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 أوال. المقدمة

لجنة بين ال ةالمشتركالجلسة  لبحث تقرير 9102ديسمبر  4و 3اجتمعت لجنة الممثلين الدائمين يومي  .1

المالية  لشؤونواالميزانية على اف العام إلشروالتنسيق اللجنة الفرعية لالفرعية لإلصالحات الهيكلية و

 .لمفوضية االتحاد األفريقيالجديد اإلدارات  هيكلاالقتراح المتعلق بحول  واإلدارية

 

 الخلفية –ثانيا 

 

إلشراف والتنسيق اللجنة الفرعية للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية وبين ال ةالمشتركالجلسة انعقدت  .2

، ويومي 9102أكتوبر  30و 92و  90 فيفي أديس أبابا  المالية واإلدارية نلشؤوواالميزانية على العام 

، سفير جمهورية سيشل والممثل الدائم لدى رئاسة سعادة السيد ديفيد بييرتحت  9102نوفمبر  92و 92

 .ورئيس اللجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية ألفريقيا االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية

 
سفير جمهورية الكونغو  ،صافويس-الزار ماكاياتالجتماع سعادة السيد. لتولي الرئاسة المشتركة  .3

 . المالية واإلدارية الشؤونووالميزانية على إلشراف العام والتنسيق الفرعية ل ورئيس اللجنة
 

ذين حضروا الدول األعضاء ال أعضاء وفودالرئيس المشارك، سعادة سفير سيشيل االجتماع وشكر افتتح  .4

المكتب مع السابقة لهيئة جتماعات االاستنتاجات  وتقاسم أيضا   . المفوضيةاالجتماع. كما رحب بممثلي 

 مغادرة، واغتنم هذه الفرصة إلبالغهم بأنه سيكون رئيس ا مشارك ا مؤقت ا للجنة الفرعية بعد أعضاء الوفود

 يمقراطية وفي انتظار التعيين الرسمي لرئيس س ، سفير جمهورية الجزائر الدالون سعادة. السيد رشيد بن

 .فعلي
 

. وذّكر 9102بقرار المكتب بشأن جدول اجتماعات اللجان الفرعية لشهر أكتوبر  أعضاء الوفودوأبلغ  .5

، للمفوضيةالهيكل اإلداري  الستكمالالدول األعضاء بالتزامها الجماعي في نيامي بإعطاء األولوية 

العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي )فبراير  خالل الدورةبحثه بحيث يمكن 

 .أديس أبابا( 9191
 

لقبوله  ل، الرئيس المشارك سعادة سفير سيشيرك ، سعادة سفير جمهورية الكونغوالرئيس المشاشكر  .6

 .جدول األعمال داعتماس سفير الجزائر. ثم اقترح اسعادة السيد رشيد بن لون مغادرةالرئاسة المؤقتة بعد 
 

عيت إلى ود   ةالمشتركالجلسة ، حضرت إدارات مفوضية االتحاد اإلفريقي بناء  على طلب الدول األعضاء .7

تقديم مدخالتها وأي نقاط توضيحية ناشئة عن مداوالت الدول األعضاء فيما يتعلق بمقترحات اإلدارات 

 .الخاصة بكل منها

 

 ثانيا. حضور الدول االعضاء

 :ع الدول األعضاء التاليةحضر االجتما .2

  الجزائر   مصر  ليسوتو   نيجيريا 
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 والجنأ  إرتريا  ليبيريا  رواندا 

 بنين   غينيا االستوائية   مالوي  السنغال 

 بوتسوانا  سواتيني إ   مالي   سيشل 

 بوركينا فاسو  إثيوبيا  موريتانيا   الصومال 

 الكاميرون  ابونجال  شيوس يمور   جنوب افريقيا 

  تشاد  امبياج  مغربال   السودان 

 الكونغو   غانا   موزمبيق   تنزانيا 

 كوت ديفوار   غينيا   ناميبيا   توجو 

  جيبوتي   كينيا  النيجر  تونس 

 

  نظرة عامةثالثا. 

، خلفية االجتماع على النحو التالي: يتمثل بونجو ، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالححدد البروفيسور موكوكو م .2

صالح المؤسسي الجارية في ضمان تفوي  وهيكل األجهزة أحد األهداف األساسية لعملية اإل

ينبغي إعادة تنظيمها لضمان التي  والمؤسسات والوكاالت المتخصصة الرئيسية في االتحاد األفريقي

 .مقابل األولويات المحددة التنفيذواالتساق 
بشأن إعادة هيكلة  ا مقرراته 9102نوفمبر  00 المنعقدة في االستثنائية في هذا اإلطار ، اتخذت القمة  .01

 :مفوضية االتحاد األفريقي على النحو التالي
( أعضاء على النحو التالي: 2أن يتألف الهيكل الجديد لمفوضية االتحاد األفريقي من ثمانية ) (أ

 ن ؛يالرئيس ونائب الرئيس وستة مفوض
 :أن تكون حقائب المفوضين على النحو التالي  (ب

 اد األزرق والبيئة المستدامة ؛الزراعة والتنمية الريفية واالقتص (0)
 التنمية االقتصادية ، التجارة ، الصناعة والتعدين ؛  (9)
 والتكنولوجيا واالبتكار ؛لعلم واالتعليم   (3)
 الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية ؛ (4)
 البنية التحتية والطاقة ؛  (5)
 .واألمن لسلمواالشؤون السياسية   (6)

 
 يلي : ماكذلك  المؤتمر، قرر  9102مبر خالل القمة االستثنائية في نوف .00

ل والتوجه نحو األداء ، مع ورئيس المفوضية بوضع هيكل إداري جديد يتسم بالمي يكلف (أ

مراعاة تقسيم العمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات 

 اإلقليمية والدول األعضاء والمنظمات القارية ؛
، لقيادة التنسيق التشغيلي بين  9-د ، برتبة ير منتخبة للمدير العامغ إنشاء وظيفة يقرر (ب

والموظفين غير المنتخبين. يجب شغل المنصب من خالل عملية تنافسية  المفوضيةإدارات 

 .وشفافة مع مراعاة نوع الجنس والتمثيل اإلقليمي العادل والتناوب
 



EX.CL/1177 (XXXVI) 
Page 3 

 

أصغر  مفصال ، هيكالالمعمول بها يطلب من رئيس المفوضية أن يقدم، من خالل اإلجراءات (ج

في الدورة العادية الخامسة لبحثه ، نب اآلثار المالية المترتبة عليه، إلى جاحجما  لإلدارة

 . في نيامي، النيجر 9102يونيو  92 و 97 يومين للمجلس التنفيذي المقرر عقدها يوالثالث
 

 .9102أبريل وبين مارس  شاريةمن خالل الخدمات االست المفوضيةوضعت مقترحات إلعادة هيكلة  .09

 .9102في مايو  لبحثهاتم تقديم المقترحات إلى الدول األعضاء و
 

 :، قررت الدول األعضاء ما يليبعد المداوالت األولية  .03
 

تمول من خالل الوسائل  أن في الميزانية أو آثارمقترحات إعادة الهيكلة  أالّ تترتب عن  (أ

ا إضافي ا للهيكل  ، طلبت الدولفي هذا الصددوالحالية.  العمل  إلى جانباألعضاء تنقيح 

 لتحديد المدخرات ضمن غالف الميزانية الحالي لتمويل أي تكلفة إضافية ؛
 

من يتم بحثه سالذي مفوضية تمديد فترة مراجعة الهيكل بهدف اقتراح إعادة الهيكلة النهائية لل (ب

 .9191المجلس التنفيذي في فبراير  قبل
 

إصالح المفوضية هو إنشاء مفوضية ، كان هناك إجماع على أن الهدف من ت األوليةخالل هذه المداوال .04

، باألولويات القارية المتفق عليهاوالقدرة على الوفاء داء في األالتحاد األفريقي تتسم بالكفاءة العالية ل

قديم أعلى بت ويلتزمون والذين يتم تحفيزهم وجذب واستبقاء أفضل الموظفين جودة على جميع المستويات

 .المعايير أثناء العمل في إطار قوي قائم على المساءلة واألداء
 

 هلعملية وأكد أناخص الموجز لخلفية باب التعليق على المل ،، سعادة سفير سيشيلالرئيس المشاركفتح  .05

ا لعدمومناقشة الهيكل المقترح لكل إدارة على نطاق واسع.  سيكون في وسع أعضاء الوفود وجود  نظر 

الهيكل  وبحث الرئيس المشارك سعادة سفير سيشل الجلسة لعرض افتتح ،يقات على الملخص الموجزتعل

 .يةإدارحقيبة التفصيلي لكل 
 

 ذات الحقائبرابعا . اإلدارات 

 

ا  .06  .إدارة كل حقيبةبفيما يتعلق  الجلسة المشتركةوالنتائج الرئيسية لمداوالت  للمسائليقدم هذا القسم ملخص 

 
 والبيئة المستدامة  واالقتصاد األزرقعة والتنمية الريفية الزرا -ألف 

 
بما في ذلك  ،نظرالوجهات مجموعة واسعة من أحاطت الدول األعضاء علما باالقتراح. تم اإلعراب عن  .07

 وىمست االقتصاد األزرق إلىقسم  وترقيةالهيكل من خالل ترشيد بع  الوظائف  تقليص حجم ضرورة

 .التكاليفذلك من حيث فهم اآلثار المترتبة على  شريطة الصالحيات مديرية كاملة
 

االقتصاد األزرق في التنمية إلى مكانة الدول األعضاء  أشارتاالقتصاد األزرق،  ترقية قسم بخصوص .02

قسم ، وتم االتفاق عموما على ترقية ال المتعلقة بالبيئة وتغير المناخفي المسائوأهميته االقتصادية ألفريقيا 

 .ذلك من حيث التكاليف فهم اآلثار المترتبة على الصالحيات شريطةزرق إلى مديرية كاملة القتصاد األ
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االتحاد األفريقي.  التسميات المعمول بها فيمع  تمشياالمقترحة  الرتبطلبت الدول األعضاء مراجعة  .02

 الهيكل. علىذلك  ينطبقخبراء، وينبغي أن  وليسوحدات رؤساء  3موظائف أصحاب عادة يسمى 
 

 مسائل 4مالرتبة ذي لمحيطات اإلدارة الموظف الرئيسي  تشمل صالحياتطلبت الدول األعضاء أن  .91

 .مسمى المنصبذلك في  يظهراإلدارة المتعلقة باألنهار والبحيرات وأن 
 

 تم االتفاق على ما يلي: .90
 

كاملة االقتصاد األزرق إلى مديرية  قسمترقية  التكاليف المترتبة علىوحدة اإلصالح  استعرضت (أ

دوالر. على هذا  196,000أنه يمكن تحقيق ذلك بتكلفة تقل عن بوأبلغت األعضاء الصالحيات 

مديرية البيئة المستدامة واالقتصاد ب اوتسميته إدارة، وافق األعضاء على ترقية هذا القسم إلى األساس

 األزرق.
 

 لتجارة والصناعة والتعدينا ،التنمية االقتصادية - باء
 

المدمجة، مشيرة إلى أنها استجابت هذه اإلدارة ة قيبعضاء بالهيكل الجديد المقترح لحاألرحبت الدول  .99

التكامل والتجارة تعاني  قسمالدول األعضاء أن  رأتالكفاءة وترشيد المهام. ومع ذلك، توخي للدعوة إلى 

 وعبء العمل المرتبط بها.بالوالية المسندة إليها  مقارنةالموظفين  النقص في عددمن 
 

بين  توزيع المهامعكس ياإلحصاء في اإلدارة لقسم موظفي المقترح ل تخفي  العدد دعا البع  إلى .93

 معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءأعضاء القسم والية  بينالمفوضية ومعهد االتحاد األفريقي لإلحصاء. 

قة ذات الجودة والممارسات في توفير وتعزيز المعلومات اإلحصائية المتس تولِّّي القيادةعلى النحو التالي: 

اف التنمية هدأل 9131 وأجندة اأفريقيفي ية والتكامل لتنمل 9163 أجندةالجيدة في دعم ورصد تنفيذ 

 .المستدامة في أفريقيا
 

توزيع أمر منطقي من وجهة نظر  المفوضيةأكدت اإلدارة أن تخفي  عدد الموظفين على مستوى  .94

ذات دارات اإلفي الواقع وظيفة شاملة ينبغي أن تخدم جميع ، وأكدت أيضا أن اإلحصاءات هي المهام

 .اتالحافظ
 

إنشاء المرصد  التي تقوم عليهاأعربت بع  الدول األعضاء عن الحاجة إلى تحسين فهم األساسيات  .95

 .المسند إليه وظائفالدور ووطبيعة الالتجاري 
 

 تم االتفاق على ما يلي: .96
 
والية ال ليتماشى ذلك معاء والمرصد التجاري اإلحص في قسمعدد موظفي اإلحصاء  تخفي  (أ

 ؛عهد االتحاد األفريقي لإلحصاءملقدرات اإلضافية الو
التكامل والتجارة. وقد تحقق ذلك من خالل إعادة  قسمعدد الموظفين الفنيين في  إضافة اثنين إلى (ب

 ارة.قسم اإلحصاء والتجارة إلى قسم التكامل والتج المنقوصين مناإلحصاء  منصبيتخصيص 
لتفكير في الموقع المناسب لموظفي اإلحصاء داخل اوحدة اإلصالح من الدول األعضاء  طلبت (ج

للتنمية المحافظ وليس فقط ذات شاملة لجميع إدارات  اتحيث يجب عليهم تقديم خدم المفوضية
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 مديرية. اقترحت وحدة اإلصالح نقل موظفي اإلحصاء إلى االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين

 التخطيط االستراتيجي.

