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 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي

 
واالجتماعي  لممجمس االقتصادي ثانيال الدائم المؤتمر العام أن يالتنفيذ المجمس يذكر -1

، وبعد ذلك .2014ديسمبر 22، في كينيا، نيروبي فيافتتح  لالتحاد األفريقي والثقافي
التحاد لالتنفيذي  لممجمسسادسة والعشرين ال الدورة العاديةأمام  ىاألول كممتي في

المؤتمر  أنأشرت إلى  ،2015 يناير 27-26أبابا في  أديس التي عقدت في األفريقي
التي  التطمعات تعزيز سيركز عمىلممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  العام الجديد

الدروس المستفادة  وتسخير لالتحاد القانون التأسيسي الواردة في محورىا اإلنسان يمثل
المؤتمر العام  قيقالرامية إلى ضمان تح عمميةالفي  تغذيتياو المؤتمر العام األول  من
 .أنشئ من أجميا التي ألىداف والغاياتل ثانيال

األولى لممؤتمر  وفقا لذلك، سمطت الضوء عمى األولويات التي حددتيا الدورة العادية -2
ممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي في العام الدائم الثاني ل

 توجيييةلمحة تعريفية وممارسة  ذلكل شميلتحقيق ىذه األىداف. و  ،نيروبي، كينيا
المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد  مؤتمرفي جدد العضاء األ إلطالع
جراءات و عمى  األفريقي  ىدفويكون لممؤتمر بحيث  وعمميات االتحاد لوائحقواعد وا 
ج االستمرار في عممية الدم: ثانياقواعد. الإلى  أساسا ستندأنيالصحيح و وتوجيو 

تنشيط المؤسسي لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي من خالل 
شغل سنة واحدة ل عمى مدىاالنتخابات الفرعية  مواصمةوثائق التفويض و  عمل لجنة

ممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ل المتبقية في المؤتمر العامالوظائف الشاغرة 
ا الدول األعضاء في االتحاد. ثالث بينضمان تمثيل أوسع  وبالتالي ،لالتحاد األفريقي
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، ىو تعزيز أمانة المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد بذلكويرتبط 
الصمة التي تركز  لترسيخ مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجراألفريقي في 

دعم عمل المجمس االقتصادي (، و 3القانون التأسيسي لالتحاد )المادة  عمى اإلنسان في
وتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي  EX.CL/633(XVIII) واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي

 .ASSEMBLY/AU/DEC.354(XVI)مقرر المؤتمر  المميجر عمى نحو ما صدق عميي
في ممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقال المشاركة الفعالة يفالرابعة  األولوية تتمثل -3

 وكذلك ،الصراعات المختمفةاألزمات و  بما في ذلك ،القارة شؤون في لالتحاد األفريقي
المجموعات  لجان تفعيلالخامسة ىي و واالقتصادية. االجتماعية القضايا المتعمقة بالتنمية

 التنمية لما بعدوأجندة ، 2063 ألجندةالدعم ، وحشد فريقيألالتحاد المترويج ل القطاعية
الصندوق لمتنمية الزراعية و  الشاملاألفريقي  البرنامج مثلالسياسات أطر ، و 2015

 الجماىير توعية في االستمراريي فة واألخير  ةالسادسأما . الدولي لمتنمية الزراعية
وبدء برامج االتحاد األفريقي لدعم سياسات و  مختمف الدول األعضاء األفريقية في

االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد  ممجمسالوطنية ل الفروع تدعيمبناء و  عمميات
المعمومات نشر ل اإطار باعتبارىا  األعضاء في االتحاد كل دولة من الدول في األفريقي

أن  الموقر ىذا المجمس أبمغ ويسعدني أن. االتحاد األفريقي وأنشطةبرنامج الدعم ل وبناء
 .االتفي جميع المج نتائج ممموسةحقق عمى نحو فعال و  بدأ قد العمل

ممجمس لالثاني  الدائم العاملمؤتمر بخصوص اتعريفية وتوجييية  جمسة، عقدت بداية -4
مارس  27 من ،مصر، القاىرة في االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي

حكومة  ،جميورية مصر العربية توجو بالشكر إلىأن أ وأود .2015 أبريل 1إلى 
 ةعمميوقد عزز  أىدافو. تحقيقمن  االجتماعن مك الذيقوي الدعم لعمى ا ،اوشعب

