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 إلصالح الهياكللمجنة الممثمين الدائمين تقرير المجنة الفرعية 

 :مقدمة -ألؼ

الصادر   EX.CL/DEC.602 (XVIII)، بمكجب مقرره ممس التنفيذأف المجمف الجدير بالذكر  .1
، طمب مف لجنة 2011الصادر في يكليك  EX.CL/Dec.646، كمقرره 2011في يناير 

بشأف إلييا ـ اقتراحات يالممثميف الدائميف، مف خالؿ لجنتيا الفرعية إلصالح اليياكؿ بحث كتقد
مفكضية المتعمقة باليياكؿ، التي لـ يتـ بحثيا مف ىياكؿ أجيزة االتحاد، ككذلؾ بقية اقتراحات ال

محاكالت لعقد اجتماعات عدة قبؿ المجنة الفرعية. كتنفيذا لتكجييات المجمس التنفيذم، تـ بذؿ 
مكجستية، كاستمرار اجتماعات لجنة الممثميف الدائميف المصعكبات لجنة الفرعية، غير أنو، نظرا مال

 .2011ديسمبر  28إلى  9ة الفرعية اجتماعاتيا مف كغير ذلؾ مف العكائؽ، بدأت المجن

، سفير كاينتس-مكنزيكا ستبيار جك السيد سعادة  إلصالح اليياكؿترأس اجتماع المجنة الفرعية  .2
 إثيكبيا كممثميا الدائـ لدل االتحاد األفريقي. لدلجميكرية الككنغك 

 :أعضاء هيئة المكتب

 صالح اليياكؿ:فيما يمي أعضاء ىيئة مكتب المجنة الفرعية إل .3

 :جميكرية الككنغك    الرئيس 
 :بكركينا فاسك  النائب األكؿ لمرئيس 
 :تنزانيا  النائب الثاني لمرئيس 
 :أنجكال  النائب الثالث لمرئيس 
 :مصر    المقرر 

 :الحضور -باء 

األعضاء التالية: أنجكال، بكركينا فاسك، الككنغك،  الدكؿ حضرت اجتماعات المجنة الفرعية .4
 ثيكبيا، كينيا، ليبيا، نيجيريا، السنغاؿ، جنكب أفريقيا، تنزانيا كزيمبابكم.مصر، إ
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كتنمية المكارد البشرية. كشاركت مفكضة الشؤكف الشؤكف اإلدارية مدير المفكضية  مثؿ .5
 .لمنيباد لتخطيط كالتنسيؽااالقتصادية في جمسة المجنة الفرعية خالؿ بحث الييكؿ المقترح لككالة 

، كالبرلماف األفريقي، كمجمس منيبادل لتخطيط كالتنسيؽامجنة  الفرعية ككالة حضرت جمسات ال .6
 مكافحة الفساد، كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كؿ كاحد فيما يتعمؽ بييكمو.

 :افتتاح االجتماع –جيم 

حضكر مفكضة الشؤكف  سجؿشكر رئيس المجنة الفرعية الدكؿ األعضاء عمى حضكرىا ك  .7
مف كقت قصير.  اصادية. كذّكر المجنة الفرعية بالبرنامج المزدحـ الذم ينتظرىا كما لديياالقت

لمتكصؿ إلى تكافؽ، كتقديـ التقرير إلى لجنة  ةنشطالكحث جميع الدكؿ األعضاء عمى المشاركة 
 الممثميف الدائميف في الكقت المناسب.

 :اعتماد جدول األعمال –دال 

 األعماؿ التالي: اعتمدت المجنة الفرعية جدكؿ .8

 افتتاح االجتماع  . أ

 تنظيـ العمؿ . ب

 بحث اقتراحات اليياكؿ المقدمة مف أجيزة االتحاد األفريقي: . ج

 منيبادلبحث ىيكؿ ككالة التخطيط كالتنسيؽ  .1

 بحث اقتراحات المحكمة األفريقية .2

 بحث اقتراحات الييكؿ لمبرلماف األفريقي .3

 دلة بيف  األقرافبحث اقتراحات اآللية األفريقية لممراجعة المتبا .4

 بحث اقتراحات مجمس مكافحة الفساد .5

 بحث االقتراحات الجديدة لمفكضية االتحاد األفريقي .6



EX.CL/687 (XX)i 

Page 3 
 

 د. ما يستجد مف أعماؿ

 ىػ. اعتماد تقرير المجنة الفرعية كاختتاـ االجتماع

 :منيبادللتخطيط والتنسيؽ ابحث اقتراحات الهيكل لوكالة  -هػ

لشؤكف االجتماعية االجتماع بأف المفكضية اجتمعت عند تقديـ المكضكع، أبمغت مفكضة ا .9
مع األخذ في االعتبار كاستعرضت اقتراحات النيباد لتجنب االزدكاجية في المياـ، خصكصا 

في مفكضية االتحاد األفريقي  التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادمقرر المؤتمر بشأف إدماج ككالة 
 :صالحياتياالالزمة لتمكينيا مف تنفيذ باعتبارىا فرعا فنيا، كتزكيدىا بالمكارد البشرية 

 تسييؿ كتنسيؽ تنفيذ البرامج كالمشاريع القارية كاإلقميمية؛ . أ

 تعبئة المكارد كالتعامؿ مع الشركاء في دعـ تنفيذ البرامج كالمشاريع ذات األكلكية ألفريقيا.   . ب

 إجراء كتنسيؽ إدارة البحكث كالمعارؼ؛ . ج

 رصد كتقييـ تنفيذ البرامج كالمشاريع؛ . د

 ىػ. كسب التأييد لرؤية االتحاد األفريقي كرسالتو كمبادئو األساسية.

ضكء ما سبؽ، اقترحت المفكضية إجراء بعض التعديالت عمى اقتراح الييكؿ الذم قدمتو  في .10
 الالزمة خالؿ مداكالت المجنة الفرعية.المبررات مع  التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادككالة 

المكارد البشرية مزيدا مف التكضيحات حكؿ الحاجة إلى مراجعة  كتنميةالشؤكف اإلدارية قدـ مدير  .11
االقتراحات. كأشار إلى تقارير اجتماع المجنة الفرعية لمنيباد التابعة لمجنة الممثميف الدائميف 

 مف بيف أمكر أخرل: ،مع التكصيات التالية 2011مايك  31المنعقد في 

  جات المعمكؿ بيا في المفكضية؛مكاءمة الييكؿ تمشيا مع تصنيفات الكظائؼ كالدر 

 التعيينات عمى مدل فترة طكيمة؛القياـ بك إلى حد معقكؿ المقترحة  تخفيض عدد المناصب 

  بمكغ القدرة التنافسية مع أخذ ل التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادتحديد الحجـ الصحيح لككالة
 القدرات المالية الفعمية في االعتبار.
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نمية المكارد البشرية أف الييكؿ المقترح ينبغي أف يككف مطابقا كت الشؤكف اإلداريةأكضح مدير  .12
، كأنو ينبغي أف تككف الكظائؼ التخطيط كالتنسيؽ لمنيباداألساسية لككالة  االستراتيجيةلممياـ 

اإلدارية الرئيسية مسندة إلى  العامميف األساسييف لمككالة كال تككف في عداد المناصب الممكلة 
ذلؾ ضركرم لضماف امتالؾ الدكؿ األعضاء لبرامجيا عمى نحك كامؿ، مف الشركاء حيث أف 

 مضيفا أف المناصب الممكلة مف الشركاء تتعمؽ أساسا بالبرامج كالمشاريع.

