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 تقرير

 (ECOSOCC)المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي 

م إلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي  قُد ِّ

 أديس أبابا، اثيوبيا

 2022فبراير 

 

 :خلفية

 .، السنة الثانية النتقال المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى زامبيا2021يصادف عام  (１

خالل العام قيد االستعراض، سجل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي معالم تدريجية 

نحو الوفاء بواليته المتمثلة في إشراك المجتمع المدني األفريقي بنشاط في عمليات وعمل 

 .االتحاد، ال سيما فيما يتعلق بتكامل أفريقيا وتنميتها

امة عن ويقدم لمحة ع. يرصد هذا التقرير تنفيذ األنشطة الرئيسية خالل الفترة قيد االستعراض (２

أهم اإلنجازات االستراتيجية والتشغيلية والبرامجية والتحديات والدروس المستفادة والتوصيات 

ه تم إعداد هذا التقرير وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير الخاصة يجدر الذكر أن. خالل هذه الفترة

 .باالتحاد األفريقي

تتعلق االهتمامات الرئيسية للفترة قيد االستعراض في الغالب بإنجاز انتقال أمانة المجلس  (３

االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى مؤسسة تعمل بكامل طاقتها في االتحاد األفريقي مع 

لة على إدارة عملياتها وتنفيذ برنامجها الفني الذي يتماشى مع قرار جمعية االتحاد القدرة الكام

، والذي يؤيد عرض جمهورية زامبيا Assembly/AU/Dec.4(XXVI))األفريقي 

وبناء على ذلك، بُذلت جهود . الستضافة أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

مثل في إنشاء أمانة كامل التجهيز والتأثيث قادرة على متضافرة حتى اآلن لتحقيق الهدف المت

دعم الجهاز للوفاء بواليته؛ باإلضافة إلى بدء تنفيذ برنامج عمل تقني منقح يتسم بالمرونة 

الكافية واالبتكار لتمكين المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من تحقيق مخرجات 

 .COVID-19ضتها جائحة برنامجه المخطط له في بيئة تشغيلية فريدة فر

يوفر التقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي األساس الذي يبني عليه اإلنجازات  (４

 .الرئيسية واالنتقال إلى أنشطة المتابعة المخصصة لفترة التقرير المقبلة

يسلط هذا التقرير الضوء على األنشطة األساسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من  (５

 .وجهة نظر تشغيلية قبل الشروع في تقديم تحديثات عن اإلنجازات البرامجية للفترة قيد النظر
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 التحديثات التشغيلية: القسم األول

 :االنجازات

 .حالة الموظفين في أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 1

، بدأت عملية تعيين الموظفين 2019 الثانيتشرين /بعد النقل الرسمي لألمانة العامة إلى زامبيا في نوفمبر

تمت  هيذكر المجلس أن. المعتمدين بدعم من مديرية اإلدارة والموارد البشرية في مفوضية االتحاد األفريقي

منصبًا من قبل أجهزة وضع ( 27)الموافقة على هيكل التوظيف الرسمي الذي يتألف من سبعة وعشرين 

ا العدد، خطط المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي توظيف ونشر ومن بين هذ. السياسات في االتحاد

غير أن عملية التوظيف ألمانة المجلس، . إلى لوساكا خالل الفترة قيد االستعراض موظفا( 16)ستة عشر 

في وقت كتابة هذا التقرير، أكمل . والقيود المرتبطة بها COVID-19تأثرت بشكل كبير مع ظهور جائحة 

ومن بين هؤالء رئيس األمانة العامة، . إلى لوساكا موظفًا جميع مراحل التوظيف وتم نشرهم( 12)اثنا عشر 

ورئيس البرامج، وكبير موظفي االتصاالت، ورئيس اإلدارة، والمالية والموارد البشرية، وموظف برامج 

وارد ، وموظفان للمكتب، وموظف تكنولوجيا المعلومات، وموظف م(أب/استقال في أغسطس)واحد 

ً لبقية . بشرية، ومساعدان لشؤون المشتريات، وموظف مساعد اداري واحد وال يزال التوظيف جاريا

ومن المتوقع أن يكون قد تم تعيين كامل الموظفين التكميلي في األمانة العامة ونشرهم بحلول  .الموظفين

 .2022نهاية عام 

 

 :والثقافيالمرفق المستقل لمجلس االقتصادي واالجتماعي  – 2

والذي يتعلق بتنفيذ ( 2020فبراير )يشار إلى قرار الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

خارطة الطريق االنتقالية المشتركة المتفق عليها بين االتحاد األفريقي وجمهورية زامبيا في سياق استضافة 

ييم مدى الفني التابع لالتحاد األفريقي بزيارة زامبيا لتق خالل العام قيد االستعراض، قام فريق التقييم. األمانة

استعداد ومالءمة المرفق المؤقت المستقل المقترح الذي قدمته حكومة جمهورية زامبيا الستضافة أمانة 

 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 

ف من ة المتوقعة لهيكل التوظيفي ضوء المراجع)عقب تقييم المرفق فيما يتعلق باحتياجات األمانة العامة 

أيدت حكومة زامبيا وفريق التقييم ( موظفا بعد قرار المجلس التنفيذي بشأن مواءمة الهياكل 37إلى  27

التابع لالتحاد األفريقي بشكل مشترك، برنامج ترقيات يتم إجراؤه على المقر األمانة بما يتماشى مع 

 2لمتوقع أن تكتمل التحسينات المتوقعة، المقدرة بحوالي ومن ا. مواصفات االتحاد األفريقي ذات الصلة

مليون دوالر أمريكي من قبل فريق التقييم المشترك للمقيمين التابعين لالتحاد األفريقي وحكومة زامبيا، 

وقد التزمت حكومة زامبيا بتعبئة الميزانية المحددة لدعم تجديد المرفق، ولقد بدأت . 2022بحلول يونيو 

 .حين عملية التجديد بالفعلمنذ ذلك ال

 :التحديات

 الهيكل الوظيفي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

أدى بدء العمليات في األمانة العامة إلى إبراز عدد من التحديات األساسية المالزمة لهيكل  .1

يتجاهل  .التوظيف في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على النحو الذي تم تشكيله حاليًا

الهيكل المناصب المساعدة الرئيسية التي ال غنى عنها للعمليات الفعالة لمؤسسة االتحاد األفريقي 

 .المستقلة، بما في ذلك السائقين وموظفي األمن

في ضوء ما ورد أعاله، تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين  .2

( EX.CL/1177(XXXVI)i)) 2020 شباط/ة دعت في فبرايرالمعنية باإلصالحات الهيكلي

إلى تنسيق أو مواءمة األلقاب والدرجات الوظيفية مع تعقيدات مماثلة عبر أجهزة االتحاد 

قراًرا يدعو  2021نتيجة القرار المذكور أعاله، اتخذ المجلس التنفيذي في عام . األفريقي

جلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ليتماشى مفوضية االتحاد األفريقي إلى مراجعة هيكل الم

 .مع معايير األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي وإعادة تنظيم الهياكل عبر أجهزة االتحاد األفريقي

تمت مراجعة هيكل التوظيف في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من قبل اللجنة 
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ادية جلس الكامل للجنة الممثلين الدائمين والدورة العالفرعية الفنية المعنية بالهيكل ووافق عليه الم

