمهق ؛ 

( دول فقط أعضاء في االتحاد األفريقي اعتمدت خطة العمل اإلقليمية بشأن المهق في أفريقيا وأدمجتها 5أن خمس )  وإذ يالحظ 

ها الوطنية؛ وأن هناك حاجة ملحة لقيام مزيد من الدول األعضاء بوضع وتنفيذ تدابير واستراتيجيات محددة لحماية حقوق في قوانين

 األشخاص المصابين بالمهق ؛ 

بالضرورة الملحة لتنسيق الجهود الملموسة وتكثيفها من أجل الحماية الفعالة لحقوق األشخاص المصابين  باإلجماع  واقتناعا منه

مهق وتعزيزها في جميع أنحاء القارة، السيما من خالل خطط العمل القطرية المرتكزة على خطة العمل اإلقليمية بشأن المهق بال

 التي تعالج بشكل منهجي الرد على االنتهاكات ضد األشخاص المصابين بالمهق ؛ 

ي تأذن للبرلمان األفريقي بتقديم توصيات وصياغة من قواعد إجراءات البرلمان األفريقي، التو)ج( و)د( )د( )ب(  5لمادة لوفقا  

قرارات بشأن أية مسألة متعلقة باالتحاد األفريقي وأجهزته، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وهيئاتها، والدول األعضاء 

 وأجهزتها و مؤسساتها. 

 ويقرر بموجبه مايلي:

 ا بما يلي :. يحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على القيام فور1

. االعتماد  والتنفيذ الكامل، إما بصورة مباشرة أو من خالل خطط عمل وطنية، لخطة العمل اإلقليمية بشأن المهق في 0

التي تضع تدابير محددة للتصدي للهجمات والتمييز ضد األشخاص المصابين بالمهق عن طريق  تدابير الوقاية  أفريقيا،

 ابير المساواة وعدم التمييز؛والحماية والمساءلة فضال عن  تد
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. إعطاء األولوية لجميع التدابير الكفيلة  بسالمة وأمن األشخاص المصابين بالمهق وأسرهم ؛ وتوفير الدعم النفسي  0

 والطبي والقانوني واالجتماعي واالقتصادي المناسب لضحايا الهجمات وأقاربهم الباقين على قيد الحياة ؛ 

تمر للتدابير المحددة في خطة العمل اإلقليمية بشأن المهق، وخطط العمل الوطنية، وجميع . التمويل الكافي والمس3

 التدابير المحددة ذات الصلة لتعزيز التمتع بحقوق اإلنسان لألشخاص المصابين بالمهق؛ 

مس ة الش. ضمان تمتع األشخاص المصابين بالمهق بأعلى مستوى ممكن من الصحة، بما في ذلك إدراج واقية من أشع4

كدواء أساسي ؛ وإنتاجها محلي ا من خالل الطرائق القائمة ألفضل الممارسات ؛ وضمان جودتها وتوافرها وإمكانية 

الوصول إلى هذه المنتجات بما في ذلك المالبس الواقية من أشعة الشمس، دون أن تترتب عليها  أية تكلفة يتحملها 

 األشخاص المصابون بالمهق.

ن تزويد األشخاص المصابين بالمهق، باعتبارهم أحد مكونات األشخاص المعوقين، بتجهيزات معقولة . التأكد أيضا م5

لمعالجة ضعف البصر في المدرسة ومكان العمل، بما يشمل أجهزة التكيف مثل النظارات أحادية العين لتعيين المدى 

 والنظارات الخاصة والمواد المطبوعة بحروف كبيرة،

ت توعية مستمرة وطويلة األجل في جميع أنحاء البالد حول المهق وحقوق اإلنسان والممارسات .االنخراط في حمال6

 الضارة المرتبطة بإظهار اإليمان بالسحر، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الريفية الواقعة على الحدود

اسية تؤثر عليهم، والتأكد من مشاركتهم السي .إشراك األشخاص المصابين بالمهق في وضع وتنفيذ جميع التدابير التي7

 في الدوائر الحكومية الحاسمة وذات الصلة 

.ضمان التجميع المنتظم والمنهجي لبيانات وطنية مفصلة ومتعلقة باألشخاص المصابين بالمهق تشمل، بين أمور 1

ف السكن والصحة والتعليم أخرى، أعمارهم ونوع جنسهم وعرقهم ووضعهم االجتماعي واالقتصادي بما في ذلك ظرو

والعمالة لتوجيه التدخالت المتعلقة بالسياسات وضمان إدراجها في خطط الرعاية االجتماعية المناسبة وبرامج التخفيف 

 من حدة الفقر ؛

. إدماج المنظور الجنساني في جميع جهود صنع السياسات والجهود البرنامجية التي تستهدف األشخاص المصابين 2

 مان أن تعالج التدخالت بشكل محدد القضايا المتداخلة المتعلقة بالنساء المصابات بالمهق بالمهق لض

القيام، من خالل خطة العمل اإلقليمية أو خارجها، بجهود اإلصالح القانوني والسياسي والبرنامجي لحماية وتعزيز . 02

 حقوق اإلنسان لألشخاص المصابين بالمهق داخل بلدانهم ؛

ابير محددة باستمرار لتحسين الظروف المعيشية والرفاه االجتماعي واالقتصادي الشامل لألشخاص . اتخاذ تد00

 المصابين بالمهق في بلدانهم ؛

يونيو من كل  03. االضطالع بحملة للدفاع عن حقوق األشخاص المصابين بالمهق في اليوم الدولي للتوعية بالمهق  في 0

 عام ؛

بحقوق األشخاص المصابين بالمهق بعد اليوم الدولي للتوعية بالمهق، واالستفادة من المنابر  مواصلة المزيد من التوعية. 3

 واالجتماعات واألحدا  القائمة التي عقدها البرلمان األفريقي واالتحاد األفريقي وهيئاته اإلقليمية ؛

 القارة بشكل مستمر وعند نشوئها ؛ إصدار بيانات إلدانة انتهاكات حقوق األشخاص المصابين بالمهق في جميع أنحاء. 4

وضع مبادئ توجيهية بشأن الممارسات الضارة المتعلقة بإظهار اإليمان بالسحر، ال تصبح نافذة إال بعد أن يعتمدها البرلمان . 5

 عن الاألفريقي، بغية ترسيخ المبادئ التوجيهية في األطر القانونية وغير القانونية القائمة بخصوص الممارسات الضارة فض

 توجيه الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة تأثيرها على جميع الضحايا، بمن فيهم األشخاص المصابون بالمهق ؛

حث مفوضية االتحاد األفريقي على إجازة خطة العمل اإلقليمية وإدراجها كملحق ببروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق . 6

ي أفريقيا من أجل تسهيل الترسيخ والتنفيذ والمتابعة فيما بين الدول األعضاء ف اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المعوقين في

 االتحاد األفريقي ؛

 تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على اعتماد خطة العمل اإلقليمية وإضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها ؛. 7

ديق على نطاق القارة، على بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى التص. 1

 .اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المعوقين في أفريقيا
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تعزيز التعاون بين البرلمان األفريقي وجميع أجهزة االتحاد األفريقي، ال سيما اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب . 2

حقوق األشخاص المصابين بالمهق في أفريقيا، بما يشمل ضمان مشاركة األشخاص بغية إدماج جهودها لتعزيز وحماية 

 المصابين بالمهق في عمليات السياسات ذات الصلة.

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا

 9112مايو  11في يوم 

PAP.5/PLN/RES/04/MAY.19 

 

 قرار بشأن عديمي الجنسية

 

 إن البرلمان االفريقي،  

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  عتبارإذ يأخذ في اال

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

فريقية بخصوص إنشاء البرلمان من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األ 3المادة  وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها بشكل فعال؛

اإلنسان والشعوب، التي تنطوي على الحق في الجنسية، وهو حق  ضروري من الميثاق األفريقي لحقوق  5وإذ يضع في االعتبار المادة 

 للتمتع بسائر الحقوق والحريات األساسية بموجب الميثاق ؛ 

إذ يالحظ أن ماليين األشخاص في العالم، بمن فيهم مئات اآلالف في أفريقيا، ال تعتبرهم أية دولة  من مواطنيها وبالتالي فهم عديمو 

 يحد من تمتعهم بالمجموعة الكاملة من حقوق اإلنسان، ويقّو ض التنمية والسالم واألمن في القارة.  الجنسية، وهو ما

، والذي 0204وبالنظر إلى التقرير عن الحق في الجنسية في أفريقيا، الذي أصدرته اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في عام 

قة بالجنسية والصادرة في أفريقيا، وأهمية وضع واعتماد صك أفريقي بشأن الحق في يسلط الضوء على الفجوات في التشريعات المتعل

 الجنسية ؛ 

وبالنظر أيضا إلى الوالية العالمية للمفوضية الخاصة بتحديد وحماية األشخاص عديمي الجنسية ومنع حاالت انعدام الجنسية والحد منها 

 ؛

# من أجل القضاء على حاالت انعدام الجنسية بحلول م المتحدة السامية لشؤون الالجئين األموبالنظر كذلك إلى الحملة العالمية لمفوضية 

# والجهود البارزة التي بذلتها الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول األعضاء فيها لتنفيذ هذه الحملة في غرب أفريقيا 0204عام 

 ؛

لجنسية، باعتباره حق ا من حقوق اإلنسان األساسية وهو ضروري للتمتع بحقوق وإذ يعرب عن اقتناعه باألهمية المركزية للحق في ا

  ؛اإلنسان األخرى ومرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون والسالم واألمن الدولي والتنمية، وبالتالي فهو يشكل أولوية لالتحاد األفريقي 

األفريقي، التي تأذن للبرلمان األفريقي بتقديم توصيات وصياغة من قواعد إجراءات البرلمان و)ج( و)د( )د( )ب(  5لمادة لوفقا 

قرارات بشأن أية مسألة متعلقة باالتحاد األفريقي وأجهزته، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وهيئاتها، والدول األعضاء 

 وأجهزتها و مؤسساتها.