قدـ ممثؿ ككالة النيباد اقتراحات الييكؿ بالتفصيؿ، بناء عمى المناقشات مع مفكضة الشؤكف  .13
مع أخذ بعض اقتراحات المفكضية في  االقتصادية التي جرت خالليا مراجعة االقتراحات

االعتبار. في عرضيا، أشارت إلى التفكيض الجديد المسند إلى الككالة، كىيكميا المؤقت الحالي، 
 ( سنكات.4كاآلثار المالية المتعمقة بالييكؿ المقترح، كخطة تنفيذ الييكؿ عمى مدل أربع )

ة الييكؿ المقترح لمككالة، كدعت عقب ىذه العركض، شرعت المجنة الفرعية في تقييـ كمراجع .14
ممثمي المفكضية كالككالة إلى تقديـ التكضيحات التي رأتيا ضركرية. كبعد تقييـ متأف لييكؿ 

سيتـ  تيالككالة، قررت المجنة الفرعية أف تبحث فقط مناصب العامميف األساسييف لمككالة، ال
ىذه المناصب جميع الكظائؼ  تمكيميا في إطار الميزانية العادية لمدكؿ األعضاء. كتتضمف

 اإلدارية األساسية لمككالة. كُتستبعد عف البحث جميع المناصب الممكلة مف الشركاء.

بناء عمى ما سبؽ، استعرضت المجنة الفرعية الييكؿ كأعادت تنظيمو في شكؿ مديريات كأقساـ  .15
إلى تجنب االزدكاجية ككحدات لمنيباد مع تحديد الحجـ الصحيح لممكارد البشرية، كمراعاة الحاجة 

كفعاؿ. كعميو، أكصت المجنة مرف المالية التي تكاجو االتحاد، كضركرة البدء بييكؿ  الصعكباتك 
 الفرعية لجنة الممثميف الدائميف باعتماد ىيكؿ الككالة التالي كالتكصيات التي ترافؽ تنفيذه:

 :التخطيط والتنسيؽ لمنيبادالتوصيات المتعمقة بهيكل وكالة 

 المجنة الفرعية لميياكؿ بما يمي:تكصي  .16

 التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادىيكؿ ككالة : األولىالتوصية 
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 :هيكل وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد -ألؼ

 :ألؼ. مكتب المسؤول التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد
عدد 

 المناصب
الدرجة  مسمى الوظيفة

 المهنية )م(
خدمات الدرجة 
 ()خ.ع. العامة

 مصدر التمويل
  الشركاء  األساسي 

 التنفيذيدير مكتب الم
  التمكيؿ األساسي  معيف سياسيا التنفيذم دير الم 1
  التمكيؿ األساسي  3ـ التنفيذمدير المساعد الخاص لمم 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  التنفيذمدير السكرتير الخاص لمم 1
  مكيؿ األساسيالت 5خ.ع.أ.  المساعد اإلدارم 1
  التمكيؿ األساسي 6خ.ع.ب.  السائؽ 1
  التمكيؿ األساسي 7خ.ع.ب.  خدـ المنزؿ 2
   5 2 المجموع الفرعي 7

 

عدد 
 المناصب

الدرجة المهنية  مسمى الوظيفة
 )م(
 

خدمات درجة ال
 )خ.ع(

 مصدر التمويل
 الشركاء (األساسي)التمويل 

 قسم التنسيؽ
  التمكيؿ األساسي  5ـ التنفيذمدير مكتب الم –منسؽ  1
  التمكيؿ األساسي  3ـ كبير مراسـ مكظؼ 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  مساعد إدارم كلكجيستي 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  مكظؼ مراسـمساعد  2
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.   سكرتير 1
   4 2 المجموع الفرعي 6

 وحدة الخدمات القانونية
  األساسي التمكيؿ  3ـ رئيس كحدة الخدمات القانكنية 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ قانكني 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.  سكرتير/مساعد لحفظ الممفات 1
   1 2 اإلجمالي الفرعي 3

 وحدة المراجعة الداخمية
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس قسـ المراجعة الداخمية 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مراجع 1
   0 2 اإلجمالي الفرعي 2

 وحدة االتصال واإلعالم
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس قسـ االتصاؿ كاإلعالـ 1
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  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ المكقع اإللكتركني 1
الدعكة كتنسيؽ  –مكظؼ االتصاؿ  1

 المؤتمرات
  التمكيؿ األساسي  2ـ

   0 3 اإلجمالي الفرعي 3
 قسم الشراكات وتعبئة الموارد

  التمكيؿ األساسي  5ـ رئيس قسـ الشراكات كتعبئة المكارد 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ  سكرتير 1
   1 1 المجموع الفرعي 2

 وحدة تنمية القدرات
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس كحدة تنمية القدرات 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ اتتنمية القدر مكظؼ  1
   0 2 المجموع الفرعي 4
 المشورة االقتصادية وحدة 
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس كحدة المشكرة االقتصادية 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ اقتصادم 1
   0 2 المجموع الفرعي 2

 ثالثا: قسم الخدمات المؤسسية
  ساسيالتمكيؿ األ  5ـ الخدمات المؤسسيةرئيس قسـ  1
  التمكيؿ األساسي 5.خ.ع.أ   مساعد إدارم 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.  سكرتير 1
   2 1 المجموع الفرعي 3

 وحدة المالية والبرمجة
  التمكيؿ األساسي   3ـ رئيس كحدة المالية كالبرمجة 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ المالية 
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ الميزانية 
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ التثبيت كالتحقيؽ 
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  محاسب مساعد 3
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  محاسب مساعد كأميف صندكؽ 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.  سكرتير 
     5 4 المجموع الفرعي 9

 وحدة الخدمات اإلدارية
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس قسـ الخدمات اإلدارية 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ إدارم 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  األمفعمى مشرؼ  1
  التمكيؿ األساسي 3خ.ع.أ.  كاتب لشؤكف السجؿ 2



EX.CL/687 (XX)i 

Page 7 
 

  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.  مكظؼ استقباؿ/سكرتير 1
  التمكيؿ األساسي 7خ.ع.ب.  سائؽ/ساع 5
  التمكيؿ األساسي 6خ.ع.ب.  ساع/مكزع بريد 1
معدات  –مكظؼ تكنكلكجيا المعمكمات  1

الحاسكب، الشبكة كالتطبيقات بما في 
 ذلؾ نظاـ ساب

  التمكيؿ األساسي  2ـ

  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  فني تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ المشتريات كالسفر كالمخازف 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  لسفرمساعد لشؤكف ا 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  مساعد لشؤكف المشتريات 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  مساعد لشؤكف المخازف 1
   14 4 المجموع الفرعي 18

 البشرية حدة إدارة المواردو 
  التمكيؿ األساسي   3ـ رئيس كحدة إدارة المكارد البشرية 1
التعييف، –د البشرية مكظؼ المكار  1

 االختيار كالعقكد
  التمكيؿ األساسي  2ـ

التأميف  –مكظؼ المكارد البشرية  1
 المعاش، المستحقات، الرفاىية

  التمكيؿ األساسي  2ـ

االنضباط  –مكظؼ المكارد البشرية  1
دارة األداء كالتدريب  كالمشكرة كا 

  التمكيؿ األساسي  2ـ

لتمكيؿ األساسيا  2ـ مكظؼ كشكؼ المرتبات 1   
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  مساعد لشؤكف المكارد البشرية 3
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ.  سكرتير 1
  التمكيؿ األساسي 3خ.ع.أ  كاتب حفظ الممفات 1
    5 5 المجموع الفرعي  10

   ياالستراتيجلتخطيط اباء. مديرية تنفيذ البرامج و 
 مكتب المدير .1
  التمكيؿ األساسي  1مد ذ البرامج كالتخطيط االستراتيجيمدير تنفي 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.   مساعد إدارم 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ    سكرتير 1
    2 1 اإلجمالي الفرعي  3
 قسم وضع البرامج والتنسيؽ .1
  التمكيؿ األساسي  5ـ رئيس قسـ كضع البرامج كالتنسيؽ* 1
  التمكيؿ األساسي  3ـ لمبرامج مكظفاف كبيراف 2
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظفاف لمبرامج 2
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  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ  تيرسكر  1
   1 5 المجموع الفرعي 6

( حقائب 6بدعـ عمؿ القسـ تمشيا مع ست ) ممولين من الشركاء(، 4)ـ لمبرامج( مكظفيف رئيسييف 6ممحكظة: سيقـك ستة) (1)
( المكارد 5( الشؤكف االجتماعية؛ )4( الشؤكف االقتصادية؛ )3( االقتصاد الريفي كالزراعة؛ )2جارة كالصناعة؛ )( الت1) –لممفكضية 

 ( البنية التحتية كالطاقة6البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا؛ )
 

