
 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia        P. O. Box 3243        Telephone: 5552 6373          Fax: 5517844 
Website:   www.au.int 

 

 المجلس التنفيذي

 والثالثون ثامنةالدورة العادية ال

 عن طريق الفيديو

 2021فبراير  4-3أديس أبابا، إثيوبيا، 
 

 

 األصل إنجليزي
EX.CL/1241(XXXVIII) 

 

 

 

 

 اللجنة تقرير

 الفرعية لإلصالحات الهيلكية
 

http://www.au.int/


AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700      

Website: www.au.int 

 

 اللجنة الفرعية لإلصالحات الهيكليةاجتماع 

 2020يونيو  24

 ثيوبياإأديس أبابا، 

 

 

 ليزيجاألصل: إن

 

 

 مشروع

 ختاميةوثيقة الال

 

http://www.au.int/


 أوال: مقدمة
 2020يونيو  24في  "زوم"اإلنترنت على منصة  براجتمعت اللجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية ع .1

 هافرنسيس الحمدي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثل صالح برئاسة سعادة السيد 

ألمم المتحدة االقتصادية ورئيس اللجنة الفرعية لإلصالحات االدائم لدى االتحاد األفريقي ولجنة 

 الهيكلية.

 

 االجتماع الدول األعضاء التالية: تحضر .2

 

 الجزائر  مصر  ليبيا 
  العربية الجمهورية

 الصحراوية

 والجأن  إرتريا  مدغشقر  سيشل 

 بوتسوانا  إثيوبيا  مالي  جنوب أفريقيا  

 بوركينا فاسو  الجابون  المغرب  جنوب السودان 

 بوروندي  جامبيا  ناميبيا  توجو 

 تشاد  غانا   النيجر  زامبيا 

 الكونغو  غينيا  رواندا  زيمبابوي 

 الكونغو الديمقراطية جمهورية  كينيا     

 

 أعضاء وفود  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية االجتماع وشكرافتتح الرئيس، سعادة سفير  .3

. وأبلغ االجتماع مفوضيةبممثلي ال أيضا برح  و. وا لالضطالع بمهامهمحضرذين الدول األعضاء ال

رئاسة اللجنة الفرعية إلى الجمهورية الجزائرية ، أعاد السيد ديفيد بيير أن سفير سيشل، سعادةب

السيد  سعادةتدخل كرئيس مؤقت بعد مغادرة  . وذكر أن سعادة السيد ديفيد بييرالشعبية الديمقراطية

السابق ورئيس اللجنة الفرعية الشعبية رشيد بن لونس، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 لإلصالحات الهيكلية.

سفير  ،السيد ديفيد بييرسعادة  ،شكر الرئيس، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .4

 رئاسته.تحت سيشل على رئاسته وهنأه على العمل الذي أنجزته اللجنة الفرعية 

االجتماع بأنه تم عقد جلسة  ،أبلغ الرئيس، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .5

إلشراف العام لتنسيق وال مكتب اللجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية واللجنة الفرعية هيئة مشتركة مع

مناقشة الجدول الزمني للجنة الفرعية ل 2020يونيو  10المالية واإلدارية، في والشؤون  لميزانيةعلى ا

 تينالهياكل الجاهزة والتواريخ المحتملة للجلسة المشتركة للجن ستعراضلإلصالحات الهيكلية ال

 هيكل المعتمد حديثًا.خطة االنتقال واستراتيجية التمويل لل مراجعةل تينالفرعي

 

 بشأن اعتماد جدول األعمالثانيا: 
مشروع جدول األعمال المقترح  ،قدم الرئيس، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .6

 لالجتماع على النحو التالي:

 رئيس اللجنة الفرعيةلفتتاحية الكلمة اال (1

 جدول األعمالاعتماد  (2

 2020الهياكل العتمادها من قبل دورة المجلس التنفيذي في يوليو  بحث (3
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 لالتحاد األفريقي في الصين ةالدائم بعثةال 

 اللجنة األفريقية للطاقة 

 ما يستجد من أعمال (4

جدول األعمال  اعتمادجديدة من جدول األعمال. لذلك تم البنود الحول قترحات ملم تكن هناك تعليقات أو  .7

 كما هو مقترح.