في [ EX.CL/ Dec.1126-1142 (XXXIX)]التاسعة والثالثين للمجلس التنفيذي 

 .2021 تشرين األول/أكتوبر

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيكل المنقح يتوافق مع أجهزة االتحاد األفريقي األخرى فيما يتعلق  .3

للمناصب ويحافظ على االمتثال لقرار أجهزة سياسة االتحاد األفريقي بالتعقيدات التشغيلية 

 .بمواءمة األلقاب والدرجات للمناصب ذات التعقيدات المماثلة في جميع أنحاء االتحاد األفريقي

نتيجة للتأخيرات في اتخاذ تدابير تصحيحية بشأن هيكل المجلس االقتصادي واالجتماعي  .4

مانة العامة تتعرض للعراقيل بسبب االفتقار إلى الموظفين والثقافي، ال تزال عمليات األ

بما أنه قد تم اآلن تنقيح الهيكل والموافقة عليه من قبل المجلس . األساسيين في اإلدارات الحيوية

دعم مفوضية االتحاد األفريقي إلجراء تقييم قائم على  التنفيذي، فإن األمانة العامة تطلب

ين الموجودين حاليا وزيادة اإلسراع في تعيين الوظائف الحاسمة المهارات والكفاءات للموظف

 .وفقًا للهيكل المنقح

 

 .االمتثال القانوني للجمعية العامة بشأن االنتخابات. 5

 كانون األول/تم انتخاب الجمعية العامة الدائمة الثالثة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في ديسمبر

من النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، يجب أن تجتمع ( 3) 9وفقًا للمادة . 2018

الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل عامين وفقًا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس االقتصادي 

لثانية ية انجح المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في تنظيم الدورة العاد. واالجتماعي والثقافي

، بشكل افتراضي عبر 2020كانون األول /ديسمبر 17إلى  16للجمعية العامة الدائمة الثالثة في الفترة من 

لم تتمكن األمانة من إجراء انتخابات منتصف المدة للجنة الدائمة الجديدة نظًرا لغياب آلية . ZOOM تقنية

قة في سياق المجلس االقتصادي واالجتماعي قابلة للتطبيق إلجراء انتخابات افتراضية معتمدة وموثو

وبناًء على ذلك، طلبت األمانة وتلقت رأيًا قانونيًا من مكتب . والثقافي الذي يتألف من ممثلي المجتمع المدني

يأذن بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة، رهناً ( BC / OLC / 28.2 / 7093.20)المستشار القانوني 

 .إجراء االنتخابات النصفية للجنة الدائمة الجديدة برفع قيود السفر، لغرض

 

وضعت األمانة خارطة طريق مع مكتب المستشار القانوني ومفوضية االتحاد األفريقي إلجراء االنتخابات؛ 

تتمكن األمانة من إجراء االنتخابات كما كان مخطط لها نتيجة السلوك التخريبي لمجموعة من  ومع ذلك، لم

للوضع الراهن، يستمر األعضاء الحاليون في شغل مناصبهم حتى يتم تشكيل  نظرا. الدائمةأعضاء اللجنة 

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن الدعوة لتقديم الطلبات لعقد الدورة الرابعة للجمعية العامة . لجنة دائمة جديدة

 .2022الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ستفتح خالل الربع األول من عام 
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 تحديثات البرنامج: القسم الثاني

 :االنجازات

 COVID-19التكيف مع جائحة  .1

على . COVID-19واصل العام قيد االستعراض في تقديم بيئة تشغيلية صعبة نتيجة آثر المستمرة لوباء 

الرغم من القيود المفروضة على السفر والعمل بشكل حضوري أو الشخصي، أستطع المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي أن يستعين على البنية التحتية االفتراضية التي أنشأها في بداية الوباء، وتمكن من 

مولة مقارنة بالفترة المش. توسيع نطاق برنامجه ليشمل قطاًعا عرضيًا أوسع من المجتمع المدني األفريقي

قي على دمج المجتمع المدني األفريبالتقرير السابق، حيث ركزت الكثير من برامج الجهاز عبر اإلنترنت 

في االستجابة القارية للوباء، تمكن الجهاز من إعادة تركيز برامجه االفتراضية على مجاالت نشاطه 

 .التقليدية، بما في ذلك نشر الوعي حول برامج االتحاد األفريقي وتوليد منتجات المعرفة التقنية

 

 طات عبر اإلنترنت ومن بينهم بشكل رئيسي؛تحقيقا لهذه الغاية تم إنجاز عدد من االرتبا

 المجلس االقتصادي واالجتماعي عبر اإلنترنت  سلسلة ندوات(Webinars ) حول الهجرة والتنقل

والنزوح في أفريقيا بغية تحقيق تنفيذ معزز ومنسق إلطار سياسة الهجرة المنقح ألفريقيا عبر جميع 

 .االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقيدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات 

  تصميم كتيب سياسات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي عن عام االتحاد األفريقي للفنون

 .والثقافة والتراث الذي سيقدم إلى أجهزة االتحاد األفريقي والدول األعضاء

 تنظيم سلسلة ندوات عبر اإلنترنت (Webinars) االقتصادي واالجتماعي  مشتركة بين المجلس

وإعادة  COVID-19والثقافي وبنك التنمية األفريقي حول دور المجتمع المدني في االستجابة لـ 

استمرت هذه السلسلة الرئيسية في حصد مستوى هائل من المشاركة من . اإلعمار بعد الجائحة

خل المواطنين ونجحت في رفع مستوى الوعي دا جميع مناطق القارة ومن الشتات األفريقي،

، وغيرها من إرشادات COVID-19األفارقة والمجتمع المدني عموًما حول الوباء، ولقاحات 

( Africa-CDC)الصحة العامة الرئيسية من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

 (.WHO)ومنظمة الصحة العالمية 

 

 :الشراكات. 1

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، استثمر الجهاز على نطاق في ضوء القدرة المتزايدة داخل أمانة 

واسع خالل العام قيد المراجعة، في استكشاف شراكات البرامج التي يمكن أن تساعده على تعزيز تأثيره 

وتأثيره  COVID-19وأكدت جائحة . وتنفيذ واليته بشكل أكثر فعالية كجهاز استشاري لالتحاد األفريقي

ضرورة توسيع الجهاز محفظته  2021الجذري على ميزانية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لعام 

وقد أبرم الجهاز اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركاء الدوليين وهو في مراحل مختلفة . من شراكات الموارد

 .من تطوير الشراكة مع العديد من الشركاء اآلخرين

 

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت مشتركة بين المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وبنك التنمية ( أ

، بدأ COVID-19بعد تفشي وباء  :COVID-19األفريقي حول دور المجتمع المدني في االستجابة لـ 

نك التنمية في بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بالتعاون مع قسم المشاركة االجتماعية واالبتكار 

لزيادة الوعي وتوعية المواطنين األفارقة والمجتمع  (Webinars) األفريقي، سلسلة ندوات عبر اإلنترنت

المدني بشكل عام حول الوباء وإرشادات الصحة العامة المرتبطة بها من المركز األفريقي لمكافحة 

كما وفرت الندوات عبر اإلنترنت . ومنظمة الصحة العالمية( Africa CDC)األمراض والوقاية منها 

منصة لتبادل الدروس المستفادة من التدخالت التي أجرتها منظمات المجتمع المدني األفريقية على 