 يقرر بموجبه مايلي:

بوضع  ، 30تحاد األفريقي  من التزام خالل دورته العادية  الـيرحب بما أعرب عنه مؤتمر رؤساء دول وحكومات اال .0

 إطار واضح  للسياسات بغية التصدي للتحدي المتمثل في األشخاص عديمي الجنسية المستضافين في القارة ؛

ق ليرحب بجهود االتحاد األفريقي بشأن مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتع .0

بالجوانب المحددة من الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في أفريقيا، اتساقا مع المقررات الصادرة عن 

 مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 
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يحث جميع الدول األعضاء المعنية على االنضمام إلى هاتين االتفاقيتين والعمل على دعم اعتماد مشروع البروتوكول  .3

 ؛0202شأن الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في أفريقيا في عام ب

يحث الدول األعضاء على إيجاد حلول فورية لألشخاص عديمي الجنسية واألشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية   .4

في أسبابه الجذرية. وحتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية أو إثباتها، وعلى منع انعدام الجنسية عن طريق معالجة 

 هذا الصدد، يحث البرلمان األفريقي الدول األعضاء على ما يلي: 

  من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، بإصالح قوانين الجنسية لضمان حصول  6القيام، وفقا للمادة

ح بدون ذلك عديم كل طفل مولود أو موجود في أراضي دولة ّما على جنسية تلك الدولة إذا كان الطفل سيصب

الجنسية، وبالمزيد من إصالح قوانين الجنسية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي تشكل سببا رئيسيا النعدام 

 الجنسية في أفريقيا ؛

  تحسين الوصول إلى تسجيل المواليد، بصرف النظر عن حالة هجرة الوالد أو )الوالدين(، وزيادة التوعية بهذا

ص عديمي الجنسية واألشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية، ووضع إجراءات تسهل التسجيل بين األشخا

 االستعانة بها للتسجيل المتأخر للمواليد ؛ و

 .اعتماد تشريع يسّهل االعتراف بالجنسية وتوثيقها من خالل التسجيل أو اإلجراءات المبسطة للتجنس 

 0204-0207غرب أفريقيا بشأن القضاء على انعدام الجنسية يشير إلى خطة عمل بانجول للمجموعة االقتصادية لدول  .5

 بشأن القضاء على انعدام الجنسية ؛  0207والمؤتمر الدولي حول إعالن منطقة البحيرات الكبرى لعام 

يحث المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي لم تقم بعد بإجراء البحو  اإلقليمية بشأن انتشار انعدام الجنسية وأسبابه  .6

 تداعياته، وتنسيق اإلجراءات لوضع استراتيجيات إقليمية شاملة لمعالجة انعدام الجنسية، على القيام بذلك ؛ وو

ويحثها  0204يؤكد من جديد أهمية التزام جميع الدول األعضاء بالقضاء على انعدام الجنسية في أفريقيا بحلول عام  .7

الدولي الرفيع المستوى حول انعدام الجنسية المقرر تنظيمه في  على االلتزام بتعهدات ملموسة في هذا الصدد في الحد 

 بجنيف.  0202أكتوبر 

 

  ، جنوب أفريقيااعتمدت في ميدراند

  9112مايو  11في يوم 

 

 

AP.5/PLN/RES/05/MAY.19 

 

 قرار حول صياغة اتفاق أفريقي نموذجي لالزدواج الضريبي 

- 

 إن البرلمان األفريقي،

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب األفريقية  07المادة  إذ يأخذ في االعتبار

 في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

، بخصوص إنشاء البرلمان األفريقيمن البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية  3المادة  إذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي وأهدافه وبرامجه )أ(  4والقاعدة 

 والسهر على تنفيذها الفعلي؛

المالية غير المشروعة، خالل الدورة العادية الرابعة والعشرين لقمة باإلعالن الخاص لمؤتمر قمة االتحاد األفريقي حول التدفقات  إذ يذكِّر

، والتوصيات الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى بشأن التدفقات المالية غير 0205االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 

 المشروعة من أفريقيا؛

ريقية ليس لديها اتفاقيات ضريبية مع مستثمريها وشركائها التجاريين الحاليين والمحتملين، ومتى أن غالبية البلدان األفإذ يالحظ مع القلق 

الحوافز و ُوجدْت هذه االتفاقيات فإنها ال تخدم البلدان األفريقية نتيجة لقوانينها الداخلية الضعيفة، ومحدودية وقصور شبكات تبادل المعلومات،

ة المحدودة على معالجة الصفقات العابرة للحدود للشركات متعددة الجنسيات ذات األساليب الفنية المتطورة الضريبية المشطة، والقدرات الفني

 للغاية؛

أن العائد الضريبي للشركات في أفريقيا يقل عن ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الدخل الفردي، مما يؤدي إلى  وإْذ يالحظ أيضا

وجبها الشركات متعددة الجنسيات الغنية ضرائب دون المطلوب، على حساب الفقراء من المواطنين، مما نُظم ضريبية غير منصفه تدفع بم

 يفضي إلى تدني اإليرادات الضريبية في القارة؛
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لتي ا للعروض الفنية المقدمة من ممثلي المنتدى األفريقي إلدارة الضرائب ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، عن تقديره وإْذ يعرب

 أبرزت مشكلة االزدواج الضريبي في أفريقيا والحاجة إلى اتفاق أفريقي نموذجي لالزدواج الضريبي؛

بأن البلدان األفريقية تحتاج إلى نهج متسق ومتناسق في مفاوضاتها الضريبية، وهو أمر من شأنه أن يعزز زيادة اليقين الضريبي  وإْذ يقر

 وتحسين االستثمار والبيئة التجارية؛

بأن اتفاقا نموذجيا لالزدواج الضريبي يمكن أن يشكل أداة فعالة لتعزيز التجارة واالستثمار المنصفْين فيما بين الدول األفريقية،  وإذْ يقر أيضا

 وبين الدول األفريقية والدول غير األفريقية ؛

ة بوضع يدا  في تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي المتعلقبأن االتفاقية النموذجية لالزدواج الضريبي ستقطع شوطا  بع وإذ يعرب عن اقتناعه

حد للتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا والتصدي النخفاض العائد الضريبي للشركات الذي يؤدي إلى عدم اإلنصاف في النظام 

 الضريبي وانخفاض حجم اإليرادات الضريبية في القارة ؛

قواعد إجراءات البرلمان األفريقي، التي تأذن للبرلمان األفريقي بتقديم توصيات وصياغة قرارات  منو)ج( و)د( )د( )ب(  5لمادة لوفقا 

.بشأن أية مسألة متعلقة باالتحاد األفريقي وأجهزته، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وهيئاتها، والدول األعضاء وأجهزتها و مؤسساتها

  

 يقـرر بموجبه ما يلي:

 صياغة االتفاق األفريقي النموذجي لالزدواج الضريبي من جانب البرلمان األفريقي؛الموافقة على طلب  .0

تكليف لجنة الشؤون النقدية والمالية باإلشراف على صياغة مشروع االتفاق األفريقي النموذجي لالزدواج الضريبي وتقديمه  .0

 إلى الجلسة العامة للنظر فيه؛

من المنتدى األفريقي إلدارة الضرائب ولجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ويطلب أن يرحب بالتعاون والدعم التقني المقدمين  .3

من لجنة الشؤون النقدية والمالية أن تواصل التعاون مع هذه المؤسسات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لصياغة 

 المشروع المقترح  لالتفاق األفريقي النموذجي لالزدواج الضريبي؛

لجنة الشؤون النقدية والمالية أن تكفل إشراك اإلدارات ذات الصلة في مفوضية االتحاد األفريقي، والجماعات  أن يطلب إلى .4

االقتصادية اإلقليمية، والمؤسسات الوطنية إلدارة الضرائب، ومنظمات المجتمع المدني على نحو مجٍد في عملية صياغة 

 .مشروع االتفاق األفريقي النموذجي لالزدواج الضريبي

 

 اعتمد في ميدراند، جنوب أفريقيا 

  9112مايو  11في 
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PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 

 

 

 9112قرار بشأن موضوع االتحاد األفريقي لسنة :

 "عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا ؛ نحو إيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا"

 

 إن البرلمان األفريقي

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب  07المادة  رإذ يأخذ في االعتبا

 األفريقية في تنمية القارة األفريقية وتكاملها االقتصادي؛

بخصوص إنشاء البرلمان  من البروتوكول المحلق بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية 3المادة  إذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعلي؛

ئدين والنازحين داخليا : نحو حلول مستدامة للتهجير القسري في ، "عام الالجئين والعا 0202وإذ يرحب بموضوع االتحاد األفريقي لعام 

 أفريقيا" ، وهو التزام واضح بمعالجة قضية الالجئين والعائدين والنازحين داخليا  في أفريقيا بشكل فعال ؛