 

 2020لمجلس التنفيذي لشهر يوليو اثالثًا. دراسة الهياكل التي ستوافق عليها دورة 

 

 فريقي في الصينلالتحاد األ ةالدائم بعثةال     

 ةالدائم بعثةالهيكل المقترح لمكتب الة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية باإلنابة مدير تعرض .8

 بين لالتحاد األفريقي في الصين. وأوضحت أن المكتب تم افتتاحه بعد اعتماد خطة عمل منتدى التعاون

. وأوضحت كذلك أن الخطة أشارت إلى 2015رج في ديسمبر وقمة جوهانسبخالل  اأفريقيو الصين

 د مبكر.في موع ،ينيجاالتحاد األفريقي إلنشاء مكتب تمثيلي في بالتي وجهتها الصين إلى دعوة ال

األخرى لالتحاد  ةالدائم بعثاتالهيكل المقترح ضعيف للغاية مقارنة بمكاتب ال أوضحت لالجتماع أن   .9

 تالهيكل المقترح تم ( موظفين فقط. وأوضحت أن  10رح ما مجموعه عشرة )قت  ااألفريقي، حيث 

ا إلى أنه من وجهة صياغته بما يتماشى مع والية هذا المكتب وكذلك مع قيود الميزانية. وأشارت أيضً 

إذا تم  3مستوى م يكون المنصب المسمى مستشار السلم واألمن في يجب أال   نظر الموارد البشرية، 

 مستوىفي  هم وفقًا لتسميات االتحاد األفريقي، فإن المستشارينوعلى هذا النحو.  بهذه التسمية االحتفاظ 

للسلم واألمن. موظف كبير يفة إلى ضرورة إعادة تسمية الوظ بشأن قترحم ةالمدير تقدمو. 5م

 .عامل النظافة وظيفةبالنسبة ل االستعانة بمصادر خارجية واقترحت أيًضا

مكتب رئيس  ةأن ممثلباالجتماع باإلنابة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية  ةمدير تثم أبلغ .10

لمزيد من شرح األساس المنطقي للهيكل المقترح والرد على جميع األسئلة  موجودةالمفوضية 

لالجتماع أن  رت الممثلةمكتب رئيس المفوضية. وذك ةالكلمة لممثل ى الرئيس حقأعطوالمطروحة. 

عند الحد األدنى مقارنة بالمكاتب األخرى في ضوء قيود الميزانية التي تم االحتفاظ به الهيكل المقترح 

 م بما يتماشى مع والية المكتبم  . وذكرت كذلك أن الهيكل ص  نابرالدول األعضاء في مختلف الم أثارتها

 بالفعل وبدأوا العمل في المكتب. تعيينهم أن بعض الموظفين قد تم مؤكدة 

مكتب الرئيس  ةوممثل باإلنابة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية ة  شكر رئيس االجتماع مدير .11

 الدول األعضاء عربتقترح المعروض عليهم. وأماللتقديم آرائهم بشأن الدول األعضاء أمام  بباالوفتح 

عدم وجود إشارة إلى اآلثار المالية للمكتب، وذكرت أنه سيكون من الصعب اتخاذ قرار إزاء  هاقلقعن 

ماشى مع والية ا من أنها ال تشعر بأن الهيكل المقترح يتهقلق عن الدول األعضاء أيضا عربت. وأابدونه

معلومات  مفوضية. ثم طلبت الدول األعضاء أن تقدم المفوضيةالمكتب وطلبت مزيدا من التوضيح من ال

 مفصلة عن الموظفين الذين يعملون بالفعل في المكتب وكذلك اختصاصاتهم.

 

 وأثارت الدول األعضاء الشواغل التالية بشأن المواقف المقترحة: .12

(؛ وافقت الدول األعضاء على إعادة تسميته 3م)السلم واألمن( ) فيما يتعلق بمنصب المستشار (أ

مستشار )السلم بجدل حول أن تسمية هذا المنصب أيضا كان هناك و". موظف كبيرصبح "يل

وفقًا ، كذلك األمر انطباًعا بأن الوالية الرئيسية للمكتب تتعلق بالسلم واألمن وليس تعطيواألمن( 

 والسياسية. يةاالقتصادمعنيا بالشؤون  يكونيجب أن بل للدول األعضاء، 



EX.CL/1241(XXXVIII) 
Page 3 

  

؛ تساءلت الدول األعضاء عما إذا كان (2ة )مواإلداري ةالماليموظف الشؤون فيما يتعلق بمنصب   (ب

 ، ونوع الخبرة المطلوبة.الدرجة المناسبةهذا المنصب في 

ظيفة واحدة ا إلى ومهتقليص؛ اقترحت الدول األعضاء (4لسكرتيرتين )خ.ع.أا يفيما يتعلق بمنصب (ج

 فقط.