 

 واالبتكار العلم والتكنولوجياو التعليم  .جيم
الحقيبة  مديرية جديدة للشباب والرياضة ضمن هذه مبررات تحديد مكانناقشت الدول األعضاء  .97

هذا والقائمة تحت مدير واحد.  ومسائل الجنسينالشباب داخل مديرية المرأة  حقيبةواقترحت تحديد موقع 

ومسائل الجنسين أن مبعوثي الشباب  باإلضافة إلى ستحقتي تال الصورة المسألةعطي من شأنه أن ي

ا.  يوجدون ا في مكتب الرئيس ويوفِّّرون التكاليف أيض  الرياضة  حقيبةتم اقتراح أن يتم التعامل مع وأيض 

 .يةالصحوالشؤون اإلنسانية واالجتماعية  حقيبةإلى جانب الثقافة )قسم الرياضة والثقافة( تحت 
 

 بالنسبة، ويبدو أن هذا هو الحال الت قد أدرج في هيكل هذه اإلدارةتصاالموظف ا منصبوحظ أن ل   .92

تم إدارة موظفي االتصاالت هؤالء تس تالتوضيح حول ما إذا كانالتماس تم ودارات. حقائب اإل جميعل

و ما إذا كانت كل ، أومن ثم يتم نشرهم في اإلدارات مديرية اإلعالم واالتصالبشكل مركزي من قبل 

 .بها ينموظفي االتصال الخاصستتولى إدارة إدارة 
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .92
 

مديرية  ستقوم. ولمديرية اإلعالم واالتصالجميع موظفي االتصاالت يخضع ينبغي أن  (أ

يريات األخرى حسب الحاجة حتى ال اإلدارات والمد فيبعد ذلك بتعيينهم  اإلعالم واالتصال

 .في المناصب والوظائف يةازدواجكون هناك ت
في مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية التابع لمكتب مقرا له قسم الشباب  يتخذينبغي أن  (ب

 .رئيس المفوضية. وينبغي تغيير اسمه إلى مديرية المرأة ومسائل الجنسين والشباب

 

  البنية التحتية والطاقة . دال

غير المنفذة مثل لحقائب اإلدارات صغيرة الحجم  ى وجود هياكلالدول األعضاء على الحاجة إلأكدت   .31

 .البنية التحتية والطاقة وطلبت من وحدة اإلصالح النظر فيما إذا كان باإلمكان تبسيط اإلدارة بشكل أكبر
 

 مهنيين( موظفين 5ضم خمسة )يالتجهيز  طاقة كاملقسم وجود مبررات تساءلت الدول األعضاء عن  .30

التي هي وكالة متخصصة لالتحاد ولديها  للطاقة األفريقية اللجنةة بالنظر إلى وجود داخل هذه اإلدار

 بالفعل والية شاملة بشأن المسائل المتعلقة بالطاقة. 
 

التحتية والطاقة. وفي  مدير البنية تحت إشرافمدير المركز  يكون، وحظ أنه بموجب الترتيبات الحاليةل .39

الطاقة إلى ثالثة موظفين فنيين.  قسمينبغي تخفي  عدد موظفي  ، رأت الدول األعضاء أنههذا الصدد

ا في صياغة السياسات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرينوعليه  .، يلعب قسم الطاقة دور 
 

اقترح والبنية التحتية والطاقة.  حقيبةناقشت الدول األعضاء األساس المنطقي إلدراج السياحة كجزء من  .33

التنمية االقتصادية  حقيبةضمن  يندرجأن من المنطقي أنه بما أن السياحة صناعة،  ألعضاءبع  ا

  .والتجارة والصناعة والتعدين
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ا ما إذا كان ينبغي النظر في نقل  .34 االقتصاد  قيبةالنقل البحري إلى ح مسائلناقشت الدول األعضاء أيض 

وخلص األعضاء إلى أن  .واالقتصاد األزرق لزراعة والتنمية الريفية والبيئة المستدامةالتابع لاألزرق 

 .البنية التحتية والطاقة حقيبةضمن  تبقىيجب أن  المسألةهذه 
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .35
 

، على النحو  (3)ثالثة ( إلى 5في قسم الطاقة من خمسة )المهنيين تخفي  عدد الموظفين  (أ

 ؛9وواحد برتبة م 3؛ وواحد برتبة م5واحد برتبة م التالي:
إلى  5تخفي  رتبة منسق المشاريع الرائدة وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا من م (ب
 ؛3م

 أن يكون قسم السياحة تابعا لحقيبة التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين (ج
وقسم االقتصاد األزرق  اإلدارةآلية تنسيق مشتركة بين فريق النقل البحري التابع لهذه  إنشاء (د

 لزراعة والتنمية الريفية والبيئة المستدامة واالقتصاد األزرق لضمان االتساق العامإدارة ا في

 واألمن السلموالشؤون السياسية  - هاء

أثنت الدول األعضاء على الجهود التي بذلت لتبسيط اإلدارة والحظت وجود كفاءات حقيقية من شأنها أن  .36

 .ة وتحسن الفعالية العامةاالزدواجية والتداخل القائم حاالت تقلل من
 

أعربت الدول األعضاء عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الموظفين بعقود قصيرة األجل الممولين من   .37

حاليا  موظفا   012يجري تمويل ما مجموعه وم واألمن. الي إلدارة السلشركاء خارجيين في الهيكل الح

كان هناك توافق على أنه وليا الدول األعضاء. وظيفة تمولها حا 57من تبرعات المانحين مقارنة بـ 

إدارة  حقيبة ينبغي تجنب تمويل هذا العدد الكبير من الوظائف األساسية من قبل الشركاء الخارجيين في

مسألة كون لعربت الدول األعضاء عن ارتياحها ، أهذه في المستقبل. وفي هذا الصددمثل حساسة 

 .في الهيكل المقترحالتوظيف على المدى القصير قد عولجت 
 

إلى  يقدم تقاريرهتساءلت الدول األعضاء عن الحاجة إلى وجود وظيفة كبير المستشارين العسكريين  .32

موظفا بالفعل في الهيكل المقترح  04ضم يلعمليات دعم السالم قسم  في الوقت الذي يوجد فيهالمفوض 

ين على مستوى مجلس السلم واألمن ، وكذلك لجنة من األفراد العسكريالذي يضم عدة ضباط عسكريين

يجب أن يكون مصدر أي هذا القسم  اتفق األعضاء على أنو. الذي يلعب هو اآلخر دورا استشاريا

 .نصيحة عسكرية لتجنب االزدواجية غير الضرورية
 

قضايا إدارة الحدود في الهيكل. تم االتفاق على أن تضطلع المكاتب  موقعسألت الدول األعضاء عن  .32

المنازعات الحدودية وأن يتم توفير أي دعم متخصص في قضايا  المتعلقة برصدمية بالمهام العامة اإلقلي

 إدارة المنازعات الحدودية من خالل وحدة الوساطة والحوار.
 

واألمن بالنظر إلى عبء  السلماقترحت الدول األعضاء تخصيص ثالثة موظفين إضافيين ألمانة مجلس  .41

 .عملهم الكبير
 

 :اق على ما يليتم االتف  .40
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 المقترحة في مكتب المفوض ؛ الكبيرحذف وظيفة المستشار العسكري  (أ
وموظف تعبئة الموارد وموظف وموظف المراجعة وظائف موظف المشتريات جمع  (ب

االتصال في أمانة صندوق السالم في اإلدارات ذات الصلة. من المفهوم أن يتم تمويل 

 .إداراتهم المحلية انطالقا منم نشر الموظفين الوظائف من خالل ميزانية األمانة وسيت
 

تخصيص ثالثة موظفين إضافيين ألمانة مجلس السلم واألمن بالنظر إلى عبء العمل الكبير  (ج

. 5خدمة عامة.أ ومساعد وثائقي 9م ، وموظف سياسة9م عليهم. ]مسؤول المحفوظات
نشره في أمانة  سيحتل موظف المحفوظات موقعا مركزيا في قسم إدارة المعرفة وسيتم

 مجلس السلم واألمن.
 

 الشؤون الصحية واإلنسانية واالجتماعية - واو
 

على نطاق  مقبوالكان أقرت الدول األعضاء بالوالية الثقيلة لهذه اإلدارة ووافقت على أن الهيكل المقترح  .49

 .واسع
 

 قسموأن تدار كجزء من  حقيبة هذه اإلدارةالرياضة ينبغي أن تعود إلى حقيبة ورأت الدول األعضاء أن  .43

 .واحد بعنوان الثقافة والرياضة
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .44
 

تغيير اسم إدارة الثقافة والتنمية االجتماعية لتصبح : إدارة التنمية االجتماعية والثقافة  (أ

 والرياضة.
 

 .اإلدارةلثقافة والرياضة داخل لتأسيس قسم  (ب
 

 الخدماتمكاتب ومديريات   . خامسا

 

 المفوضية رئيس يواند -ألف 

 

 .أثنت الدول األعضاء على مكتب الرئيس لكونه قدوة في تبسيط عدد الموظفين إلى أقل عدد .45
 

وما إذا كان ينبغي االحتفاظ بوظيفة نائب  الموظفينكان هناك بع  النقاش حول تصنيف وظيفة رئيس  .46

من حيث الدرجات موضحا  . أطلع مكتب الرئيس على أهمية الحفاظ على الوضع الراهنالموظفينرئيس 

دور إشرافي فيما يتعلق بالمديريات الخاضعة لمكتب  ماله الموظفينونائب رئيس  الموظفينأن رئيس 

 .الرئيس
 

 الموظفينخلصت الدول األعضاء إلى ضرورة اإلبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بتصنيف رئيس  .47

 .الموظفينونائب رئيس 
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ونائب رئيس  الموظفيناألعضاء على أنه ال ينبغي أن يكون لرئيس  كان هناك توافق تام بين الدول .42

 يرفعونالموظفين أي مسؤوليات إدارية أو إشرافية مباشرة فيما يتعلق بالمديرين أو رؤساء األقسام الذين 

 الموظفين.تقارير إلى الرئيس. كان هذا ال يتماشى مع الدور التقليدي لرئيس 
 

كما  لديوان الرئيسول األعضاء إلى أنها سعيدة بالتوصية بالهيكل المقترح ، خلصت الدبعد هذه المداوالت .42

 .هو معروض
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .51
 ديوان الرئيسالموظفين فقط داخل ا أن يدير الموظفينونائب رئيس  الموظفينينبغي لرئيس  (أ

مكتب  سلطةحت وأال تكون لهم وظائف إشرافية فيما يتعلق بالمديريات أو المكاتب التي تقع ت

 .كيانات المكاتبوالرئيس. يساعد المدير العام الرئيس على تنسيق هذه المديريات 
 

 المدير العام .  -باء 

 

تراح المنقح للمدير العام وخلصت إلى أنه يتماشى اآلن مع الوالية األصلية قالدول األعضاء االبحثت  .50

 والذي تم بموجبه 9102الصادر في نوفمبر  يالمؤتمر االستثنائ مقررللتنسيق التشغيلي المتوخاة في 

 . إنشاء الوظيفة الجديدة للمدير العام
 

 في األدوار والواليات مفترضوافقت الدول األعضاء على أنه من األهمية بمكان عدم وجود تضارب  .59

كان والمحتملة.  النزاعاتبع   في االقتراح السابق تسبب. الناشئة عن إنشاء منصب المدير العام الجديد

، في هذا الصددوهناك توافق بين الدول األعضاء على أن دور المدير العام هو قيادة التنسيق التشغيلي. 

ساعد المديرالعام الرئيس والمفوضية على دفع تسليم الخطة السنوية التي سيقدمها الرئيس إلى المجلس يس

 .التنفيذي كل عام
 

د ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة السنوية. يمكن يتعين على المدير العام أن يدعو المديرين لرص  .53

. ال يتحمل المدير العام مسؤولية اإلدارة التنفيذية أو أفراد عةاجميلتقي بالمديرين في مجموعات أو كأن 

 .تحت إشراف المفوضينيرون ال يزال المدو. نمديريحقائب العلى 
 

يقوم ودم المحرز والتحديات في تنفيذ خطة العمل السنوية. اإلدارة العامة تقريرا  إلى الرئيس عن التق ترفع .54

 .الرئيس بعد ذلك بإشراك المفوضين على أساس تقارير األداء
 

فيما يتعلق بالمديريات والمكاتب التي تندرج تحت سلطة الرئيس ونائب الرئيس، يجب على المدير العام  .55

 مساعدة الرئيس ونائب الرئيس في تنسيق عمل هذه اإلدارات.
 

منصب الهذا التعيين في ول األعضاء ما يلي: أن يكون المدير العام، اقترحت الدوالية فيما يتعلق بمدة  .56

قائم على األداء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد محدد األجل عقد على المرشح الناجح  لصحتنافسيا. سي

 .لمبدأ التناوب خاضعاالمنصب  يكون مقرر المؤتمرتمشيا مع ومرة واحدة. 
 :تم االتفاق على ما يلي  .57
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 ؛المفوضية أن يقدم المدير العام تقريرا  إلى رئيس  (أ
لرصد وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ خطة  الحقائبأن يقوم المدير العام بدعوة مديري  (ب

 ؛ نلمديريلحقائب الن يكون مسؤوال  عن اإلدارة التنفيذية  هولكن للمفوضيةالعمل السنوية 
أن يساعد الرئيس ونائب الرئيس في تنسيق عمل المديريات والمكاتب على المدير العام  (ج

رير إلى االمدير العام تق يرفعهذا الدور المحدد،  في إطار أداءالتي تقع تحت مسؤوليتها. 

عن عمل المديريات والمكاتب التي تقع ضمن واليته وإلى الرئيس بشأن  نائب الرئيس

 تلك التي تندرج تحت واليته.
مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة األجل والمدير العام محددة  عملترة أن تكون ف (د

 .واحدة بناء  على األداء
  مكتب التخطيط االستراتيجي والتسليم -جيم 

تعبئة الموارد مع قسم كان هناك توافق عام في اآلراء بين الدول األعضاء بشأن االقتراح الداعي إلى دمج  .52

 شكل مديرية جديدة لتنسيق الشراكة وتعبئة الموارد وفق ا للمقررينيل والتنسيقإدارة الشراكات 
EX.CL/Dec.942 (XXX)      و EX.CL/Dec.986 (XXXII). 