دارة البرامجثالثا   قسم تنفيذ وا 
دارة البرامج 1   التمكيؿ األساسي  5ـ رئيس قسـ تنفيذ كا 
  التمكيؿ األساسي  3ـ لمبرامجكبيراف مكظفاف  2
  التمكيؿ األساسي  2ـ لمبرامجمكظفاف  2
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ  سكرتير 1
   1 5 المجموع الفرعي 6

( 6بدعـ عمؿ القسـ تمشيا مع ست ) ممولين من الشركاء(، 4)ـ لمبرامج( مكظفيف رئيسييف 6ممحكظة: سيقـك ستة)  (2)
( الشؤكف 4( الشؤكف االقتصادية؛ )3( االقتصاد الريفي كالزراعة؛ )2( التجارة كالصناعة؛ )1) –حقائب لممفكضية 

 ( البنية التحتية كالطاقة6( المكارد البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا؛ )5االجتماعية؛ )
 

 

دارة المعرفة  :رابعا: قسم التخطيط االستراتيجي والرصد والتقييم وا 
  يؿ األساسيالتمك    5ـ رئيس القسـ 1
  التمكيؿ األساسي 4خ.ع.أ  سكرتير 1
   1 1 المجموع الفرعي 2

 وحدة التخطيط والرصد والتقييم
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس كحدة التخطيط كالرصد كالتقييـ 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ التخطيط 1
  التمكيؿ األساسي   2ـ مكظؼ الرصد كالتقييـ 1
     3 عيالمجموع الفر  2

 وحدة مواءمة السياسات
  التمكيؿ األساسي  3ـ رئيس كحدة مكاءمة السياسات 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ مكظؼ مكاءمة السياسات 1
     2 اإلجمالي الفرعي 2

 وحدة إدارة المعرفة والمكتبة والمحفوظات
  يالتمكيؿ األساس  3ـ رئيس كحدة إدارة المعرفة كالمكتبة كالمحفكظات 1
  التمكيؿ األساسي  2ـ إدارة المعرفةمكظؼ  1
  التمكيؿ األساسي   2ـ مكظؼ مكتبة، أميف المحفكظات 1
  التمكيؿ األساسي 5خ.ع.أ.  معد كاتكلكجات 2
     2 3 اإلجمالي الفرعي 5
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 ::األولى التوصية .17

 
 :موجز المناصب الممولة من قبل الدول األعضاء

 
 خدمات عامة مهني عدد المناصب المكتب

 37 30 67 ألؼ. مكتب مدير المسؤول التنفيذي 

 7 20 27  التخطيط االستراتيجي تنفيذ البرامج و  مديريةباء. 

 44 50 94 وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد –اإلجمالي 

 
 )كبير الموظفين التنفيذيين والمساعد الخاص( 02عدد التعيينات السياسية والخاصة: 

  48الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي:  صلمهنية التي تخضع لحصعدد المناصب ا
 

 توزيع المناصب حسب الدرجات 
 

 اإلجمالي 6خ ع ب  7خ ع ب   3خ ع أ  4خ ع أ  5غ ع أ  6خ ع أ  3م 3م 4م 5م 1مد  3خاص  الدرجة

 17 0 6 1 1 عدد المناصب
2
5 

0 21 11 3 7 2 94 
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 نيةالثا التوصية .18
 

 التعيين  تنفيذ اآلثار المالية وخطة
 005.43,’المجنة الفرعية عمما باآلثار المالية بالييكؿ المقترح لككالة التخطيط كالتنسيؽ التي تبمغ تأحاط

 ( سنكات.5كالذم سيتـ تنفيذه عمى مدل خمس ) اأمريكي ادكالر 6,121
 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
النسبة المئوية من 

 %15 %15 %15 %15 %40 زانيةالمي

 

 الثالثة: التوصية .19

 عييفعممية الت قسـينبغي أف ت، االتحاد االفريقينظـ كلكائح عاممي مف  6.4مشيا مع المادة ت ألؼ.
 المينيةناصب جميع الم . كينبغي أف تخضعشفافية كبدكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييزالتنافس ك بال
ممنافسة الدكلية مف قبؿ جميع المكاطنيف ( ل4خ ع أ ) فئة الخدمات العامة( ك 2، ـ3، ـ5)ـ
 ريقييف.األف

مع المرشحيف الخارجييف لككالة التخطيط كالتنسيؽ التنافس المكظفيف الحالييف ينبغي لجميع  باء.
نصاؼ  نزاىةك عمى المناصب الكاردة في الييكؿ كالمدرجة في الميزانية بكؿ شفافية  كينبغي أف كا 

 .مفكضية االتحاد األفريقيككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد لإلشراؼ الكامؿ لتخضع عممية التعييف ل

مناصب المينية كُتدمج مع نظاـ تكزيع الحصص داخؿ التعيينات لجميع الينبغي أف تخضع  جيم.
 .بيف الجنسيفمساكاة االتحاد األفريقي مع األخذ في االعتبار التكزيع الجغرافي كال مفكضية

 :الفسادلمكافحة ممجمس االستشارم ل المقترح لييكؿزام. بحث ا

. االجتماع في الكقت المحدداألجيزة األخرل مف حضكر  ممثمكلـ يتمكف ، سابقةرتباطات نظرا ال .20
لمنظر  الجاىزةالبنكد بنكد جدكؿ األعماؿ عمى أساس  النظر فيقررت المجنة الفرعية ، عميوك 

لمكافحة الفساد.  االستشارمالتحاد االفريقي اس لمجمالمقترح ييكؿ الالمجنة الفرعية . بحثت فييا
 .تقديـ االقتراحإلى األميف التنفيذم المؤقت لممجمس ثـ دعت 
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ييئة ة كالماضيالثالث ( 3سنكات )بأف أمانة المجمس ظمت تعمؿ خالؿ الالمجنة الفرعية أفاد  .21
ر المجنة ذك  لالتحاد األفريقي. ك  منصكص عميو في الميزانية العامة مع بند منفصؿمستقمة 
 EX.CL/Dec.641(XVIII) كEX.CL/Dec.570 (XVI) بمقررات المجمس التنفيذم الفرعية 

لتفعيؿ الكامؿ ألمانة تدعك، مف بيف أمكر أخرل، إلى ا لتيا  EX.CL/Dec.557 (XIX)ك
 .الفسادلمكافحة أنشطة المجمس االستشارم حكؿ لمجنة الفرعية . كقدـ أيضا إحاطة إلى االمجمس

 كمفتستشارم االمجمس المؤسسة لم تفاقيةاالالمقترحات، الحظت المجنة الفرعية أف بحث عند   .22
دارم فقطك دكر لكجستي باألمانة العامة  ييكؿ كاضعة ال، قررت المجنة الفرعية استعراض عميو. ك ا 

"األميف  ت عنكافعمماستعمى الرغـ مف أف االتفاقية . ك في اعتبارىا المياـ اإلدارية كالمكجستية
نظرا ألنو يكحي إلى رئيس األمانة، رأت المجنة الفرعية أف العنكاف غير مناسب تسمية لتنفيذم" لا

مكاصفات كدرجات كتصنيؼ المناصب تمشيا مع . ك األمانة تفكيضضمف  لـ تردتنفيذية ات سمط
لمكافحة المجمس االستشارم بتسمية رئيس أمانة  فريقي، أكصت المجنة الفرعية االتحاد األفي 
 ".المجمسب"أميف فساد ال

االعتبار صغر حجـ األمانة كالمعايير المحددة  ان فيأخذكقررت، ييكؿ الالمجنة الفرعية بحثت  .23
أيضا قررت . 5ـ مستكل أميف المجمس إلىمراجعة درجة ، مفكضية االتحاد اإلفريقيمف قبؿ 

 .لفسادة المكافحالتشغيمية لممجمس االستشارم تخفيؼ الميزانية يدؼ بعض المياـ بدمج 

 ه:الييكؿ التالي كطريقة تنفيذ لجنة الممثميف الدائميف باعتمادالمجنة الفرعية أكصت  .24