اد ة البرلمان اإلفريقي في إيجوإذ يذّكر بالبيان الختامي الصادر عن ورش العمل حول عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا : مساهم

 في ميدراند، جنوب إفريقيا وتونس ؛ 0202حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا خالل  جلسات اللجان في مارس 

وإذ يشير إلى جميع األطر القانونية الموضوعة على الصعيدين اإلقليمي والدولي لمعالجة الوضع القانوني لحقوق الالجئين والتزاماتهم، 

 0262المتعلق بمركز الالجئين، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  0267، وبروتوكول عام 0250بما في ذلك اتفاقية الالجئين لعام 

(؛ الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 0262التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين في أفريقيا )اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

عوب، والميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛ بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والش

 والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ؛

 القارة لمعالجة مشاكل الالجئين والعائدين والنازحين داخليا  ؛ وإذ يالحظ مع القلق عدم وجود إطار شامل وسياسي للسياسة اإلنسانية في

 0262يصادف الذكرى السنوية الخمسين والعاشرة العتماد اتفاقية الالجئين لمنظمة الوحدة األفريقية لعام  0202وإذ يالحظ كذلك أن عام 

 أفريقيا )اتفاقية كمباال( على التوالي ؛لحماية ومساعدة النازحين داخليا  في  0222واتفاقية االتحاد األفريقي لعام 

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء النزوح على نطاق واسع والمعقد، واألزمات اإلنسانية ومخاطر انعدام الجنسية التي أثرت على الدول 

طوائف والتوترات بين ال األفريقية لسنوات عديدة، بسبب عوامل مثل النزاعات والتمييز وآثار تغير المناخ وانتهاكات حقوق اإلنسان

 والكوار  الطبيعية وحاالت الطوارئ الصحية العامة وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية واإلقصاء ؛

 إذ يالحظ كذلك مع القلق أن العديد من حاالت النزوح أصبحت مطولة مع عدم وجود حلول دائمة في األفق ؛

، والتي ترتكز على الثقافة األفريقية للضيافة والتضامن، 0262ظمة الوحدة األفريقية لعام وإذ يؤكد مجددا األهمية المستمرة التفاقية من

والتي تشكل حال  ألزمة الالجئين في القارة وتلعب دورا  حاسما  في تحديات الالجئين المعاصرة ، من خالل دعم تنفيذ االتفاق العالمي 

 بشأن الالجئين والهجرة ؛

ة المركزية للدولة في معالجة األسباب الجذرية وإيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري واألزمات اإلنسانية وإذ يكرر الدور والمسؤولي

وحاالت انعدام الجنسية واالعتراف بأن االستجابات والحلول الفعالة تعتمد على دولة قادرة بالكامل ، بما يضمن بقاء الناس في مركز 

 ع مبدأ عدم إغفال أي شخص ؛التنمية والتدخالت اإلنسانية ، تمشيا م

وإذ يعترف بكل فخر ورضا بالتضامن الذي أبدته الدول األعضاء ومواطنيها تجاه الالجئين والنازحين داخليا واألشخاص عديمي الجنسية 

 في أفريقيا بروح من الوحدة األفريقية والتضامن اإلنساني ؛

لفريد في صياغة التشريعات والسياسات والتنفيذ واإلشراف من أجل الوقاية ، وإذ يقر بالمزيد من األهمية لدور البرلمانيين وموقعهم ا

 واالستجابة الفعالة و / أو إيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا ؛

 

: 0263ندة عام جوإذ يقر تماما بأهمية التآزر والتعاون الدوليين واإلقليميين من أجل إيجاد حلول مستدامة للتشرد القسري لتحقيق تطلعات أ

 أفريقيا التي نصبو إليها وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ؛



EX.CL/1206 (XXXVI) 
Page 51 

من قواعد إجراءات البرلمان األفريقي، التي تأذن للبرلمان األفريقي بتقديم توصيات وصياغة قرارات و)ج( و)د( )د( )ب(  5لمادة لوفقا 

 مجموعات االقتصادية اإلقليمية وهيئاتها، والدول األعضاء وأجهزتها و مؤسساتها.بشأن أية مسألة متعلقة باالتحاد األفريقي وأجهزته، وال

 يقرر بموجبه مايلي:  

 . دعم التزام مجلس رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ، الذي اتخذ في دورته العادية الثانية والثالثين ، بخلق قيادة سياسية جريئة0

خالل سياسات واستراتيجيات تعزز النظم والهياكل الوطنية التي تمنع نشوب النزاع والنزوح في  وفعالة لحل النزاعات في أفريقيا من

 القارة ؛

. دعوة البرلمانات الوطنية واإلقليمية إلى المساهمة بفعالية في القضاء على المصادر الهيكلية ومحركات الصراع والتشرد القسري ، 0

لمساواة بين الجنسين وأشكال التمييز األخرى وانتهاكات حقوق اإلنسان وضعف المشاركة السياسية بما في ذلك الفساد والفقر المدقع وعدم ا

 والجريمة المنظمة وسوء إدارة الموارد وقضايا سيادة القانون وبطالة الشباب.

وحدة األفريقية ئين لمنظمة ال. تشجيع أعضاء البرلمان على نشر سلطتهم في صنع القوانين والرقابة لرصد تنفيذ الدولة التفاقية الالج3

ن يواتفاقية كمباال وكذلك األُُطر القانونية والسياساتية الدولية واإلقليمية ذات الصلة المتعلقة بالالجئين والنازحين داخليا  والعائد 0262لعام 

. 

شيد ضمن حقوق اإلنسان وتقدمها والحكم الر. الدعوة مع البرلمانات الوطنية لالعتماد و / أو التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات التي ت4

وسيادة القانون ، وزيادة مخصصات ميزانية الضمان االجتماعي ، والتي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات الالجئين والمشردين داخليا 

 والعائدين ؛

العمل ذه في دورته العادية الثانية والثالثين ، ب. تجديد التزامه، وفق ا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات باالتحاد األفريقي ، الذي اتخ5

بشكل وثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وغيرها من الشركاء ذوي الصلة. بما في 

ول على يما لتعزيز التسجيل الفعال والحصذلك المجتمع المدني لضمان الحماية الفعالة لحقوق الالجئين والنازحين داخليا  والعائدين، وال س

 التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات األساسية لالجئين والعائدين والنازحين داخليا  والنساء واألطفال في افريقيا.

بر إفريقيا خيمات الالجئين ع. إدانة جميع أعمال المعاملة الالإنسانية لالجئين والمشردين ، وإيفاد بعثات برلمانية لتقصي الحقائق إلى م6

والتحقيق في العبودية وتجارة المهاجرين المزعومين في ليبيا بهدف صياغة توصيات ذات صلة إلى أجهزة السياسات باالتحاد والدول 

 األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين ؛

االتحاد األفريقي المتعلقة بالالجئين والنازحين داخليا  . حث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على التصديق عالميا  على صكوك7

 والعائدين وااللتزام بها ، وااللتزام بالميثاق العالمي بشأن الالجئين ؛

 ة. تهنئة جميع الدول األعضاء التي كانت مثالية على المعاملة الجيدة والضيافة الممنوحة لطالبي اللجوء والالجئين في المجتمعات المضيف1

 سيما الجزائر ورواندا وأوغندا ، وحث الدول األعضاء األخرى على محاكاة هذه األمثلة الجيدة. ، وال

 اعتمد ميدراند، جنوب أفريقيا 

 9112مايو,   11في يوم 

  



EX.CL/1206 (XXXVI) 
Page 52 

PAP.5/PLN/RES/06/MAY.19 

 

 9112قرار بشأن موضوع االتحاد األفريقي لسنة 

 : مشاركة البرلمان األفريقي في إيجاد  سنة الالجئين والعائدين واألشخاص النازحين داخليا

 حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا

 

 إن البرلمان األفريقي،

 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، التي أنشأت البرلمان األفريقي؛ 07المادة  في االعتبار إْذ يأخذ

اهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية بخصوص إنشاء البرلمان من البروتوكول المحلق بمع 3المادة  إذ يأخذ في االعتبار أيضا

من النظام الداخلي للبرلمان األفريقي، التي تؤهل البرلمان األفريقي لتيسير تنفيذ سياسات االتحاد األفريقي )أ(  4األفريقي، والقاعدة 

 وأهدافه وبرامجه والسهر على تنفيذها الفعلي؛

ء ملزمة بضمان األمن االجتماعي لألشخاص من خالل تهيئة بيئة مواتية تتيح لهم الوصول إلى االحتياجات وإذ يالحظ أن الدول األعضا

 األساسية مثل التعليم والمياه والسكن والتغطية الصحية ؛

ا أن الحق في الصحة والرعاية الطبية مكفول لجميع األشخاص بموجب العديد من الصكوك القانونية الدول وطنية، ية والوإذ يالحظ أيض 

بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه 

 وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة )بروتوكول مابوتو( ؛

ا  44أمريكي من االستثمار في الحصول على اللقاحات ، فإن الفوائد االقتصادية في حدود  وإذ يالحظ كذلك أنه مقابل كل دوالر دوالر 

ا أفضل لألطفال، باإلضافة إلى إنقاذ العديد من األرواح ؛  أمريكي ا، وأن التحصين يضمن نمو 

