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التقرير المرحلي عن انتخابات المؤتمر العام الدائم الثاني
للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي
 -1يذكر المجمس أنو اعتمد المقرر

EX.CL/DEC.716

بشأن المجمس االقتصادي واالجتماعي

والثقافي خالل دورتو العادية الحادية والعشرين المنعقدة في أديس أبابا  ،إثيوبيا في يوليو
 . 2012كمف ىذا المقرر  ،من بين أمور أخري  ،المفوضية باتخاذ الترتيبات الالزمة
إلجراء االنتخابات لممؤتمر العام الدائم لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في التاريخ
المحدد وفقا لممقرر

)EX.CL./DEC.656(XXI

والنظام األساسي لممجمس .

إطار االنتخاب:
 -2استجابة لذلك شرعت المفوضية في وضع إطار االنتخابات الذي من شأنو تسييل إنجاز
ىذه الميمة في التاريخ المحدد .ويتضمن اإلطار أربعة عناصر أساسية عمى ىي:
أ .الدعوة لتقديم الطلبات :قبل انعقاد مؤتمر القمة ،قامت األمانة في المفوضية بالدعوة

لتقديم الطمبات يوم  29يونيو عام  2012عمما بأن الفترة القانونية لممؤتمر األول لممجمس
االقتصادي واالجتماع والثقافي سوف تنتيي يوم  7سبتمبر  .2012وبعد .صدور قرار

القمة ،حددت المفوضية موعدا نيائيا ىو  31اغسطس  2012الستالم الطمبات.
ب .عملية استالم وفرز الطلبات :قامت األمانة العامة في المفوضية بعممية استالم الطمبات
ووضع العالمات عمييا لمعضوية عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية وفقا لمنظام
األساسي .كمفت األمانة العامة بفيرسة جميع الطمبات وارسال اإلق اررات ولكن دون اتخاذ
ق اررات بشأن التقييم أو األىمية.
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ج .إجراءات للتحقق وتقييم األهلية :قام رئيس المفوضية بإنشاء لجنة مشتركة بين اإلدارات
تضم جميع أقسام المفوضية ذات الصمة بما في ذلك مكتبا الرئيس ونائب الرئيس واألمانة
في مديرية المجتمع المدني والميجر األفريقي و مكتب المستشار القانوني ومديرية التخطيط
االستراتيجي ومكتب المراجعة الداخمية ومديريتي المالية والمؤتمرات لتقييم وفحص الطمبات
وتحديد أىمية المرشحين لمعضوية وفقا لممادة  6من النظام األساسي لممجمس االقتصادي
واالجتماعي والثقافي التي تحدد المعايير لمعضوية .وعمل ممثل مكتب الرئيس رئيسا
لمجنة
د .إدارة االنتخابات :اسند إلي مكتب المستشار القانوني مسؤولية وضع المبادئ التوجييية
االنتخابية واجراء االنتخابات وفقا لذلك.
نتائج عملية التحقق والتقييم
 -3حددت المجنة الخطوط الزمنية ليذه العممية وكان من المتوقع أن تسيل نتائج عممية

التحقق اجراء انتخابات مبكرة بين شيري سبتمبر وأوائل نوفمبر  .2012بيد أن ،العممية قد

تأخرت وتم تمديد الدعوة لتقديم الطمبات مرتين ألن عممية التقييم شممت عددا قميال من
المرشحين المؤىمين .وقد تم استالم عدد وافر من الطمبات ولكن الذي يتناسب مع المؤىالت
المطموبة كان محدود جدا  .اجتمعت المجنة مرتين من  12-10أكتوبر  2012ومن 7-5
مارس  2013الستعراض مئتين وتسعة عشر طمبا ( )219من الطمبات الواردة من
المنظمات غير الحكومية األفريقية منيا اثنان وخمسون فقط ( )52تتطابق مع متطمبات
األىمية المحددة في النظام األساسي لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي .خمصت
المجنة إلى أنو إذا كان تقرر أجراء االنتخابات عمى ىذا األساس بما في ذلك الحالة التي
يوجد فييا مرشح واحد فقط  ،فإن العدد اإلجمالي لمعضوية سيكون سبعة وثالثين ( )37من
العدد المطموب وىو مائة وثالثين ( )130عضوا ،باستثناء العشرين ( )20منظمة من
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الميجر األفريقي حيث إن إطار مشاركتيم لم يتم وضعو .ومن المعتقد أن سبعة وثالثين
( )37عضوا لن يكونوا قادرين عمى العمل نظ ار لعدم اكتمال النصاب القانوني ،وال يمكن
عمى أي حال ،االضطالع بميام المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي عمى نحو فعال.
ثم أوصت المجنة بتأجيل االنتخابات لتمكين عدد كاف من التمثيل وانتشار التوازن اإلقميمي
لمنظمات المجتمع المدني من الدول األعضاء األربع والخمسين (.)54
تمديد الدعوة لتقديم الطلبات
 -4وقبمت المجنة ىذه التوصية وقامت بتمديد الدعوة لتقديم الطمبات حتى  30يونيو 2014