 الجمع بين االثنين.عن سبب الدول األعضاء تساءلت بريد؛ ساعي  /خصوص منصب عامل نظافةب (د

ت محليا. ولذلك طلبشغلها بوضوح الوظائف التي سيتم يظهر  االقتراح ال أن   الدول األعضاءرأت  (ه

بما أنه يمكن تعيين  ،موظفين محليينشغلها بد جميع الوظائف التي سيتم يتحدب مفوضيةلأن تقوم ا

 محليا. موظفي الدعم

 على شواغل وأسئلة الدول األعضاء بتقديم بعض التوضيحات: مفوضيةردت ال .13

لم تتقاسم  ألنهامالية، اعتذرت المفوضية الثار توفر اآلفيما يتعلق بقلق الدول األعضاء من عدم  (أ

 مع الدول األعضاء.في هذا الشأن المعلومات 

الهيكل المقترح ال يتماشى مع والية المكتب، أوضحت  ول األعضاء من أن  فيما يتعلق بقلق الد  (ب

 والية المكتب.لتغطية أن الوظائف المقترحة في الهيكل تم اختيارها بعناية  مفوضيةال

على مراجعة  مفوضيةالمقترحة في الهيكل، وافقت الوظائف المخاوف واألسئلة حول البشأن  (ج

 .مقترحال

 ، صدر قرار الرئيس على النحو التالي:يةمفوضعلى توضيح ال بناءً  .14

  واالقتراحات التي أثارها شواغل لمفوضية مراجعة الهيكل المقترح مع مراعاة جميع اللينبغي

 االجتماع.

  للجنة الفرعية في اجتماع الحق. ا إلى قترح الجديد مع اآلثار الماليةملمفوضية تقديم اللينبغي 

  عن الموظفين الذين يعملون بالفعل في المكتب وكذلك  لمفوضية تقديم معلومات مفصلةلينبغي

 اختصاصاتهم.

 

 ة للطاقةفريقياللجنة األ –باء 

ر الطاقة وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي أنشئت بموجب القرلاألفريقية تعتبر اللجنة  .15

AHG/Dec.167 (XXXVII)  رؤساء الدول مر قمة مؤتالدورة السابعة والثالثين لالصادر عن

، 2001 ويولي 11عقد في لوساكا، زامبيا، في نلمنظمة الوحدة األفريقية الم ينوالحكومات األفريقي

إلى  15 منعقد منرسميا من قبل وزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن الطاقة في االجتماع ال توأطلق

 AU/EXP/EN/Declإعالن الجزائر بموجب  ،، الجزائرالعاصمة في الجزائر 2008فبراير  17

(III). للجنة األفريقية  الهيكل المقترحباإلنابة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية  ةمدير تعرضو

وظائف اعتمدتها الدول األعضاء للمرحلة ( 10)المكتب بالفعل عشر ه توجد في . وأوضحت أنللطاقة

 .إلى ذلك الحاجةإذا دعت وإضافة المزيد إعادة النظر ، مع إمكانية عييناتاألولى من الت

ذكرت كذلك أنه في ضوء الهيكل المعتمد مؤخرا إلدارة البنية التحتية في مفوضية االتحاد األفريقي،  .16

 المنوط بها. الوالية  تأدية يتسنى لها هناك حاجة إلى ترشيد الهيكل الحالي للجنة األفريقية للطاقة حتى 

لتحتية والطاقة في مفوضية االتحاد األفريقي وكذلك المدير أن مدير إدارة البنية ابثم أبلغت االجتماع 

مزيد من اللتقديم  على أهبة االستعداد ان االجتماع وهماالتنفيذي للجنة األفريقية للطاقة يحضر

ة أعطى الرئيس الكلمة لمدير البنية التحتية والطاقة في مفوضيوالتوضيحات حول الهيكل المقترح. 