 الجتماعية واالقتصادية للقارة من خاللوإذ يرحب بالتزام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بضمان رعاية صحية أفضل للتنمية ا

وتنفيذ إعالن االتحاد األفريقي  0232اإلطار التحفيزي للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا بحلول عام 

 .0207يناير  30بشأن الوصول الشامل إلى التحصين المعتمد في 

الداخلي للبرلمان األفريقي، الذي يخول لهذا البرلمان، في جملة أمور، تنظيم النقاش والمناقشة )ب( و )ج( و )د( من النظام  5 ووفقا للمادة

 وإبداء الرأي وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن األهداف وأي مسائل فيما يتعلق باالتحاد األفريقي وأجهزته والجماعات االقتصادية

 ها؛اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسسات

 يقرر، بموجب هذه الوثيقة، ما يلي :

 . حث البرلمانيين على ممارسة صالحياتهم في الدعوة إلى زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الضمان االجتماعي والتحصين ؛0 

ا على لعب دورهم الكامل في مراقبة اإلجراءات الحكومية في رصد وتنفيذ التزامات الدولة عل0 يات ى المستو. حث البرلمانيين أيض 

 الدولية والقارية واإلقليمية والوطنية للوصول إلى التمنيع العالمي لرفاهية السكان ؛

 . إنشاء مجموعة البرلمانيين األفريقيين للتحصين ، والتي يجب أن تعمل وفق ا للقواعد المطبقة على مجموعة السل.3

 

 اعتمدت في ميدراند، جنوب أفريقيا 

   9112مايو  11في 
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 9112مايو  11إلى  6من 

 

 

 التوصيات
   
 

 نحو حلول الالجئين والعائدين والنازحين داخليا: : "عام9112 موضوع العام

 دائمة للنزوح القسري"
 

 
PAP.5/PLN/RECOM/01/MAY.19 

 
 وتنفيذه ةتوصية بشأن التصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقي

 

 

 ،إن البرلمان األفريقي

يقي بشأن إنشاء البرلمان األفريقي لضمان مشاركة كاملة  ( من القانون التأسيسي لالتحاد األفر0)07المادة  إذ يضع في االعتبار

 ؛ااقتصادي القارة  للشعوب األفريقية في تنمية وتكامل
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يقي البرلمان األفرالمتعلقة بمن بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية  3المادة  أيضا وإذ يضع في اإلعتبار

ن تمكنان البرلمان األفريقي من تسهيل تنفيذ سياسات وأهداف وبرامج يلبرلمان األفريقي اللت)أ( من قواعد إجراءات ا 4والمادة 

 االتحاد األفريقي واإلشراف على تنفيذها الفعال؛

 ر(؛ اإلعالن العالمي لمبادئ التعاون الثقافي الدولي؛ بيان الجزائ0226)ة األفريقي ةالثقافي للنهضةبميثاق االتحاد األفريقي  وإذ يذكر

يعي؛ اتفاقية االتفاقية لحماية الترا  العالمي الثقافي والطب الثقافي األفريقي؛ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح؛

 (؛0226) للغات كاديمية األفريقيةاألإنشاء بشأن  حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛ ومقرر قمة االتحاد األفريقي

الذي  5وبخاصة التطلع  0205قمة االتحاد األفريقي في  اعتمدها مؤتمر التي  ،0263االتحاد األفريقي  أجندةب اأيضوإذ يذكر 

 راسخة تماما؛ ةيقيأفرفضال عن هدفها لتحقيق نزعة أفريقيا ذات الهوية الثقافية القوية والترا  المشترك والقيم واألخالق' يتوخى ' 

 ثقافية قوية ؛ ونهضة ة والترا  هي ركائز لبناء هويةبأن الفنون والثقاف واقتناعا منه

توفير  من شأنهما ،بما في ذلك االقتصاد اإلبداعي األفريقي إن تم تطويره وتعزيزه ،الثقافة والترا  أنبواقتناعا منه أيضا 

 في اقتصاد القارة؛ات كبيرة مساهمإمكانيات و

تشريعية وتنفيذه خالل الدورة العادية الثانية للفترة الة األفريقيلثقافية النهضة احول التصديق على ميثاق  العرضإلى وإذ يشير 

 ؛0202الخامسة للبرلمان األفريقي في مايو 

 ذا الميثاق الذيه تنفيذوبطء وتيرة   ةاألفريقي النهضة الثقافيةلتصديق على ميثاق اوتيرة إزاء بطء  بالغال قلقالوإذ يساوره 

 ؛0226يناير  04 في ،السودان، التحاد األفريقي في الخرطومات اوحكومقمة رؤساء دول  اعتمدته

 

  لةحول أي مسأتقديم توصيات واتخاذ قرارات تسمح للبرلمان ب)د( من قواعد إجراءات البرلمان األفريقي التي 5للمادة  وفقاو

 ألعضاء وأجهزتها ومؤسساتها؛والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزتها والدول ا تتعلق باالتحاد األفريقي وأجهزته،

 :بما يليبموجبه يوصي 

 :ما يلية باألفريقي ةالثقافي النهضةأن تقوم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تصدق بعد على ميثاق  .0

فيذ قبل من أجل ضمان دخوله حيز التن ةاألفريقي ةالثقافي النهضةعملياتها المتعلقة بالتصديق على ميثاق  تسريع .أ

 ؛0202هاية ن

 ،الشروع في تنفيذ الميثاق بعد التصديق عليه من خالل دليل تنفيذ الميثاق بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي .ب

 والمؤسسات الثقافية األفريقية وأصحاب المصلحة اآلخرين؛ ،االقتصادية اإلقليمية مجموعاتوال

الصك للسياسة القارية بالتعاون مع مفوضية االتحاد   أهمية التصديق على هذاللتعريف بج.  القيام بحمالت وطنية 

 األفريقي والدول األعضاء الراعية لميثاق إعادة الميالد الثقافي األفريقي.

على  ةريقياألف ةالثقافي النهضةعمليات التصديق على ميثاق  تسريعأن تواصل البرلمانات الوطنية عمل الدعوة من أجل  .0

 ؛وائر االنتخابيةي وعلى مستوى الدالوطن الصعيد

صد رأن يضع البرلمان األفريقي ومفوضية االتحاد األفريقي إطارا لتوجيه التعاون مع البرلمانات الوطنية في مجال  .3

 وتنفيذه. ةاألفريقي ةالثقافي النهضةوتقييم تقدم عملية التصديق على ميثاق 

 دراند، جنوب أفريقيايفي ماعتمدت 

 9112مايو  11
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 توصية البرلمان األفريقي بشأن القطاع الصناعي في أفريقيا

 

 إن البرلمان األفريقي

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بشأن إنشاء البرلمان األفريقي لضمان المشاركة  07المادة  إذ يضع في االعتبار

 قارة؛الكاملة  للشعوب األفريقية في التنمية والتكامل االقتصادي لل

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي تتمثل أهدافه في اإلسراع بتحقيق التكامل السياسي  3المادة  أيضا وإذ يضع في االعتبار

واالجتماعي واالقتصادي للقارة، وتشجيع التعاون الدولي بمراعاة ميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتعزيز 

المستدامة على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا تكامل اقتصاديات أفريقيا، وتنسيق وتوحيد السياسات فيما التنمية 

 بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية الموجودة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي ألهداف االتحاد؛

 لمعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المتعلق بالبرلمان األفريقيمن بروتوكول ا 3وإذ يضع كذلك في االعتبار المادة 

 ) أ( من قواعد اجراءات البرلمان األفريقي؛4والمادة 

 بضرورة تنفيذ برامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المتعلقة بالتنمية الصناعية في أفريقيا؛ وإذ يذكر

اعد اجراءات البرلمان األفريقي التي تخوله صالحية تقديم توصيات واتخاذ قرارات بشأن كافة ، الفقرة د من قو5وطبقا للمادة 

 المسائل المتعلقة باالتحاد االفريقي واجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزتها والدول األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها؛

 :بما يليبموجبه يوصي 

اساتها التجارية من أجل تسهيل األنشطة التجارية والتبادالت مع االبلدان األخرى من يبغي للبلدان األفريقية توحيد سي .0

 القارة وبخاصة التوقيع على اتفاقيات/اتفاقات ثنائية؛

ينبغي للدول األعضاء أن تنوع اقتصادياتها وتستثمر في مشاريع تنموية على المدى البعيد أو في مناطق اقتصادية  .0

 عة النطاق في أفريقيا ؛لتحقيق تنمية صناعية واس

ينبغي لقادة الدول األعضاء أن يدعموا برامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والتوقيع على برامج شراكتها  .3

 المتعلقة بالتنمية الصناعية؛

 ينبغي للجامعات أن تساعد الصناعات باستكشاف  مجاالت جديدة للمعرفة وبتطوير العنصر البشري؛ .4

 ية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية؛التعجيل بعمل .5

 ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي تقديم إطار قانوني في قطاع الصناعة والنقل. .6

 في ميدراند، جمهورية جنوب أفريقيا اعتمدت

   9112مايو  11يوم  في 
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 :9112لعام  األفريقيتوصية بشأن موضوع االتحاد 

ً والنازحين د عائدينوالعام الالجئين   اخليا
 األفريقيإن البرلمان 

مان لض األفريقيالمؤسس للبرلمان  األفريقيمن القانون التأسيسي لالتحاد  07المادة  إذ يضع في االعتبار

 في التنمية والتكامل االقتصادي للقارة ؛ أفريقياالمشاركة الكاملة لشعوب 

ة بشأن األفريقية للجماعة االقتصادية من بروتوكول المعاهدة المؤسس 3أيضا المادة  وإذ يضع في االعتبار

سير من تي األفريقيالتي تمكن البرلمان  األفريقي)أ( من قواعد اجراءات البرلمان  4، والمادة األفريقيالبرمان 

 واإلشراف على تنفيذها الفعال ؛ األفريقيتنفيذ سياسات وأهداف وبرامج االتحاد 

عام الالجئين والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول " 0202لعام  األفريقيبموضوع االتحاد  وإذ يرحب

وهو التزام واضح بمعالجة قضية الالجئين والعائدين والنازحين داخليا  دائمة للتهجير القسري في أفريقيا" 

 بشكل فعال.  