 الفسادلمكافحة المجمس االستشارم ىيكؿ  : مكجزاألولى التوصية

 الدرجة عنكاف الكظيفة عدد المناصب
 5ـ أميف المجمس 1
 3ـ مكظؼ سياسات كبير لمشؤكف السياسية كالقانكنية 1
 3ـ ؼ سياسات كبير لمشؤكف االقتصاديةمكظ  1
دارم  1  2ـ مكظؼ مالي كا 
 1ـ مساعد لألعماؿ المكتبيةمكظؼ تكثيؽ ك  1
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 4خ ع أ  سكرتير ثنائي المغة 1
 7خ ع ب  بريد ساعسائؽ/ 1
  المجمس االستشارم لمكافحة الفساد –اإلجمالي   7

 5   إجمالي عدد المناصب المينية:
 2  دمات العامة:إجمالي عدد مناصب الخ

 5عدد المناصب المينية الخاضعة لحصص الدكؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي: 
 

 :تكزيع المناصب حسب الدرجات
 

 اإلجمالي 7خ ع ب  4خ ع أ  1م 2م 3م 5م الدرجة
 7 1 1 1 1 2 1 عدد المناصب

  فئة الخدمة العامة الفئة المهنية 
 

  :الثانية التوصية .25

 التعيين  تنفيذ اآلثار المالية وخطة
 

عمما باآلثار المالية لمييكؿ المقترح لممجمس االستشارم لمكافحة الفساد البالغة أحاط المجنة الفرعية 
 ( سنكات.3كالذم سيتـ تنفيذه عمى مدل ثالث )  اأمريكي ادكالر  533,979.59

 
 2014 2013 2012 السنة

 %25 %25 %50 النسبة المئوية من الميزانية
 الثالثة: التوصية .26

عممية  تتسـ ينبغي أفاالتحاد االفريقي، نظـ كلكائح عاممي مف  6.4مشيا مع المادة ت ألؼ.
جميع  . كينبغي أف تخضعشفافية كبدكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييزالتنافس ك بال التعييف

لدكلية مف قبؿ ممنافسة ا( ل4)خ ع أ  فئة الخدمات العامة( ك 2، ـ3، ـ5)ـ المينيةناصب الم
 ريقييف.جميع المكاطنيف األف
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مناصب المينية كُتدمج مع نظاـ تكزيع الحصص داخؿ التعيينات لجميع الينبغي أف تخضع  باء.
 .الجنسيفبيف  المساكاةاالتحاد األفريقي مع األخذ في االعتبار التكزيع الجغرافي ك  مفكضية

مع المرشحيف التنافس  شارم لمكافحة الفسادلممجمس االستالمكظفيف الحالييف ينبغي لجميع  جيم.
نصاؼ  نزاىةك عمى المناصب الكاردة في الييكؿ كالمدرجة في الميزانية بكؿ شفافية الخارجييف  كا 

 مفكضية االتحاد األفريقيكينبغي أف تخضع عممية التعييف لإلشراؼ الكامؿ ل

  . بحث الهيكل المقترح لمبرلمان اإلفريقيحاء

ابيؿ. ركزليف ال السيدةالبرلماف اإلفريقي  رئيس ةنائبالبرلماف اإلفريقي مف قبؿ تـ تقديـ مقترحات  .27
 الكاردة في الكثيقةبأف البرلماف اإلفريقي قد راجعت مقترحاتو يا، أبمغت االجتماع كفي عرض

PRC/SCttee/structure/5 (1) 2010 125إلى  149 مناصب مفعدد الص اـ بتقميكق 
الرئيس الكثيقة المنقحة  ةنائبؿ المجنة الفرعية. كبعد ذلؾ، عرضت منصبا كذلؾ بيدؼ تسييؿ عم

 المقدمة إلى المجنة الفرعية.

زاؿ يال الييكؿ المقترح  حجـ أفإلى منقحة، خمصت المجنة الفرعية البعد دراسة متأنية لممقترحات  .28
التعديالت كأخذا في االعتبار االقتراحات ك في ىذا الصدد . كينبغي تقمصيو مف جديدجدا  اكبير 

 حكؿ شامال افرعية اقتراحالرئيس المجنة قدـ مف قبؿ أعضاء المجنة الفرعية، العديدة المقدمة 
أف تطمب الرئيس، قررت المجنة الفرعية  مقترحات البرلماف اإلفريقي. كعقب النقاش حكؿ اقتراح

خذ في االعتبار المقترح مع األمف ممثمي البرلماف اإلفريقي كمفكضية االتحاد اإلفريقي  مراجعة 
 اقتراح الرئيس.

جديد مقترح منقح االقتراح كتـ تقديـ  بمراجعة فريقياألبرلماف المفكضية االتحاد األفريقي ك قامت  .29
المعدؿ  ىذا االقتراححكؿ خالؿ المناقشات ك . لمنظر فيو لمجنة الفرعيةمنصبا إلى ا 94 يتضمف
المجنة  تسترشد بياتكضيحات تكفير قتراح ك االتقديـ مفكضية االتحاد اإلفريقي مب مف ، طُ الثاني

فريقي في االجتماع كقدمت أيضا األبرلماف الرئيس  ةنائبتيا. شاركت الفرعية في مداكال
 مطمكبة مف قبؿ المجنة الفرعية.التكضيحات ال
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لجنة الممثميف الدائميف باعتماد ، أكصت المجنة الفرعية لممقترح الثاني المنقح بعد دراسة مفصمة  .30
كظائؼ  7بدرجة خ ع أ ك كظيفة 29ككظيفة مينية  33تألؼ مف منصبا ي 69مككف مف  ىيكؿ

ا دكالر  5,156,397.06اآلثار المالية التي تبمغ بالمجنة الفرعية عمما  ت. أحاطبدرجة خ ع ب
( سنكات عمى النحك المبيف في التكصية 5عمى مدل خمس )الييكؿ  تنفيذأمريكيا كأكصت ب

 التالي.عمى النحك تمت التكصية بيا ييكؿ ك الالمبادئ التكجييية لتنفيذ قد نكقشت أدناه. ك 

 ممخص الييكؿ المقترح لمبرلماف اإلفريقي األولى: التوصية .13

 المناصب المالحظات
 الدرجة

 مهني خ ع أ خ ع ب
 مكتب الرئيسألؼ. 

 1   5ـ –رئيس الدياف  معيف بصفة خاصة
  1  5خ ع أ  –سكرتير خاص  معيف بصفة خاصة
  0 1 1 

 وحدة المراجعة الداخمية
 1    3ـ –رئيس كحدة المراجعة الداخمية  يرفع تقاريره إلى مكتب الرئيس

  1   5خ ع أ  –مساعد لممراجعة  
 2 2 0 اإلجمالي الفرعي )ألؼ( 

 مكتب كاتب البرلمانباء., 
 1   1مد  –كاتب البرلماف  
 1   3ـ –، التقييـ( مكظؼ سياسات كبير )البرامج، الخطط 
 1   3ـ –مكظؼ قانكني كبير  
  1  5خ ع أ  –مساعد إدارم  
  1   4خ ع أ  –سكرتير  
   1 6خ ع ب  –ساع  
        

 وحدة العالقات الدولية
 1   3ـ –رئيس كحدة العالقات الدكلية  تقاريره إلى كاتب البرلماف  عيرف
  1  4خ ع أ  –سكرتير  
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 المناصب المالحظات
 الدرجة

 مهني خ ع أ خ ع ب
  حدة خدمات المراسمو 

 1    3ـ –رئيس كحدة المراسـ   
  3   5خ ع أ  –المراسـ  مكظؼمساعد   
  1  4خ ع أ  –سكرتير   

 المناصب المالحظات
 الدرجة

خ ع  خ ع ب
 أ

 مهني

  وحدة االتصال والتوعية
 1   3ـ –رئيس الكحدة   
 1   2ـ–المشرؼ عمى المكقع اإللكتركني   
  1  4خ ع أ  –سكرتير   
 7 8 1 اإلجمالي الفرعي )باء(  

 :إدارة المالية والشؤون اإلدارية والموارد البشرية جيم. 
 