القانون االتحاد األفريقي، و  بشأناألعضاء  بين العميق التفاىم تعريفالالتوجيو و 
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 وغيرىا. اإلداريةو  لنظم والموائح الماليةا وكذلكلرئيسية، االيياكل واألجيزة و  ،التأسيسي
واالجتماعي والثقافي  المجمس االقتصادي ألعضاءمنطقيا  أساسا ذلك وفر ومن ثم،

التنظيمية اتيم، والثوابت مسؤوليوواجباتيم و  ،أدوارىم تماما لكي يقدروا لالتحاد األفريقي
 ينبغي ليم العمل فييا. التي

واالجتماعي والثقافي  ممجمس االقتصاديلالثاني  العام ممؤتمرإطارا ل ذلك وفركما  -5
في ىذا و و الخاص. متوجو عم لوضع القواعد والمعايير الداخمية التي من شأنيا أن

، بمساعدة ودعم مكتب واالجتماعي والثقافي المجمس االقتصادي اعتمد مؤتمرالصدد، 
ه ، قواعدمديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجروأمانة  ،المستشار القانوني

جراءاتو  اعيوزراء العدل في اجتمالمتخصصة الفنية المجنة الستراجعيا الداخمية التي  وا 
جمس التنفيذي في دورتو من قبل الم لبحثيا( تمييدا 2015المقبل )أكتوبر/نوفمبر 

 .ينالدائم ينمن خالل لجنة الممثم 2016في يناير الثامنة والعشرين العادية 
واالجتماعي  ممجمس االقتصاديلممؤتمر العام الثاني لالمؤسسي  تعزيزالتتواصل عممية  -6

ووضع االجتماع العام لممجمس االقتصادي  قدم وساق. عمى والثقافي لالتحاد األفريقي
خارطة  2015مارس  في فبراير/ ،عقد في القاىرة، مصرواالجتماعي والثقافي الذي 

مديرية المجتمع المدني األمانة العامة في  قامتطريق مناسبة ليذه العممية. وبالتالي، 
عادبتمديد  واألفريقيين في الميجر  2015ديسمبر  31بات حتى تقديم الطم بابفتح  ةوا 

 2015بعد قمة يونيو وثائق التفويض سوف تجتمع لجنة و من أجل تنشيط العممية. 
زمني إلجراء انتخابات جديدة، الجدول الالموعد و لوضع  ،في ماسيرو، ليسوتو ميلبوقت ق
 المرشحين منتحقق لم فريقيألالتحاد التوجيو إلى المجنة المشتركة بين اإلدارات الوتقديم 
خابات اإلقميمية والوطنية ن المتوقع أن تجرى االنتمإنو ومن ثم، فوعمى ذلك، . وأىميتيم
 ،واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي المجمس االقتصادي الوظائف الشاغرة في لملء
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نطاق والوصول إلى الزيادة من أجل  2015في الربع الثالث والرابع من  ،بشكل مناسب
جميع الدول  يشملل واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي صاديالمجمس االقتعضوية 

 .األعضاء في االتحاد
 انخراطا فيأكثر  واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي المجمس االقتصاديأصبح  -7

وتطمعات المواطنين االتحاد األفريقي وأرواح أنشطة االتحاد بصفة عامة، وأسرة أجيزة 
والترويج لبرامج وسياسات  العملبرامج في ممضي قدما عيا لوسالعاديين.  يينقياألفر 

 ،في مصر لمتوعيةن برامج و االتحاد األفريقي، أجرى رئيس الجمسة وأعضاء آخر 
السادسة  ومن خالل المشاركة الفعالة في الدورة العادية ،والسودان ونيجيريا وغيرىا

الندوة و أعمال الكاميرون،  لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ومنتدىوالعشرين 
ن في أواخر مايو يفي بن تي عقدتالدولية إلطالق المبادرة األفريقية لمسالم والتنمية ال

ي ذالتصديق عمى معاىدات االتحاد االفريقي ال بشأن، واجتماع البرلمان اإلفريقي 2015
من المحافل والتجمعات في الدول األعضاء،  ذلك وغير 2015عقد في أبوجا في أبريل 

واالجتماعي والثقافي  المجمس االقتصاديأصدر و القارية واإلقميمية والدولية.  منتدياتوال
لقمق التي تبعث عمى استشارية بشأن التطورات المعاصرة أيضا بيانات سياسة وبيانات ا