 .المستويين المحلي والوطني لدعم جهود االستجابة للسلطات الوطنية والقارية
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مبادرة من االتحاد األفريقي  (:ACCHTI)مبادرة السياحة التراثية الثقافية ألفريقيا والكاريبي ( ب

(ECOSOCC  &CIDO ) بالتعاون مع وزارة السياحة في باربادوس وغانا وشبكة عموم إفريقيا

(CPAN .) تنبني هذه المبادرة المقترحة على استمرار االرتباطات بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من

 .لكاريبيلة لتعزيز التعاون بين إفريقيا ومنطقة البحر االتراثية كوسي/ خالل االستفادة من التبادالت الثقافية 

 

 :2021مسابقة الكتابة للشباب األفارقة ( ج

اشترك المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع القطاع الخاص في النسخة االفتتاحية من مسابقة الكتابة 

 Access) بالتعاون مع بنك أكسيستلقت مسابقة كتابة المقاالت، التي تم إطالقها . للشباب األفريقيين

Bank) مشاركة من جميع أنحاء إفريقيا وتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مستقلة من  1000، أكثر من

مدارس كانت المسابقة مفتوحة لطالب ال. المعلمين األفارقة البارزين لتحديد أفضل عشرة متسابقين قاريين

الثانوية من جميع أنحاء القارة وكانت تهدف إلى سد الفجوة بين الشباب األفريقي واالتحاد األفريقي من 

، مما مّكن الشباب األفارقة من التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم لنوع "أفريقيا، مستقبلي"خالل موضوع 

 .المستقبل الذي يريدونه للقارة
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 :تعزيز مشاركة المجتمع المدني األفريقي في هيكل السالم واألمن األفريقي د(

إلى تعزيز ( EU APSA IV)يهدف تنفيذ برنامج الدعم األوروبي الرابع لهيكل السالم واألمن األفريقي 

هذا ي من الهدف األساس. قدرة وتنسيق أصحاب المصلحة للتكيف مع التحديات األمنية الناشئة في أفريقيا

المشروع هو تمكين المشاركة الفعالة والهادفة للمجتمع المدني األفريقي في هيكل السالم واألمن األفريقي، 

وإعادة وضع المجتمع المدني باعتباره صاحب مصلحة الحيوي والموثوق به في جميع مراحل دورة 

عمل ني في عمل االتحاد، يبصفته جهاز االتحاد األفريقي المكلف بتسهيل مشاركة المجتمع المد. الصراع

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بالشراكة مع مفوضية االتحاد األفريقي والكوميسا في هذا 

المشروع لضمان التنفيذ الكامل لصيغة ليفينجستون واستنتاجات ماسيرو بهدف تعزيز إشراك ومشاركة 

 .األفريقيمنظمات المجتمع المدني في أنشطة السالم واألمن لالتحاد 

 

 تطوير كتيبات السياسات واألدلة التشغيلية لمشاركة المجتمع المدني .3

كجزء من جهود الجهاز لالستمرار في تنفيذ واليته المتمثلة في تعزيز وتقوية القدرات المؤسسية والبشرية 

دد من أدوات عوالتشغيلية للمجتمع المدني األفريقي، قام المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بتطوير 

السياسة واألطر واألدلة والدراسات البحثية الحاسمة للتنظيم وتنسيق وتوحيد مدخالت المجتمع المدني في 

 :وتشمل ما يلي. عمليات االتحاد األفريقي

 

 :كتيبات وأدوات السياسة حول

 تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية .1

 وة بشأن التصديق على أدوات سياسة االتحاد األفريقي في الدول األعضاءالرصد والدع .2

 جمع التبرعات لمنظمات المجتمع المدني .3

 إجراء المناصرة داخل المجتمع المدني األفريقي .4

 .على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري 2063رصد أجندة  .5

 التخطيط االستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني .6

 

 منظمات المجتمع المدنيأطر مشاركة 

 تطوير وتفعيل الفروع الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي        .1

تطوير إطار مؤسسي لمشاركة األفارقة في المهجر في المجلس االقتصادي واالجتماعي         .2

 والثقافي

 تطوير آلية منسقة لمنح صفة مراقب واستشاري لمنظمات المجتمع المدني        .3

 تطوير خطة استراتيجية جديدة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي        .4

 

 البحوث ودراسات السياسات

على النساء والفتيات في  COVID-19تقييم تأثير تدابير االستجابة لـ "دراسة بحثية حول  .1

 "أفريقيا

(: AFCFTA)المجتمع المدني واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية "دراسة بحثية حول  .2

 تعزيز التكامل األفريقي في السوق الموحدة الجديدة"

-COVIDحالة  -المجتمع المدني كشركاء في االستجابة للطوارئ "دراسة بحثية حول  .3

19" 

ثر بناء شراكة أك: دراسة بحثية حول العالقات بين الحكومة والمجتمع المدني في إفريقيا .4

 بناءة 

فحص دور المعلومات المضللة على وسائل التواصل االجتماعي بشأن : التضليل القاتل .5

COVID-19 والدروس المستفادة لحاالت الطوارئ المستقبلية 
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 االحتفال بأيام االتحاد األفريقي .4

 

حشد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أعضاء الجمعية العامة في الدول األعضاء لدعم األنشطة 

وأنشطة االتحاد األفريقي، احتفل  2063في سعيه لنشر أجندة . يوم إفريقيا حول موضوع العام في

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أيًضا بأيام االتحاد األفريقي التالية

 

 حزيران/يونيو 16 -يوم الطفل األفريقي . أ

 تموز/يوليو 11 -اليوم األفريقي لمكافحة الفساد . ب

 تموز/يوليو 31 -ة يوم المرأة األفريقي. ج

 تشرين الثاني/نوفمبر 1 -يوم الشباب األفريقي . د

 تشرين الثاني/نوفمبر 20 -يوم التصنيع األفريقي . ه

 كانون األول/ديسمبر 14 -يوم الرياضة األفريقية . و
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 COVID-19حمالت توعية داخل البلد حول  .5

واالجتماعي والثقافي مع المعهد  ؛ اشترك المجلس االقتصادي"مواطنة الشركات"كجزء من واجبات 

الوطني للصحة العامة في زامبيا، ومركز التعاون اإلقليمي لجنوب إفريقيا التابع لمركز األفريقي لمكافحة 

ووزارة الصحة في جمهورية زامبيا إلجراء حمالت تلقيح المضادة ( SA-RCC) األمراض والوقاية منها

 .امبيافي المقاطعات الرئيسية في ز COVID-19 لـ

 

 :التحديات

مع بدء عمليات األمانة المستقلة في لوساكا والتوظيف المستمر للموظفين المتفانين بالكامل، أحرز المجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي تقدًما هاًما نحو تحقيق إمكاناته كجهاز يعمل بكامل طاقته في االتحاد 

 :التحديات الهامة على النحو التاليومع ذلك، ال يزال هناك عدد من . األفريقي

 

على الرغم من الزيادة في أعداد منظمات المجتمع المدني التي تتفاعل حاليًا مع االتحاد من خالل ( 1

ECOSOCC  واألجهزة األخرى، فقد تسبب استمرار انتشار جائحةCOVID-19  في حدوث اضطرابات

 .في جدول أعمال البرنامج خالل الفترة قيد المراجعة

 