 
كالمكارد  الشؤكف اإلداريةمساعد الكاتب )المالية ك 

 5ـ –( البشرية
  1 

  1  4خ ع أ  –سكرتير   
 وحدة المالية

 1    3ـ –رئيس كحدة المالية   
 1   2ـ –اسبة( مكظؼ مالي )المح  
 1   2ـ –مكظؼ مالي )إعداد الميزانية كالتحقؽ(   
  2  5خ ع أ  –ممراجعة لمساعد   
  1  5أميف صندكؽ خ ع أ   
  1  4خ ع أ  -سكرتير/مقيد بيانات  
  1  3خ ع أ  –كاتب لحفظ الممفات   

 الشؤون اإلداريةوحدة 
 1   3ـ – الشؤكف اإلداريةرئيس كحدة   
 1   2ـ –ظؼ المشتريات كالسفر كالمخازف مك   
  1  5خ ع أ  –مساعد لشؤكف المشتريات كالسفر   
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 المناصب المالحظات
 الدرجة

 مهني خ ع أ خ ع ب
  1   5خ ع أ  –المخازف   مكظؼمساعد   
  1  5خ ع أ  –النقؿ  مكظؼمساعد   
  1  4خ ع أ  -سكرتير/مقيد بيانات  
   2 6خ ع ب  –ساع  
 
 

 
   3 8خ ع ب  – ساعسائؽ/

 د البشرية وحدة إدارة الموار 
 1   3ـ –رئيس كحدة إدارة المكارد البشرية   
  1  مساعد لشؤكف المكارد البشرية  
 1   2ـ –مدير نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت   
  1   5خ ع أ  –فني تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت   
  1  4خ ع أ  -سكرتير/مقيد بيانات  
  1  2خ ع أ –عامؿ ىاتؼ    
 8 14 5 اإلجمالي الفرعي )جيم(  

 
 إدارة الجمسات العامة كالمؤتمرات كالكثائؽ

 1   5ـ –نائب الكاتب   
 4   4ـ –م ر مترجـ تحريرم/فك   
   1  4خ ع أ  -سكرتير    
    1 6خ ع ب  –ساع   

 وحدة المؤتمرات والوثائؽ والمحفوظات
 1    3ـ – رئيس كحدة المؤتمرات كالكثائؽ كالمحفكظات  
 1     2ـ -مراقب الكثائؽ  
 1     1ـ – مكظؼ تكثيؽ  
 1   2ـ  -مكظؼ بحث  
 1   2ـ  -أميف مكتبة/ مكظؼ محفكظات  
  1   4خ ع أ  –سكرتير ثنائي المغة   
   1   4خ ع أ  –فني اإلنتاج كمكظؼ التجميد   
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 االجتماعات العامة، المجان، والمجالتوحدة 
 1   3ـ–حدة ك رئيس ال  
  1  4خ ع أ  -سكرتير  
 1   2ـ  -مكظؼ )المجاف كاالجتماعات العامة(  
 1   2ـ  -مساعد مكظؼ طباعة  
 3   1ـ  -مساعدم لجاف  
 16 5 1 اإلجمالي الفرعي )دال(  
 33 29 07 هيكل البرلمان اإلفريقي –اإلجمالي   

 
 ممخص المناصب التي تمولها الدول األعضاء:

 

عدد  مكتبال
الخدمات  المهنيون المناصب

 العامة
 2 2 4 مكتب رئيس البرلمان

 9 7 16 مكتب كاتب البرلمان

 19 8 27 إدارة المالية والشؤون اإلدارية والموارد البشرية

 6 16 22 إدارة الجمسات العامة والمؤتمرات والوثائؽ

 36 33 69 هيكل البرلمان اإلفريقي –اإلجمالي 

 
 مكتب كسكرتير خاص(ال)مدير  2    نيف الخاصيف:عدد المعي

 32عدد المناصب المينية الخاضعة لحصص الدكؿ األعضاء: 
 

 توزيع المناصب حسب الرتب:
 

 اإلجمالي 6خ ع ب  8خ ع ب  2خ ع أ  3خ ع أ  4خ ع أ  5خ ع أ  1م  2م  3م  4م  5م  6م  1مد  الدرجة
عدد 
 المناصب

1 0 3 4 11 10 4 15 12 1 1 3 4 69 
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 الثانية: التوصية .32
 

 اآلثار المالية وخطة تنفيذ التوظيؼ:
أحاطت المجنة الفرعية عمما باآلثار المالية لييكؿ البرلماف األفريقي المكصى بو بمبمغ قدره 

 ( سنكات.5يتـ تنفيذه خالؿ فترة خمسة )دكالرا أمريكيا  46,056,056,4
 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 %15 %15 %15 %15 %40 % للميزانية

 

 الثالثة: التوصية .33

مف لكائح كنظـ عاممي االتحاد األفريقي، يجب أف تككف عممية التكظيؼ  6.4طبقا لممادة  -ألؼ
شفافية مف دكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز. كينبغي فتح جميع بمبنية عمى التنافس كأف تتـ 

كخ ع  5، خ ع أ4( كمناصب فئة الخدمات العامة ألؼ )خ ع أ3إلى ـ  3المناصب المينية )مد 
 ( عمى المنافسة الدكلية لجميع المكاطنيف األفريقييف.6أ

 الخارجييف التنافس مع المرشحيف جميع العامميف الحالييف في البرلماف األفريقييتعيف عمى  -باء
نصاؼب عمى المناصب المييكمة كالمحددة الميزانية  البرلمافقدـ يكعدؿ. كيجب أف  شفافية كاممة كا 

 تقريرا سنكيا عف التكظيؼ إلى لجنة الممثميف الدائميف خالؿ بحث الميزانية. 

يجب أف يتـ التكظيؼ بالنسبة لجميع المناصب المينية عمى أساس تكزيع حصص االتحاد  -جيم
 األفريقي مع األخذ في االعتبار التكزيع اإلقميمي كالمساكاة بيف الجنسيف.

 بحث الهيكل المقترح لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنسان والشعوب: -ألؼ
 

قدـ مقترح المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب رئيس المحكمة، في عرضو، أحاط رئيس  .34
أنو ىيكؿ المحكمة األفريقية. كأشار إلى  التي طرأت عمىالمحكمة المجنة الفرعية عمما بالتطكرات 

فقد ، 2009لتفعيؿ المحكمة. أما فيما يخص  2008-2006لييف تـ تخصيص السنتيف األك 
بدأت المحكمة أداء مياميا القضائية. كخالؿ ىذه  المرحمة، أدركت المحكمة أف الييكؿ األكلي 

تطمعات مف االستجابة لتطمعات مؤتمر رؤساء الدكؿ الحككمات ك  ياكاف ضعيفا جدا كلـ يمّكن يال
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تكصيات المراجعيف الذيف دعكا إلى تعزيز المياـ المالية  . كاستحضر أيضاةفريقياألشعكب ال
كاإلدارية لممحكمة. كرأل أف المقترحات معقكلة كسيتـ تنفيذىا تدريجيا خالؿ عدة سنكات نظرا 

 لزيادة حجـ العمؿ.

خالؿ المناقشات التي تمت، شّددت المجنة الفرعية عمى أىمية المحكمة كالميارات المتعددة  .35
يا مف االضطالع بمسؤكلياتيا عمى نحك فعاؿ. كأشار بعض أعضاء المجنة المطمكبة لتمكين

المجنة مياـ ك مياميا تـ بمكجبو الدمج بيف البركتكككؿ الجديد لممحكمة األفريقية الذم الفرعية إلى 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، بانجكؿ، جامبيا كالحاجة إلى مراجعة الييكؿ مرة أخرل فكر 

عادة كقتا طكيال،  تأخذعممية التكقيع كالتصديؽ  ف. كنظرا ألاألدكات صديؽ عمىالتكقيع كالت
 عمى نحك فعاؿ. ميامياقررت المجنة بحث المقترحات بغية تمكيف المحكمة مف االضطالع ب

بحث المقترحات مف خالؿ تكفير المعمكمات  بشأفطمبت المجنة الفرعية مف المفكضية تكجييا  .36
الي لممحكمة األفريقية كالمقترحات الجديدة كمعايير تصنيؼ الكظائؼ حكؿ الييكؿ المعتمد الح

 كالمدكنة المستخدمة في ىياكؿ المفكضية.