 .واألزمة في بوروندي وغيرىابما في ذلك حاالت كراىية األجانب في أفريقيا  ،في أفريقيا
تفعيل لجان  في واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي المجمس االقتصادي تم إشراككما  -8

طرائق  وكذلك في وضعآليات تشغيمية رئيسية لمجياز باعتبارىا المجموعات القطاعية 
اعي واالجتم ممجمس االقتصاديل الوطنية لفروععمى ا ةالمؤسسي الصبغةومبادئ إضفاء 

طرائق و أدوات لممساءلة عبر مجموعة الدول األعضاء في االتحاد. باعتبارىا والثقافي 
 ال المجالينوثيقة إطارية في ك تقديمومن المتوقع أن يتم ، عزيزعممية الت قيدالتنفيذ ىي 

 االتحاد. لمؤتمرلممجمس التنفيذي و  لقادمةإلى الدورة العادية ا
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 أولوياتنا إحدى مجتمع المدني واألفريقيين في الميجرمديرية التعزيز األمانة في يعد  -9
مجمس ال مقرراتىو موضوع مختمف  ذلكقد كان ، فكما أشرت في وقت سابقو . أيضا

 اميثاق اخالليلتي وضعت أفريقيا ة لمميجر اإعالن القمة العالمي عن فضال والمؤتمر
أصل أفريقي. ومما  البمدان األخرى التي تضم أشخاصا من من نيمع تسعة وثمان اعالمي

جمب في يثمج الصدر أن عممية التوظيف في مفوضية االتحاد األفريقي قد بدأت 
 ضمن مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجر شباب ومخمصين في موظفين
ة مفوضيالتيار الرئيسي. ومع ذلك، يبدو أن المقترحات األخيرة الصادرة عن  إطار

ثمة و االتحاد.  والميجر فيالمجتمع المدني مستوى ىياكل  فضخ تحبذاالتحاد األفريقي 
حول ىذا الموضوع. وقد واالجتماعي والثقافي  المجمس االقتصادي مخاوف كبيرة لدى

محوره  تم تصميم تحول منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي لخمق مجتمع 
فريقي ألتوى ىياكل االتحاد ا، ينبغي رفع مسومن ثم. قائم عمى البشرتكامل اإلنسان و 
 واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي المجمس االقتصاديقود العممية مثل تو  التي تقر

خدمات مشتركة اعتبارىا و ة مفوضيفي ال مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجرو 
التي  ميجرقمة المؤتمر و اللمجمس و ا مقرراتمختمف ىذا ىو جوىر و . خفضيابدال من 

 ا أعاله.ذكرتي
يا عممية يبدو أنو . أيضا عمميات اإلصالح مدعاة لالىتمام في المتبعةالطريقة  تبرتع -10

اإلصالح كن أجندة تولم التحاد. غيرىا من أجيزة ا شركوال تة مفوضيال تييمن عمييا
 ،لالجتماع الذي عقد في مكيمي، إثيوبيا ةجدول األعمال الميزانية األصميعمى  ةمدرج
 وتم إحباط. مقرربنية استصدار خمسة  وولكن تم إدخال 2015مايو  16إلى  9من 

في ىذه العممية حيث  واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي المجمس االقتصاديتدخل 
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الكممة لممجمس االقتصادي واالجتماعى والثقافي إعطاء و لم يكن من المفترض قيل لنا أن
 لمتعبير عن مخاوفو.

واالجتماعي والثقافي لالتحاد  المجمس االقتصاديمدىشة. أوال، ألن ثير لم ىذا األمرو  -11
. المفوضيةب مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجرفي ة ديو أمانل األفريقي

مديرية المجتمع المدني  معفي وئامأن أضيف، و ويجبالجياز بشكل وثيق، ىذا يعمل و 
المفوضية تنظيم داخل الإعادة المتعمقة بمسائل ال ومن ثم، فإن. واألفريقيين في الميجر

الصمة  تولي . ثانيا،واالجتماعي والثقافي المجمس االقتصاديبالضرورة  أن تشمل يجب
نفتاح والشفافية أىمية قصوى لالفي االتحاد األفريقي النسان االتي تتمحور حول 

تعنى أن  ينبغيمية سائل عائمالتحاد األفريقي القضايا التي تخص ا تبروتعوالمساءلة. 
 جيزة االتحاد األفريقي.أبيا مختمف 