مع  .ال يزال التأخير في تعيين الموظفين لألمانة يمثل تحديا رئيسيا على المستويين التشغيلي والبرامجي( 2

توسيع نطاق برنامج الجهاز، فضالً عن االتجاه المتزايد الذي يطلبه المجلس االقتصادي واالجتماعي 

لمدني، أصبح من الضروري اإلسراع والثقافي من قبل أجهزة االتحاد األفريقي األخرى لتعميم المجتمع ا

في عملية التوظيف لبقية الموظفين المعتمدين من أجل تمكين الجهاز للتنفيذ الكامل لوظائفها االستشارية 

 .والدعم لالتحاد األفريقي

 

 تقرير عن سير العمل في قرارات المجلس التنفيذي: القسم الثالث

 واالجتماعي والثقافيدراسة متعمقة عن أداء المجلس االقتصادي ( أ)

دعا المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي وبناًء على توصية من هيئته االستشارية، لجنة الممثلين الدائمين  

دراسة متعمقة بشأن أداء "إلى  2014لعام  EX/CL 849 (XXV)، من خالل قرار (PRC)للسفراء 

ات توصيات مناسبة حول طرائق تجديد عمليالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ تأسيسه لتقديم 

الجهاز، والتي من شأنها أن تساعد في أداء دوره االستشاري، بما يتماشى مع أولويات اإلصالح الحالية 

 EX / CLوقد تم تعزيز هذا القرار قرار  ".لالتحاد األفريقي التي من شأنها دعم مبادئ الملكية األفريقية

 .2018 في يناير/كانون الثاني EX.CL 1054 (XXXIII) وقرار 2017كانون األول /في ديسمبر 1031

 

 .الدراسة لمعالجة هذا القلق وقد استكمل المستشار مهمته لتقديمها إلى أجهزة السياسة وعليها، تم إجراء

يحث المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي دول األعضاء لدعم تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة 

 .همة من أجل إعادة الجهاز إلى أداء مهامه بفعاليةالم

 

 السلوك غير األخالقي داخل الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي( ب)

بناًء على طلب دول األعضاء فيما يتعلق بنمط السلوك غير األخالقي الذي لوحظ بين عدد معين من أعضاء 

واالجتماعي والثقافي، اختتم مكتب الرقابة الداخلية التابع لالتحاد الجمعية العامة للمجلس االقتصادي 

 .األفريقي عملية تحقيق شاملة وسيقدم التقرير ذي الصلة إلى أجهزة السياسة ذات الصلة للبت فيه

 

 األطر المؤسسية لمشاركة المجتمع المدني( ج)
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لمدني على جميع مستويات االتحاد من أجل توفير آليات مؤسسية لمشاركة أصحاب المصلحة من المجتمع ا

األفريقي، استثمرت األمانة العامة جهودًا وموارد كبيرة خالل الفترة قيد االستعراض لتطوير أطر عمل 

 :منسقة على النحو التالي

 

 إطار مؤسسي منسق لمنح صفة مراقب واستشاري لمنظمات المجتمع المدني. 1

الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في جميع إطار مؤسسي منسق إلنشاء وتشغيل الفروع . 2

 .دولة 55دول األعضاء في االتحاد البالغ عددها 

 إطار مؤسسي لمشاركة المغتربين في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي .3

 

من المتوقع االنتهاء من هذه األطر الهامة لعرضها على الدول األعضاء للنظر فيها والمصادقة عليها في 

 .2022عام 

 

 التوصيات -التطلع إلى األمام : القسم الرابع

بدأت بالفعل عملية تطوير عدد من األطر المؤسسية من أجل المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني . 1

وهذا يمثل نقلة نوعية في طريقة تنفيذ والية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي . األفريقيمع االتحاد 

 .في بيان رؤية االتحاد في طليعة تنمية القارة" المتمركز حول الناس"وجعل العنصر 

خالل  (اضاحية من ضواحي لوساك) من المتوقع أن تنتقل األمانة العامة إلى مقرها الجديد في كابولونغا - 2

 .؛ سيمثل هذا أيًضا معلًما مهًما في تاريخ العضو2022عام 

، دعوة لتشكيل 2022سيفتح المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، خالل الربع األول من عام . 3

سوف يرمز هذا إلى حقبة جديدة للجهاز، خاصة وأن األطر المؤسسية . الجمعية العامة الدائمة الرابعة

 النسب المنشودة لمنظمات المجتمع المدني التي ستشكل في نهاية المطاف الجمعية العامةستوجه وتضمن 

؛ يعتزم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 2063استعدادا لالحتفال بمرور عقد على وجود أجندة  - 4

(ECOSOCC )ات السبعة التطلع بالقيام بعدٍد من أنشطة التوعية المجتمعية واألنشطة عالية التأثير إلبراز

 ألجندة التنموية للقارة

 فيما يتعلق باألنماط الخبيثة للسلوك غير األخالقي وغير المشروع من مجموعة صغيرة من أعضاء . 5

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتي تعرض الجهاز واالتحاد األفريقي على نطاق األوسع 

بشدة، دول األعضاء على توفير الوالية الالزمة للوحدات ذات باستمرار للخطر القانوني والسمعة، نحث 

الصلة داخل االتحاد األفريقي، بما في ذلك مكتب المستشار القانوني ومكتب الرقابة الداخلية وأمانة المجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، للتنفيذ الكامل ألي وجميع التوصيات والتدابير التصحيحية التي قد ترد 

 .إن نزاهة االتحاد تعتمد عليه. تقرير التحقيق الذي أجراه مكتب الرقابة الداخليةفي 

 

نهاية التقرير 

 



 

 

ANNEX 

 

 

 

 

مشروع نهائي منقح للدراسة المتعمقة حول فعالية وكفاءة المجلس 

 (.ECOSOCCاالقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي )

 

 

 

 

 

 بواسطة

 د. جينمي أديسا

 دراسة متعمقة على المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي -مستشار االتحاد األفريقي 
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 االختصارات

ACHPRاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب : 

AGAهيكل الحوكمة في إفريقيا : 

ALFمنتدى القيادة األفريقية : 

APRMآلية مراجعة األقران في إفريقيا : 

APSA :هندسة السالم واألمن في إفريقيا 

AUاالتحاد األفريقي : 

AUABC.المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي بشأن الفساد : 

AUCILاللجنة األفريقية للقانون الدولي : 

CBOsالمنظمات المجتمعية : 

CIDOمديرية المواطنين والشتات : 

COMESAالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا : 

CSSDCAحول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا. : مؤتمر 

CSOمنظمات المجتمع المدني : 

DONGOالمنظمات غير الحكومية التي ترعاها الجهات المانحة : 

EESCاللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية : 

EACجماعة شرق أفريقيا : 

ECOSOCCد األفريقي: المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحا 

ECOWAS الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا : 

EUاالتحاد األوروبي : 

NGOs المنظمات غير الحكومية : 

IGAD.الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية : 

NEPADشراكة جديدة لتنمية أفريقيا : 

NGOsالمنظمات غير الحكومية : 

OATUUمنظمة الوحدة النقابية األفريقية : 

OAUمنظمة الوحدة األفريقية : 

OXFAMلجنة أكسفورد لإلغاثة من المجاعة : 