 
 2102 أجندة قسمبإنشاء  2112أطلعت اإلدارة االجتماع على قرار القمة االستثنائية الصادر في نوفمبر  .52

 .يوفر لهذا القسم الجديدداخل اإلدارة وأكدت على أهمية الهيكل الجديد الذي 
 

بشأن ما إذا كان ينبغي بالفعل إثبات  على نحو مستفي اإلحاطة وتداولت  علىالدول األعضاء  اطلعت .61

 كما حددوا الحاجة إلى زيادة تبسيط الهيكل المقترح على األصح. أم وحدة كامال قسماذلك باعتباره 
 

 :تم االتفاق على ما يلي .60
 

( على النحو التالي: قسم 9)إثنين ( إلى 3من ثالثة )اإلدارة ل يجب تخفي  عدد األقسام داخ (أ

 .والتقييمواإلشراف والبحوث وقسم التخطيط  9163وأجندة  تحليل السياسات
مع كبار  والتقييمواإلشراف يجب إنشاء المراقبة والتقييم كوحدة داخل قسم التخطيط   (ج

 ؛ 4م الموظفين في الرتبة
مكتب التخطيط االستراتيجي  إلدراج وظيفة اإلحصاء داخل مزيد من االعتبار إيالءينبغي  (د

  .المفوضيةمن أجل توفير الدعم لجميع اإلدارات داخل  والتسليم
 

 مكتب الرقابة الداخلية.   دال
كجزء  الرقابة الداخلية كانت الدول األعضاء متفقة على نطاق واسع مع الهيكل المقترح الذي يحدد مكتب .69

في الموظفين لبع  الوقت وخاصة  حادة المؤسسية الذي كان يعاني من نقص من إطار المساءلأساسي 

فيما يتعلق بقدرة التحقيقات. كان هناك توافق على أن هناك حاجة إلى بنية قوية للمساعدة في حماية أموال 

، حددت الدولة العضو نطاق بع  ألعضاء المكتسبة بصعوبة. ومع ذلكدافعي الضرائب من الدول ا

 .اإلضافية في الهيكل المقترح الكفاءات
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .63
 

 4مإلى  ةالمقترح 5من م  أ( خف  رتبة موظف ضمان الجودة
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 .6برتبة مواستبداله بوظيفة منسق  6مب( حذف نائب المدير برتبة ب( 
 

 المتخصصة هوكاالت/  هالداخليين في أجهزة االتحاد األفريقي ومكاتب المراجعينج يجب تعيين 

 .مكتب الرقابة الداخلية لضمان االستقالل التام والنزاهة في تنفيذ مهامهم تحت إشرافووضعهم 

 

 ضمان ومراقبة الجودة قسم  -هاء 

تم االتفاق على ورحبت الدول األعضاء بهذا الهيكل الجديد المقترح الذي سيؤدي مهمة إشراف رئيسية.  .64

بدال  من مكتب نائب الرئيس حيث أن األخير مسؤول عن مكتب الرئيس  هو القسم اأن الموقع المناسب لهذ

 .العمليات المالية واإلدارية وبالتالي يجب فصل وظيفة الرقابة عن العمليات

 
 :تم االتفاق على ما يلي  .65

 
  .الجودة على النحو المقترح في مكتب الرئيس ومراقبة تحديد موقع قسم ضمان (أ

  يرالنزاهة والمعاياألخالقيات و مديرية -واو 

 .بشأن مكان وجود المكتب المكلف باالمتثال والمسائل التأديبية توضيحاطلبت الدول األعضاء  .66
 

وأن مجلس التأديب  نظم ولوائح العاملينألحكام  تخضعأوضحت وحدة اإلصالح أن اإلجراءات التأديبية  .67

المكون من ممثلي الموظفين مكلف بتقديم المشورة إلى الرئيس بشأن الحاالت الفردية. لم يكن مجلس 

، كانت هناك أمانة ذلكالمقترح. بعد  التنظيمي، وبالتالي لم ينعكس في المخطط ادائم هيكالالتأديب 

سيتم إجراء هذا التعديل وحكمة اإلدارية. لمجلس التأديب يلزم التعبير عنها ككيان منفصل عن أمانة الم

على الدول األعضاء وافقت ، بين األمانتين. بعد هذه اإلحاطة لتوضيح الفرق التنظيميعلى المخطط 

 .الهيكل المقترح علىواسع  نطاق
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .62
ت المقترح عن طريق إزالة الروابط التوضيحية مع اإلدارا المخطط التنظيميتبسيط  (أ

 .ألنها كانت مربكةالمفوضية والمكاتب األخرى داخل 
فيا  أمام قضاة المحكمة ، التي كانت مسؤولة وظين األمانة أمام المحكمة اإلداريةالتمييز بي (ب

 .أمانة مجلس التأديب الذي يدعم عمل مجلس التأديباإلدارية، و
 

  المفوضية مكتب أمين  -زاي 

طلبت الدول األعضاء توضيحا بشأن ما والهيكل المقترح.  علىع واس على نطاقالدول األعضاء  وافقت  .62

 .إدارة المؤتمرات والمنشورات مديرية مثل مستوى من االزدواجية معيالوثائق المقترح ال  قسمإذا كان 
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .71
إدارة  مديريةو المفوضيةمكتب أمين  عدم وجود ازدواجية في الوظائف بين على (أ

 .والمنشوراتالمؤتمرات 
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  مكتب المستشار القانوني -حاء 
 

هو إنتاج الوثائق  المشترككانت الدول األعضاء متفقة على أن أحد العناصر األساسية للعمل الحكومي  .70

صلب العملية. لذلك، كان من المهم وجود مكتب فعال لدعم  يوجد في القانونيوأن مكتب المستشار 

ن من األهمية بمكان أن يكون هذا المكتب مزود ا بمهنيين قانونيين كاوالدول األعضاء.  ومقرراتعمليات 

 .عالية يتمتعون بالمؤهالت والخبرات المناسبةالجودة الذوي 
 

على أنه ينبغي أن يكون ضمن أكدت أيدت الدول األعضاء إنشاء وظيفة نائب المستشار القانوني لكنها  .79

 .لفة إضافية(للهيكل المقترح )أي بدون أي تكالمخصصات المالية 
 

لم تدرج بسبب اآلثار المترتبة على التكلفة )حوالي  المستشار القانوني أوضحت اإلدارة أن وظيفة نائب  .73

السماح لكل رئيس قسم كون لديهم خمسة أقسام مع ت، فضلوا أن الر في السنة(. لذلكدو 006 111

 .كموظف مسؤول في غياب المستشار القانونيبالتصرف 
 

، لكنها أكدت بقوة على وجوب ضمان وجود المستشار القانوني طوال العام عضاء علماأحاطت الدول األ .74

أن يضمن الهيكل الجديد تجنب الغياب ينبغي األساسية والدول األعضاء.  المفوضيةلحضور أعمال 

أعربت الدول األعضاء عن عدم ارتياحها للغياب المتكرر. كما أشار بع  األعضاء إلى أن و. المستمر

 .للغاية قد تركوا كموظفين مسؤولين وهو أمر غير مقبول صغارين موظف
خلصت الدول األعضاء إلى أنها سعيدة بدعم الهيكل المقترح ولكنها تريد أن تتأكد من أن نوعية الموظفين  .75

 .ستكون متناسبة مع الزيادة المقترحة
 :تم االتفاق على ما يلي  .76

 اعتماد الهيكل بالصيغة المقترحة؛ (أ
 أي قيمة إضافية أو كفاءة نائب المستشار القانونيمنصب إنشاء ب على أن ال يترت (ب

 
  المراسممديرية   -طاء 

 

وافقت الدول األعضاء على نطاق واسع على الهيكل المقترح ولكنها طلبت تغيير اسم الوحدة اإلدارية  .77

 المفوضية.لتفادي الخلط مع اإلدارات أو المكاتب األخرى داخل 
  

ية للسفر غير هالشف اتإساءة استخدام نظام المذكر إزاءقلقها  إلبداءعضاء الفرصة انتهزت الدول األ .72

وأعربوا عن أملهم في أن يتمكن . حاد األفريقي لألصدقاء والعائالتالرسمي من قبل موظفي مفوضية االت

 .هذا الهيكل الجديد المعزز من معالجة هذه االنتهاكات
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .72
 الوحدة اإلدارية لتصبح: وحدة االمتيازات والحصانات. اسم  تغيير (أ

 

 وتعبئة الموارد  مديرية الشراكات -ياء 
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 ت، وتطلعالسياساتصنع قررات أجهزة وفقا لمفي مديرية واحدة  القسمينرحبت الدول األعضاء بدمج  .21

 .جهود تعبئة المواردإلى تحسين الفعالية واالتساق في إدارة الشراكات االستراتيجية لالتحاد األفريقي و
لم تكن وكان هناك توافق عام على أنه يمكن زيادة تبسيط الهيكل المقترح لضمان المزيد من الكفاءة.  .20

 .واحد قسمإدارة ذات  وجودوتؤيد  قسمينالدول األعضاء مقتنعة بضرورة وجود 
 

يرية ويتم نشرهم في في إطار هذه المد متمركزينتم االتفاق على أن يكون جميع موظفي تعبئة الموارد  .29

 .اإلدارات والمكاتب حسب الحاجة
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .23
 

 .5مبرتبة  موظفواحد يرأسه  قسمللمديرية ينبغي أن يكون  (أ
كبار. وسيغطي اثنان من  يينسياس موظفين( 4يكون هناك ما مجموعه أربعة )ينبغي أن  (ب

 .داآلخران قضايا تعبئة المواريغطي قضايا الشراكة و ؤالءه
 ؤالءوسيغطي اثنان من ه. 9برتبة م سياسةموظفي ( 4سيكون هناك ما مجموعه أربعة ) (ج

 .قضايا الشراكة والباقي يغطي قضايا تعبئة الموارد
 

  والتنميةمسائل الجنسين المرأة ومديرية   -كاف 

 

ظفين يته بتوفير أربعة موأحاطت الدول األعضاء علما بأن اقتراح اإلدارات كان متواضعا في توص .24

 .للمناصب ، وتم إقناعهم ببع  التوزيع المقترحإضافيين
 

ون في البرامج اإلقليميين الذين يغطكان هذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق بالتوزيع المقترح لموظ .25

 ةالخمس األقاليم( مسؤولي برامج لتغطية 3ثالثة )ب(. كان الهيكل المقترح يوصي فقط 5) ةالخمس األقاليم

األعضاء أن هذا سيؤدي  واعتبر( لتغطية كل منهما. 9) إقليمينمع  الموظفين ( من 9اثنين ) ( ، وترك5)

 دون المستوى.إلى تغطية شاملة 
 

اإلضافيين  البرامجموظفي اتفق األعضاء على أنه يمكن تخفي  وظيفتين داخل الهيكل من أجل استيعاب  .26

 .األقاليماللذين يغطيان 
 

وهل  اسم المديرية" في ينالجنسمسائل حاجة إلى إدراج " . هل ثمةيريةهذه المد اسمرح سؤال حول ط   .27

 الحالي كما هو باالسميمكن حذفه. كان اإلجماع على االحتفاظ 
 

 :االتفاق على ما يلي تم .22
 

لضمان تغطية أكثر توازنا  3برتبة مموظفي البرامج عدد  ىآخرين إل( 9إضافة اثنين ) (أ

 .الخمسة لألقاليم
 
التنمية وموظف ومسائل الجنسين ولشؤون المرأة كبير ظف برامج لمو 3م منصبحذف  (ب

 .المرأةولمسائل الجنسين  9م سياسات
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 والشباب ومسائل الجنسينالمرأة تغيير اسم المديرية إلى: مديرية  (ج
 

  إدارة اإلعالم واالتصال  -الم 

 

لحاجة إلى جعل جميع على ات واسع مع الهيكل المقترح. وأكد متفقة على نطاقكانت الدول األعضاء   .22

نشرهم في اإلدارات والمكاتب بناء  على يتم ، على أن موظفي االتصاالت مركزيين ضمن هذه المديرية

 .الحاجة
 بهدف تعزيز قدرته ةإدارة المعرف قسموافقت الدول األعضاء أيضا على ضرورة استعراض  .21

 
 :تم االتفاق على ما يلي .20

 (.5)محذف وظيفة رئيس قسم إدارة المعرفة (أ
 . 3إلى م 9م من  وظيفة موظف المحفوظاتترقية  (ب
 3إلى م 9ترقية رتبة أمين المكتب من م (ج
 (.4زيادة عدد مساعدي األرشيف إلى أربعة ) (د
 (.4الحفاظ على العدد الحالي لمساعدي المكتبات كأربعة ) (ه

 

 االستخبارات واألمنلجنة   - ميم

توضيحا بشأن أصوله والغرض منه وما إذا  والتمستناقشت الدول األعضاء دور هذا المكتب ووظيفته  .29

 .م واألمن الحاليةفي مهام إدارة السلازدواجية هناك أي  تكان
قرر بموجب موأن المكتب أنشأه داخل مكتب الرئيس  يةوجد أي ازدواجتأوضح مكتب الرئيس أنه ال  .23

ة المخابرات لجنة أجهزبتفوي  للتعاون مع  9116( في عام 69 مقررمؤتمر االتحاد األفريقي )ال

وهياكلها ومفوضية  واألمن األفريقية االستخباراتلجنة أجهزة  كواجهة بين وتتصرف واألمن األفريقية

 .االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي التابعة لها
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .24
ة جنة أجهزلل مكتب االتصال التابعب االستخبارات واألمنينبغي إعادة تسمية لجنة  (أ

 ؛ واألمن األفريقية االستخبارات
 .3برتبة م 3و  6برتبة م 0بموظفي سياسة كبار  لجنة االستخبارات واألمنيتم تزويد  أنو (ب

 

 ن.  ديوان نائب الرئيسنو

، الموظفينكانت الدول األعضاء متفقة على الهيكل كما هو مقترح ، ولكن مع التحذير من أن نائب رئيس  .25

، يجب أال يلعب أي دور إشرافي فيما يتعلق أعاله 29واردة في الفقرة اجات التمشيا مع االستنت

في تنسيق عمل هذه المديريات  نائب الرئيس ساعد المدير العاميبالمديريات التي يديرها نائب رئيس. 

 .والمكاتب
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .26
 .الهيكل المقترح تم قبول  (أ
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الرئيس فقط وليس المديرين الذين  ديوانموظفين داخل بإدارة ال الموظفينيجب أن يقوم نائب رئيس  (ب

 .تحت مسؤولية نواب الرئيسيعملون 
 

 إدارة الموارد البشريةمديرية  -سين 

 

 90في  المنعقدة الجلسة المشتركةاستنتاجات  في أعقابأبلغت وحدة اإلصالح الدول األعضاء أنه  .27
من الدول  معينين( خبراء 01قبل عشرة ) ، تم استعراض االقتراح األصلي لهذه المديرية منأكتوبر

. وتم التأكيد على أنه لم تحدث سوى تغييرات هامشية على مستكملاألعضاء، وبالتالي تم تقديم اقتراح 

 .االقتراح األصلي
المقترح  الهيكل واقد استعرض من الدول األعضاء المعينينخبراء الالدول األعضاء من أن  ةطمأنتمت  .22

الدول األعضاء أنه ينبغي رأت ، بع  المقترحات. ومع ذلك اوارد البشرية وقدمإدارة المولمديرية 

في  ألن هذا يمثل مشكلة رئيسيةالتعيين تخصيص موظفين أكثر احتراف ا وليس موظفين إداريين لوظيفة 

رية . كما كانت هناك دعوة قوية الستخدام الرقمنة والتكنولوجيا ونظام معلومات إدارة الموارد البشالمجال

 .أكثر قوة لضمان الشفافية والمساءلة
 

 .بع  الوظائف عناويندعت الدول األعضاء أيضا إلى تبسيط  .22
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .011
 

 ؛ 4م رئيسيتعيين إلى موظف  3م ترقية وإعادة تسمية موظف المواهب والشراء (أ
 موهبة وامتالك ضباط التوظيف ؛ 9رتبة م إعادة تسمية جميع موظفي (ب
 .يتم تعيينهم دوليا لتوظيففي اكمساعدين  5موظفي الخدمة العامة برتبة أمية جميع إعادة تس (ج

 
 العمليات. خدمات دعممديرية  -عين 

 

كانوا و. مشتريات السفربقرار االستعانة بمصادر خارجية بالكامل في مجال  بقوةأشادت الدول األعضاء  .010

 711111 التي بلغت نب حوادث مثل المدفوعاتلتج النقديتطلعون إلى مزيد من الكفاءة والقيمة مقابل 

 .9102غير مستخدمة في عام ولتذاكر غير قابلة لالسترداد دوالرات 
 

ناقشت الدول األعضاء ما إذا كان ينبغي االستعانة بمصادر خارجية بالكامل لوظيفة وحدة التطوير  .019

ذير من أن اإلدارة ستحتاج إلى الستعانة بمصادر خارجية مع التحا مبرراتالعقاري. وافقت اإلدارة على 