اهمة : مسالعمل الخاصة به حول عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا   ورشالبيان الصادر من ب وإذ يُذكر

في ي مارس ف جلسات اللجان المنعقدةفي  أفريقيافي إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في  األفريقيالبرلمان 

 ؛وفي تونس  أفريقياميدراند، جمهورية جنوب 

ً وإذ يُ  بجميع األطر القانونية الموضوعة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي لمعالجة الوضع  ذكر أيضا

المتعلق  0267، وبروتوكول عام 0250، بما في ذلك اتفاقية الالجئين لعام ئينالالجوحقوق والتزامات  القانوني

التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين في  0262ة لعام األفريقيبوضع الالجئين، واتفاقية منظمة الوحدة 

لحقوق اإلنسان والشعوب، والميثاق  ألفريقياوالميثاق  ،(0262ة لعام األفريقي)اتفاقية منظمة الوحدة أفريقيا

 لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في األفريقيبروتوكول الميثاق  ،لحقوق الطفل ورفاهه األفريقي

  ؛األفريقيم واألمن التابع لالتحاد وتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلوالبر ،أفريقيا

سة اإلنسانية في القارة لمعالجة مشاكل الالجئين والعائدين بقلق عدم وجود إطار شامل للسيا وإذ يالحظ

 والنازحين داخليا ؛

يصادف الذكرى السنوية الخمسين والعاشرة العتماد اتفاقية الالجئين لمنظمة  0202كذلك أن عام  وإذ يالحظ

 أفريقياين داخليا  في لحماية ومساعدة النازح 0222لعام  األفريقيواتفاقية االتحاد  0262ة لعام األفريقيالوحدة 

 )اتفاقية كمباال( على التوالي؛

األزمات اإلنسانية ومخاطر انعدام وكذلك  معقدالازاء النزوح على نطاق واسع و وإذ يُعرب عن قلقه البالغ

اخ بسبب عوامل مثل النزاعات والتمييز وآثار تغير المن األفريقية لسنوات عديدةالجنسية التي أثرت على الدول 

اكات حقوق اإلنسان والتوترات بين الطوائف والكوار  الطبيعية وحاالت الطوارئ الصحية العامة وعدم وانته

 المساواة االجتماعية واالقتصادية واإلقصاء؛

 أن العديد من حاالت النزوح أصبحت طويلة األمد مع عدم وجود حلول دائمة في األفق؛ يالحظ كذلك بقلقوإذ 

، والتي ترتكز على الثقافة 0262ة لعام األفريقيية المستمرة التفاقية منظمة الوحدة األهم على مجدداً  وإذ يؤكد

اسما  في تلعب دورا  حوألزمة الالجئين في القارة  وتشكل حال أفريقيا حسن الضيافة والتضامن،ة من األفريقي

 هجرة؛الجئين واللتحديات الالجئين المعاصرة، من خالل دعم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن ا

لدولة في معالجة األسباب الجذرية وإيجاد حلول دائمة للنزوح اانوي ومسؤولية الدورين المركزي والث وإذ يكرر

لى دولة عبأن االستجابات والحلول الفعالة تعتمد  يعترفوحاالت انعدام الجنسية، والقسري واألزمات اإلنسانية 
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التنمية والتدخالت اإلنسانية، تمشيا مع مبدأ عدم إغفال  بقاء الناس في مركز وتعمل على ضمان قادرة بالكامل

 أحد؛

بكل فخر ورضا بالتضامن الذي أبدته الدول األعضاء ومواطنوها تجاه الالجئين والنازحين داخليا  قروإذ يُ 

 ة والتضامن اإلنساني؛األفريقيبروح الوحدة  أفريقياواألشخاص عديمي الجنسية في 

التعاون الدولي واإلقليمي والتعاون من أجل إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري بأهمية  وإذ يعترف بالكامل

 التي نصبو إليها وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. أفريقيا: 0263لتحقيق تطلعات أجندة 

ّن البرلماناألفريقي)ب( و )ج( و )د( من قواعد اجراءات البرلمان  5للمادة ووفقًا  جملة  بين من ،، والتي تُمك 

عن الرأي والمشورة وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن  تنظيم التداول والمناقشة والتعبيرمن  ،أمور

وأجهزته والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول  األفريقيتحقيق األهداف وأي مسائل تتعلق باالتحاد 

 .األعضاء وأجهزتها ومؤسساتها

 بما يلي: بموجبه يوصىو

 ي مجال منع النزوح القسري بمعالجة أسبابه الجذرية:. ف1

يمي الجنسية على أجندة تضع الدول األعضاء شواغل الالجئين والنازحين داخليا  واألشخاص عد 0.0

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واألجهزة ذات الصلة؛ األفريقيم واألمن التابع لالتحاد مجلس السل

، تآليات الوساطة الشاملة وبناء السالم وتسوية النزاعا األفريقياالتحاد  تعزز الدول األعضاء في 0.0

لحة المصا بما في ذلك المشاركة الكاملة للمرأة في جميع أنشطة وعمليات بناء السالم، من أجل تحقيق

 يقياأفرتعزيز قدرات حفظ السالم واإلنفاذ في و للسلم واألمن ةاألفريقي منظومةالوطنية من خالل ال

 لتعاون مع منظومة األمم المتحدة؛وا

ة للوقاي مهمةلمبكر تنفيذا  كامال  كأدوات تنشئ الدول األعضاء و/أو تنفذ أنظمة الرصد واإلنذار ا 0.3

واإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة لألزمات اإلنسانية، وتؤكد أهمية النظر في التجارب المتمايزة بين 

 األوقات؛الجنسين داخل هذه النظم في جميع 

على تعزيز التعاون عبر الحدود من أجل تسوية النزاعات  األفريقيتعمل الدول األعضاء في االتحاد  0.4

 المتكامل عبر الحدود والتنمية االجتماعية واالقتصادية ؛وتعزيز الحكم األمني 

سباب جل معالجة األالديمقراطية والمشاركة الشعبية من أ األفريقيتشجع الدول األعضاء في االتحاد  0.5

 ؛ وينالجذرية للسخط والبغض السياسي

واتفاقية كمباال  1262لعام  بشأن الالجئين ةاألفريقيثانيا: في مجال التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة 

 وإدماجها في التشريعات الوطنية وتنفيذها:

واتفاقية  0262ة لعام األفريقية على اتفاقية منظمة الوحد األفريقيتوقع الدول األعضاء في االتحاد  0.0

 ريقياألفأو تصدقها أو تدمجها في تشريعاتها الوطنية أو تنفذها، تكريما  لعام االتحاد  0202كمباال في عام 

 لالجئين والعائدين والنازحين داخليا  ؛

طريق القضاء  عنتتبع البلدان المضيفة نهجا إنسانيا في معاملتها لالجئين والعائدين والنازحين داخليا،  0.0

 للنازحين قسرا ؛ و وظيفوالتعلى سياسات المعسكرات وإتاحة التعليم 

الكامل ب على إدماجهما ،التي صدقت بالفعل على المعاهدتين ،األفريقيالدول األعضاء في االتحاد تقوم  0.3

مراعاة  ي، معا الفعال على الصعيدين الوطني والمحلمفي القوانين والسياسات المحلية للسماح بتنفيذه

 بشأن اتفاقية كمباال. األفريقيالصكوك واألطر السياسية ذات الصلة مثل القانون النموذجي لالتحاد 



EX.CL/1206 (XXXVI) 
Page 58 

ثالثا: في مجال تعزيز المساعدة المقدمة لالجئين والنازحين داخليا واألشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم 

 والتضامن معهم:

ساعدة على المستوى الوطني بما يتماشى مع الصكوك تعزز الدول األعضاء آليات الحماية والم 3.0

لعام  ينبشأن الالجئ ةاألفريقيواألطر السياسية اإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية منظمة الوحدة 

 المواليد ضمن آليات أخرى؛ووتسجيل النازحين داخليا   ينواتفاقية كمباال لتحديد وضع الالجئ 0262

على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان لالجئين والنازحين  األفريقيء في االتحاد تعمل الدول األعضا 3.0

داخليا  واألشخاص عديمي الجنسية، على النحو المنصوص عليه في الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية، 

، 0262 لعام بشأن الالجئين ةاألفريقيبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقية منظمة الوحدة 

لحقوق اإلنسان والشعوب، بما في ذلك بروتوكولها بشأن حقوق المرأة  األفريقيواتفاقية كمباال، والميثاق 

 لحقوق الطفل ورفاهه ؛ و األفريقيوالميثاق  أفريقيافي 

نهجا شامال وتعزز مشاركة النساء والالجئين والنازحين  األفريقيتستخدم الدول األعضاء في االتحاد  3.3