PAPبرلمان عموم أفريقيا : 

PRC.لجنة الممثلين الدائمين للسفراء : 

PSCمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي : 

RECsالمجموعات االقتصادية اإلقليمية : 

UAPإجراءات االعتماد الموحدة : 

UN_ECOSOC            المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة : 

WASCOF.منتدى المجتمع المدني في غرب إفريقيا : 
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 ملخص تنفيذي

دعا المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي وبناًء على توصية من هيئته االستشارية، لجنة الممثلين الدائمين 

إلى "دراسة متعمقة بشأن أداء  2014لعام   EX/CL 849 (XXV)(، من خالل قرار PRCللسفراء )

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ تأسيسه لتقديم توصيات مناسبة حول طرائق تجديد عمليات 

الجهاز، والتي من شأنها أن تساعد في أداء دوره االستشاري، بما يتماشى مع أولويات اإلصالح الحالية 

 EX / CLي التي من شأنها دعم مبادئ الملكية األفريقية". تم تعزيز هذا القرار بقرار لالتحاد األفريق

لشهر يناير/كانون الثاني  EX.CL 1054 (XXX111)وقرار  2017لشهر ديسمبر/كانون األول  1031

 . وعليهما، تم الشروع في هذه الدراسة لمعالجة هذا القلق.2018

: أ( إجراء تقييم ألداء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ أهداف هذه الدراسة على ما يليتشمل 

بدايته مع التركيز بشكل أساسي على دوره كجهاز استشاري لالتحاد األفريقي ب( تقييم، في هذا السياق، 

 رسلوك وكفاءة وفعالية الجهاز في تنفيذ واليته ج( تحديد فعالية أجهزته الداخلية وهياكله وعملياته في إطا

القواعد التأسيسية والتنظيمية التي تحكم عملياته وأساليب العمل لبيئة االتحاد األفريقي األوسع د( تنفيذ تحليل 

الثغرات في المجاالت المختلفة المذكورة أعاله واقتراح طرق مبتكرة واستراتيجية للتغلب عليها لتعزيز 

 ته على تنفيذ واليته هـ( التركيز بشكل خاصقدرة وكفاءة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وقدر

على طلب الرأي االستشاري والشروط الالزمة والكافية لتسليمها واستخدامها وإضافة القيمة و( استكشاف 

وتكييف الدروس المستفادة من تجربة المؤسسات المقارنة في المناطق دون اإلقليمية واإلقليمية والسياقات 

ات والمطالب المحددة لالتحاد األفريقي و ز( أخيًرا ، اقتراح توصيات موضوعية الدولية وربطها باالحتياج

وحلول عملية تنشأ في السياقات المختلفة على أساس المعلومات المستندة إلى األدلة التي ستدعم مراجعة 

ي سياق ف وإعادة وضع الهياكل والعمليات وعمليات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي للوفاء بواليته

 مبادرة إصالح االتحاد األفريقي وجدول أعمال التنمية والتكامل للقارة األفريقية.

استخلصت الدراسة إلى أّن عدم فعالية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، فيما يتعلق بجوهر تقديم 

التناقضات يمية للجهاز، واآلراء االستشارية، ينشأ من نقاط الضعف المتأصلة في القواعد التأسيسية والتنظ

المرتبطة بها، وعدم التوافق مع العمليات وأساليب العمل في بيئة االتحاد األفريقي األوسع نطاقا. ولذلك، 

فقد أكدت الدراسة، كأولوية األولى، على ضرورة مراجعة شاملة للنظام األساسي للمجلس االقتصادي 

املة في نهجها وأن تتصدى للفجوات والعيوب والتناقضات واالجتماعي والثقافي. وأن تكون هذه المراجعة ش

المحددة في المجاالت المختلفة لعمليات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وعالقته المتبادلة مع أسرة 

االتحاد األفريقي األوسع نطاقا. في هذا السياق، يجب تبسيط وتوحيد وظائف وأهداف الجهاز، وتكوين 

االنتخابات، وتشغيل آليات التشغيل الرئيسية، وال سيما لجان الكتلة القطاعية، وقواعد العضوية، وأطر 

اإلجراءات، واإلدارة، واألدوار والمسؤوليات المؤسسية وما إلى ذلك لدعم مهمة إصدار اآلراء االستشارية 

ماعي قتصادي واالجتباإلضافة إلى أدوار المناصرة العادية لالتحاد األفريقي. يجب على كل من المجلس اال

والثقافي واالتحاد األفريقي معالجة متطلبات اآلراء االستشارية ضمن إطار تعاوني يحدد وتيرة الكفاءة 

األوسع داخل فلك مبادرة إصالح االتحاد األفريقي الجارية. هناك قضايا العرض والطلب والتي هي موضع 

سة تفاصيل تقييم االحتياجات والتوصيات ذات اهتمام مشترك والتي تتطلب جهودا تكميلية. قدمت الدرا

الصلة بشأن الحلول والتي تم تقديمها في كل مجال من مجاالت المشاكل المختلفة في الدراسة كما تم تقديم 

 نظرة عامة على الملخص والتوصيات في الخاتمة.
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واالجتماعي والثقافي مشروع نهائي منقح للدراسة المتعمقة حول فعالية وكفاءة المجلس االقتصادي 

 (ECOSOCCلالتحاد األفريقي )

 مقدمة 1.0

سعى القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء مجتمع محوره الناس في االتحاد 

( التي كانت تتمحور حول الدولة. الحظت الديباجة أن OAUاألفريقي خلفًا لمنظمة الوحدة األفريقية )

"استرشد بالرؤية المشتركة ألفريقيا الموحدة والقوية والحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وجميع القانون 

. ويؤكد الهدف على iشرائح المجتمع المدني ... من أجل تعزيز التضامن والتالحم بين شعوب أفريقية"

ادئ على ضرورة أن تكون . أكدت المبiiالرغبة في "تحقيق الوحدة والتضامن بين الدول األفريقية وشعوبها"

المنظمة القارية منظمة يتم فيها تمثيل مصالح جميع أصحاب المصلحة وأخذها في االعتبار من خالل 

 .iii"مشاركة الشعوب األفريقية في أنشطة االتحاد"

كما تركز أحكام القانون التأسيسي على الحاجة إلى تكامل القارة وتنميتها، وأكدت على الرغبة في التعبئة 

فعالة لجميع شرائح المجتمع بشكل عام والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني بشكل خاص لدعم ال

الهدفين التوأمين. عالوة على ذلك، أنشأ القانون التأسيسي مؤسسات وهياكل متنوعة تتكيف مع هذا الغرض. 

المجلس االقتصادي من القانون التأسيسي على وجه التحديد على  22و 5في هذا الصدد، نصت المادتان 

( كجهاز استشاري لالتحاد األفريقي يتألف من ECOSOCCواالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي )

( ليكون بمثابة جسر بين الدول األعضاء في االتحاد ومنظمات المجتمع CSOsمنظمات المجتمع المدني )

 المدني األفريقية.