لمسماح لمجموعة أوسع بتقديم طمباتيا لمعضوية في محاولة تحقيق النصاب القانوني .في
سياق المشاورات بين اإلدارات حول تقرير المجنة ،الحظ مكتب المستشار القانوني أن

النصاب القانوني يكتمل بحضور حوالي ستة وستين ( )66عضوا .وقد اجتمع ممثمو
المجتمع المدني األفريقي أيضا مع رئيس المفوضية لمتعبير عن قمقيم إزاء التأخير في
عممية انتخابات المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي .الحظت منظمات المجتمع
المدني األفريقي أن المجنة قد واجيت مشكمة مماثمة في فترة المؤتمر العام المؤقت تحت
إشراف البروفيسور وانجاري ماثاي ولكن تم التغمب عمى العقبة قبل الشروع في حممة
التوعية التي مكنتو من الحصول عمى العدد المطموب والتوازن اإلقميمي وانتشار المرشحين.
أقرت المجنة وجية نظر المجتمع المدني بوصفيم أصحاب المصمحة ،وسعت إلى مواءمة
وجيات نظرىم في البحث عن حل ليذه المشكمة.
تأمالت حول العملية
. -5يتضمن طمب التوعية نتيجتين منطقتين .فإنو يتطمب مرحمة أطول مما كان متوقعا في
البداية .وان العممية تتطمب شيرين أو ثالثة أشير لمتنفيذ ومرحمة تخطيط من شأنيا أن
تسيل جوالت التوعية وحمالت التحفيز عبر الدول أو المناطق المختمفة مع التركيز عمى
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"المناطق البؤر" حيث يوجد مرشح واحد أو ال يوجد لدييا مرشحون مؤىمون .ثانيا ،فإن ذلك
يتطمب تحويل النفقات .وان ميزانية  2014تم االنتياء منيا في وقت سابق من عام
 2013مع افتراض ضرورة استكمال عممية انتخابات المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي بحمول ديسمبر عام  .2013وىكذا ،وضعت حكما لوظائف قانونية عادية .وعممية،
من الضروري ،اعتماد عناصر وبنود اإلنفاق وبنود الميزانية لدعم التوعية االنتخابية
وحمالت التحفيز.
-6وفي ضوء ىذا ،قررت المجنة تمديد الدعوة لتقديم الطمبات حتى  30يونيو  ،2014ووضع
استراتيجية لمتوعية وحممة التحفيز تتضمن تمديد الدعوة األخيرة لتقديم الطمبات حتى