 االتحاد األفريقي. 
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الكلمة، االجتماع بأن الهيكل  هتناول عند مفوضية االتحاد األفريقي، لمدير البنية التحتية والطاقة  أفاد .17

قال أيضا إنه  المقترح يتماشى مع والية كل من اللجنة األفريقية للطاقة وإدارة البنية التحتية والطاقة. و

 معها. تكامل، وإنما يالطاقة قسممع  يةازدواجتكون هناك ال حتى قترح بعناية مال تم استعراضقد 

لتكملة عرض الهيكل المقترح للجنة  مدير التنفيذي للجنة األفريقية للطاقةلل الكلمة أعطى الرئيس  .18

 :ط الضوء بشأن الهيكل المقترح على النحو التالياألفريقية للطاقة. وسل  

"اللجنة األفريقية للطاقة" التي   "اللجنة األفريقية للطاقة" بوضوح شديد في اتفاقإبراز والية تم  (أ

فريقيا مؤسسة أفريقي، كما ت ظهر أهمية أن تمتلك ت ظهر األهمية الكبيرة لقطاع الطاقة في االقتصاد األ

األخرى في العالم  اطقومتخصصة للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على غرار المنكرسة طاقة ملل

ومنظمة أمريكا الالتينية  االقتصاديفي الميدان  تنميةلمنظمة التعاون وال مثل وكالة الطاقة الدولية

 .لدول أمريكا الجنوبية للطاقة

، قدم لمحة عن وضع قطاع الطاقة في معززةو ةاللجنة األفريقية للطاقة قوي تكونإلبراز أهمية أن   (ب

 :فريقيا على النحو التاليأ

o :( على الكهرباء، قيينري٪ من األف50مليون أفريقي )حوالي  600ال يحصل  قطاع الكهرباء

من االستثمار العالمي في فقط ٪ 4 إالفريقيا ال يمثل أفي حين أن االستثمار في هذا القطاع في 

 .٪ من سكان العالم17فريقيا هي موطن أنظام اإلمداد بالكهرباء على الرغم من أن 

o  وقود الطهي مليون أفريقي ليس لديهم إمكانية الوصول إلى  900 رب االطهي النظيف: ما يق

لهما تأثيرات سلبية متعددة اللذين  يستخدمون الفحم وحطب الوقود بشكل رئيسي هم النظيف و

 .على الصحة والبيئة

o مصادر الطاقة الشمسية على سبيل المثال، أغنى  مجال في ،الطاقة المتجددة: تمتلك أفريقيا

تنطبق هذه ومركبة العالمية. ٪ من القدرة ال1الطاقة الشمسية في العالم ولكنها تمتلك أقل من 

 .الطاقة المتجددة األخرىمصادر النسبة المنخفضة أيًضا على 

o   باقي  في ٪ فقط 5فريقيا بينما يمثل أشمال  إقليم٪ من مزيج الطاقة في 50الغاز الطبيعي: يمثل

٪ من االكتشافات العالمية الجديدة في السنوات العشر 40فريقيا، على الرغم من أن أأنحاء 

 .فريقياأألخيرة تقع في ا

o   من اإلنتاج 75٪ من اإلنتاج العالمي للنفط الخام، وتصدر 10فريقيا أالنفط الخام: تنتج ٪

التي أفريقيا القارة الوحيدة في العالم  هذا من يجعلووتستورد جميع المنتجات النفطية تقريبًا. 

 .اصافي اومستورد اصافي ارمصد  تعتبر 

تم  2011ي وافق عليها المجلس التنفيذي للجنة األفريقية للطاقة في عام ذكر أن الوظائف العشر الت (ج

، 5م -قسم، رئيس 6م -التنفيذير شغلها هي: المدي تم المناصب التيوشغلها باستثناء وظيفة واحدة. 

، 2م-االتصاالت  وظف، م3م -للسياسات موظف كبير ، 4 م -التعاون الدولي الرئيسيموظف 

، 4.ألفع.خ –موظف استقبال /سكرتير، 5.ع.ألفخ –، مساعد إداري 2م -الشؤون المالية وظفم

 .7خ.ع.باء -سائق
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( 2وظائف؛ ) 8 -استراتيجيات الطاقة واألبحاث والدعم قسم (1قدم الهيكل المقترح الذي يشمل: ) (د

وظائف؛  5 -دارية اإل الشؤون ( وحدة3وظائف، ) 8 -نظام معلومات الطاقة وإحصاءات الطاقةقسم 

 .وظائف 4 -( مكتب المدير التنفيذي4)

وظائف معتمدة بالفعل منذ عام  10وظيفة،  25ذكر أن مجموع الوظائف في الهيكل المقترح هو  (ه

دوالر  مليون 1,125 وظيفة إضافية. وذكر أيضا أن التكلفة الحالية للهيكل الحالي هي 15و 2011