 بيان المشكلة 1.1

، تلتها 2005معية مؤقتة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أكتوبر وبناًء على ذلك، تم إنشاء ج

على التوالي. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي بدأت  2018و 2014و 2008ثالث جمعيات عامة دائمة في 

فيه الجمعية العامة الثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أنشطتها، كانت هناك دالئل على أن 

زة صنع القرار التنفيذية في االتحاد كانت غير راضية عن عمل وأداء المجلس. كان الخالف الرئيسي أجه

هو وظيفته االستشارية المتعلقة بالسياسات، والتي تم تحديدها بشكل متزايد على أنها المبرر الرئيسي لوجود 

وكذلك عمليات التدقيق  2014الجهاز. تم تضمين طلقة التحذير األولى في تقرير لجنة الحكماء في عام 

الداخلية والخارجية في نفس الفترة تقريبًا والتي سلطت الضوء على عدم فعالية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي في تحقيق جوهر إنشائه وهو تقديم آراء استشارية بشأن مختلف القضايا االجتماعية 

 لتي تواجهها القارة. كان التقرير دقيقًا ألنه لفت االنتباه إلىواالقتصادية والسالم واألمن والسياسية الحرجة ا

عاًما، لم يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي رسميًا، بصفته جهاًزا  12حقيقة أنه على مدار 

استشاريًا رئيسيًا في االتحاد، رأيًا استشاريًا واحدًا حول أي موضوع إلى أجهزة السياسة التنفيذية أو في 

 الواقع أي جهاز آخر من االتحاد االفريقي.

بناًء على توصية من هيئته االستشارية، لجنة الممثلين الدائمين ووبالتالي، دعا المجلس التنفيذي لالتحاد 

 ، إلى إجراء: 2014لعام   EX / CL 849 (XXV)(، من خالل القرار PRCللسفراء )

واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه لتقديم توصيات  "دراسة متعمقة بشأن عمل وأداء المجلس االقتصادي
مناسبة بشأن طرائق تجديد عمليات الجهاز، والتي من شأنها أن تساعد في أداء دوره االستشاري، بما 

 يتماشى مع أولويات اإلصالح الحالية لالتحاد األفريقي التي سوف تدعم مبادئ الملكية األفريقية ".
 EX/CL 1054 (XXX111)الذي كرر األمر نفسه وقرار  2017عام ل EX / CL 1031تبع ذلك قرار 

بشأن تقرير عرض زامبيا الستضافة أمانة المجلس االقتصادي  2018الصادر في يناير/كانون الثاني 

( الذي أعرب عن مزيد من القلق بشأن أداء المجلس االقتصادي ECOSOCCواالجتماعي والثقافي )

استشاري لالتحاد ومن بين جملة أمور أخرى "طلب )طلبات( أخرى إلى واالجتماعي والثقافي كجهاز 

( والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لإلسراع بإجراء دراسة AUCمفوضية االتحاد األفريقي )

 متعمقة حول عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه".
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 اآلثار المترتبة على الخطة الدراسية 1.2

ما سبق، كان الشغل الشاغل ألجهزة السياسة التنفيذية لالتحاد األفريقي هو فشل المجلس االقتصادي م

واالجتماعي والثقافي في أداء وظيفته الفنية الرئيسية المتمثلة في تقديم اآلراء االستشارية إلبالغ منظور 

انت هناك مخاوف متبقية بشأن وإجراءات االتحاد في مشروعه الخاص بالتكامل والتنمية. مقترن بهذا، ك

األداء العام للجهاز وسلوكه، والتي ارتبطت بهذا ولكن أيًضا بصرف النظر عنها. وكان مرتبًطا من حيث 

معنى االرتباط الذي نصت عليه قرارات المجلس التي سعت إلى تجديد عمليات الجهاز لمساعدته على أداء 

نه كانت الدراسة يجب أن تكون متعمقة لتسليط الضوء على دوره االستشاري. كان أيًضا منفصالً من حيث أ

مجاالت القضايا األخرى التي تتطلب االهتمام وتقدم توصيات السياسة ذات الصلة التي من شأنها أن تمكن 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من إعادة تشكيله لتعزيز عمله وإعطاء قيمة كاملة باعتباره جهازا 

ئا ومتجاوبا يتكيف بشكل جيد مع الوظائف والمسؤوليات الصريحة والضمنية في إطار األسرة فعاالً وكاف

األوسع لالتحاد األفريقي ومبادرة اإلصالح. وبالتالي، فإن حالة الدراسة المتعمقة، في سياق اإلصالح 

ية والمالية ييرات اإلدارالمنهجي لالتحاد األفريقي، تجعلها جزًءا من الجهد العام لتنسيق الهياكل وتسريع التغ

 بهدف تحسين القدرات وتحسين كفاءة األداء وتعزيز نهج موجه نحو النتائج.

كما أشارت القرارات أيًضا إلى أن الدراسة يجب أن تكون شاملة في توجهها. ويجب أن تأخذ في االعتبار 

دة وأداء منذ بدايته وتقييم فائالنمو والتطور التاريخي لعمليات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

الجهاز. وبالتالي، فإن القرار كان يعني أنه ينبغي للدراسة أن تفحص جميع جوانب الجهاز، بما في ذلك 

هياكله وطريقة عمله، بشكل نقدي. ثالثًا، تشير القرارات إلى أنه يجب أن تكون الدراسة مبتكرة ومتكاملة 

و الخطأ الذي حدث فحسب، بل يجب أن تهتم كذلك على ما يجب ويجب أال تقتصر اهتمامها على الخطأ أ

 القيام به للتصحيح لضمان األداء األمثل للجهاز.

 أهداف الدراسة 2.0
 تعد األهداف المحددة المشتقة من هذا الغرض ما يلي:

ي منذ ريقأ( إجراء تقييم ألداء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي باعتباره أحد أجهزة االتحاد األف

 إنشائه مع التركيز بشكل أساسي على دوره كجهاز استشاري في االتحاد.

ب( تقييم فعالية وكفاءة والية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، ونظامه األساسي والئحته الداخلية، 

واالجتماعي  وتوفير الموارد ودعم الموارد، والمنظمات والهياكل، واألجهزة الداخلية للمجلس االقتصادي

والثقافي، وعمليات الحوكمة وإطار العمل وأساليب العمل. والقدرة والتوجيه الفعال للتعاون بين الدول 

األعضاء ومنظمات المجتمع المدني األفريقية كشركاء رئيسيين في تطوير وتعزيز ونشر ومتابعة وتعبئة 

 د األفريقي.المواطنين األفارقة األوسع نطاقا لدعم سياسات وبرامج االتحا

ج( إجراء تحليالت للفجوات في المجاالت المختلفة المذكورة أعاله واقتراح طرق مبتكرة واستراتيجية 

للتغلب عليها لتعزيز قدرة وكفاءة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وقدرته اإلجمالية على تنفيذ 

 واليته.

ئف وعمليات لجان الكتلة القطاعية باعتبارها د( يجب إيالء اهتمام خاص في هذا الصدد لقدرات ووظا

اآلليات التشغيلية الرئيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي المكلف بالمهمة الحاسمة المتمثلة في 

 تطوير وتقديم اآلراء االستشارية.

الح هـ( ربط الظروف الحالية ومطالب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بجدول أعمال اإلص

 وعملية التجديد المستمرة لالتحاد األفريقي كأداة لدفع أجندة التنمية والتكامل لالتحاد.