 .ليهمع تؤثر التي القرار صنع عمليات جميع في الجنسية انعدام لخطر المعرضينألشخاص داخليا وا

 

 اعتمدت في ميدراند، جمهورية جنوب أفريقيا

 0202مايو  07في يوم 
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 الخاص بدلالشأن تقرير الدراسة ب

 الخلفية .1
ة ئق المتعلقة بدفع بدالت خاصهذه الدراسة للتأكد من الحقا بطلب إجراء األفريقيبرلمان المكتب  ت هيئةقام

تحاد األفريقي لالفريقيا، استجابة  لقرار اتخذه المجلس التنفيذي أ من جنوب أغلبهما، ون محليّ للموظفين المعينيّ 

إليقاف دفع "البدل البرلمان األفريقي ، بتوجيه 9102فبراير  - Ex.Cl/Dec.1031 (XXXIV) رقم

 ن محلي ا.نيالخاص" لموظفي الخدمات العامة المعيّ 

 
ا( في عام  اأمريكي ادوالر 0027911تم تقديم البدل الخاص البالغ    9112)ألف ومائة وسبعة وتسعون دوالر 

البرلمان في  انين محليفريقي لتحديد هياكل األجور المناسبة للموظفين المعيّ دراسة أجراها البرلمان األ على إثر

ي ، التناقضات الصارخة فنجيالومعالي الدكتورة جيرترود م  ، برئاسةالمكتب آنذاك ت هيئة. أدركاألفريقي

. برلمان األفريقيبال في  الخدمات العامة نين محليادوليا والموظفين المعيّ نين شروط التوظيف بين الموظفين المعيّ 

 وعةمقابل األجور المدفالبالغ إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة في جوهانسبرغ  االمكتب عن قلقه ت هيئةوأعرب

 نين محليا.لموظفين المعيّ ل

 
قي لالتحاد األفري الرئيسي المقربتكلفة المعيشة في  9112فريقي عام ربط شروط التوظيف في البرلمان األتم 

، يتم حساب الراتب األساسي والمزايا األخرى المدفوعة للموظفين على وجه التحديدوفي أديس أبابا، إثيوبيا. 

لى هذا ع هياكل األجور،ا يقيمون في أديس أبابا. ال تأخذ با كما لو كانوا جميعرج أديس أباا خانين محليالمعيّ 

، أن ن ذلك. واألهم مغ، بعين االعتبار االختالفات العالية في تكلفة المعيشة بين أديس أبابا وجوهانسبرالنحو

مقر  دل تسوية رغ ويدفع بنين دوليا في جوهانسباالتحاد األفريقي يدرك هذه االختالفات بالنسبة للموظفين المعيّ 

، ال يحصل موظفو الخدمات العامة سبرغ منه في أديس أبابا. ومع ذلكوبدل السكن أعلى في جوهانالعمل 

 يدفع فقط للموظفين المعينين دوليا.الذي  نون محليا على بدل لتسوية مقر العمل أو بدل سكن المعيّ 

 

 .  النتائج التي توصلت إليها الدراسة2
 

لبرلمان انين محليا في المعيّ  توظيفشروط  نَ بيْ  ، يشمل عدة قطاعات، التقرير نتائج تحليل مقارنيعرض هذا 

 نين محليا في المنظمات الدولية األخرى في جوهانسبرغ.وتلك الخاصة بالموظفين المعيّ  األفريقي

 التقريرلق ينطوفريقيا. أجمهورية جنوب باإلداريين في البرلمانات  األعوان توظيف شروط أفكارا حولكما يقدم 

لة معدّ ثم يبحث في تكلفة المعيشة ال ،قتصادية المحلية في جنوب أفريقياالظروف اال حولتوفير نظرة عامة ب

 .ن الزمنم الذين يتلقون البدل الخاص لمدة عقد البرلمان األفريقيلموظفي الخدمات العامة المعينين محلي ا في 

دوالر ألفريقي مقومة بالعلى الرغم من أن رواتب جميع الموظفين في االتحاد ا، يجب اإلشارة إلى أنه في البداية

 ا بعملة البلد المضيف.نين محليفع رواتب الموظفين المعيّ ، يتم داألمريكي

 

 الظروف االقتصادية في جنوب أفريقيا اتتحليل اتجاه 1.2

 

، اهيقدم تحليال لتضخم األسعار فيو ،فريقياأاالقتصادية وسوق العمل في جنوب  يتناول هذا الجزء الظروف

 الدوالر وتحليل أجور القطاع العام. مقابلالراند سعر صرف واتجاه 

 

 تضخم األسعار: تكلفة المعيشة 1.1.2
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سنوية الزيادة للنة. يتم قياسها كنسبة مئوية يشير التضخم إلى الزيادة العامة في األسعار خالل فترة زمنية معيّ 

ا تقريب9102إلى ديسمبر  9107ديسمبر ن م، )على سبيل المثال ا كرقم سنوي يغطي ( ويتم تقديمها دائم 

 السابقة. (09) ثنا عشراألشهر اإل

 
خالل  ٪892فريقيا إلى أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت بنسبة أإلحصائيات جنوب ا تشير أحد  أرقام التضخم وفق

 نسبةسط ، إلى أن متوالسنوات العشر الماضية فيانات بييشير تحليل ال بينمالماضية. ا(09) ثنا عشراألشهر اإل

 سنويا. ٪ 797التضخم السنوي لهذه الفترة هو 
 

  9112-9112مؤشر سعر االستهالك 

 النسبة العام

  4.4% 0201م.س.ا  جنوب أفريقيا 

  4.5% 0207جنوب أفريقيا م.س.ا  

  7.07% 0206جنوب أفريقيا م.س.ا 

  5.18% 0205جنوب أفريقيا م.س.ا 

  5.34% 0204جنوب أفريقيا م.س.ا  

  5.24% 0203جنوب أفريقيا م.س.ا 

  5.81% 0200جنوب أفريقيا م.س.ا  

  6.32% 0200جنوب أفريقيا م.س.ا  

  3.34% 0202جنوب أفريقيا م.س.ا 

  6.16% 0222جنوب أفريقيا م.س.ا 

  9.31% 0221جنوب أفريقيا م.س.ا 

  5.70% متوسط النسبة

 

 تم تحديده اأمريكي ادوالر 0027 قدره ثابت بسعر امحلي نينالمعيّ  للموظفين احالي المدفوع الخاص البدلإن 

 فإن الية،الح سميةاإل قيمته من الرغم على أنه إلى الخاص للبدل الحقيقي السعر تحليل ويشير. 9112 عام في

 .التقاعد وهو ال يخول الحق في. ايأمريك ادوالر 227921 هي التضخم تعديالت بعد الحقيقية قيمته
 بشكل العمل رمق تسوية وبدالت اإلسكان بدالت مثل األفريقي االتحاد يدفعها التي األخرى البدالتتعديل  تم قدو

 .البداية منذ اثابت الخاص البدل بقيو. الفترة نفس خالل للتضخم روتيني

 التضخم عدلمعن  مباشر بشكل عطي معلوماتيُ  الذيو لمستهلك،بالنسبة ل  شراءال لمؤشر األعمق التحليل يشير

 الرتفاع األكبر بالتأثير شعروا شهري ا أمريكي دوالر 0711 من أكثر يكسبون الذين العمال أن إلى البالد، في

 .األسعار مستوى
 

 مختلفة خمتض معدالت من تعاني أن يمكن األغنياء، إلىجدا  الفقراء من المختلفة، الفئات أن إلى النتائج تشير

 أدنى نم محليا نينالمعيّ  للموظفين المعيشية األجور تعديل منذ. مختلفة وخدمات سلع على دخلها تنفق ألنها

 .التضخم عدلم في لزياداتمن اأكبر تأثير محليا نونالمعيّ  الموظفون يمتص ،األعلى المستويات إلى المستويات
 

   الشهرية النفقات
 معدل التضخم

 9102ديسمبر 
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 4.50 %   مؤشر سعر االستهالك متوسط

 3.70 % راند شهريا 0877ما يصل إىل  الُعش   1

ي الشهر 2456راند إىل   0877من   الُعش   2
 
 3.70 % راند ف

ي الشهر 9782راند إىل  9872من  الُعش   3
 
 3.70% راند ف

ي الشهر   8789راند إىل  9782من  الُعش   4
 
 3.70 % راند ف

ي الشهر 2070ىل راند إ 8789 الُعش   5
 
 3.80 %  راند ف

ي الشهر 7217راند إىل  2070من  الُعش   6
 
 3.90 % راند ف

ي الشهر 01979راند إىل  7217من  الُعش   7
 
 4.00 % راند ف

ي الشهر08802راند  إىل  01979من  الُعش   8
 
 4.30 % راند ف

ي الشهر 99829راند  إىل 08802من  الُعش   9
 
 4.80 % راند ف

...  99829 الُعش   10  4.80 % راند فما أكبر

 

 في التضخم من ٪8 بنسبة أعلى فقرا   األكثر لألسر التضخم لمعدّ  كان ،9112 عام في أنه ندرك أن المهم من

. األكثر األسر  ثراء 

 

 الدوالر الراند مقابلصرف سعر   2.1.2

 
ن قيمة أباعتبارعامة للسلع والخدمات األسعار ال راند تقلبات هائلة في العقد الماضي. وقد أثر هذا علىال شهد

 الراند لها تأثير مباشر على معدل التضخم.
 