 .للهيكل المقترحبالنسبة ماليين  3والتي سترتفع إلى  أمريكي

اختتم عرضه بتقديم خالص شكره للبلد المضيف للجنة األفريقية للطاقة، الجمهورية الجزائرية  (و

 .دعمها المستمر لعمليات وأنشطة اللجنة األفريقية للطاقةعلى  الشعبية، الديمقراطية

بشأن ل األعضاء الدو تساءلت. وقدم إليهاقترح الممالفرصة الكالم حول  لدول األعضاءاالرئيس أعطى  .19

زيادة الميزانية من  تساءلت بشأنالجديدة. كما  وظائفاألساس المنطقي للهيكل المقترح حديثاً وعدد ال

قترح السابق عن الذي تم تقديمه معن سبب اختالف الأيضا  تتساءلوماليين.  3مليون إلى أكثر من 

 .العام الماضي

حيث تتقلص معظم  19-كوفيد االقتصادي الحالي بسببأشارت الدول األعضاء أيًضا إلى االنهيار  .20

 مما يجعل من الصعب عليها الوفاء بمساهماتها. إن ،اقتصادات الدول األعضاء، إن لم يكن جميعها

النظر في هذا الهيكل الجديد أن نأخذ في االعتبار عند  جدا المهممن و، ةغير مسبوق  19-كوفيد جائحة

  بموجب اتفاق تعملإلى أن اللجنة األفريقية للطاقة  ت. وأشارواقعيةوالل التكاليف القدرة على تحم  

 موظفين على أساس أن الهيكل سيزداد في النهاية. 10 يتألف مننشئت في البداية بهيكل وأ  

قترحات بشأن الوظائف التي يمكن إلغاؤها من أجل تخفيض الميزانية اإلجمالية مقدمت الدول األعضاء   .21

-  سياسات يفتي موظف أنه يمكن دمج وظها بروشعوأعربت عن مع ضمان بقاء الوظائف الرئيسية. 

اإلبقاء  أو في حالةالتصميم الجرافيكي،  -سياسات موظف وخبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، 

قد ال تكون كافية  2بدرجة م ةماليالشؤون الأن وظيفة موظف رأت كما درجتيهما.  ضف، يجب خعليهما

 تواقترحوأنه يجب أن يكون هناك مساعد محاسب للعمل بشكل وثيق مع موظف الشؤون المالية. 

 -تخفيض وظائفو؛ رأن المدير التنفيذي يمكن أن يقوم بهذا الدو ا ترى، ألنه4م بدرجةالوظيفة إلغاء

 (، ودمج بعض1إلى وظيفة واحدة ) 3من – لطاقةل ينحصائيالخبراء اإل -للسياسات الموظف الكبير 

 ائففي قسم سياسات واستراتيجيات ودعم الطاقة، وخفض عدد وظ للسياسات وظائف الموظفين الكبار 

السائقين يمكن أن أحد ا ترى ألنه وظيفة ساعي البريد إلغاءإلى وظيفة واحدة، و يندارياإل ينمساعدال

 .أيًضاوظيفة ال هأن يشغل هذ

 :للرد على شواغل الدول األعضاء على النحو التالي مفوضيةالفرصة لل أتيحتثم  .22

قترح المقدم للدول األعضاء العام الماضي؛ من المهم مقترح والمفيما يتعلق باالختالف بين هذا ال (أ

. 2019قدم إلى اللجنة الفرعية في نوفمبر الحالي يختلف عن الهيكل الم المقترح أن نالحظ أن الهيكل

وإدارة البنية التحتية اللجنة األفريقية للطاقة  كل من يالجديد مع تفويضالمقترح يتماشى الهيكل و

والطاقة في المفوضية. وقد تم تطويره مع مراعاة الهيكل المعتمد حديثًا لقسم الطاقة والذي تمت 

 .وقسم الطاقةاللجنة األفريقية للطاقة  لذلك، ال يوجد تداخل بين( له. 3الموافقة على ثالث وظائف )

كما تمت الموافقة عليه  6م مستوىعلى علما بالتعليق إلبقاء المدير التنفيذي  مفوضيةأحاطت ال  (ب

 .1مد مسبقا بدال من
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الشؤون  وظفالمالية إلى الهيكل ألن مالشؤون  -علما بإضافة مساعد محاسب مفوضيةأحاطت ال (ج