وظائف( لإلشراف على أي استعانة بمصادر  3الهندسية والمعمارية الحالية ) الفنيةاالحتفاظ بالقدرة 

قررات السابقة، مخارجية. كما قدمت اإلدارة إحاطة أوسع حول االستعانة بمصادر خارجية. بناء  على ال

ا االستعانة  ينبغيكان  .0222 والبستنة في االستعانة بمصادر خارجية لخدمات التنظيف تتم أيض 

 .بسبب المقاومة الداخلية المقررتنفيذ هذا  تأخرلحمالين ولكن كان توظيف ابمصادر خارجية ل
 

في االستجابة توفير خدمات إسناد إدراج بند يتعلق بنظرت الدول األعضاء فيما إذا كانت هناك حاجة إلى  .013

ي حالة نشوب حريق في مقر مفوضية االتحاد األفريقي. اتفقت الدول ففريق إطفاء  إلىحاالت الطوارئ 

 ضرورة تحليلحاالت الطوارئ لكنها خلصت إلى في األعضاء على أهمية وجود تغطية كافية لالستجابة 

 لمعرفة األحكام الحالية السارية في هذا الصدد.البلد المضيف  يةاتفاق
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 :تم االتفاق على ما يلي .014
 . ةالعقاري نميةالتيجب حذف وحدة  (أ
مهندسين ووظيفة معماري واحد( داخل وحدة .9ينبغي االحتفاظ بالوظائف الفنية الثالث ) (ب

كموظفين في وحدة صيانة وإدارة المرافق وحذف  مالتطوير العقاري ولكن يتم نشره

 .الوظائف الثالث المتبقية
 ؛شراء خدمات السفرفي مجال كليا ينبغي االستعانة بمصادر خارجية  (ج
بشأن خدمات  المنصوص عليهااتفاقية البلد المضيف لمعرفة األحكام  ةتتم مراجع أن (د

 ق اإلطفاءيفروجود حاالت الطوارئ مثل في االستجابة 

 المعلومات إدارة  نظم  -فاء 

ة المعلومات هي عامل تمكين أساسي للعمل إداركان هناك توافق بين الدول األعضاء على أن نظم  .015

 مديرية إلى  اد األفريقي وعلى نطاق أوسع داخل األجهزة وبالتالي ينبغي ترقيتهااليومي لمفوضية االتح

 األساسية.كاملة ألنها تؤدي هذه الوظيفة 
 

إلى مكتب نائب الرئيس  السابناقشت الدول األعضاء باستفاضة النقل المقترح لبع  وظائف برنامج  .016

أداة إصالح  وه نظام الساب ألعضاء إلى أنخلصت الدول اومن أجل تعزيز المساءلة والرقابة الشاملة. 

شراف على هذه الوحدة لمنع أي إدارة من إلل مكتب نائب الرئيس إداري رئيسية واقترحت أن يقوم

أشارت بع  الدول األعضاء إلى كيفية التعامل مع هذا داخل األمم وأي ميزة غير عادلة.  الحصول على

 مكتب نائب الرئيس  من المناسب أن تدار على مستوى ، كانمستقلة. لذلك كوظيفة رقابة –المتحدة 
 

، ينبغي أن ، وفي هذا الصددتعملأنظمة الحصول على وافقت الدول األعضاء على أن األولوية كانت  .017

 .وظائف منتظمة وليست قصيرة األجل على النحو المقترح حاليا نظام الساب تكون وظائف موظفي
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .012
 

 (0)د. سم إلى مديرية كاملة يرأسها مديرترقية الق (أ
 ينبغي نقل وحدة الساب إلى مكتب نائب الرئيس وتسميتها بقسم إدارة الموارد في المؤسسة (ب
 .أال تكون قصيرة األجلينبغي ألن هذه الوظائف  نظام الساب وظائف موظفي تسوية (ج

 المالية الشؤون مديرية  -صاد 

حدث قبل بدء مداوالت الدول األعضاء. يجب أن توفر وحدة ستم تدخل مكتب نائب الرئيس لتقديم اقتراح .012

مديرية البرمجة وإعداد كون ت، بموجب الترتيبات الحاليةوشهادات الدفع الحالية وظيفة تحكم إضافية. 

، األمر الذي ال يعكس الفصل بين المهام عن الضوابط الداخلية ةالمسؤول يه الميزانية والمالية والمحاسبة

تحتاج إلى عدد كاف من الموظفين سبشكل مستقل و التصديقيجب أن تعمل وحدة  اف.على نحو ك

مالية المراقبة الوحدة  ليصبح اسمها:هذه الوحدة  إعادة تسمية، ي قترح التحسين الضوابط الداخلية العامة. لذ

زانية والمالية مديرية البرمجة وإعداد المي في مكتب نائب الرئيس بدال  من مدير المالية في ويقع مقرها

 والمحاسبة
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في حين كان هناك تأييد واسع للهيكل المقترح ، أعربت بع  الدول األعضاء عن رأي مفاده أن اإلدارة  .001

عن إدارة الميزانية والحسابات  لةمسؤو تكانوكما هي قائمة تحتوي على تضارب متأصل في المصالح. 

 .لتحسين المساءلةالمدفوعات. يجب فصل هذه الوظائف  تسديدباإلضافة إلى 
 مكتب نائب الرئيس ، كان هناك دعم عام إلنشاء وحدة للضوابط المالية داخلفي هذا الصدد .000
 :تم االتفاق على ما يلي .009

وتغيير  البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة مديرية الدفع منالتصديق على إزالة وحدة  (أ

 .رئيسالمالية داخل مكتب ال المراقبةوحدة  اسمها إلى
 المساهمات إلى مكتب نائب الرئيس؛حدة وووزراء المالية الخمسة عشر نقل أمانة  (ب
 التي تعتمد إلى حد كبير على تمويللسلم واألمن إلدارة ا الشؤون الماليةأن يظل موظفو وحدة  (ج

للسماح بتوحيد جميع أنشطة تمويل السلم  كموظفين ذوي عقود قصيرة األجلالشركاء مصنفين 

 صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي. -تقديم تقرير واحد وأداة واحدة واألمن في 
 والمنشوراتإدارة المؤتمرات مديرية  -قاف 

. اتفقت الدول األعضاء على وجود سؤال المديريةناقشت الدول األعضاء باستفاضة الهيكل المقترح لهذه   .003

كانت هناك حاجة ماسة لترشيد وحاد األفريقي. أساسي حول أهمية االجتماعات المختلفة التي تعقد في االت

أي تحسينات في  وجودإذا لم تتم معالجة ترشيد االجتماعات، فال ينبغي لنا أن نتوقع وعدد االجتماعات. 

 .والمنشوراتإدارة المؤتمرات مديرية  جودة الخدمات التي تقدمها
ما والمنشورات ورة المؤتمرات سعت الدول األعضاء إلى فهم كيفية ميزات الرقمنة في عمليات إدا .004

 .الكفاءات التي يمكن الحصول عليها

 

 036ه ، أحاطت الدول األعضاء علما بأنه على الرغم من تخصيص ما مجموعفيما يتعلق بالموظفين .005
وظيفة شاغرة.  24وظيفة بينما ظلت  59، فإن اإلدارة لم تشغل سوى وظيفة في إطار هيكل مابوتو

تطلب اآلن المؤتمرات والمنشورات ، فإن إدارة ذلكلك أنه على الرغم من والحظت الدول األعضاء كذ

 .موظف ا 024ما مجموعه 
 

وفي  وظيفة فقط.  59، تم توظيف وظيفة معتمدة 036أنه من بين  المديرية، أكدت بالتوظيفق فيما يتعل .006

البالغ عددهم  اغرةالمناصب الشت ستخدم ميزانية و. الواقع، كان األمر يتعلق أكثر بنموذج عمل تجاري

قادرة على المديرية ، لن تكون ربدون الموظفين على المدى القصيوموظف ا لتعيين موظفين مستقلين.  24

 .العمل
 

  . تعتمدتقوم فقط بتوحيد جدول االجتماعاتأنها  المديرية، أوضحت بجدول االجتماعات ما يتعلقفي .007
توفير المعلومات في الوقت المناسب وهو تحد على اإلدارات ل إدارة المؤتمرات والمنشوراتمديرية 

اجتماع ا  227ولكن في الواقع كان هناك  9102اجتماع ا فقط في عام  997. تمت الموافقة على كبير

ا عن هيكلمإضافي ا. ي  .مابوتو ثل هذا عبء عمل مختلف تمام 
 

عقد وأعربت عن قلقها  وظيفة في أكثر من 24أعربت الدول األعضاء عن قلقها البالغ إزاء عدم تعيين  .002

 وجود إلى من أن ميزانية الوظائف العادية قد استخدمت لتعيين موظفين مستقلين بدال  من ذلك. وخلصوا

أن توافق الدول األعضاء  ومن غير المعقول  خرق أساسي لألخالق ونقص تام في الشفافية والمساءلة.

الموظفين طبيق نموذج أعمال آخر )على نموذج أعمال واحد )وظائف عادية( فقط لتجد أنه تم ت

 قانونية( والذي جاء بتكلفة إضافية كبيرة على المفوضية. دعت الدول األعضاء إلى مراجعة المستقلين
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 النظم واللوائح المالية طلبت الدول األعضاء معالجة هذه المسألة في تنقيحوللنظر في هذه المسألة. 

 .أو المستقلة األمدأبد ا لتمويل الوظائف القصيرة لضمان عدم استخدام أموال الوظائف العادية 
 

 المناصبلشغل اقترح البروفيسور موكوكو إطالق حملة توظيف واسعة النطاق على مستوى القارة  .002

. وافقت إدارة المؤتمرات والمنشورات مديرية الشاغرة لتوظيف الشباب األفريقيين الموهوبين ضمن

 .منصبا شاغرا 24ير فوري لشغل الدول األعضاء على هذا االقتراح بتدب
 

في مفوضية  للعقلية السائدةللغاية وأن هذه الممارسة كانت انعكاسا  مهمةخلص الرئيس إلى أن هذه مسألة  .091

 .االتحاد األفريقي التي تحتاج إلى تغيير عاجل
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .090
 لمؤتمرات والمنشورات.إدارة امديرية  مراجعة قانونية فورية لحساباتكون هناك تيجب أن  (أ
تستهدف األفريقيين األكفاء من هناك حاجة ملحة إلجراء حملة توظيف على المستوى القاري   (ب

 .إضافية مناصبالشاغرة داخل الهيكل الحالي قبل النظر في أي المناصب جميع  لشغلالشباب 
لتحريرية ينبغي استكشاف الشراكات مع مراكز التميز األفريقية والجامعات في الترجمة ا (ج

 ؛والفورية
 الموظفيناإلضافي الالزم من  عددالتوضيح  والمنشورات إدارة المؤتمراتمديرية يتعين على  (د

 مناصب مابوتو.جميع  شغلاإلضافيين إذا تم وذوي العقود القصيرة األجل  المستقلين
ئج . يجب تأكيد هذا التخصيص المؤقت بعد نتاةمؤقتبصفة  موظف ا في الهيكل 95يجب تخصيص  (ه

 المراجعة.
 

  السالمة واألمنقسم خدمات  -راء 

 
 .تعديلين رئيسيين شريطة إجراءكانت الدول األعضاء متفقة على نطاق واسع مع الهيكل المقترح  .099

 
تحمل مسؤوليات كبيرة بما في ذلك إدارة عدد كبير من الموظفين ي المقترح كون القسمأحاطوا علما بأن  .093

 .6م إلى درجة 5م من درجة الرئيس، اقترح رفع درجة لذلك في إطار الهيكل المقترح(. 006)
بإسهاب ، ووافقت على  اإلدارةتحديد موقع وحدة الجوازات داخل هذه  مبرراتناقشت الدول األعضاء  .094

 .نقلها إلى مديرية المراسم
 :تم االتفاق على ما يلي .095

 نقل وحدة الجوازات إلى مديرية المراسم ؛ (أ
 6م إلى 5م من السالمة واألمنقسم خدمات  ترقية وظيفة رئيسينبغي  (ب

 
  واألفريقيين في المهجر المواطنينمديرية  -شين 

  مديريةلمعظم المداوالت حول النقل المقترح ودارت كانت الدول األعضاء متفقة مع الهيكل المقترح ،  .096

  األعضاء أعرب بعومن مكتب الرئيس إلى مكتب نائب الرئيس.  واألفريقيين في المهجر المواطنين

 .إشارة سلبيةب يوحينقل إلى مكتب نائب الرئيس يمكن أن تعن رأي مفاده أن ال
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جاء من  المجتمع المدني واألفريقيين في المهجر مديرية أوضح البروفيسور موكوكو أن اقتراح نقل .097

 مديرية لرئيس وضمان حصولتتبع لالرئيس ونائب الرئيس أنفسهم بهدف تخفي  عدد اإلدارات التي 

 .على المستوى الالزم من االهتمام بالقيادة العليا المجتمع المدني واألفريقيين في المهجر
 

 على ما يلي:الدول األعضاء  اتفقتبعد هذه اإلحاطة األساسية  .092
 

المتعلق بنقل مديرية المواطنين واألفريقيين في المهجر إلى مكتب نائب الرئيس كان أن االقتراح  (أ)

  .تخفي  مستوى األولويةأي نوع من بضمنا   ييوحوأن النقل ال  مقبوال
 

  إدارة الخدمات الطبية والصحية  -تاء 

المقترحات الخاصة بإدارة الخدمات هذه وأحاطت علما  بطلب  على نحو مستفي ناقشت الدول األعضاء  .092

صحية ( تمشيا  مع المعايير ال09اإلدارة زيادة العدد المقترح للعاملين في التمري  إلى اثني عشر )

 .عشرة آالف الذي يفوقالسكان فيها حجم الدولية للعيادة التي خدمت 
 

تم االتفاق على ضرورة النظر في وكان هناك توافق على أن القضايا الصحية مهمة وترتبط بالرفاه العام.  .031

األخرى حيث توجد معايير مهنية محددة للغاية  اإلداراتالخدمات الصحية الطبية بشكل مختلف عن 

  الحفاظ عليها  ينبغي
 

ومع ذلك ، الحظت الدول األعضاء أن العيادة ليست مستشفى مكتمال  وليس هناك طموح لذلك ، لذا ينبغي  .030

 .أن تكون المعايير المراد تحقيقها متمشية مع معايير ومتطلبات مستوى العيادة وليس المستشفى
 

 :تم االتفاق على ما يلي  .039
 

ة الطبية كما تم تقديمه أصال  على النحو التالي. واحد الصحي للخدمات ياإلدار المقترحدعم  (أ

الخدمات  ( موظفين إضافيين للتمري  في4وأربعة ) 0م في كبير( مسؤول تمري  0)

 ؛على المستوى الدولي 5العامة  أ
 .5رتبة خدمات عامة .أ  في مختبراتإعادة تصنيف ثالثة فنيي  (ب
لفة إضافية كاستثناء بالنظر إلى وظيفة تم التأكيد على قبول اقتراح الخدمات الطبية بتك (ج