 لدوالر لها أهمية موجزة لثالثة أسباب أساسية ؛أمام ا تقلبات الراندإن 

ي ، فإن جميع األجور المدفوعة للعاملين في هي الدوالر األمريكي. وبالتاليفريقالعملة التشغيلية لالتحاد األ• 

 مة بالدوالر األمريكي.مقوّ  األفريقي البرلمان
 فريقيا تدير سعر صرف عائم.أ، فإن جنوب على عكس إثيوبيا التي تدير نظام سعر صرف ثابت• 
فإن سعر  ،سلع ا أكثر من صادراته. وبالتاليفريقيا إلى أن البلد يستورد أيشير ميزان المدفوعات في جنوب • 

 لتضخمالصرف له تأثير مباشر وفوري على معدل ا
 

-10-19 من قيمته في الفترة من ٪79فقد ه خالل السنوات العشر األخيرة إلى أن الرانديشير تحليل أداء 
ي الشرائية للعمال ف وتدهور القدرة. وقد كان لهذا تأثير سلبي على معدل التضخم  19-10-9112/  9112

 الجمهورية.

  راند جنوب أفريقيا/ الدوالر األمريكي سعر صرف

 السعر السنة

2019-01-02 14.43 

2018-01-02 12.33 

2017-01-02 13.72 

2016-01-02 15.6 

2015-01-02 11.62 

2014-01-02 10.59 

2013-01-02 8.44 

2012-01-02 8.05 

2011-01-02 6.62 
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2010-01-02 7.33 

2009-01-02 9.45 

2008-01-02 6.86 

 
 

 حقق أعلى معدل تضخم في الربعنجد أن و كيب الغربية ، للمقاطعات التضخم اإلجمالي وفق اعند مقارنة معدل 

سجلت و. ٪999بينما كان معدل التضخم األدنى في مقاطعة ليمبوبو عند  ٪792بنسبة  9102الرابع من عام 

ت النسبة في كوازولو كانو. ٪ 892، ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة مقاطعة غوتنغ، حيث يوجد مركز العمل

  4.4فري ستايت و  ٪ 8ا غ، ومبوماالن٪ 8ب الشمالية الشمالية ي، وك٪ 992 الشرقية كيبفي ، و٪ 992ناتال 

٪. 
 

رلمان البب مقارنة بموظفي الخدمات العامة المحليينجنوب أفريقيا بتحليل األجور في القطاع العام  2.1.2

 األفريقي

 

ي ، بين عامفريقياأالوطنية لجنوب  ةينوفقا للخزود. في البال مشغلفريقيا هي أكبر أحكومة جنوب إن 

ة الرئيسية بأكثر من ثالثة ، زاد إجمالي إنفاق التعويضات على الميزاني 9102/9102و  9112/9117

 .راندمليار  702إلى  راند  مليار 078، من أضعاف

نية طأن متوسط األجر المقدر لموظفي الحكومة الو، فريقياأيانات مسح اإلحصاء الفصلي لجنوب تُظهر ب

 .إلنفاق الحكومي خالل هذه الفترةا ارتفاع ا فيراند. كان التضخم محركا رئيسي 979,111والمحلية هو 

 أقل بكثير من هذا المبلغ. بالبرلمان األفريقي نين محلياالرواتب الحالية لموظفي الخدمات العامة المعيّ و
 

مديرين ، بما في ذلك الجموعات األكثر تخصصالى داخل الميشير التحليل األعمق للبيانات إلى أن المكافآت أع

من الخدمة  ٪ 2، وأن التوزيع أكبر. في المجموع ، تشكل هذه المجموعات حوالي المتوسطين وكبار المديرين

 .العامة

مليون راند  9107يا إلى راند سنو 091,971، بين في جميع الدوائر الحكومية، يتراوح متوسط الرواتب

إلى الرتبة  7الرتبة من  . يعمل الجزء األكبر من الموظفين الحكوميين في الوظائفرتبةالعلى  اسنويا ، اعتماد

حرمان موظفي  ، إذا تمراند سنويا . لذلك 8821192و   9721909، حيث يتراوح متوسط الرواتب بين2

حوالي على  أغلبهم يحصل، فسوف دوالرا 01027البدل الخاص البالغ  الخدمات العامة بالبرلمان األفريقي من

 ا.سنوي راند 092,92نحو  يبلغدوالر شهري ا  211911

ا مالحظة أن البدل الخاص قد تم دفعه منذ عام  في العقد الحالي للموظفين.  له انعكاساتهو 9112من المهم أيض 

 هذا سوف يطرح مسائل تعاقدية ومسائل تتعلق بالحقوق المكتسبة للموظفين.و
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  متوسط الراتب حسب الرتبة 
 
   الدوائر الحكومية ف

 الرتبة
9112/9112 

)  )إسمي

9112/9112  
 (9102بحساب الراند )

9102/9102 

 )راند(

معدل النمو 
السنوي المركب 

()ال   سمي

معدل النمو 
السنوي المركب 

ي )
 (الحقيق 

1 44253 89705 130379 %9.40 %3.20 

2 58812 119217 159827 %8.70 %2.50 

3 69747 141385 194845 % 8.90 %2.70 

4 83124 168500 237818 %9.20 %2.90 

5 101200 205141 258312 %8.10 %1.90 

6 120002 243254 317240 %8.40 %2.20 

7 151147 306388 375960 %7.90 %1.70 

8 181134 367174 448039 %7.80 %1.70 

9 221102 448193 539935 %7.70 %1.60 

Grade 
9112/9112 

)  )إسمي

9112/9112 
 (9102بحساب الراند )

9102/9102 

 )راند(

معدل النمو 
السنوي المركب 

()ال   سمي

معدل النمو 
السنوي المركب 

ي )
 (الحقيق 

10 280757 569119 687120 %7.70 %1.6 

11 346959 703316 887808 %8.10 %2.00 

12 440097 892115 964954 %6.80 %0.70 

13 548280 1111411 1212238 %6.80 %0.70 

14 642820 1303052 1442967 %7.00 %0.90 

15 792154 1605765 1765435 %6.90 %0.80 

16 992563 2012025 2169585 %6.70 %0.60 
 تستثنى القوات المسلحة الوطنية لجنوب أفريقيا .0

المصدر: الخزينة الوطنية لجنوب أفريقيا)البيانات 

    الشخصية(

 

  القدرة على التفاوض 2.1.2

ضمام نسبة االنفريقيا ارتفاع أالسمات الجديرة بالمالحظة في سوق العمل في القطاع العام في جنوب من 

 098) ٪ 71األجور. كان أعضاء النقابات يمثلون ما يقرب من  زيادةا بالنقابات، الذي يرتبط غالب إلى

في عام  ٪ 77 أكثر منبنسبة ،  9102مليون عامل( من جميع العاملين في القطاع العام الرسمي في عام 

 عامل(. 298111) 9112

ارتفاع األجور في جميع المجاالت مع ما يترتب على ذلك من آثار في في التأثير الكلي للنقابات يتمثل 

لى إ الخدمات العامة بالبرلمان األفريقيسوق العمل في جنوب أفريقيا. ال ينتمي موظفو  فيقطاعات أخرى 

 الرواتب خارج هياكل االتحاد األفريقي. رفععلى  التفاوض أي اتحاد وبالتالي ال يمكنهم
 

 التحليل القطاعي لألجور في البرلمانات والمنظمات الدولية في جوهانسبرغ .2

 
ين في مع الموظفين العاملالعاملين بالبرلمان األفريقي الخدمات العامة المحليين يقارن هذا القسم أجور موظفي 

. تتعلق النتائج بأسئلة المسح التي وجهت الدراسة. تم تحليل البيانات لمقارنة جنوب أفريقيامنظمات مماثلة في 
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مع تلك الخاصة بالبرلمانات المحلية  البرلمان األفريقينين محليا في أجور موظفي الخدمات العامة المعيّ 

بتدئين، بما الم خاصا بالموظفين اإلداريين االستجواب. كان التركيز على والمنظمات الدولية في جنوب أفريقيا

 ، واألمناء.البريد، والسائقونب المكلفون، وأعوان االستقبالفي ذلك 

 

قيد المراجعة من المشاركين في الدراسة بهدف إيجاد التوافق مع  للمهام وهوتم طلب وصف وظيفي موجز 

 البرلمان األفريقي.وظائف مماثلة في 

عمل ال مقركتها مع مختلف المنظمات الدولية في تم جمع البيانات من خالل أسئلة المسح التي تم مشار

ي فريقيا والمجلس التشريعي المحلي فأطنية لجنوب جوهانسبرغ. تم إرسال استبيان مماثل إلى الجمعية الوب

 غوتنغ.
 