متركيز لاألولوية  أن توليفريقي ألالتحاد الي عممية تنظيم أو إعادة تنظيم ينبغي ألثالثا،  -12
وينبغي لممجمس ديباجة ومبادئ القانون التأسيسي. في  محوره اإلنسانالذي يمثل 

يذه المبادئ احترامنا لى ي اإلصرار عماالقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريق
 التحاد.ا ومؤتمرمجمس الالتي وضعت في مختمف مقررات 

لقمق. عمى امعيا  تكييفيامصدر مقترحات اإلصالحات الييكمية، وأساليب يبعث رابعا،  -13
 تبرالذي يعفريقي ألمع االتحاد ا يتفق النموذج أعمال  إلىوتستند ىذه المقترحات 

 الصالح العام. يأعمى قيمة تجارية ى تعد، االتحاد األفريقي ارإطفي و مؤسسة عامة. 
 يمتمس المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقيعالوة عمى ذلك،  -14

غمر ياليوم، و الحاجة إلى التطابق واالنسجام في أنشطة المجتمع المدني لالتحاد. 
الرسمية وغير الرسمية  والشراكات االتفاقاتسيل من ، ومختمف أجيزة االتحاد لمفوضيةا

وسيمة لتتبع أسماء أي  التحاديوجد لدى ا الو منظمات المجتمع المدني.  شتىمع 
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قاعدة بيانات عن منظمات وليس لديو قيمة لالتحاد. وما تقدمو من  وما تفعمولممنظمة، 
المضافة  والقيمة ياوعمميات ياعالقاتعن المختمفة، و  أذرعياالمجتمع المدني العاممة مع 

 لمشاركتيا. وىذا يتعارض مع ممارسة الدول األعضاء وجميع المنظمات الدولية. ويعتقد
أن الوقت قد حان لتنسيق أنشطة المجتمع المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

وفقا لمممارسة المتبعة في أماكن و دعم االتحاد من خاللبشكل فعال لالمدني والتدخالت 
، كما ىو الحال مع األمم المتحدة ار ر قم أن يتخذ المجمسب طمنلك، أخرى. لذ

جميع منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع منح  بشأنمماثمة، الدولية ات المنظمالو 
المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي استشاري أو مراقب لدى  صفةاالتحاد األفريقي 
الفاعمة  لمعناصربيانات شاممة  وفر قاعدةمن شأنو أن يىذا و . لالتحاد األفريقي

زالة االزدواجية وتعزيز التكامل من األجيزة التنفيذية ويمكن خالت، تدوال تتبع األنشطة، وا 
إدراك الحمقات المفقودة في  مناالتحاد ويمكن في تدخالت منظمات المجتمع المدني، 

مع المدني لمجتبين أنشطة االتواصل الفعال ويتيح سمسمة األنشطة بحيث يمكن سدىا 
ممجمس االقتصادي وثائق التفويض لالدائمة ل وينبغي لمجنةوالدول األعضاء. 
 إلشراف عمى ىذه العممية.يا بالتزاماتاأن تضطمع بواالجتماعي والثقافي 

الفعال لعممية  ادعميللالتحاد ين الدائم ينلجنة الممثمإلى  الشكربقدم تأن أ ود، أأخيراً  -15
ورصد الميزانية في مكيمي  جمساتفي ي والثقافي المجمس االقتصادي واالجتماع

جان المجموعات القطاعية تفعيل ل فيالحاسم  نامن شأنيا أن تدعم ىدف اعتمادات
ضفاء  ممجمس االقتصادي واالجتماعي ل الوطنية فروععمى ال ةالمؤسسي الصبغةوا 

االجتماعي مجمس االقتصادي و وافقت المجنة الدائمة لم كما .والثقافي لالتحاد األفريقي
مايو  28إلى  26 من السودان، التي اجتمعت في الخرطوم، ،والثقافي لالتحاد األفريقي

قرار  2015 تمام ىذه العممية.  تطويرتدابير ، عمى ىذا التقريرلبحث وا  وسوف وا 
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جنبا إلى جنب مع ، ىذه األولوية المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي عمى يركز 
في النصف الثاني من ىذا العام  لمشار إلييا في وقت سابق، من األولويات اغيرىا 
العادية القادمة  ةالدور  إلىعن التقدم المحرز  ا ذا مصداقيةتقرير  نقدم، ونتوقع أن 2015

 .2016في يناير  ،في أديس أبابا، إثيوبيا مؤتمرلممجمس التنفيذي وال
- 
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