بعد بحث دقيؽ لممقترحات كالتكضيحات التي قدميا رئيس المحكمة كممثؿ المفكضية، أكصت  .37
 المجنة الفرعية بما يمي:
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 الفرعية الهيكل المنقح المعتمد من قبل المجنة الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم المنصب العدد الرتبة اسم المنصب المكتب والوحدة

يس
الرئ

ب 
مكت

 

  GSB8 2 حارس أمف 2 8خ ع ب  حارس أمف 
  GSB7 1 سائؽ 1 7خ ع ب  سائؽ مقر الرئيس

  GSB5 2 خادـ منزلي 2 5خ ع ب  خادـ منزلي 
 

 
 4إلى م  3رفع الرتبة من م  P4 1 مساعد خاص  

 منصب جديد P3 1 مراجع كبير 0 - - 
 منصب جديد GSA5 1 مراجع حسابات 0 - - مكتب الرئيس

  GSA5 1 سكرتير خاص 1 5خ ع أ  سكرتير خاص 
  GSB7 1 سائؽ 1 7خ ع ب  سائؽ 
  GSB6 1 ساعي بريد 1 6خ ع ب  ساعي بريد 

  11   9 اإلجمالي الفرعي إلقامة ومكتب الرئيس

كمة
مح

ؿ ال
سج

ب م
مكت

 

 
  

 1إلى مد  6رفع الرتبة من م  D1 1 مسجؿ 1
 

  
 6إلى م  5رفع زيادة الرتبة من م  P5 1 نائب مسجؿ 1

 P3 1 مكظؼ مساعدة قانكنية كبير 0 - - 
 منصب جديد

 مكتب مسجؿ المحكمة
   

 P2 1 كاتب سجالت المحكمة
 منصب جديد

 P1 1 مساعد كاتب سجالت المحكمة 0 - - 
 منصب جديد

 منصب إضافي واحد GSA3 3 كاتب المحكمة GSA3 2 كاتب المحكمة 

 GSB7 1 ساعي بريد –سائؽ  0 - - 
 منصب جديد

  GSA4 1 سكرتير GSA4 1 سكرتير 
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 الفرعية الهيكل المنقح المعتمد من قبل المجنة الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم المنصب العدد الرتبة اسم المنصب المكتب والوحدة
  GSB6 1 ساعي بريد GSB6 1 ساعي بريد 
  P3 1 كاتصاؿ كبير مكظؼ إعالـ P3 1 مكظؼ إعالـ كاتصاؿ كبير 

 مكظؼ إعالـ كاتصاؿ كبير
   

 تم تحويمه إلى اإلدارة والشؤون المالية 0 - -
 منصب جديد P2 1 مكظؼ إعالـ كاتصاؿ 0 - - 
 منصب جديد P2 1 مدير شبكة اإلنترنت 0 - - 
  P4 4 مترجمكف تحريريكف/فكريكف P4 4 مترجمكف تحريريكف/فكريكف 
 منصب جديد P4 4 مراجعكف 0 - - 

 منصب جديد GSA5 1 رئيس السكرتيريف 0 - - كحدة المغات
 منصباف إضافياف جديداف GSA4 6 سكرتير GSA4 4 سكرتير 
 

   
 تم تحويمه إلى قسم الشؤون القانونية  - -

  29   17 اإلجمالي الفرعي لمكتب مسجل المحكمة

كنية
لقان

ف ا
شؤك

ـ ال
قس

 

 القانكنيةالشؤكف 

 منصب كاحد جديد P5 1 رئيس قسـ الشؤكف القانكنية 0 - -
 مناصب جديدة P4 3 3 مكظؼ شؤكف قانكنية رئيسي 0 - -

 منصب إضافي كاحد P3 3 مكظؼ شؤكف قانكنية كبير P3 2 مكظؼ شؤكف قانكنية كبير
 ( إضافياف2منصباف ) P2 4 مكظؼ شؤكف قانكنية P2 2 مكظؼ شؤكف قانكنية

 المكتبة ، األرشيؼ، الكثائؽ
 كاإلنتاج

  P2 1 أميف مكتبة P2 1 أميف مكتبة
 منصب جديد P2 1 مكظؼ أرشيؼ كفيرسة 0 - -
 منصب جديد P1 1 .مكظؼ انتاج كتكزيع 0 - -
 منصباف إضافياف جديداف GSA5 2 مساعد أميف مكتبة 0 - -

  P1 1 مكظؼ كثائؽ P1 1 مكظؼ كثائؽ



EX.CL/687 (XX)i 

Page 22 
 

 
 الفرعية الهيكل المنقح المعتمد من قبل المجنة الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم المنصب العدد الرتبة اسم المنصب المكتب والوحدة
  GSA3 1 كاتب حفظ GSA3 1 حفظكاتب 

 مف كحدة المغات GSA3 1 كاتب انتاج 0 - -
 منصب جديد GSA3 1 كاتب انتاج كتكزيع 0 - -

 اإلجمالي الفرعي لمكتب مسجل المحكمة
 

7   20  

رية
لبش

رد ا
مكا
رة ال

دا كا 
رية 

إلدا
ف ا

شؤك
، ال

الية
الم

 

 الشؤكف المالية

 منصب جديد P5 1 داريةرئيس قسـ الشؤكف المالية كاإل 0 - -
 منصب جديد P3 1 مكظؼ شؤكف مالية كبير 0 - -

- - 0 
مكظؼ شؤكف مالية )الميزانية 

 P2 1 كالتصديؽ(
 منصب كاحد جديد

  P2 1 مكظؼ شؤكف مالية )الحسابات( P2 1 مكظؼ شؤكف مالية
 منصب كاحد جديد GSA5 2 مساعد محاسب GSA5 1 مساعد محاسبة

 البشرية المكارد

دارة كبير 0 - -  منصب كاحد جديد P3 1 مكظؼ مكارد بشرية كا 
 منصب إضافي جديد P2 2 مكظؼ مكارد بشرية P2 1 مكظؼ مكارد بشرية

 منصب إضافي جديد GSA5 2 مساعد إدارم )المكارد البشرية( GSA5 1 مساعد إدارم )المكارد البشرية(
  GSA3 1 كاتب ضبط GSA3 1 كاتب ضبط

 المشتريات، السفر، النقؿ كالمحزكنات

 منصب كاحد جديد P2 1 مكظؼ مراسـ كسفر كمخزكنات 0 - -
 منصب كاحد جديد GSA5 1 مساعد مخزكنات 0 - -
 منصب كاحد جديد GSA5 1 مساعد النقؿ كالسفر 0 - -

  GSA2 1 عامؿ استقباؿ GSA2 1 عامؿ استقباؿ
 ( إضافياف2منصباف ) GSB7 3 ؽ )ساعي بريد(سائ GSB7 1 سائؽ )ساعي بريد

  
 

 منسؽ GSB6 1 منظؼ/ساعي بريد
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 الفرعية الهيكل المنقح المعتمد من قبل المجنة الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم المنصب العدد الرتبة اسم المنصب المكتب والوحدة

Fin
, A

dm
in 

& 
رية

لبش
رد ا

مكا
رة ال

إدا
 

 كحدة خدمات تكنكلكجيا المعمكمات

 منصب كاحد جديد P3 1 مدير نظاـ )تكنكلكجيا المعمكمات( 0 - -

- - 0 
خبير في تكنكلكجيا المعمكمات 

 P2 1 كاالتصاالت
 دة اإلعالـ كاألرشيؼمف كح

 منصب كاحد جديد GSA5 1 فني مختص في تكنكلكجيا المعمكمات 0 - -

 البركتكككؿ
  P2 1 مكظؼ مراسـ P2 1 مكظؼ بركتكككؿ
 منصب إضافي كاحد GSA5 2 مساعد مكظؼ مراسـ GSA5 1 مساعد بركتكككؿ