 .فيكي وحده ال 2ة مالمالي

؛ من المهم أن نالحظ أن المنصب 4م -موظف التعاون الدولي -السياسات يموظفكبير فيما يتعلق ب (د

بالفعل  وقد تم تعيين الموظف 2011في عام المجلس التنفيذي  بالفعل من قبل الموافقة عليهت قد تم

 سعادة رئيس المفوضية. من قبل

ه ؛ تجدر اإلشارة إلى أن هذ2م-تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات -السياسات فيما يتعلق بموظف (ه

بيانات للنظام إدارة بيانات الطاقة وقاعدة  الديهاللجنة األفريقية للطاقة  ألنالوظيفة ضرورية 

الذي يحتاج إلى خبير بالمؤهالت اإلنترنت األمر  علىبها الخاص  احصائية للطاقة وموقعهاإل

 .لإلدارةوالمهارات الالزمة 

فيما يتعلق بمنصب مصمم الجرافيك؛ تجدر اإلشارة إلى أنه من المفترض تصميم جميع المطبوعات  (و

بما في ذلك منشورات الطاقة ودعم موظف  عالمالرسومية والمعلوماتية ألغراض االتصال واإل

وتنفيذ سياسات واستراتيجيات  إعداد االتصال الذي يتمثل دوره في قيادة وحدة االتصاالت من خالل 

في حين يقدم مصمم الجرافيك الدعم في العمل وأخرى.  مهام من بين ، االتصال الداخلية والخارجية

 اترونشالمالجرافيكي اإلبداعي لجميع شبكات االتصال والمواد بما في ذلك الموقع اإللكتروني و

 .الطاقةالمتعلقة ب

تحت األقسام إلى مساعد إداري واحد تحت  (2) داريينعلما بدمج مساعدين إ مفوضيةأحاطت ال (ز

 .األحداث للمؤسسات تنظيم و مراسمة لتحمل مسؤوليات اإلدارة العامة والياإلدارالشؤون وحدة 

الضوء على أهمية قسم نظام معلومات الطاقة وإحصاءات الطاقة حيث يفترض  مفوضيةطت السل   (ح

معلومات ل وطنيالنظام الوتحسين  إلنشاء 55عضاء الـ اللجنة األفريقية للطاقة الدول األ دعمتأن 

يجب تحديث معلومات و جميعها. إن لم يكن امعظمهغير موجود لدى ضعيفًا أو كان  الطاقة الذي

 .من الموظفين في هذا القسمأكبر  مما يتطلب عددا الطاقة الوطنية لجميع الدول األعضاء سنويًا

إحصاءات  مجال فياللجنة األفريقية للطاقة  أدوار في ازدواجية أنه ال يوجد  مفوضيةأكدت ال (ط

المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء والمجموعات االقتصادية  الطاقة ودور

 بشكل أساسي في المجال االجتماعي واالقتصادي فقط. كما ال يوجد لدىالمرصد  عملاإلقليمية. وي

اللجنة األفريقية  جمع بيانات الطاقة وتعتمد فقط علىلأي أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 .في جمع إحصاءات الطاقة والتحقق منها ونشرهاللطاقة 

 4هو الخبراء اإلحصائيين -للسياسات منصب الموظف الكبير الحد األدنى من الوظائف المطلوبة ل (ي

الموظف  مفترض أن يتواصلسالسة. وتجدر اإلشارة إلى أنه من الب موظفين لضمان تشغيل القسم

لطاقة مع جميع البلدان األفريقية لتوفير التدريب للخبراء ل حصائيالخبير اإل –للسياسات الكبير 

الوطنيين، وجمع البيانات والتحقق من صحتها، وإجراء التحليالت، وإعداد ورقة سياسات الطاقة 

كافة ضمان جمع وية والقارية. الطاقة على المستويات الوطنية واإلقليماإلحاطة بشأن مسائل و

تقارير اإلحصاءات ألغراض اتخاذ القرار إعداد االتصال وجهات إحصاءات الطاقة من خالل 

 .والتخطيط في الدول األعضاء

البرامج واالستراتيجيات  قسمالمقترح ل للسياسات  الكبير القطاعيالموظف  أن مفوضيةأوضحت ال (ك

كوكالة متخصصة تحتاج إلى خبراء متخصصين في للطاقة اللجنة األفريقية  والدعم يمثل طبيعة

الزم للدول تقديم الدعم الفني الكي يتسنى للجنة األفريقية للطاقة العديد من القطاعات الفرعية للطاقة 