أغسطس عام  2014ويتم التشاور مع المجمس من خالل لجنة الممثمين الدائمين حول
تقديم التوصيات بشأن طريق المضي قدما.
االعتبارات األساسية
 -7وفي تقديم التوصيات لمنظر فييا ،ترى المجنة أنو من الضروري توفير معمومات مستكممة
عن الوضع الراىن .اعتبا ار من اآلن ،وبعد الدعوة الثالثة لتقديم الطمبات ،تمقت المجنة
ثالثمائة وثالثة ( )303طمبا ،بزيادة قدرىا ( )90أكثر من سابقتيا .بعد تقييم ىذه الطمبات،
اعتبر حوالي أربعة وستين ( )64مرشحا مؤىمين بما في ذلك خمسة وخمسون ( )55طمبا
عمى المستوى الوطني ،وثالثة عمى المستوى اإلقميمي وستة ( )6عمى المستوى القاري.
الحظت المجنة المشتركة بين اإلدارات أنو إذا كان من المقرر إجراء االنتخابات عمى ىذا
األساس عمى جميع المستويات حتى في البمدان التي لدييا مرشح واحد ( )1أو مرشحان
اثنان فقط ( )2مؤىالن (الوطنية واإلقميمية والقارية) ،فإن العدد اإلجمالي من األعضاء
المنتخبين سوف يكون اثنين واربعين ( )42من العدد المطموب وىو مائة وثالثون ()130
عضوا متوقعا (باستثناء عشرين ( )20عضوا من الميجر) .وقد الحظ مكتب المستشار
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القانوني أن النصاب القانوني المطموب سيكون ستة وستين ( )66عضوا وألن ىناك أيضا
ستة ( )6أعضاء مرشحين من المجنة بالتشاور مع الدول األعضاء (المادة ( 4د) من
النظام األساسي لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي) ،فإن العدد المطموب الكتمال
النصاب القانوني سيكون حوالي ثمانية عشر ( )18مرشحا اضافيا ويمكن االفتراض بأن
ىذا النقص قد يحدث من خالل حممة التوعية والتحفيز التي تستمر حتى نياية شير
أغسطس عام  2014وىذا من شأنو أن يمكن من اجراء ىذه االنتخابات أن تجرى في
أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر عام .2014
 -8لحممة التوعية فوائد أخرى .من شأنيا ان تساعد عمى تنشيط أجندة المجمس االقتصادي
واالجتماعي والثقافي وتعبئة المجتمع المدني األفريقي بشأن أىدافو وتقييم مساىمتو في
االتحاد األفريقي وتنشيط برنامجو المرتكز عمى الشعوب لمصمحة الجميع.
 -9وحتى مع ذلك ،ىناك قضية أوسع أيضا تتطمب اىتماما عاجال .وان نتائج عممية التقييم
والتحقق لمجنة تبرز حقيقة أن معظم منظمات المجتمع المدني غير مؤىمة ألنيا ال تستطيع
تمبية شروط األىمية المنصوص عمييا في المادة ( )6من النظام األساسي لممجمس
االقتصادي واالجتماعي أن "الموارد األساسية ليذه المنظمات يجب اال تقل عن خمسين (
 )%50من مساىمات أعضاء المنظمات " .رأت المجنة أنو اذا تم تخفيض ىذا الحد إلى
ثالثين ( ، )%30فإنو سيسيل القاعدة االنتخابية المناسبة لتفعيل مؤتمر المجمس
االقتصادي واالجتماعي والثقافي المقبل." .ان مواطن الضعف تكمن في متطمبات المؤىالت
المالية" وبالتالي ،فيي شروط تأىيل مالي .مشاورات لجنة الممثمين الدائمين نصت عمى
ىذا الشرط الذي وافق عميو المجمس يؤدي إلى اعتماد النظام األساسي لممجمس االقتصادي
واالجتماعي والثقافي  .قد تم التأكيد عمى ضرورة قيام المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي كجياز سياسي عمى "األصوات األفريقية األصيمة" التي ال يمكن التحكم تم التحكم
فييا عن بعد وليس وحيا ينزل

من السماء .وبالتالي ،فإنيا حددت المتطمب المالي

"لممنظمات غير الحكومية األفريقية ".ويشكل الشرط اآلن تحديا ألن العديد من المنظمات
غير الحكومية المؤىمة سابقا الراعية قد جذبت اىتمام الراعين من الخارج ،الذي كانت
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أعضاء في المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ولكن تعد أعضاء فيو في وقت
الحق.
بحث التوصيات والخيارات