 .التي تنفذها الرعاية األساسية
 7خدمات عامة .أ سائقي سيارات اإلسعاف برتبة  (د

 توصيات عامة.  ا سادس

فترة بما في ذلك  مع آخر التطورات نتقال من الهيكل الحالي إلى الهيكل الجديدالخطة ا المفوضيةأن تقدم  .033

ا لتكلفة ةمحددة وأطر زمنية واضحانتقال  جميع الموظفين  فصل. يجب أن تتضمن الخطة حساب ا واضح 

 .في الهيكل الجديد مالموجودين في الهيكل الحالي والذي لن يتم االحتفاظ به
للسماح بمراجعة األهمية  فترة قصيرةلهيكل المعتمد في غضون امراجعة إمكانية لكون هناك تيجب أن   .034

والوكاالت المتخصصة لالتحاد األفريقي /النيباد للتنمية اد األفريقيفي ضوء تقسيم العمل مع وكالة االتح

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
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، ينبغي أن ي فهم أن إعادة الهيكلة وحدها لن تغير ثقافة المنظمة. ثقافة اإلفالت من العقاب القوية بالنظر إلى .035

جعة مبدئية من قبل لقد أجريت بالفعل مراو. للموظفين والنظم واللوائح المالية يجب إجراء مراجعة جادةو

، لكن ينبغي تخصيص مزيد من الوقت لضمان أن تكون القواعد النهائية التي اعتمدتها الدول األعضاء

 .الثقافة والمساءلة مسائلسياسة في نهاية المطاف قادرة على معالجة صنع الهيئات 
لمبعوثين الخاصين والممثلين الساميين ايات وال بمراجعةفي إطار عملية إعادة الهيكلة، يوصى بشدة  .036

 .9191والفعالية. يجب االنتهاء من المراجعة بحلول يوليو  الجدوىمن منظور  ، وذلكالحاليين
 إنشاء آلية إشراف لعملية توظيف االتحاد األفريقي؛أن يتم  .037
فور اعتماد الهيكل  موظفين )مراجعة المهارات(لل، ينبغي إجراء مراجعة أساسية 635 المقررتمشيا  مع  .032

 ةقصيرذوي العقود الو النظاميين. وينبغي تطبيق هذه المراجعة على جميع الموظفين )9191في فبراير 

ى المجلس إل المراجعةمتطلبات الهيكل الجديد. يجب تقديم نتائج ب تفياألجل( لتحديد ما إذا كانت مهاراتهم 

 ؛9191التنفيذي في يوليو 
متطلبات  مع الممولة من جهات شريكة متعددة عيراعن المش التخلياألفريقي يجب على مفوضية االتحاد  .032

الموظفين  تقليل عددنحو أداة تمويل واحدة لبرامجها. وينبغي أن يؤدي ذلك إلى وتتجه اإلبالغ في متعددة 

 إدارة الموارد الخارجية. قسم في
 مكتب العاملين فيللمستشارين  مسؤوليات المواضيعيةثمة خطوط فاصلة واضحة بين الكون تينبغي أن  .041

 الرئيس ونائب الرئيس؛ كل من
 على قضايا إدارة الموظفين. تهارقاباالتحاد األفريقي تحسين أدائها ويجب على اإلدارة العليا في مفوضية  .040
االلتزام بالسرية فيما يتعلق بأعمال خصوص جميع الموظفين ب ويوقعهاإعداد مدونة قواعد سلوك ينبغي  .049

 فريقي.االتحاد األ
 

 شكر خاص
، سفير جمهورية السيد ديفيد بيير ،أشاد االجتماع المشترك برئيس اللجنة الفرعية لإلصالح الهيكلي .043

لتوصل إلى توافق في حتى يتم ا، على الطريقة الممتازة التي قاد بها مداوالت االجتماع المشترك سيشيل

مفوضية االتحاد األفريقي الذي في ات الجديد منقح لهيكل اإلدار اقتراحاآلراء بين الدول األعضاء بشأن 

 لجنة الممثلين الدائمين مع بع  التعديالت الطفيفة. الحقفي وقت  اعتمدته
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 4132أكتوبر  33اجتماع 

 مقدمة

العام والتنسيق انعقد االجتماع المشترك للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية واإلشراف  .1

أكتوبر  02و  01للجنة الفرعية للشؤون المالية والميزانية واإلدارية في أديس أبابا يومي 

برئاسة سعادةالسيد ديفيد بيير ، سفير جمهورية سيشيل والممثل  0212/ تشرين األول 

ة الدائم لدى االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية التابعة لألمم المتحدة ورئيس اللجن

 -الفرعية المعنية باإلصالحات الهيكلية. وقد ترأس االجتماع سعادة السيد الزر ماكويات

سافوس سفير جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة الفرعية لإلشراف العام والتنسيق في 

 .المسائل المالية والميزانية واإلدارية

 :حضرت االجتماع المشترك الدول األعضاء التالية .0

 نيجيريا  ليسوتو  مصر  الجزائر 

 رواندا  ليبيريا  إريتريا  أنغوال 

 السنغال  مالوي  غينيا االستوائية  بنين 

 سيشيل  مالي  سوازيلند  بوتسوانا 

 الصومال  موريتانيا  إثيوبيا  بوركينا فاسو 

 جنوب أفريقيا  موريشيوس  الغابون  الكاميرون 

 السودان  المغرب  غامبيا  تشاد 

 تنزانيا  موزامبيق  غانا  الكونغو 

 توغو  ناميبيا  غينيا  كوت ديفوار 

 تونس  النيجر  كينيا  جيبوتي 

 

افتتح االجتماع الرئيس المشارك، سعادة سفير السيشيل وشكر مندوبي الدول األعضاء  .3

الذين حضروا االجتماع، كما رحب بممثلي اللجنة. وقام باستعراض نتائج اجتماعات 

إلبالغهم بأنه سيكون رئيس ا مؤقت ا مشارك ا المكتب السابقة مع المندوبين، واغتنم الفرصة 

للجنة الفرعية عقب رحيل سعادة السيد رشيد بن لوناس ، سفير جمهورية الجزائر 

الديمقراطية وفي انتظار التعيين الرسمي للرئيس األساسي. وأبلغ المندوبين بقرار 

لدول . وذّكر ا0212المكتب بشأن جدول اجتماعات اللجان الفرعية لشهر أكتوبر 

األعضاء بالتزامها الجماعي الذي عبرت عنه في نيامي والقاضي بإعطاء األولوية 

إلتمام تشكيل الهيكل اإلداري للمفوضية بما يمّكن من مراجعته خالل الدورة العادية 

 0202السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي المزمع عقده في فبراير 

 بأديس أبابا.
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رئيس المشارك ، سعادة سفير جمهورية الكونغو ، الرئيس المشارك سعادة سفير شكر ال .4

سيشيل لقبوله تولي منصب الرئيس المؤقت بعد رحيل سعادة السيد رشيد بن لوناس 

 .سفير الجزائر. ثم اقترح االنتقال إلى اعتماد جدول األعمال

 اعتماد جدول األعمال

حول جدول األعمال. ق دم  المجال للتعقيبل سعادة سفير سيشي المشارك،فتح الرئيس  .5

تعقيب متعلّق ببع  هياكل الهيئات المتخصصة التي تمت مراجعتها في شهر مايو وأن 

اللجنة الفرعية طلبت إجراء تغييرات طفيفة على هياكلها حتى يمكن النظر فيها في 

المزمع عقده في الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي 

 بأديس أبابا. 0202فبراير 

تم تقديم اقتراح متعلق باستهالل االجتماع بالعروض التقديمية وفق ا لجدول األعمال  .6

المقترح ، ثم تخصيص وقت للسماح بالنظر في الهيئات المتخصصة والمكاتب التي 

 الت عينيّة.قامت بالفعل بتقديم مقترحات حول هياكلها والتي كانت تتطلب فقط تعدي

 .تم اعتماد جدول األعمال على النحو المقترح .7

 تقديم الهيكل المقترح للهيئات المتخصصة

 أ. مرصد الهجرة األفريقية في المملكة المغربية

قام مدير الشؤون االجتماعية بعرض الهيكل المقترح للمرصد األفريقي للهجرة. وقد  .2

مكتب المرصد كما وافقت على دعم  هنأت الدول األعضاء المغرب على استضافة

 الهيكل بالشكل الذي ق دّم به في العرض.

 ب. أفريبول

عرض مديراألفريبواللهيكل المعدل لـوكالة أفريبول، وتم تدوين النقاط المتعلقة بالهيكل  .2

 .الجديد المقترح وتمت الموافقة على دعم الهيكل المقترح

 بالسودانج. مركز إدارة عمليات الهجرة القارية 

عرض مدير الشؤون االجتماعية الهيكل المقترح للمركز التشغيلي القاري للهجرة. وقد  .12

 .هنأت الدول األعضاء السودان الستضافته مكتب المركز

دونت الدول األعضاء نقاطا  حول التعديالت التي أدخلت بعد االجتماع األخير في نيامي  .11

 ي ق دّم به في العرض.واتفقت على دعم الهيكل بالشكل الذ
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 د. مركز أفريقيا للدراسة والبحث في مجال الهجرة في مالي

عرض مدير الشؤون االجتماعية الهيكل المقترح على المركز األفريقي للدراسة والبحث  .10

 .المعني بالهجرة. وقد هنأت الدول األعضاء مالي على استضافة مكتب المركز

ول التعديالت التي أدخلت بعد االجتماع األخير في نيامي دونت الدول األعضاء نقاطا  ح .13

 واتفقت على دعم الهيكل بالشكل الذي ق دّم به في العرض

 توصيات عامة

وأوصت الدول األعضاء بأن تكون الدول األعضاء بشكل عام على درجة منصب المدير عقبّت  .14

 .درجة منصب المدير متسقة في جميع أجهزة االتحاد األفريقي

 خاتمة

اختتم الرئيس المشارك وسفير سيشل الجلسة بعد تهنئة زمالئه على العمل الشاق الذي  .15

على الجميع ليقوموا بمراجعته وأبلغ االجتماع أنه سيتم توزيع التقرير  .أنجزوه بنجاح

ا على أنه سيتم إرسال النسخة النهائية للهيكل المقترح إلى لجنة  والتعليق عليه. وأكد أيض 

 .استعراض المشاريع للنظر فيها

 4141يناير  31اجتماع 

 المقدمة

 انعقد االجتماع المشترك للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية واللجنة الفرعية لإلشراف .16

والتنسيق العامين بشأن المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية واإلدارة في أديس أبابا يومي 

برئاسة سعادة السيد دافيد بيير سفير جمهورية سيشل والممثل  0202يناير  16و  12

الدائم لدى االتحاد األفريقي والجنة االقتصادية التابعة لألمم المتحدة في أفريقيا ورئيس 

 .لفرعية لإلصالحات الهيكليةاللجنة ا

 :حضر االجتماع المشترك الدول األعضاء التالية .17

 الجزائر 
  جمهورية الكونغو

 الديمقراطية
  •ليسوتو  السنغال 

 أنغوال  سيشيل•  سيشيل مصر 

 بوتسوانا  إريتريا  مالوي  جنوب أفريقيا 

 بوركينا فاسو  سوازيلند  مالي  السودان 

 بوروندي  إثيوبيا  موريتانيا  توغو 

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=They%20recommended%20that%20the%20grade%20for%20the%20position%20of%20Director%20should%20be%20aligned%20in%20all%20AU%20organs%20structures.&direction_translation=eng-ara-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=They%20recommended%20that%20the%20grade%20for%20the%20position%20of%20Director%20should%20be%20aligned%20in%20all%20AU%20organs%20structures.&direction_translation=eng-ara-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=They%20recommended%20that%20the%20grade%20for%20the%20position%20of%20Director%20should%20be%20aligned%20in%20all%20AU%20organs%20structures.&direction_translation=eng-ara-5&action_form=translate
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  الكاميرون  الغابون  موريشيوس  أوغندا 

 تشاد  غامبيا  زامبيا المغرب 

 جزر القمر  غانا  ناميبيا  زمبابوي 

 الكونغو  غينيا  نيجيريا   

 كوت ديفوار  كينيا  رواندا   

 

افتتح الرئيس  وسعادة سفير سيشل االجتماع وشكر مندوبي الدول األعضاء الذين كانوا  .12

بالتزاماتهم. كما رحب بممثلي اللجنة، وذّكر الدول األعضاء حاضرين من أجل الوفاء 

بأنه في أعقاب االجتماعات السابقة للجان الفرعية المشتركة ، تبين أنهم لم تستكملوا بعد 

مراجعة اعتماد بع  هياكل األجهزة والهيئات المتخصصة بما يمكن من النظر فيها 

س التنفيذي لالتحاد األفريقي المزمع عقده خالل الدورة العادية السادسة والثالثين للمجل

 .بأديس ابابا 0202في فبراير 

 فيما يخص اعتماد جدول األعمال

 :قدّم الرئيس وسعادة سفير سيشل جدول األعمال المنقح لالجتماع على النحو التالي .12

 : كلمة االفتتاح لرؤساء اللجان الفرعيةأوال

 : اعتماد جدول األعمالثانيا

 مناقشة الهياكل المتبقية التي لم يتم النظر فيها خالل االجتماع األخير ثالثا:

 أمانة منطقة التجارة الحرة للقارة األفريقية 

 الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 

 مجلس االتحاد األفريقي للسلطات المحلية 

  أمانة اللجنة التقنية الدائمة 

 قسم معاشات ومزايا الموظفين 

 االتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيمرصد العلم و 

 االتحاد األفريقي التعمير والتنمية بعد انتهاء الصراع 

 متفرقة أعمال رابعا:
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ذف من  .02 تم التعليق حول البند الخاص بمراجعة خطة االنتقال وورقة التمويل الذي ح 

انتقالية يتم المسودة األولى لجدول األعمال، بما أنه قد تم االتفاق مسبق ا على وجود خطة 

اعتمادها مع الخطة الجديدة لهيكلمفوضية االتحاد األفريقيمن أجل تحديد عملية الترحيل 

 .من الهيكل الحالي إلى الهيكل الجديد

أوضح الرئيس أن اللجنة ما زالت بصدد العمل على استكمال الشكل النهائي للوثيقة.  .01

لمشترك في غضون األسبوع وستكون متاحة للمراجعة في الدورة القادمة لالجتماع ا

 .الموالي

 .عمال بالصيغة المقترحةألوبالتالي تم اعتماد جدول ا .00

 تقديم الهيكل المقترح للهيئات المتخصصة

 .  أمانة منطقة التجارة الحرة للقارة األفريقيةه

قدم مفوض التجارة والصناعة الهيكل المقترح ألمانة منطقة التجارة الحرة للقارة  .03

وأوضح للدول األعضاء أن الهيكل المقترح ناتج عن قراٍر أفرزه اجتماع األفريقية. 