، واللجنة االقتصادية UN-ECOSOCو( التعلم من خبرة المنظمات اإلقليمية والدولية الشقيقة مثل 

المناطق الخمس  ( التابعة لالتحاد األوروبي والمنظمات دون اإلقليمية فيEESCواالجتماعية األوروبية )

من القارة والنظر في قابلية التكيف بخبرة اإلرشادية الخاص بهم، عند االقتضاء. ويمكن أن تكون هذه 

التجربة إيجابية أو سلبية، كإطار لتصميم إطار عمل أكثر تعاونًا أو نهج عمل يتوافق مع رغبات وميول 

بة مع االحتياجات والمطالب الخاصة الدول األعضاء. يجب تكييف الدروس المستفادة من هذه التجر
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بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي، مع مراعاة طبيعته الفريدة كجهاز عضوي 

 قائم على منظمات المجتمع المدني في االتحاد وواليته كجهاز استشاري لالتحاد.

اق مختلف على أساس المعلومات ز( اقتراح توصيات موضوعية وحلول عملية للمشاكل الناشئة في سي

القائمة على األدلة التي من شأنها التأكيد على مراجعة وإعادة ترتيب العناصر المختلفة وهياكل وعمليات 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي للوفاء بواليته في سياق مبادرة إصالح االتحاد األفريقي والمزيد 

 ي هذا السياق.من التغييرات التي يمكن أن تتطور ف

 خطة الدراسة: تصميم البحث ومنهجيته. 3.0

استرشد تصميم ومنهجية البحث بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي لالتحاد والتي تم 

االستشهاد بها سابقًا وفهم المهمة على النحو المبين في القسم السابق. على هذه الخلفية، اقترحت الخطة 

لجمع البيانات ذات الصلة. وتشمل مراجعة األدبيات والتحليل الوثائقي على أساس  الدراسية ست طرق

أبحاث المكتبة األرشيفية )المكتب / اإلنترنت( ، والمقابالت المتعمقة مع الجهات الفاعلة والموظفين 

المعنيين، ومناقشات مجموعات التركيز مع أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي واجتماعات التشاور مع أصحاب المصلحة التي تشمل العميل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

وصانعي السياسات في نظام االتحاد األفريقي، والجوالت الدراسية والتحليل المقارن بناًء على خبرة 

 لق باآلراء االستشارية.المؤسسات المماثلة في البيئات اإلقليمية داخل إفريقيا وعالميًا فيما يتع

تقع هذه الدراسة في المقام األول ضمن مجاالت تحليل السياسات. وبالتالي تم دمج المعلومات التي تم جمعها 

من خالل التحليل الوثائقي والمقابالت ومناقشات المجموعات المركزة والجوالت الدراسية والتحليل المقارن 

ر النتائج. تم التحقق من صحة تصميم البحث األولي وتقرير ومشاورات أصحاب المصلحة في مسودة تقري

النتائج من خالل التقييمات التي أجراها مجموعة تمثيلية من أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلو المجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، ودوائر المجتمع المدني داخل وخارج المجلس االقتصادي واالجتماعي 

التجمعات االقتصادية اإلقليمية، فضالً عن ممثلي الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  والثقافي، وممثلي

والمؤسسات السياسية والجهات الفاعلة داخل االتحاد األفريقي ونظام االتحاد األفريقي حسب االقتضاء. 

 مكنت اجتماعات التحقق من إثبات النتائج والتوصيات عبر االثبات والتثليث المتقاطع.

 نمو وتطور عملية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 4.0

المكان المنطقي لبدء تحليل عملية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هو إنشاء الجهاز وتأسيسه. 

بدأت عملية تطوير الجهاز، في أواخر التسعينيات خالل إدارة الدكتور سالم سالم، األمين العام لمنظمة 

لتنمية والتعاون في إفريقيا مؤتمر االستقرار واألمن واعملية الوحدة األفريقية المنحلة، تحت رعاية 

مبادرة من المجتمع المدني والتي تم استيعابها في  CSSDCA. كانت عملية CSSDCAالمعروف باسم 

المنظمة القارية. وقد دافع عنها الرئيس النيجيري السابق، الزعيم أولوسيغون أوباسانجو من خالل منظمة 

المنظمة القارية على تبني نهج  CSSDCAشجعت (. ALFالمجتمع المدني، منتدى القيادة األفريقية )

شامل للتنمية والتكامل في أفريقيا من شأنه أن يكون متعدد الطبقات ومتعدد األوجه والذي من شأنه تعبئة 

جميع القوى المنتجة في المجتمع بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني في اتفاق متشابك ويعزز بعضها 

 ء.البعض لتعزيز كفاءة األدا

المنظمة القارية لالتفاق على مجتمع من القيم واألهداف ووضع معايير ومؤشرات  CSSDCAألهمت 

لقياس األداء جنبًا إلى جنب مع عملية المراجعة الدورية لتقييم النتائج مقابل األهداف المحددة وتسهيل 

 نشطة لـ جميع شرائحالتعديالت والتقدم من خالل التوصيات والقرارات التي تنطوي على المشاركة ال

. وكان اإلشراف على مراجعات األداء سيتم على أعلى المستويات من قبل رؤساء الدول ivالمجتمع

والحكومات الذين يجتمعون في لجنة دائمة كل عامين خالل مؤتمرات القمة السنوية لمراجعة تقارير األداء 

فوضية وغيرها من األجهزة السياسات اإلجمالية وإصدار القرارات بعد أن يتم تمريرها من خالل الم

والتنفيذية التابعة لالتحاد األفريقي ذات الصلة حسب االقتضاء. استلهمت هذه العملية والتوجيه تركيز 

الديباجة واألهداف ومبادئ القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على إنشاء مجتمع محوره الناس في االتحاد 

 األفريقي.
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لتوجيه هذه العملية، مع التركيز على  2000في عام  CSDDCAاد وحدة تنسيق ثم أنشأت جمعية االتح

على  CSDDCAاستخدامها إلنشاء تفاعل فعال للمجتمع المدني مع منظمة الوحدة األفريقية. أكد نموذج 

 أهمية النهج الشامل للتكامل الذي يعطي أهمية لمساهمة المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، نظمت منظمة الوحدة

، تحت إدارة مفوض السالم واألمن آنذاك، السفير سعيد جنيت، CSSDCAاألفريقية من خالل وحدة 

الستخالص آرائهم بشأن طرائق التعاون والهيكل  2002ويوليو  2001مؤتمرين للمجتمع المدني في يونيو 

ألفريقية والمجتمع المناسب لدعم العملية. أدت المؤتمرات إلى إنشاء مجموعة عمل مؤقتة لمنظمة الوحدة ا

لقيادة عملية المشاركة الفعالة للمجتمع  2002المدني والتي تم انتخابها من قبل مؤتمر المجتمع المدني لعام 

 .vالمدني في عمليات التكامل الخاصة بالمنظمة القارية

للسيد عمارة  األفريقيةبعد التوقيع على القانون التأسيسي لالتحاد، شكلت اإلدارة االنتقالية لمنظمة الوحدة 

عيسى الذي خلف إدارة سالم، مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات لتطوير النظام األساسي للمجلس 

من القانون التأسيسي تركت التفاصيل على أن يتم تحديدها  22االقتصادي واالجتماعي والثقافي ألن المادة 

مشروع النظام األساسي وتطويره من قبل مجموعة  من قبل األجهزة التنفيذية لالتحاد. بعد ذلك، تم تنقيح

العمل المؤقتة بالتشاور مع وحدة السلطة الوطنية المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ومكتب المستشار 

القانوني. ونظموا مشاورات إقليمية عبر مناطق القارة الخمس مع منظمات المجتمع المدني للتداول بشأن 

طويرها. تمت مراجعة النتيجة النهائية من قبل إدارة الرئيس كوناري التي خلفت أحكام النظام األساسي وت

. ثم تم تقديم النظام األساسي المنقح إلى لجنة الممثلين الدائمين للسفراء 2004إدارة إيسي عمارة في عام 

(PRCالتي أدخلت أيًضا تعديالت وأوصت النسخة المعدلة إلى المجلس التنفيذي وجمعية االتح )د، التي ا

. والنقطة المهمة التي يجب مالحظتها هنا هي أن النظام األساسي لم يتم التسرع به أو 2004تبنتها في عام 

التعجيل به أو إعداده بال مباالة. لقد كان النظام األساسي نتاج مداوالت مطولة ومستمرة، ومشاورات واسعة 

 النطاق مع أصحاب المصلحة.