-10

مع األخذ في االعتبار ما سبق ،توصي المجنة بالخيارات التالية لمبحث من قبل لجنة

الممثمين الدائمين والمجمس:
أ) بأن يأتي تعميق و/أو تخفيض معايير األىمية ( )%50من الموارد المالية من مساىمات
االعضاء :رأت المجنة المشتركة بين اإلدارات أن "وتعميق ىذا المعيار سيكون لو أثير
عمى جعل الكثير من المرشحين مؤىمين وأن العديد من المرشحين سيكونون مؤىمين
إذا كانت حصة المساىمات المالية لألعضاء في حدود (" .)%30عند النظر في ىذا
الخيار ،يتضح أنو يحتاج المجمس إلى التفكير مميا في االىتمامات التي أثيرت حول
ىذا الحكم أصال ،وأن منظمات المجتمع المدني التي ليا صوت في العممية السياسية
ينبغي أن تتقاسم خصائص األصالة والشرعية كأصحاب مصمحة وأال تكون "منظمات
غير الحكومية " مدفوعة من الخارج .وعالوة عمى ذلك ،فإن تخفيض نسبة المساىمة
الداخمية ( )%50الى ثالثين ( )%30سيسبب مخاطر وعدم االتساق الداخمي .تتطمب
معايير منح صفة المراقب لدى االتحاد االفريقي أن يأتي ( )٪66من المساىمة في
الموارد من الداخل .وىل ستحتاج منظمات المجتمع المدني التي ليا صفة مراقب الى
( ،)٪66في حين تحتاج منظمات المجتمع المدني في المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي ،الذي وىو جياز السياسة ،إلى أقل من نصف ( )٪66إذا تم تخفيض شرط
المساىمة الى ()٪30؟ وىل يتطمب صانع السياسة أقل من نصف المتطمبات لممنظمة
التي ليا صفة مراقب؟ كيف يمكن أن يؤثر ىذا عمى النفوذ الخارجي عمى عممية صنع
السياسية؟
ب) تمديد الدعوة لمطمبات المتطابقة مع حممة التوعية والتحفيز لمحصول عمى مجموعة
كافية من المرشحين عمى الحد األدنى وفوق المتطمبات :استنادا إلى تجربة المؤتمر
المؤقت لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي عمى النحو الذي دعا إليو المجتمع
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المدني ،والمجنة ،وقد شرعت لجنة الممثمين الدائمين والمجمس في السماح لممفوضية
بتمديد الدعوة لتقديم الطمبات إلى أغسطس عام  2014الستيعاب حممة التوعية والتحفيز
المالئمة في يوليو  /أغسطس عام  .2014سوف تركز الحممة عمى الدول واألقاليم التي
ليست لدييا طمبات كافية .تسير وفقا لتجربة المؤتمر المؤقت ،يتوقع أن يحقق ىذا
نتائج فوق الحد األدنى من المتطمبات .ومع ذلك ،فإن ىذا الخيار يتطمب تحويل بعض
النفقات لدعم متطمبات الحممة .ىناك موارد كافية في الميزانية الحالية لممجمس
االقتصادي واالجتماعي والثقافي لدعم ىذا الخيار واذا استقطب الدعم ،يمكن لعممية
التوعية أن تبدأ عمى الفور بعد مؤتمر القمة .وىذا من شأنو أن يسمح بإنشاء المؤتمر
الثالث لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أواخر أكتوبر أو األسبوع األول من
شير نوفمبر عام .2014
ج) المتمر العام المؤقت لمدة سنتين .و الخيار الثالث ىو السماح لمتجمع الحالي من
المرشحين بإنشاء مؤتمر مؤقت لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي يكون يدوم
لسنتين ( ، )2يتم

خالل ىذه الفترة مراجعة النظام األساسي وعمميات المجمس

االقتصادي واالجتماعي والثقافي بما في ذلك معايير العضوية عمى أساس تجربة
السنوات العشر الماضية.
د) الجمع بين الخيارين (ب) و (ج) :يتضمن الخيار الرابع واألخير الخيارين (ب)
و(ج) .وىذا يشمل حممة التوعية باالنتخابات ولكن النتيجة ،سواء حققت أو لم تحقق
عددا كافيا من المرشحين ،من شأنيا أن تؤدي مرة أخرى إلى إنشاء المؤتمر المؤقت
لمدة سنتين .وفي خالل السنتين  ،فإن المؤتمر المؤقت يعمل مع األجيزة المختصة في
االتحاد ،وخاصة المفوضية ،ولجنة الممثمين الدائمين والمجمس إلعادة النظر في النظام
األساسي وعمميات المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بغية تعزيز طرائق عممو.
وفي ىذا السياق ،قد يكون من المفيد التدقيق في الخيارات المختمفة حول أغراض
ووظائف الجياز نفسو وكيفية التأكد من أن دستورىا وعضويتيا يتطابقان مع الميام
التي من المتوقع أن يقوم الجياز بأدائيا.
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الخاتمة:
 -11في الختام ،تود المفوضية أن تقدم ىذه الخيارات لمنظر فييا بيدف التوصل إلى توجيو
مناسب بشأن طريق المضي قدما في ىذه العممية.
-
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