-مجلس وزراء التجارة واإلدارات المتصلة بمفوضية االتحاد األفريقي والذي ع قد بأكرا

. وأوضح أنه انطالقا من اتفاقية األمانة منطقة 0212ديسمبر  15غانا وذلك بتاريخ 

ية بضرورة استقاللها، فقد س مح لمجلس الوزراء التجارة الحرة للقارة األفريقية القاض

 .باتخاذ قرارات بشأن األمانة وتقديمها إلى الجمعية للمصادقة عليها

كما أوضح مفوض التجارة والصناعة في االجتماع أنه لم يتم البت في الشكل النهائي  .04

ا ألن الوزراء لم يّطلعوا على جميع المناصب المقترحة،  إال أنهم للهيكل المقترح، نظر 

تمكنوا من تبني أربعة مناصب وهي: األمين العام،وثالثة مدراء. كما أوضح أنه من أجل 

احترام األجل النهائي المحدد لتفعيل األمانة ، يستلزم تعيين األمين العام بحلول شهر 

. وأشار كذلك إلى أن االجتماع الذي جمع بين رئيس مفوضية االتحاد 0202فبراير 

أفرز قرارا يقضي باإلعالن عن منصب األمين العام لمدة شهر  غانا، األفريقي ورئيس

 .واحد بدال  من شهرين وذلك وفقا القترح الوزراء في مستهّل تقريرهم

شكر رئيس االجتماع المفوض على عرضه وفتح المجال للدول األعضاء. وقد أعربت  .05

، والتي تعتبر SP2 الدول األعضاء عن قلقها بشأن اقتراح تنصيب األمين العام بدرجة

رتبة نائب رئيس المفوضية. حيث شككوا في األساس المنطقي لهذا التصنيف، وقد قالوا 

بأنه مبالغ فيه بشكل غير مألوف. عالوة على ذلك، تساءلوا عن العالقة المهنية التي 

تربط األمين العام بالمفوض الذي من المفترض أن يكون أعلى سلطة لالتحاد حين يتعلق 

 .بمحفظة التجارة األمر
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كما أ ثير إشكال آخر بشأن مدى استقاللية أمانة منطقة التجارة الحرة للقارة األفريقية. لقد  .06

أعربت الدول األعضاء عن ضرورة توضيح مدى االستقالل الذاتي الذي تتمتع به 

األمانة، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان االستقالل الذاتي المشار إليه في االتفاق هو 

وكالة االتحاد األفريقي فسه االستقالل الذي تتمتع به األجهزة األخرى المماثلة مثلن

. وقد ف هم من أن استقالل األمانة يعني أن الجمعية تعطي تفويضا كامال للوزراء للتنمية

ولكن عندما يتعلق األمر بالميزانية  بالسياسات،لتقديم توصيات بشأن القرارات المتعلقة 

لك يستوجب تدخل األجهزة المعتادة للسياسة العامة واللجنة الفرعية فإن ذ والهيكل،

 ولجان الممثلين الدائمين والمجلس والجمعية التنفيذيين

وقد تساءلت الدول األعضاء كذلك عما إذا كان قد تم السماح للجنة الفرعية بتقديم  .07

قد صادقوا توصيات بشأن الهيكل المقترح أم ال ، على الرغم من أن وزراء التجارة 

 عليها ومن ثم ق دمت إليهم كقرار وزاري  من قبل المفوض

تناقشوا حول التكوين والمكانة القانونية التي يتمتع بها فريق  ذلك،باإلضافة إلى  . .02

ا أنه تم  التوظيف والذي اقترحه الوزراء من أجل تعيين األمين العام ومديري األمانة. علم 

ة السياسية المعنية ، وخاصة فيما يتعلق بالموظفين تشكيلها دون األخذ بمشورة األجهز

الذين سيتم تنصيبهم. كما قدموا بع  االقتراحات بشأن المناصب التي يجب أن تدرج 

 في الالئحة من أجل تحسينها.

لتقديم المشورة بشأن جميع األسئلة مكتبالمستشارالقانونيطالب أعضاء االجتماع حضور  .02

وكذلك لتأكيد حضورهم اجتماع الوزراء وعن طبيعة المواقف أو  أثيرت،التي 

التوجيهات التي قدمهامكتب االستشارة القانونيةإلى الوزراء. وأكد المفوض أنمكتب 

ا من العملية التي أدت إلى قرار  المستشار القانونيحضر بالفعل االجتماع وكان جزء 

 .الوزراء

 :لدول األعضاء بشأن الهيكل المقترحا التي قدمتهافيما يلي بع  االقتراحات  .32

 استجابة لمتطلبات االتساق، يجب أن يكون المستشارون في مستوى P5   وليسD1 

 كما هو الحال مع جميع األجهزة األخرى بما في ذلك المفوضية.

  يوجد ضمن الهيكل المقترح قسم خاص بالمستشار القانوني خاضع إلدارة الشؤون

شار القانوني. وقد اقترح األعضاء أن يكون قسم المستشار المالية واإلدارية. والمست

القانوني تحت إشراف األمين العام مباشرة، ألنه ال يمكن الجمع بين الشؤون المالية 

واإلدارية والقانونية ضمن محفظة كبيرة واحدة. وذكرت الدول األعضاء أن هذا 

جميع المؤهالت الجمع غير واقعي وأنه لن يكون من السهل تشغيل شخص يحظى ب

 .المطلوبة لتسيير شؤون هذه المديرية
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  يجب أن يكون الجهاز المكلف بالتدقيق الداخلي مستقال عن فرع المالية والميزانية، إذ

ال يمكن لنفس الشخص أن يكون مسؤوال  عن تنفيذ الميزانية ومراقبة المصاريف في 

 .آن، وأن مثل هذا الموقف سيخلق تضارب ا في المصالح

 ي تكليف وحدة اإلصالح بمراجعة االقتراح وتقديم النصح في الجلسة وتقييم مدى ينبغ

احترام هذا الهيكل المقترح لقواعد االتحاد اإلفريقي وكذا مدى التزامه بالوالية 

 الموكلة إليه في األمانة.

طرحت بع  الدول األعضاء أسئلة من أجل فهم أكبر للهيكل المقترح وكانت األسئلة  .31

 :كما يلي

  موظفا مبتدئا؟ 42لماذا كان الهيكل يقترح 

  موظفا مسؤوال عن التنسيق؟  12لماذا اقترح الهيكل 

 لماذا لم يقدم الهيكل تصورا واضحا للموظفين المحليين؟ 

 هل كان الهيكل المقترح موافقا على قرارات الدورة االستثنائية الحادية عشرة؟ 

 ل يتمثل في مراجعة الهيكل المقترح ما هو السبب المنطقي لهذه الجلسة المشتركة، ه

 عندما يتم اإلعالن عن أحد المناصب بالفعل؟

عالج مكتب المستشار القانوني مسألة استقاللية اتفاقية التجارة الحرة األفريقية وأكد أنه  .30

(: "يجب أن تكون األمانة هيئة مؤسسية مستقلة 3) 13وفق ا لالتفاقية الواردة في  المادة 

ام االتحاد األفريقي وذات شخصية قانونية مستقلة" ، وفي ضوء األحكام ذاتي ا داخل نظ

األخرى لالتفاقية، فإن هذا يعني أن الوزراء قد خولوا بالكامل من قبل رؤساء الدول 

لتقديم توصيات التخاذ القرارات بشأن السياسات ، ولكن عندما يتعلق األمر بالمسائل 

( تنص بوضوح على ما 1) 13نية والهيكل ، المادة التي قد يكون لها آثار تتعلق بالميزا

يلي: "تنشئ الجمعية األمانة العامة ، وتبت في طبيعتها وموقعها وتوافق على هيكلها 

( ، التي 5) 11وميزانيتها". وتمشيا مع هذا ، الحظت لجنة القانون المحلي أيضا المادة 

ئرة ضمن فترة واليته، تنص على أن "القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ، السا

تكون ملزمة للدول األطراف. تكون القرارات التي لها آثار قانونية أو هيكلية أو مالية 

 " .ملزمة للدول األطراف بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية

أبلغ مكتب المستشار القانوني اللجنة الفرعية بأن مجلس الوزراء مسؤول أمام المجلس  .33

خذها مجلس الوزراء والتي لها آثار قانونية أو هيكلية أو مالية التنفيذي، وأي قرارات يت

تكون ملزمة فقط للنظر فيها من قبل المجلس التنفيذي. وبعد اعتماده من قبل الجمعية ، 
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( 5) 11بما في ذلك ، على سبيل المثال ، قرار تعيين وتنصيب الموظفين )وفق ا للمادة 

مكتب المستشار وستذكرللقارة األفريقية(. من اتفاقية أمانة منطقة التجارة الحرة 

 .القانونيأيضا تقديم نفس النصيحة في اجتماع مجلس الوزراء

وهكذا ، نصحت لجنةمكتب المستشار القانونيبأنه إذا كانت القرارات التي يتخذها مجلس   .34

الوزراء تنطوي على آثار قانونية أو هيكلية أو مالية ، فلن تكون ملزمة قانون ا حتى يتم 

اعتمادها من قبل الجمعية من خالل العمليات العادية والمعتادة لالتحاد األفريقي. وبناء  

أبلغمكتب المستشار القانونياللجنة الفرعية أن من اختصاصها النظر في أي  على ذلك ،

من هذه المسائل الهيكلية الواردة في تقرير مجلس الوزراء والتعليق عليها ، ال سيما 

عندما يكون لها مثل هذه اآلثار المالية على االتحاد ، قبل تقديمها للنظر فيها إلى لجان 

 .التنفيذي والجمعية بعد ذلك األعضاء الدائمين والمجلس

فقد نصحمكتب المستشار  (،5) 11في ضوء ذلك، خاصة  مع اإلشارة إلى المادة   .35

 .يجب أن تكون الجمعية قد أقرتها ووافقت عليها الوظيفة،القانونيبأنه قبل اإلعالن عن 

ك وافق االجتماع المشتر األعضاء،بناء  على نصيحة مكتب المستشار القانوني وتعليقات  .36

 :على ما يلي

أ.  يجب أن ت عهد إلى وحدة اإلصالح مهمة مراجعة االقتراح وتقديم المشورة لالجتماع وفق ا 

وكان فعاال  قائما بوجباته المنوطة  اإلفريقي،لمدى إتباع هذا الهيكل المقترح قواعد االتحاد 

 .به

 الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفلو. 

ودخل حيز  1222يوليو /جويلية  11ق الطفل ورفاهيتهفي اعتمد الميثاق األفريقي لحقو .37

. وقد قدم مدير الشؤون االجتماعية تاريخا  1222تشرين الثاني / نوفمبر  02النفاذ في 

من الميثاق إلى أن  45و  30. أشارت المادتان 0221موجزا  عن إنشاء اللجنة في عام 

في  42ت أمينة للجنة وفقا  للمادة مفوضية االتحاد األفريقي أنشأت األمانة رسميا  وعين

وقرار المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي ،  0227عام 

EX.CL/Dec.1010(XXXIII )  حيث تقرر أن تستضيف  0212في يوليو/ جويلية

 الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفلمملكة ليسوتو أمانة

وأحدثت كذلك أعضاء الجلسة المشتركة عن حالة االنتهاء من اتفاق المضيف ، وكذلك  .32

المبنى الذي سيضم المكتب الجديد في ليسوتو. فيما يتعلق بالهيكل ، قدمت مديرة الشؤون 

االجتماعية الهيكل المقترح ألمانة الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، مشيرة إلى 

ت الرئيسية ، مثل توسيع األمانة مما سيجعل منها أكثر كفاءة وأكثر إحداث بع  التغييرا

إلى  P5قدرة على الوفاء بمسؤولياتها ، وبررت األمانة ترقية لألمين التنفيذي من الرتبة 
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، مشيرة إلى أنها ستضمن  P5وكذلك إنشاء وظيفة نائب األمين في الرتبة  P6الرتبة 

ألفريقي. وأوضحت بعد ذلك أن تعيين الموظفين وجود هيكل منسق عبر أجهزة االتحاد ا

 سيتم خطوة بخطوة وفقا لما توفره الميزانية.

أتاح الرئيس المجال أمام الدول األعضاء للدلو بدلوها بشأن االقتراح المعروض عليها.  .32

وأثنى االجتماع على إدارة الهيكل المقترح ووافق على فكرة شغل المناصب تدريجيا . 

األعضاء بخطة تفصيلية سنوية حول إستراتيجية التوظيف لهذا الهيكل  وقد طالبت الدول

ولإلدارة جنبا إلى جنب مع إدارة الموارد البشرية لتقديم تقرير مرحلي شامل حول تنفيذ 

 اإلستراتيجية.

تساءلت الدول األعضاء عن أهمية منصب كبير األخصائيين االجتماعيين،   .42

ظفي االتصال. وأوضح المدير أنه بالنظر إلى وكبير مو االجتماعيين،واألخصائيين 

 األطفال،هناك حاجة إلى بع  الخبرة عند التعامل مع  األمانة،المجال الذي تعمل فيه 

وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة وهذا هو السبب في ضرورة توفير هذه الوظائف. 

ألمانة ألول فيما يتعلق بكبير موظفي االتصال ، أوضح المدير أنه منذ أن تم تنصيب ا

مرة في مفوضية االتحاد األفريقي ، فإن معظم الشركاء الذين يعملون معهم مقيمون في 

ا حاجة إلى وجود موظفين في األمانة مختصين في  أديس أبابا، لذلك ستكون هناك دائم 

 الحفاظ على العالقة مع الشركاء الموجودين هنا في أديس أبابا.

 وقد وافق االجتماع على ما يلي: .41

 أ( دعم الهيكل المقترح.

ب( استالم تقرير مرحلي للتطور المنجز من مفوضية االتحاد األفريقي حول التقدم في 

 .0202التنفيذ وذلك بحلول شهر يوليو/ جويلية 

 

 ز. مجلس االتحاد األفريقي للسلطات المحلية 
 0214( لقمة ماالبو في يونيو XXV) EX.CL /d.8.8وافق قرار المجلس التنفيذي   .40

على إنشاء المجلس األعلى لالتحاد األفريقي للسلطات المحلية كهيئة استشارية في هيكل 

اإلدارة في االتحاد األفريقي. وقد تم تكليفها بضمان ترجمة احتياجات وتطلعات الشعوب 

ء من األفريقية على المستوى المحلي إلى سياسات واستراتيجيات االتحاد. وهي جز

السلطات المحلية وتدخل في حيز تنفيذها. وقد عرض مدير الشؤون السياسية الهيكل 

المقترح على ألمانة والذي سيكون مقره في السنغال ويتألف من تسعة موظفين دوليين 

 .P5إلى  GSBواثني عشر موظفا محليا ابتداء من الرتبة 

تعلقة بتشغيل المكتب. ومع وقد ذكر كذلك أن السنغال عرضت تحمل بع  التكاليف الم .43

ذلك ، ستقتصر مساهمة السنغال على الرواتب والتكاليف التشغيلية األخرى مثل إيجار 
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مبنى المقر الرئيسي ، إيجار سكن األمين العام ، فاتورة الهاتف والمياه والكهرباء والبناء 

 والمعدات وصيانة المركبات واألدوات المكتبية.