جميع القطاعات الفرعية المذكورة مهمة وتعتبر المتعلقة بالطاقة. سائل في الماألعضاء والمفوضية 
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متعددي موظفين للغاية وحاسمة بالنسبة لقطاع الطاقة األفريقي. وفي هذا الصدد، فإن وجود 

 .قطاع الطاقةبالنسبة لممارسة مجدية  يعتبر التخصصات ال

، كان قرار الرئيس هو دعم الهيكل المقترح، بعد إجراء التغييرات مفوضيةال التوضيح المقدم من عقب  .23

 :المقترحة من الدول األعضاء

 بعض الوظائف في الهيكل المقترح؛ تخفيض  (أ

 ؛رأن المدير التنفيذي يمكن أن يؤدي هذا الدو الدول ترى ، ألن4-درجة ممن  وظيفة الإلغاء  (ب

إلى وظيفة واحدة ( 3)م لطاقةالخبير اإلحصائي ل -للسياسات  الموظف الكبير  صبامن تخفيض  (ج

 (؛1)

 سياسات واستراتيجيات الطاقة والدعم؛ قسمتحت  للسياساتمناصب الموظفين الكبار  بعضدمج  (د

 إلى وظيفة واحدة تكون مسؤولة أمام المدير التنفيذي؛ يندارياإل ينمساعدالعدد وظائف  تخفيض (ه

 أيًضا؛ وظيفةال هأن أحد السائقين يمكن أن يشغل هذا ترى نهساعي البريد أل وظيفةإلغاء  (و

 .1م نات وتصميم الجرافيك إلىوظائف خبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيادرجة  خفض (ز

 

 خاتمةرابعا: ال

ءه شكر زمالأن الجلسة بعد الشعبية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، سعادة الرئيس اختتم .24

على الجميع وأنه سيكون هناك  التقرير سيتم توزيع هأنبعلى مشاركتهم في االجتماع. وأبلغ االجتماع 

والهياكل التي تمت مناقشتها والتي ستقدم بعد ذلك إلى لجنة الممثلين اجتماع الحق العتماد التقرير 

 لبحثها. الدائمين
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 العدد الرتبة المنصب

 مكتب المدير التنفيذي

 P6 1 المدير التنفيذي

 GSA5 1 ة إدارية مساعد

 P2 1 اإلعالم  مسؤول

 قسم السياسات واالستراتيجيات والدعم

 P5 1 رئيس قسم 

 P4 1 مسؤول بناء القدرات وتقديم الدعم للبلدان

 P3 1 الطاقات المتجددة مسؤول 

 P3 1 ة يالطاقالفعالية سؤول م

 P3 1 النفط والغاز في مجال بحاثاألسؤول م

 P3 1 تكنولوجيا منتجات الطاقةمسؤول 

 P3 1 وضع النماذج الطاقة واقتصاد مسؤول 

 ةيالطاقئيات حصااإلو نظم المعلوماتقسم 

 P5 1 قسم رئيس 

 P3 3 خبير إحصائيات 

 P3 1 خبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات 

 P1 1 جرافيك المصمم 

 ة والمالية والدعمياإلدار الشؤون وحدة

 P2 1 مسؤول الشؤون المالية 

 GSA5 1 مساعد محاسب 

 GSA5 1 مساعد إداري 

 GSA4 1 سكرتير استقبال 

 GSB7 1 سائق 

 GSB7 1 ساعي بريد

 22  إجمالي الموظفين 



 

 هيكل تنظيمي مستحدث

الوظائف المعتمدة

الوظائف الجديدة

الوحدات

                  P6

                                       P5                                                                  P5                                          

                   P2

                GSA5 

                    GSA4     

P3                                        

P3                                      

                                        P4

                     P2

                    GSA4  

GSB7          

GSB7             

P3                                    

P3                                                 

  

P3                                   

                         P3 

                             P3

                                      P3 

                                              
           P3

                      P1

GSA5                

GSA5               
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تسويات مقر العمل عالوة الزوج/الزوجة عالوة األطفال اإلسكان المعاشات التقاعدية

54% 5% $250 19%

الحالة الزوجية الزوج/الزوجة األطفال / دولي األطفال /محلي الجموع
   % من المرتب 

األساسي

  5 % من المرتب 

األساسي
لكل طفل 20.83   بدل مستخدم

1 المدير التنفيذي P6 1 دولي  متزوج 1 4 5 61,023.00      32,952.42        3,051.15        1,000.00             23,544 13,565.41        40,000.00        175,135.98         