 خدمات األمف كالسالمة
 ديدمنصب كاحد ج P3 1 مكظؼ أمف كبير 0 - -

  GSA5 1 مشرؼ أمف GSA5 1 مشرؼ عمى األمف
  GSB8 2 حارس أمف GSB8 2 حارس أمف

دارة الموارد البشرية  اإلجمالي الفرعي لمشؤون المالية واإلدارية وا 
 

13   30  
  90   46 المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنسان والشعوب –اإلجمالي 
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 األولي: التوصية .38
 

 األعضاء: الدول مولهات التي المناصب ممخص

 المكتب
عدد 

 المناصب
 المهنيون

الخدمات 
 العامة

 9 2 11 مكتب الرئيس
 13 16 29 مكتب المسجؿ
 5 15 20 القسـ القانكني

دارة المكارد البشرية  18 12 30 قسـ الشؤكف المالية كاإلدارية كا 
 45 45 90 اليماإلج

 
 45                العدد اإلجمالي لمناصب المينييف:

 45  العدد اإلجمالي لمناصب عاممي الخدمات العامة:
)المساعد الخاص كالسكرتير  2     عدد المعينيف الخاصيف:

 الخاص(
 44عدد مناصب المينييف الخاضعة لحصص الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي: 

 :توزيع المناصب حسب الرتب
 

 1مد  الرتبة

 6م 

 5م 

 4م 

 3م 

 2م 

 أ  1م 
 ع
خ

5 

 أ 
 ع
خ

4 

 أ 
 ع
خ

3 

 أ 
 ع
خ

2 

ب 
ع 
خ 

8 

ب 
ع 
خ 

7 

ب 
ع 
خ 

6 

ب 
ع 
خ 

5 

الي
جم

اإل
 

 90 2 3 6 4 1 7 7 15 3 16 10 12 3 0 1 عدد المناصب
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 :الثانية  التكصية .13

 اآلثار المالية وخطة تنفيذ التوظيؼ:

مما باآلثار المالية لييكؿ خطة تنفيذ التكظيؼ المكصى بو بمبمغ قدره أحاطت المجنة الفرعية ع
ذ أخذت المجنة الفرعية في 5يتـ تنفيذه خالؿ خمس ) 06550,450604 ( سنكات. كا 

 66منصبا، أكصت بتنفيذ الييكؿ الجديد ) 64االعتبار أف لممحكمة ىيكال معتمدا يتككف مف 
 التالي: ( سنكات عمى النحك5منصبا( عمى مدل خمس )

 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 %
 للميزانية

40% 15% 15% 15% 15% 

 

 لثالثة:ا لتكصيةا .64

مف لكائح كنظـ عاممي االتحاد األفريقي، يجب أف تككف عممية  6.4طبقا لممادة  -ألؼ
التكظيؼ مبنية عمى التنافس كأف تتـ بشفافية مف دكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز. 

( كمناصب فئة الخدمات العامة ألؼ 3إلى ـ  3ميع المناصب المينية )مد كينبغي فتح ج
 (  لممنافسة الدكلية لجميع المكاطنيف األفريقييف.6كخ ع أ 5، خ ع أ4)خ ع أ

يتعيف عمى المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ضماف إعالف جميع  -باء
يف كالخارجييف عمييا بشفافية تامة ممرشحيف الداخميلتنافس فتح باب الالمناصب الجديدة ك 

نصاؼ كعدؿ. كيجب أف تقدـ المحكمة تقريرا سنكيا عف التكظيؼ إلى لجنة الممثميف  كا 
 الدائميف خالؿ بحث الميزانية.
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يجب أف يتـ شغؿ جميع المناصب المينية عمى أساس تكزيع حصص االتحاد  -جيم
 مساكاة بيف الجنسيف.األفريقي مع األخذ في االعتبار التكزيع اإلقميمي كال

 ياء. بحث الهيكل المقترح لآللية اإلفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران

رئيس تال ، 1433ديسمبر  31في المنعقد كؿ اإلصالح الييالمجنة الفرعية خالؿ اجتماع  .63
بمغو اإلفريقية المتبادلة بيف األقراف ت المجنة الفرعية رسالة كردت مف رئيس فريؽ اآللية

مارس في في الجزائر  تي عقدتال النيباد لرؤساء دكؿ كحككماتاالستثنائية قمة الرار قب
تبعا لذلؾ، طمب رئيس . ك فريقياالتحاد األعدـ إدماج ىذه اآللية في نظاـ بشأف  1442

. كؿ تأجيؿ النظر في مقترحات ىيكؿ اآلليةاييالالمجنة الفرعية إلصالح مف فريؽ اآللية 
 . اآلليةالبند الخاص بدـ النظر في عالمجنة قررت  كعميو

 بحث الهيكل المقترح لمفوضية االتحاد األفريقي: -كاؼ

 1433المؤرخ في يناير  EX.CL/Dec.602(XVIII)طبقا لمقررم المجمس التنفيذم  .61
كالمذيف يطمباف مف لجنة  1433الصادريف في يكليك  EX.CL/Dec.646(XIX)ك

رعية إلصالح اليياكؿ بحث المقترحات الخاصة الممثميف الدائميف عف طريؽ لجنتيا الف
بيياكؿ أجيزة االتحاد إلى جانب المقترحات المتبقية األخرل الخاصة بييكؿ المفكضية 
كالتي لـ تبحثيا المجنة الفرعية السابقة بسبب ضيؽ الكقت، قدمت المفكضية اليياكؿ 

 التالية:

دا3) مناصب نكاب المديريف (أ  . إدارة 1رة المكارد البشرية . مديرية الشؤكف اإلدارية كا 
. إدارة االقتصاد الريفي كالزراعػػػػػػػػػػػػػة 6. إدارة السمـ كاألمف 1الشؤكف االجتماعية 

 . إدارة البنية التحتية كالطاقة5

دارة المكارد  (ب  دارة المرافؽ داخؿ مديرية الشؤكف اإلدارية كا  قسـ الشؤكف اإلدارية كا 
 البشرية.
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 مديرية خدمات المراسـ (ج 

 حدة المنشكرات داخؿ مديرية إدارة المؤتمرات كالمنشكرات.ك  (د 

 ييكؿ الرياضةمانة لأ (ق 
 

الحظت المجنة الفرعية التأخير في تقديـ الكثائؽ حكؿ الييكؿ المقترح إلنشاء كتمكيؿ أمانة  .61
ىيكؿ الرياضة في المستقبؿ مف قبؿ إدارة الشؤكف االجتماعية كلـ تكف المجنة الفرعية في 

ببحث الكثيقة كعميو قررت إحالة بحثيا إلى دكرتيا القادمة بعد اجتماعات مكقؼ يسمح ليا 
 جنبان إلى جنب مع بقية مقترحات المفكضية. 1431مؤتمر  يناير 

دارة  .66 نظرا لضيؽ الكقت، لـ تبحث المجنة الفرعية إال الييكؿ المنقح لقسـ الشؤكف اإلدارية كا 
إجراءات التسميـ كاإلدارة العامة المرافؽ عمى كجو السرعة مع األخذ في االعتبار 

. في عرض 1431كمتطمبات التدريب فيما يخص مجمع المؤتمرات الجديد في يناير 
دارة المكارد البشرية القسـ الجديد الذم تـ إنشاؤه مف  مكجز، قدـ مدير الشؤكف اإلدارية كا 

(. كذكر أف خالؿ الدمج بيف قسميف مكجكديف )قسـ الخدمات اإلدارية كقسـ إدارة المرافؽ
عممية الدمج كانت ضركرية بسبب حجـ العمؿ كالتحديات المقبمة في إدارة األصكؿ 
الحالية كالجديدة كالمشاريع الحالية لممفكضية )مقار إقامة نائب الرئيس كالمفكضيف، القرية 
األفريقية، مجمع مجمس السمـ كاألمف(. كسيتمكف القسـ الجديد مف ترشيد ميامو اإلدارية 

طالع بمسؤكلياتو المكسعة عمى نحك كفؤ كفعاؿ بيدؼ تحقيؽ المعايير الدكلية كاالض
 كتعزيز الصكرة المؤسسية لممفكضية.