ع الكلمة، أثنت الدول األعضاء على الهيكل المعروض عليها عندما افتتح رئيس االجتما .44

وهنأت السنغال على اقتراح استضافة هذا المكتب. وتساءلت إحدى الدول األعضاء عما 

إذا كان ال يزال من الممكن للدول األعضاء األخرى تقديم اقتراح الستضافة أمانة مجلس 

 ناقصات تم إغالقها في وقت سابق.االتحاد األفريقي للسلطات المحلية. وأوضح أن الم

كما أ عرب رئيس االجتماع عن قلقه بشأن صحة األرقام الواردة في اآلثار المترتبة على  .45

. وأوضح مدير اإلدارة أنه سيتم مراجعة 0212التكلفة، ذلك أن المقترح يعود إلى سنة 

يتعلق بمسألة هذه األرقام وفقا لذلك للتأكد من أنها تعكس واقع السوق الحالي. وفيما 

العملة، كانت هناك مالحظة من الدول األعضاء بشأن العمالت المختلفة المستخدمة في 

 االقتراح. حيث اقترحوا استخدام عملة واحدة فقط وهي الدوالر لتجنب االلتباس.

ال سيما فيما يتعلق بمرتبات  السنغال،ثم تساءلت الدول األعضاء عن تكلفة مساهمة  .46

وإذا كانت اإلجابة  مؤقت ا،الموظفين المحليين. سألت الدول األعضاء عما إذا كان األمر 

بنعم إلى متى؟ وذكر أن السنغال مستعدة لتحمل تكلفة مرتبات الموظفين المحليين لمدة 

 وبعد ذلك ستتكفل بهم الدول األعضاء.  ثالث سنوات،

ك عن اآلثار المالية المترتبة على الدول األعضاء بعد ثالث وتساءل االجتماع كذل .47

سنوات والتمس توجيهات مدير الموارد البشرية في هذا الشأن. أوضح مدير الموارد 

البشرية أنه بعد هذه السنوات الثالث، سيتعين على الدول األعضاء تحمل هذه التكاليف 

 لتكاليف منذ البداية.بنفسها وأنه يجب على الدول األعضاء أن تدرك هذه ا

كما كان قد أثير سؤال آخر حول وضعية اتفاقية البلد المضيف. كان هناك تحفظ في  .42

االجتماع على مشروعية قبول سير الهيكل في الوقت الذي لم يتم االنتهاء فيه بعد من 

اتفاق البلد المضيف. لذلك طلب االجتماع من مكتب المستشار القانوني تقديم وجيهات 

 لشأن. بهذا ا

وافق االجتماع على تعليق اعتماد الهيكل إلى أن يتم تقديم توضيح بشأن القضايا التي  .42

تسعى الدول األعضاء للحصول على إيضاحات بشأنها. وهي مسألة قانونية تقضي 

يتم فيه توقيع اتفاق البلد المضيف بعد  الذي لمبالتحقق من سيران الهيكل في الوقت 

المالية المحدثة مع األخذ في االعتبار مسألة توقف السنغال  وكذلك بشأن مسألة اآلثار

 عن دفع رواتب الموظفين المحليين.
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وقد أوضح مكتب المستشار القانوني أن النظام األساسي للهيكل المرتبط بمجلس االتحاد  .52

قررت الدول األعضاء عدم اعتماد  وعليه، بعد،لم يتم اعتماده  األفريقي للسلطات المحلية

 سمي ا.الهيكل ر

 

 ح. أمانة اللجنة التقنية الدائمة
جنة التقنية الدائمة، أنه خالل أوضح مدير الشؤون السياسية لدى عرضه حول أمانة الل  .51

الجلسة العادية الثالثة للجنة بشأن الخدمات العامة والتسيير المحلي وإعالن التنمية 

في أديس أبابا. ،  حثت أمانة  0212ديسمبر  5الحضرية والالمركزية الذي عقد في 

اسية   بالنظر اللجنة التقنية الدائمة كال من مفوضية االتحاد األفريقي وإدارة الشؤون السي

إلى اإلصالحات في االتحاد األفريقي ، على اقتراح هيكل مناسب أمانة اللجنة التقنية 

الدائمة )مع مراعاة خصوصيات كل لجنة من اللجان الفرعية( لفريق إصالح االتحاد 

األفريقي للنظر فيها وإدراجها في مقترح الهيكل العام لمفوضية االتحاد األفريقي التي 

 ". 0212موافقة عليها من قبل أجهزة السياسة في يونيو/ جوان ستقدم لل

،  P4( لألمانة العامة بدرجة 1اقترح الهيكل الجديد ستة موظفين جدد: منسق واحد )  .50

للخدمة العامة  اللجنة التقنية الدائمة؛  رئيس فني للجنة  P3نائب منسق بدرجة 

عنية بالتنمية الحضرية واإلسكان ؛  رئيس تقني للجنة الفرعية الم P2واإلدارة بدرجة 

( رئيس تقني للجنة الفرعية 1؛ ) P2 والمستوطنات البشرية في اللجنة التقنية الدائمة

وخبراء تقنيين  P2الخاصة بالالمركزية والحكم المحلي في اللجنة التقنية الدائمة بدرجة 

 وخبراء في بناء القدرات لدعم عمل اللجان الفرعية الثالث.

يس االجتماع المجال لتعليقات الدول األعضاء بعد توجيه الشكر للمدير على افتتح رئ  .53

عرضه. وتساءل المندوبون في الغالب عن سيران االقتراح، بالنظر إلى أن هذه هي 

المرة األولى التي يوجد فيها مقترح يخص اللجنة التقنية الدائمة وأن لدى االتحاد 

عامة. وقد أشار المندوبون أنه لدى إنشاء ( شركة اتصاالت 14األفريقي أربعة عشر )

وليس لتكريس أشخاص  األمانة،تم تفوي  اإلدارة لتلعب دور  الدائمة،اللجنة التقنية 

من اآلمن عدم جعل هذه األمانة أولوية  إنهلدى اللجنة التقنية الدائمة. وقالوا  يعملون فقط

البة بالحصول على معاملة كما شددوا على ضرورة السماح للجان التقنية األخرى بالمط

 مماثلة.

وافقت اللجنة تقوم اللجنة برؤية كيفية عمل الهيكل الجديد صاحب اإلجماع في لمحافظة   .54

 على السالم واألمن وكيف سيعزز عمل اللجنة التقنية الدائمة.

 رفضت الدول األعضاء الهيكل المقترح. .55
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 خاتمة لليوم

وشكر الرئيس جميع المندوبين على حضورهم االجتماع والمناقشة المثمرة التي أجروها  .56

ستكون هناك جلسة ثانية لوضع  األعمال،ورأى أنه بالنظر إلى البنود المتبقية في جدول 

اللمسات األخيرة على الهياكل األخرى وإشراك اللجنة في خطة االنتقال المقترحة من 

 يد. ثم رفعت الجلسة.مابوتو إلى الهيكل الجد

 4141يناير  31اجتماع 

 

افتتح الرئيس االجتماع بالترحيب بجميع المندوبين وأبلغهم بقراره إزالة هيكل اللجنة  .57

األفريقية للطاقة ألن إدارة البنية التحتية لم تتفق بعد على هيكل مقترح نهائي وأبلغ 

األولية حول خطة االنتقال االجتماع أنه سيكون بإمكانهم الحصول على المشاورة 

المقترحة من المفوضية من مابوتو إلى الهيكل الجديد. لذلك قام األعضاء المشاركون في 

 االجتماع المشترك بتنقيح جدول األعمال على النحو التالي:

 

 أوال: كلمة االفتتاح لرؤساء اللجان الفرعية

 ثانيا: اعتماد جدول األعمال

 لم يتم النظر فيها في االجتماع األخير ثالثا: الهياكل األخرى التي

 مرصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا• 

 قسم معاشات ومزايا الموظفين• 

 االتحاد األفريقي التعمير والتنمية بعد انتهاء الصراع• 

 رابعا: مشاورة أولية حول خطة المفوضية االنتقالية

 خامسا: أعمال متفرقة 
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 والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيامرصد العلم  (أ

( الصادر XII) Assembly / AU / Dec.235وتم التذكير كذلك بأن قرار الجمعية    .52

حدد الحاجة إلى مرصد للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا. بعد  ،0222في فبراير 

بين  0212يوليو هذا القرار، تم توقيع اتفاقية البلد المضيف المتعلقة بمقر المرصد في 

قررت  ،0213حكومة جمهورية غينيا االستوائية ومفوضية االتحاد األفريقي. في يناير 

الدول األعضاء إنشاء المرصد كمكتب تقني ومتخصص لالتحاد األفريقي في قرارهم 

Assembly / AU / Dec.452 (XX.) 

رية والتكنولوجيا إلى قدمت مديرية الموارد البش أعاله،في ضوء القرارات المذكورة  .52

الجلسة المشتركة الهيكل المقترح وأوضحت أنه يوجد بالفعل مكتب مؤقت مع الموظفين 

 المؤقتين بعقود قصيرة األجل.

فتح الرئيس المجال أمام الدول األعضاء للتعليق على الهيكل المقترح أو معارضة  .62

ونصحت  والنظافة،تشكيله. فأبدت الدول األعضاء مالحظة حول وظائف حارس األمن 

الوزارة بالنظر في خيار االستعانة بمصادر خارجية لتلك الخدمات. وردت اللجنة بأنها 

فقد دعت إلى الحفاظ  ذلك،ومع  نظافة،ارجية لخدمات ستنظر في االستعانة بمصادر خ

على منصب حارس األمن ألن األخير سيكون بمثابة ضابط اتصال مع مفوضية االتحاد 

 األفريقي.

حيث استفسرت الدول األعضاء  الخارجي،تمت مناقشة قضية األمن  ذلك،عالوة على  .61

حول الممارسة الحالية بشأن الترتيب المنصوص عليه في اتفاق المضيف من حيث 

التدابير األمنية للمكتب. أبلغ مكتب المستشار القانوني اللجنة الفرعية أنه وفق ا التفاقية 

العديد من  ، يتحمل البلد المضيفمرصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا استضافة

المسؤوليات فيما يتعلق بالتدابير األمنية في مقر المرصد في هذا البلد. وعلى وجه 

الخصوص ، يتعين على البلد المضيف توفير األمن والحماية للمرصد لتأمين المباني 

من اتفاقية  7والمنطقة المجاورة له أو إنفاذ القانون والنظام فيها وذلك وفق ا للمادة 

ا أنه وفق ا للمادة  المضيف. ومع ، فإن  6ذلك ، فقد أوضح مكتب المستشار القانوني أيض 

حرمة المرصد حالت دون وصول الوكالء الوطنيين ، سواء من الجيش أو الشرطة ، 

 إلى المبنى إال بموافقة صريحة أو بناء  على طلب رئيس المرصد. أو مسؤول يعينه.

جدول المفصل والرسم البياني للهيكل حيث كما تمت إثارة إشكال آخر متعلق باتساق ال .60

كان هناك بع  التناقضات الواضحة للغاية بين االثنين. وط لب من اللجنة تنسيق الرتبة 

 وعنوان المنصب وفقا لما هو معمول به في االتحاد األفريقي.
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وطلبت من مدير الموارد  للمكتب،تساءلت الدول األعضاء حول الترتيب المؤقت  .63

تقديم نظرة مفصلة حول خطة االنتقال من المؤقت إلى الهيكل الدائم من حيث  البشرية

الموارد البشرية. وأوضح المدير أنه بالنظر إلى نوع عقود الموظفين العاملين في 

فلن يتم استيعابها تلقائي ا في الهيكل الجديد. وسيتم اإلعالن عن جميع  المؤقت،المكتب 

 المناصب.

 ت المذكورة أعاله ، وافق االجتماع على التوصيات التالية:في ضوء المناقشا .64

 االستعانة بمصادر خارجية لخدمات التنظيف ؛• 

 توظيف حارس واحد لألمن ولخدمات األمن الخارجية.• 

 الموافقة على هيكل التبني ريثما يتم إجراء التعديالت المقترحة.• 

 

 صندوق المعاشات التقاعديةط. 

اإلدارة وإدارة الموارد البشرية الهيكل المقترح ألمانة خطة المعاشات  عرضت مديرة .65

التقاعدية لموظفي االتحاد األفريقي. وأوضحت أنه تم وضع الخطة الجديدة للنظر فيها 

أمام اللجنة الفرعية للرقابة واإلشراف على الشؤون المالية والميزانية واإلدارية التي 

صية بتطبيقها ، أبلغت االجتماع أن الهيكل المقترح وبعد التو 0212عقدت في ديسمبر 

 يجب أن يأتي قبل الجلسة المشتركة بحيث يتم تقديم كل منهما أمام الجمعية العتماده.

أشارت الدول األعضاء إلى أنهم حضروا اجتماع اللجنة الفرعية لإلشراف والتنسيق  .66

ورحبت  0212والمعقود في ديسمبر  العامين بشأن المسائل المالية والميزانية واإلدارية

بالهيكل المقترح. ومع ذلك ، كانت هناك بع  التحفظات فيما يتعلق بما إذا كان قد تم 

إجراء عملية تدقيق للصندوق الذي تلقاه أليكو أم لضمان بذل العناية الواجبة. أكد المدير 

( لقمة XXXXIII) EX.CL/Dec.1008أنه تم إجراء مراجعة الحسابات بعد القرار )

 .0212نواكشوط في عام 

أثارت بع  الدول األعضاء مسألة عدد الموظفين الحاليين الذين سيشغلون وظائف في  .67

وكذلك أولئك الذين شككوا في رواتبهم. وأشار المدير إلى أنه تمت  المقترح،الهيكل 

مناقشته في اللجنة الفرعية لإلشراف والتنسيق العامين بشأن المسائل المالية والميزانية 

وأنه تم االتفاق على أن تدفع الدول األعضاء  0212واإلدارية التي عقدت في ديسمبر 

لتمييز. وأوضحت كذلك أنه يوجد في الوقت مرتبات موظفي األمانة من أجل تجنب ا

الحالي ثالثة موظفين يديرون صندوق المعاشات التقاعدية الحالي مع تعويضات 

 واستحقاقات الموظفين.

 ومن هنا وافق أعضاء االجتماع على الموافقة على الهيكل المقترح العتماده. .62
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 الصراعاالتحاد األفريقي التعمير والتنمية بعد انتهاء مركزك. 