واألجر في  ،سنوات من الخدمة 7، واألجر بعد جمالي في نقطة الدخول إلى الخدمةيبحث التحليل في األجر اإل

قارنة م البرلمان األفريقيقدمها يالبدالت والمزايا اإلضافية التي ن الخدمة. كما بحثت الدراسة في سنوات م 01

 فريقيا.أاألخرى والقطاع العام في جنوب  بالمنظمات الدولية

 

  المقدمة في ما يلي؛النتائج اإلجمالية تتمثل 

 
 ت في جنوب أفريقيا )معدل(البرلمانا المنظمات الدولية االتحاد األفريقي المنطمة/ المنظمات

فئة 
 الموظفين

 المراحل الرتبة المراحل الرتبة المراحل الرتبة

I V X I V X I V X 

الكتبة 
والموظفين 
 اإلداريين

GSA3 11.071 14.113 17.914 G4 20.003 23.741 28.413 5 19.805 24.120 29.376 

المعينون 
محليا 

المستوى 
21 

GSA8 7.821 10.227 13.235 G3 16.936 19.964 23.922 4 16.998 20.891 25.675 

المعينون 
محليا 

المستوى 
27 

GSA7 6.935 9.208 12.048 G2 14.352 16.904 20.119 3 13.918 17.156 21.148 

المعينون 
محليا 

المستوى 
26 

GSA6 6.033 8.038 10.544 G1 12.163 14.325 17.028 2 11.416 13.990 17.145 

 
 

 لموظفي الخدمات العامة البرلمان األفريقياألجر الذي يقدمه متوسط أن لتحليل المقارن إلى يشير ا 

 .%77و 87نين محليا هو أقل من المنظمات األخرى بنسبة تتراوح بين المعيّ 

 

 دوالر أمريكي  9911نين محليا بدل تعليم قدره فريقي لموظفي الخدمات العامة المعيّ يقدم البرلمان األ

 ٪ 21التكاليف الطبية التي تصل إلى البرلمان األفريقي أطفال. يغطي  8السنة بحد أقصى  للطفل في

 دوالر أمريكي. 971 بمبلغ قدره  الزوجبعنوان  ويوفر بدل 
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نين محليا. ومع ذلك، يحصل منظمات دولية أخرى في هذه الدراسة ال تقدم بدل التعليم لموظفيها المعيّ  هناك 

يحصلون وعاما.  02عمر  إلىأطفال  2دوالرا أمريكيا للطفل بحد أقصى  290قدره  الموظفون على بدل طفل

اإلضافة إلى ذلك، يحصل الموظفون األقل رتبة وأيضا على بدل لغة لكل لغة عمل إضافية يتم التحد  بها. ب

 على مكافأة كل عام.

  لدولة ممولة من ا منحة مجببرنافريقيا أفي البرلمانات المحلية في جنوب  يتمتع الموظفون العاملون

عام  ثالث عشر في نهاية كل عليم العالي. يتلقى الموظفون أيضا شيك  التإلى مرحلة لتعليم أبنائهم 

أة أداء ا على مكافي شهر والدتهم. باإلضافة إلى ذلك، يحصل الموظفون أيضويحصلون على راتبين ف

 كل عام.

 

 المالحظات واآلثار .2

  اد األفريقي في الرئيسي لالتح المقرفريقي بتكاليف المعيشة في لمان األشروط التوظيف في البرترتبط

هياكل األجور، كما هي، ال تأخذ بعين االعتبار االختالفات العالية في تكلفة أما أديس أبابا، إثيوبيا. 

. واألهم من ذلك، أن االتحاد األفريقي يدرك هذه االختالفات غالمعيشة بين أديس أبابا وجوهانسبر

ن أعلى في وبدل السكمقر العمل نين دوليا في جوهانسبرغ ويدفع بدل تسوية لنسبة للموظفين المعيّ با

 جوهانسبرغ منه في أديس أبابا.

فريقي األجور التي يدفعها البرلمان األ ا لمواءمةأمريكي ادوالر 0,027م البدل الخاص البالغ تم تقدي •

مية وال سرقم المذكور أعاله هو بالقيمة اإلالودية المحلية. ا مع الظروف االقتصانين محليللموظفين المعيّ 

يبلغ البدل  وعلى مدى السنوات العشر الماضية التي تم تطبيق البدل عليها.  يأخذ في االعتبار آثار التضخم

 .وال يتم احتسابه في التقاعدا. شهري اأمريكي ادوالر 227,21الخاص بالقيمة االقتصادية الحقيقية حاليا ، 

ذات . في ٪8971 9102ى عام إل 9112فريقيا من عام ألغ معدل التضخم السنوي في جنوب ب •

 الخدمات العامة يموظفل من قيمته مما أثر على القوة الشرائية للعمال. ٪ 71، فقد الراند أكثر من الوقت

البدل  دفعما تم عند 9112عليه في عام  تمما كان قدرة شرائية أقل البرلمان األفريقيا في ن محليينالمعيّ 

 الخاص.

نه بدون لدولية إلى أيشير تقييم سوق العمل المحلي في جنوب أفريقيا والتحليل القطاعي للمنظمات ا •

أقل من المنظمات األخرى في نفس المجال بنسبة  البرلمان األفريقي، يكون عرض دفع البدل الخاص

 .٪ 77و  87تتراوح بين 

 فعتارتفريقيا بينما أالموظفين الحكوميين في جنوب  جور، تضاعفت أ9102و  9112بين عامي  •

  .بقي البدل الخاص ثابتو. طفيفا ارتفاعافريقي أجور الموظفين في البرلمان األ

 

فريقي ببعض المزايا اإلضافية السخية الممنوحة لموظفي فئة الخدمات العامة المعينين البرلمان األيتمتع  •

تقدم ، تناولها بالتحليل، فإن المنظمات األخرى التي تم ي. ومع ذلكالتعليم والتأمين الطبمحليا مثل بدل 

ومكافآت. كما أنها توفر التأمين الطبي على الرغم من  حوافزا أعلى للموظفين المذكورين في شكل تعويض

 فريقي.البرلمان األأن الموظفين يقدمون مساهمة أعلى بقليل مما هو عليه في 

 

 الرأي 5
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موظفي ل قديم منحت ه ينبغيفكرة أن في خصوص التأجير علىراتيجية االتحاد األفريقي است تقوم، بصفة عامة

ا ألفضل شروط الخدمة السائدة في المنطقة. هذه الروح هي القوة الدافعة وراء تحديد البدالت االتحاد وفق

مة دمات العاالخ موظفيمتد إلى يلم  هذا التمشي، فإن الدوليين. ومع ذلك والدرجات المختلفة للموظفين

 .امحليالمعيّنين 

ي الخدمات فا يناسب الجميع عند مكافأة موظواحدياسا لجزء األكبر، يستخدم االتحاد األفريقي مقبالنسبة ل

 ، وهي ؛النهج يعاني من بعض أوجه القصور ا. هذانين محليالعامة المعيّ 

ا كز العمل ويفترض أن أديس أبابفي الظروف المعيشية في مختلف مرا الفوارق ال يأخذ بعين االعتبارأ( 

 .على مستوى العالم وضعية سوقهي أفضل 
بيل المثال ، على سةة وتأثيرها على سوق العمل المحليب( ال يفسر االختالفات في األنظمة االقتصادية السائد

 .ملةأنظمة مراقبة الصرف وتقلبات العُ 

 المواهب الكبيرة.والحفاظ على المحلية  أفضل المواهب في السوق جذباالتحاد على  تحيز( ج

فريقيا بلد أ، على سبيل المثال جنوب ( فشل في التعرف على الخصائص المحلية في سوق العمل المختلفةد

ال وأكثر من ألف كيلومتر من مركز العمل. أماكن تبعد من فيه  نين محليا بعض األفراد المعيّ  يأتيشاسع. 

 .لعمل في االتحادداخل البلد لمن  رواتبهم بالتنقلعترف ت
لموظفين. ل المعاش التقاعدي الذي يتم احتسابه في( يتجاهل آثار الراتب األساسي غير المتطابق على الدخل ه

 ا عند التقاعد ألن رواتبهم األساسية ال تتحد  عن ظروف السوق الحقيقية.سيعاني الموظفون كثير

 GSAفي مركز جوهانسبرغ إلى فئة  GSBن من فئة ينبغي أن يفكر االتحاد األفريقي في ترقية جميع الموظفي
ي أن ينبغ باإلضافة إلى ذلك والظروف المحلية الفعلية.  من األساسي األجرسيؤدي ذلك إلى تقريب إعادة . 

 ينظر االتحاد األفريقي في دفع بدل سكن لموظفي فئة الخدمات العامة المحليين في مركز عمل جوهانسبرغ.

 

 . خاتمة6
 وففريقي استجابة للظرالعامة المحليين في البرلمان األ بدل الخاص المدفوع لموظفي الخدماتتم تقديم ال

دوالر أمريكي ولم يتم تعديله خالل  0,027فريقيا. تم تحديد المبلغ عند أاالقتصادية وسوق العمل في جنوب 

 .دوالر أمريكي 227,21المعدل الحقيقي للبدل بعد تسوية التضخم ويبلغ . اتم تنفيذه فيه العشرية التي

جنوب  إذ أنفريقيا بشكل ملحوظ عن إثيوبيا. أحلي والظروف االقتصادية في جنوب يختلف سوق العمل الم

أعلى. تضاعف معدل األجور المدفوعة لموظفي الحكومة  فيها من إثيوبيا وتكلفة الحياة أكثر تطوراهي فريقيا أ

 .طفيفبشكل  قد تغيرت البرلمان األفريقيور المدفوعة لموظفي في الفترة قيد االستعراض في حين أن تلك األج

 ان األفريقيالبرلموالمنظمات األخرى على أن  البرلمان األفريقيبين  التأجيرهيكل في مقارن التحليل ال يبين

ن ع ٪71ة بنسبأقل   البرلمان األفريقي يدفع، فسوف البدل الخاصاالستغناء عن  إذا تمويدفع لموظفيه أقل. 

 أسعار السوق.
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