2 رئيس قسم سياسات الطاقة P5 1 دولي  متزوج 1 4 5 50,746.00      27,402.84        2,537.30        1,000.00             23,544 11,743.44        40,000.00        156,973.58         

3 الدعم القطري و بناء القدرات P4 1 دولي  متزوج 1 4 5 42,879.00      23,154.66        2,143.95        1,000.00             23,544 9,823.66          40,000.00        142,545.27         

4 موظف رئيسي مسؤول عن نظام معلومات الطاقة P3 10 دولي  متزوج 1 4 5 47,725.00      25,771.50        2,386.25        1,000.00             18,540 10,609.27        40,000.00        146,032.02         

5 ة موظف الشؤون المالية واإلداري P2 8 دولي  متزوج 1 4 5 38,025.00      20,533.50        1,901.25        1,000.00             18,540 8,673.48          40,000.00        128,673.23         

6 أخصائي البالغات والمنشورات P2 1 دولي  متزوج 1 1 2 31,073.00      16,779.42        1,553.65        250.00                18,540 7,128.27          40,000.00        115,324.34         

7 مساعد إداري GSA5 1 دولي  متزوج 1 1 2 15,758.00      8,509.32          787.90           250.00                18,540 3,722.19          40,000.00        87,567.41           

8 مساعد إداري لشؤون البروتوكول GSA5 1 دولي  متزوج 1 4 5 15,758.00      8,509.32          787.90           1,000.00             18,540 3,722.19  DA     40,000.00        88,317.41           

9 سائق GSB7 8 محلي متزوج 1 1 10,912.00      545.60           -                      1,667.92          -                   13,125.52           

10 سكرتير/ موظف إستقبال  GSA4 1 دولي  متزوج 1 1 2 12,834.00      6,930.36          641.70           250.00                18,540 3,042.40          30,000.00        72,238.46           

المجمـوع اإلجمالـي 10.00    10.00       27.00             -                  37.00              326,733.00     170,543.34      16,336.65      6,750.00             181,872.00      73,698.23        350,000.00      1,125,933.22      

بند الميزانية المرتبات والبدالت

رمز الحساب  _______________________

اسم اإلدارة / المكتب اإلقليمي عام  2020

الزوج/الزوجة عالوة الزوج/الزوجة عالوة األطفال

المسمى الوظيفي العدد الرتبة الدرجة دولي  محلي المجموع

الهيكل الجديد

1 مدير 1 P6 1 1 4 62 760 33 890 3 138 1,000 23,544 13 952 40,000 178 283

2 رئيس قسم 2 P5 1 2 8 101,492 54,806 5,075 2,000 47,088 22,562 50,000 283,022

3 الدعم القطري و بناء القدرات 1 P4 1 1 4 42,879 23,155 2,144 1,000 23,544 9,532 40,000 142,254

4 اطار سامي 9 P3 1 13 36 339,777 183,480 16,989 9,000 166 925 75,532 160,000 951 703

5 2 اطار P2 1 5 12 62,146 33,559 3,107 3,000 37 094 13,815 130,000 282 722

6 موظف 1 P1 1 1 4 25 523 13 782 1 276 1,000 18 547 5 674 40 000 105 803

7 سائق  1 GSB7 1 2 4 13,870 0 694 1,000 0 3,083 26,400 45,047

8 مساعد إداري 3 GSA5 1 3 12 47,346 25,567 2,367 3,000 55,642 10,525 120 000 264 447

9 سكرتير/ موظف إستقبال  1 GSA4 1 1 4 12,834 6,930 642 1,000 18,547 2,853 40,000 82,806

10 مسير صندوق البريد 1 GSB7 1 2 4 15,758 8,509 788 0 0 3,503 13,200 41,758

المجموع 22 724 385 383 678 36 219 22,000 390 931 161 031 659 600 2 377 843

األطفال

جدول 4: الهيكل المقترح الذي يتعين الموافقة عليه

المعاليين

المرتب األساسي
بدل تسوية مقر العمل 

% 54

بدل اإلعالة

بدل اإلسكان

مخطط المعاشات التقاعدية 

)19 % من المرتب 

األساسي(

بدل التعليم

جدول 1: الهيكل الحالي

المسمى الوظيفي رتبة درجة

المعاليين

المرتب األساسي بدل التعليم محلي / المجموع 

دولي
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