بند جدول األعمال المتعلق  واألمن،مدير إدارة السالم  كامبودي،قدم الدكتور أدمور  .62

بتشغيل مركز االتحاد األفريقي للتعمير والتنمية بعد انتهاء الصراع. وأوجز الجوانب 

الرئيسية للمركز ، فيما يتعلق بالهيكل والرؤية والمهام والتمويل والموظفين ، وكذلك 

 .االتحاد األفريقي التعمير والتنمية بعد انتهاء الصراعمركزمن المرحلة المبكرة أنشطة 

وأبرز الدكتور كامبودي أن المركز يمثل خطوة مهمة في الجهود األفريقية لتعزيز تنفيذ  .72

إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن التعمير والتنمية بعد انتهاء الصراع ، على النحو 

في بانجول ، غامبيا. تمشيا مع القرار  0226االتحاد األفريقي لعام المعتمد في قمة 

(AU / Dec.710 (XXXI لقمة نواكشوط في عام )بقبول عرض مصر  ،0212

بما في ذلك الجوانب  المركز،الستضافة المركز، وقد أجريت مشاورات لتسريع تشغيل 

 والهيكل التنظيمي. والتصميمالمتعلقة برؤيته ورسالته 

أبلغ اللجنة الفرعية أن الحكومة المصرية قد خصصت مبلغ  المركز،يما يتعلق بتمويل ف .71

 322و 142في حين خصص االتحاد األفريقي مبلغ  المركز،دوالر لعمليات  052،222

ا،للمضي  وهكذا،من خالل الميزانية التكميلية.  ،0212دوالر في العام  ستكون تعبئة  قدم 

ا بالغ األهمي فإن األنشطة، وسيتم تمويل األنشطة عن  ،0202ة. في العام الموارد أمر 

ا التمويل من خالل  مصرية،طريق مبادرة  ومن المتوقع أن يوفر االتحاد األفريقي أيض 

تم  وبالتالي،. 0202عملية الموازنة التكميلية التي ستنفذ في وقت الحق انطالقا من عام 

من بداية الميزانية العادية في عام تشجيع الدول األعضاء على تمويل المركز كجزء 

0201. 

بعد هذا العرض ، فتح الرئيس المجال لتعليق الدول األعضاء ومالحظاتها على الهيكل.  .70

ا لبدء التشغيل عن طريق  كان هناك قلق بشأن التدابير المؤقتة حيث قدم المدير اقتراح 

ي لبدء العمل. شعرت الدول ( موظفين حاليين من مفوضية االتحاد األفريق3نشر ثالثة )

وتعيين الموظفين  الهيكل،األعضاء أنه قد يكون من األكثر أمان ا إما انتظار الموافقة على 

 مؤقت،الدائمين ثم تكليفهم بالعمل في القاهرة أو إذا كانت اإلدارة تحتاج حق ا إلى فريق 

 فيجب أن يكونوا مقيمين فيها.

ة أيضا عما إذا كان الهيكل المقترح قد استعرضه واستفسر أعضاء الجلسة المشترك .73

وأقره مجلس السالم واألمن. تم مناقشة  أنه على الرغم من عدم وجود التزام قانوني ، 

 فقد شارك مجلس السالم واألمن في العملية وشارك بشكل كامل في الهيكل المقترح.

ورأت بع  الدول وثمة مسألة أخرى أثيرت بشأن عنوان الشراكات والتواصل ،  .74

األعضاء أنه قد يخلق تشويشا فيما يتعلق بالمديرية المعتمدة حديثا من حيث الشراكات 
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وتعبئة الموارد في مفوضية االتحاد األفريقي. تم تقديم توضيح حول الحاجة إلى وجود 

هذا النوع من الوظائف في المركز بالنظر إلى المهام الموكلة إليهم ونوع االرتباطات 

سيتم تنفيذها مع الشركاء في تنفيذ هذه المهمة. لذلك تم االتفاق على أن تقوم اللجنة التي 

 بإعادة تسمية الوحدة لتفادي اللبس.

أبدت بع  الدول األعضاء بع  التحفظات على الطريقة التي ع رض بها الرسم  .75

ثم على  ،P5، ومنسق البرنامج بدرجة  P6البياني الموضح لرئيس المركز بدرجة 

. تم التوضيح الحق ا بأن التصنيفات ما هي إال ألقاب / أسماء وليست P5الفرعين بدرجة 

ومنسق البرنامج  ،P6وافق االجتماع على إبقاء رئيس المركز بدرجة  لذلك،مناصب. 

النحو المقترح. كما طلبت الدول األعضاء زيادة عدد  األربع علىوالوحدات  P5بدرجة 

 ألن الموظفين المقترحين يعتبرون غير كافيين لدعم عمل المركز. لموظفين المحليينا

 وافق االجتماع على التوصيات التالية: .76

  سيترأس المركز أمين تنفيذي برتبةP6 .حيث يكون شخصا كفؤا بالمنصب 

  سيتم دعم األمين التنفيذي عن قرب من قبل منسق البرنامج بدرجةP5  لإلشراف على

 الوحدات األربع؛

 كما هو موضح حالي ا في الهيكل المقترح  6جب زيادة عدد الموظفين المحليين من ي

 المركز؛من أجل توفير الدعم الالزم لعمل  11إلى 

  يجب مواءمة درجة منصب إدارة المعرفة مع مراعاة درجة رئيس وحدة إدارة

ا في الهيكل الجديد لمفوضية االتحاد  المعرفة التي تمت الموافقة عليها مؤخر 

 األفريقي؛

  سيتم تسيير المركز من قبل موظفين عاملين في إدارة السالم  األولية،في المرحلة

خاصين حتى تقوم المفوضية بتعيين موظفين  األفريقي،واألمن في مفوضية االتحاد 

 ؛0202/0201في  بالمركز

  تعبئة الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي لتمويل المركز ابتداء  من عام

 ؛0201

  تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز من قبل اللجنة الفرعية في انتظار

 التعديالت الطفيفة التي قدمها االجتماع لتقديمها الحق ا إلى لجنة األعضاء الدائمين. 
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 الخاتمة

اختتم سعادة الرئيس وسفير سيشل الجلسة بعد تهنئة زمالئه على جهودهم في استكمال  .77

األعمال. كما قام بإبالغ الحضور بأنه سيتم توزيع التقرير على الجميع وأنه سيكون 

هناك اجتماع الحق العتماد النسخة النهائية للتقرير والهياكل التي تمت مناقشتها والتي 

 سيتم تقديمها بعد ذلك إلى لجنة األعضاء الدائمين للنظر فيها.

 

 4141يناير  31اجتماع 

 

 جارة الحرة القارية في أفريقياأمانة منطقة الت
تم النظر في مشروع  ،0202يناير  17عقب انعقاد جلسة لجان المقاومة الشعبية في  .72

 15إلى 2من  أكرا،غانا،عقد في  األفارقة الذيقرار تقرير اجتماع وزراء التجارة 

( ، وافقت مفوضية االتحاد األفريقي على  XXXVI)EX.CL/1188 0212ديسمبر 

 األفريقية،االجتماع المشترك إلعادة النظر في هيكل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية 

ا أن الموعد النهائي لتفعيل الهيكل مذكور في القرار ذي  وذلك لمتابعة سيره  الصلة،علم 

 بشكل عاجل

الرئيس وسعادة سفير سيشل االجتماع بمراجعة مخرجات المناقشة التي تم  استهل السيد .72

تداولها خالل االجتماع المشترك في األسبوع الماضي حول هذا الموضوع. وأوضح 

الرئيس أنه عبر لمفوضية االتحاد األفريقي عن جميع التحفظات والتوصيات الصادرة 

فقد أصدرت لجنة األعضاء  ذكره،بق عن الجلسة المشتركة. وأكد أنه على الرغم مما س

تعليمات إلى اللجان الفرعية إلعادة النظر في الهيكل كمحاولة للوفاء بالموعد  الدائمين

 النهائي الذي حددته الجمعية فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ألفريقيا.

أجرتها اللجنة الفرعية  ولهذا الغرض ، ومع األخذ بعين  االعتبار المناقشة السابقة التي .22

بشأن هذا الموضوع ، فقد وافقت هذه األخيرة على مراجعة الهيكل في سياق مشاريع 

القرارات التي قدمها مفوض وزارة التجارة والصناعة سعادة السيد ألبرت موتشانغا ، 

 وتم االتفاق على ما يلي:

  في فقرة واحدة على النحو التالي: توافق اللجنة على أن  2و 5ينبغي دمج الفقرتين

تتعلق المرحلة األولى بالتعيين  مرحلتين؛التوظيف في األمانة ينبغي أن يتم على 

الثانية )من  أساسيين؛أما المرحلةوموظفين  وأربعة مديرينالعام،األولي لألمين 

 دائمين؛وميزانية  التوظيف( فتخص الوظائف التي يتعين شغلها بعد اعتماد هيكل

  على أن درجة األمين العام هي  2تنص الفقرةSP3؛ 
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  ليصبح نصها كما يلي: تقدم لجنة األعضاء الدائمين  11ينبغي إعادة صياغة الفقرة

خالل اللجنة الفرعية المعنية باإلشراف والتنسيق في المسائل المتعلقة  طلبا من

قد اجتماع مع اللجنة الخامسة عشرة بالميزانية والمالية واإلدارية يقضي بضرورة ع

الخاصة باألمانة من أجل  0202العتماد ميزانية عام  0202آذار / مارس  15قبل 

اللجنة أمانة اتفاقية التجارة تدعو . كما 0202الفترة الممتدة من أبريل إلى ديسمبر 

 المعتاد؛خالل اجتماع الميزانية  0201الحرة األفريقية إلى تقديم ميزانية 

 على حّث الدول األعضاء على تسهيل 13ب أن ينص النص الجديد في الفقرة يج :

حضور وزراء التجارة في جميع اجتماعات وزراء التجارة والهيئات الفرعية 

 األوقات؛لضمان النصاب القانوني في جميع 

  15و 14ينبغي تبديل الفقرتين. 

 

 خاتمة االجتماع: 

شكر الرئيس جميع المندوبين على حضورهم االجتماع وعلى مشاركتهم الفعالة في  .21

وأبلغ أنه ستكون هناك جلسة أخرى لمراجعة إستراتيجية التمويل النهائية  المناقشة،

المقترحة وخطة االنتقال من مابوتو إلى الهيكل الجديد من المفوضية واعتماد التقرير 

 ثم رفعت الجلسة. جمهورية الصين الشعبية للنظر فيه.الذي سيتم تقديمه بعد ذلك إلى 
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عمالً بقرار الجمعية  اإلفريقيمشروع قرار بشأن الهيكل اإلداري الجديد لمفوضية االتحاد 

Ext/Assembly/AU/Dec.1-3(XI) 

 

 المجلس التنفيذي:

بشأن اإلصالح  0212بقرار الجمعية االستثنائية لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر  يُذّكر .1

 (:/XI 3-Dec.1Ext/Assembly/AU)) (اإلفريقي)االتحاد  اإلفريقيالمؤسساتي لالتحاد 

يتسم بالتخفيف والتوجه نحو تكليف رئيس المفوضية بتطوير هيكل إداري جديد  (أ

والمجموعات االقتصادية  اإلفريقيمراعاة تقسيم العمل بين االتحاد  األداء، مع

 اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء والمنظمات القارية؛

 ،رئيس المفوضية بتقديم هيكل مفصل أصغر حجما ، وفقا لإلجراءات المقررةناشدة م  (ب

إلى جانب تداعياته المالية من أجل النظر فيه خالل الدورة العادية الخامسة والثالثين 

في  0212يونيو  02إلى  07للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في الفترة الممتدة من 

 نيامي، النيجر؛ و

كل اإلداري الجديد إلى المجلس التنفيذي خالل دورته العادية تفوي  اعتماد الهي (ج

 .0212الخامسة والثالثين في يوليو 

بتوسيع نطاق تقديم  EX.CL/Dec.1057(XXXXVالمجلس التنفيذي ) قرار يُذكر أيًضا .0

 ؛0202هياكل اإلدارات إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

من  يطلبواستراتيجية التمويل و اإلفريقيالهيكل اإلداري الجديد لمفوضية االتحاد  يعتمد .3

 المفوضية إكمال تنفيذ الهيكل الجديد في غضون عامين من تاريخ اعتماد هذا القرار؛

يقتضي ويجب أال  متاحةأن يتم تمويل تنفيذ الهيكل اإلداري الجديد في حدود الوسائل ال يقرر .4

 ؛لى الدول األعضاءتكلفة إضافية ع أي

الموظفين أن يتم إجراء تدقيق لمهارات الموظفين وكفاءاتهم وأن يتم تطبيقه على  يقرر .5

 ؛لتحديد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات الهيكل الجديد الدائمين وغير الدائمين

التوصيفات ( بتطوير R10ة تحت إشراف خبراء التوظيف العشرة )مفوضيأن تقوم ال يقرر .6

؛ 0202ة بحلول يونيو مفوضيوظائف ومتطلبات الكفاءة للهيكل اإلداري الجديد لللل العامة

ة مفوضيمساعدة الب قوم شركة مستقلة. تاتمهارات الموظفين وتقييم الكفاءل تدقيقوإجراء 

من المفوضية تقديم كل الدعم التقني  يطلب، وعند االقتضاء، R10 الخبراء العشرةو

 ؛لتسهيل هذه العملية لوجستيواإلداري والمالي وال

بحلول يونيو التمويل  وإستراتيجيةإنهاء خطة االنتقال  والدول األعضاء ةمفوضيال كلفيُ  .7

 للنظر فيها خالل الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي؛ 0202

من رئيس المفوضية إنهاء مراجعة جميع المكاتب التمثيلية واإلقليمية ومكاتب االتصال  يطلب .2

وتقديم مقترحات إلعادة هيكلة هذه  0202لتقييم فعاليتها وكفاءتها وأدائها بحلول يونيو 

إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها خالل دورته العادية السابعة  ا التداعيات الماليةذوك المكاتب

 ثين؛والثال
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 يوصية. مفوضيبأن إعادة الهيكلة وحدها لن تحقق التغيير الالزم في الثقافة داخل ال يعترف .2

ا قوي ا  شكلبأن مراجعة القواعد واللوائح الخاصة بالموظفين والنظام المالي يجب أن ت إطار 

 لتحسين المساءلة واألداء وتغيير الثقافة؛

خالل الدورة العادية الواحد  تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الهيكل اإلداري الجديد يقرر .12

. يجب أن تأخذ هذه العملية بعين االعتبار العمل الجاري من أجل واألربعين للمجلس التنفيذي

نيباد /اإلفريقيووكالة تنمية االتحاد  اإلفريقيتقسيم فعال للعمل بين مفوضية االتحاد 

 عات االقتصادية اإلقليميةوالمجمو اإلفريقيلمتخصصة األخرى التابعة لالتحاد والوكاالت ا

بهدف ضمان التبعية  اآلليات اإلقليمية والدول األعضاء وغيرها من المنظمات القاريةو

 والتكامل وترشيد البرامج والعمليات.

الصادر عن الدورة االستثنائية العشرين  0212من قرار نوفمبر  04إلى الفقرة  يشير  .11

ق بصرامة أحكام يمن المفوضية تطب تطلب( وExt/Ex/C.1/Dec.1(XX)للمجلس التنفيذي 

اإللزامي للموظفين النظامين األساسي واإلداري لموظفي االتحاد األفريقي فيما يتعلق الفصل 

ز العدد ورا  عن تجديد عقود الموظفين غير النظاميين بما يتجاو، والتوقف فغير النظاميين

 تطبيق الجزاءات على من يجددون هذه العقود.و، المسموح به من التجديدات
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