دارة المرافؽ، تقدمت المجنة  .65 إثر بحث مقترحات المفكضية حكؿ قسـ الشؤكف اإلدارية كا 
 الفرعية بالتكصيات التالية إلى لجنة الممثميف الدائميف.
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 التوصيات: .46

نػػة الفرعيػػة لجنػػة الممثمػػيف الػدائميف بالييكػػؿ التػػالي لمقسػػـ المقتػػرح لػػإلدارة تكصػى المج .1
 كتنظيـ المرافؽ كما ىك مبيف في الجدكؿ أدناه.

 2كافقت المجنة الفرعية باإلجماع عمى مكاءمة منصب رئػيس المخػازف مػف الدرجػة ـ .2
 كما ىك الحاؿ بالنسبة لمنصب رئيس الكحدة في ىيكؿ المفكضية. 3إلى ـ

المجنػػػة الفرعيػػػة بػػػأف تقػػػدـ المفكضػػػية المقترحػػػات المتعمقػػػة بترشػػػيد السػػػائقيف أكصػػػت  .3
( كاسػػػتعماليـ اسػػػتعماالن فعػػػاالن مػػػع مراعػػػاة البػػػرامج الحاليػػػة 23( كسػػػعاة البريػػػد )25)

 لمتحكؿ مف الكرقة إلى النظـ اإللكتركنية لجميع مياميا اإلدارية. 
المناصػػػب المعتمػػػدة  ينبغػػػي أف تقػػػـك المفكضػػػية بمراجعػػػة مكاصػػػفات كظػػػائؼ بعػػػض .4

تغطػي جميػع حتػى بيدؼ التأكد مف المياـ كالمسػؤكليات كالكفػاءات المطمكبػة لمعمػؿ 
في الكظػائؼ تـ إدماجيا الكظائؼ التي حذفت كالتي كانت قد قدمت لمجنة الفرعية ك 

 تكاليؼ العامميف. لخفض التي أقرتيا المجنة الفرعية 
لمعتمػػػػدة كميزانيػػػػة السػػػػنة الماليػػػػة لمناصػػػػب الجديػػػػدة فػػػػي حػػػػدكد المبػػػػالغ اشػػػػغؿ ايػػػػتـ  .5

2012. 
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دارة المرافؽ هيكل  قسم الشؤون اإلدارية وا 
 

 
  الهيكل المقترح الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة العدد الرتبة اسم الوظيفة  المكتب والوحدة

 رئيس القسم-مكتب
 1 5ـ رئيس قسـ 2 5ـ رئيس قسـ

 5إلغاء كظيفة ـ
 كاحدة

 وظيفة جديدة 1 5خ.ع.أ مساعد إداري 0 - -
  1 4خ.ع.أ سكرتير 1 4خ.ع.أ سكرتير

  3   3 اإلجمالي الفرعي لمكتب رئيس القسم

 
 الهيكل المقترح الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة العدد الرتبة اسم الوظيفة المكتب والوحدة

 اتوحدة تطوير العقار 

  1 3ـ مسؤكؿ كحدة 1 3ـ مسؤكؿ كحدة
  1 2ـ مكظؼ عقارات 1 2ـ مكظؼ عقارات

 وظيفة جديدة 1 2ـ ميندس معمارم 0 - -
  1 4خ.ع.أ سكرتير 1 4خ.ع.أ سكرتير

  4   3 اإلجمالي الفرعي لوحدة تطوير العقارات

 
 الهيكل المقترح الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة العدد الرتبة اسم الوظيفة المكتب والوحدة

فؽ
مرا
ة ال

صيان
دة 

وح
 

 
- - 

 3ـ مسؤكؿ كحدة 0
1 

 وظيفة جديدة

 وظيفة جديدة 1 2ـ ميندس نظاـ التشغيؿ اآللي لممباني  0 - - 

 1 2ـ ميكانيكي-ميندس كيربائي 0 - - 
 وظيفة جديدة

 

  
 1 4خ.ع.أ ميكانيكي-فني كيربائي 0

 وظيفة جديدة

 مشرؼ صيانة 1 5خ.ع.أ مشرؼ صيانة 
5خ.ع.أ  

1 
 كظيفة مكجكدة
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  الهيكل المقترح الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة العدد الرتبة اسم الوظيفة  المكتب والوحدة

 فنيكف )كيرباء، سمكرة ، نجارة( 3 4خ.ع.أ فنيكف )سمكرة، كيرباء، نجارة( 
4خ.ع.أ  

3 
 كظيفة مكجكدة

 فنيكف مساعدكف 0 - - 
6خ.ع.ب  

3 
ثالث وظائؼ 

 جديدة

4خ.ع.أ فني اليكاتؼ 0 - -  ( 3ثالث ) 1 
وظائؼ جديدة + 

( 2ن )وظيفتا
تان يتم دموجو 

نشرها لقسم نظم 
المعمومات 
 اإلدارية

 مساعد فني اليكاتؼ 0 - - 
6خ.ع.ب  

1 

 مشغمك اليكاتؼ 2 2خ.ع.أ مشغمك اليكاتؼ 

2خ.ع.أ  

3 

 سكرتير 0 - - 
4خ.ع.أ  

 وظيفة جديدة 1

 اإلجمالي الفرعي لوحدة إدارة المرافؽ
6 

  16  

 
 الهيكل الحالي

 الهيكل المقترح

 العدد الرتبة اسم الوظيفة لمكتب والوحدةا
 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة

فؽ
مرا
ة ال
دار

ة إ
وحد

 

 كظيفة جديدة 1 3ـ مسؤكؿ كحدة إدارة المرافؽ 0 - - 

 1 2ـ مكظؼ إدارة المرافؽ 0 - - 
 كظيفة جديدة

ديدةكظيفة ج 1 5خ.ع.أ مشرؼ التدبير المنزلي كالمناسبات كالفعاليات 0 - -   

 1 5خ.ع.ب مساعدم الفعاليات كالمناسبات 0 - - 
 كظيفة جديدة
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 مواءمة الرتبة لمسؤول وحدة المخازن
 حدة الشراء كالسفرك 

 1 3م مسؤول وحدة المخازن 1 2ـ مسؤكؿ كحدة المخازف
إلى  2ترقية مف ـ
 3ـ

 1 4خ.ع.أ سكرتير 0 - - 
 كظيفة جديدة

  5   0 اإلجمالي الفرعي لوحدة إدارة المرافؽ

 
 الهيكل المقترح الهيكل الحالي

 المالحظات العدد الرتبة اسم الوظيفة العدد الرتبة اسم الوظيفة المكتب والوحدة

حدة
و

 
رية

إلدا
ت ا

دما
الخ

 

 3إلى م 2التطوير من م 1 3ـ مسؤكؿ كحدة الشؤكف اإلدارية 1 2ـ مسؤكؿ السجالت 
  1 5خ.ع.أ مشرؼ السجالت 1 5خ.ع.أ مشرؼ السجالت 

3خ.ع.أ كتبة السجالت 4 3خ.ع.أ كتبة السجالت   
4  

 سعاة البريد 23 6خ.ع.ب سعاة البريد 
6خ.ع.ب  

23  

 مشرؼ النقؿ 1 5خ.ع.أ مشرؼ النقؿ 
5خ.ع.أ  

1  

طالؽ السيارات 0 - -  4خ.ع.أ كاتب مراقبة كتفتيش كا   
 وظيفة جديدة 1

 سائقكف 25 7خ.ع.ب سائقكف 
7خ.ع.ب  

25  

3خ.ع.أ مشغؿ المغسمة 0 - -   
 وظيفة جديدة 1

 

لرئيس  5عامميف منزلييف لممسؤكليف المنتخبيف )
لكؿ  3لنائب رئيس المفكضية،  3المفكضية، 

 فكض(م
 5خ.ع.ب

32 

لنائب  3لرئيس المفكضية،  5عامميف منزلييف لممسؤكليف المنتخبيف )
 لكؿ مفكض( 3رئيس المفكضية، 

5خ.ع.ب  

32 

 

  1 4خ.ع.أ سكرتير 1 4خ.ع.أ سكرتير 
  90   88 اإلجمالي لوحدة الخدمات اإلدارية

  118   100 اإلجمالي الكمي
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