 

 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي: وضع سياق التقييم.النظام األساسي  5.0

النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هو القانون األساسي للجهاز الذي يحدد تفاصيل 

( ، وإجراءات 4و  3( ، والتكوين والعضوية )المادتان 7و  2محددة لوظائف وأهداف الجهاز )المادتان 

( والعناصر 12-8( ، الهيكل واألجهزة الداخلية )المواد 6و  5ء ومتطلبات أهليتهم )المادتان انتخاب األعضا

( ، النصاب القانوني لالجتماعات الذي يتعين تشكيله 13التنظيمية األخرى المتعلقة بالميزانية )المادة 

( ، 16لحاضرين )المادة ( ، وإجراءات التصويت باإلجماع أو أغلبية ثلثي ا15باألغلبية البسيطة )المادة 

ومسؤولية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في اعتماد نظامه الداخلي الخاص بما في ذلك الطرائق 

( وإجراءات الدخول حيز التنفيذ ) المادة 18( ، ولغات العمل )المادة 17اإلضافية الختيار أعضائه )المادة 

. كما يتضمن النظام األساسي ملحقًا ينص vi(20ه )المادة ( وكذلك إجراء تعديل النظام األساسي نفس19

على الترتيبات االنتقالية لبدء عمل الجهاز. تم إرفاق نسخة من النص الكامل للنظام األساسي وملحقه للرجوع 

 إليه بينما يتم توفير ملخص موجز ألبرز الجوانب هنا لوضع سياق التحليل.

i. .األهداف والوظائف 

من النظام األساسي  7و 2وظائف وأهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي موزعة بين المادتين 

على أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  2للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. تنص المادة 

ضايا لشعب األفريقي حول القيجب أن يؤدي الوظائف التالية: أ( تعزيز الحوار المستمر بين جميع شرائح ا

المتعلقة بأفريقيا ومستقبلها. ب( إقامة شراكة قوية بين الحكومات وجميع شرائح المجتمع المدني، وال سيما 

النساء والشباب واألطفال والشتات والعمل المنظم والقطاع الخاص والفئات المهنية؛ ج( تعزيز مشاركة 

 ت وبرامج االتحاد د( دعم السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيزالمجتمع المدني األفريقي في تنفيذ سياسا
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السالم واألمن واالستقرار في أفريقيا وتعزيز التنمية والتكامل في القارة. ه( الدفاع عن وتعزيز ثقافة الحكم 

 ةالرشيد والمبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وحقوق اإلنسان والحريات وكذلك العدال

االجتماعية؛ و( تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين والترويج لها والدفاع عنها؛ ز( تعزيز وتقوية القدرات 

 المؤسسية والبشرية والتشغيلية للمجتمع المدني األفريقي.

ذلك من خالل إضافة أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، بصفته جهاًزا استشاريًا  7وتكمل المادة 

( يساهم ، من خالل المشورة ، في الترجمة الفعالة ألهداف ومبادئ وسياسات االتحاد إلى 1جب أن: ، ي

( إجراء الدراسات التي يوصى بها أو تعتبر ضرورية من 2برامج ملموسة، فضالً عن تقييم هذه البرامج ؛ 

اسات األخرى التي تراها ( إجراء الدر3قبل أي جهاز آخر من أجهزة االتحاد ويقدم التوصيات وفقًا لذلك؛ 

( المساهمة في تعزيز الترويج والمشاركة الشعبية وتبادل 4ضرورية وتقديم التوصيات حسب االقتضاء؛ 

( المساهمة في تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة 5أفضل الممارسات والخبرات وتحقيق رؤية االتحاد وأهدافه؛ 

لمساواة بين الجنسين ، ومستقبل أفريقيا وصياغة القيم القانون والحكم الرشيد ، المبادئ الديمقراطية ، وا

( تعزيز وتوطيد الشراكة بين االتحاد ومنظمات 7األفريقية من أجل تعزيز نموذج اجتماعي أفريقي للحياة؛ 

( تولي أية 8المجتمع المدني من خالل التنوير العام الفعال والتعبئة والتغذية المرتدة بشأن أنشطة االتحاد؛ 

 خرى يحيلها إليه أي جهاز آخر في االتحاد.وظائف أ

iiالتكوين والعضوية . 

من النظام األساسي على أن يتألف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من مجموعات  3تنص المادة 

اجتماعية ومهنية مختلفة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

جموعات االجتماعية التي تمثل النساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات أ( الم

الخاصة؛ ب( المجموعات المهنية مثل اتحاد الفنانين والمهندسين ووسائل اإلعالم والمدرسين والجمعيات 

مات ير الحكومية والمنظالرياضية والمهنيين القانونيين واألخصائيين االجتماعيين، إلخ؛ ج( المنظمات غ

المجتمعية والمنظمات التطوعية، د( المنظمات الثقافية؛ هـ( المجموعات المهنية في الشتات األفريقي طبقاً 

 .للتعريف المعتمد من قبل المجلس التنفيذي

عضًوا في المجموع، بما  150على أن يتألف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من  4تنص المادة 

( تعمل على 10( من منظمات المجتمع المدني من كل دولة عضو في االتحاد، وعشر )2في ذلك اثنتان )

ني من الشتات كما ( منظمة مجتمع مد20( على المستوى القاري، وعشرون )8المستوى اإلقليمي. ثمانية )

( منظمات مجتمع مدني بحكم المنصب ترشحها المفوضية بناًء على 6حددها المجلس التنفيذي وست )

، تم قبول دولتين 2004اعتبارات خاصة، بالتشاور مع الدول األعضاء. منذ اعتماد النظام األساسي في عام 

وقد أدى ذلك إلى زيادة إجمالي عضوية  عضوين جديدتين، المغرب وجنوب السودان، في االتحاد األفريقي،

ويجب للنظام . 154الجمعية العامة لالتحاد األفريقي والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى 

 زيادة في االعتبار.أن يأخذ هذه ال لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافياألساسي المنقح 

iii.انتخاب األعضاء . 

"السلطات المختصة في منظمات ب األعضاء تنقل المسؤولية عن سلوكها إلى المتعلقة بانتخا 5المادة 
( على أن سلطات منظمات المجتمع 1) 5)مائل لي( على مختلف المستويات. تنص المادة  المجتمع المدني"

، لغرض 6المدني في كل دولة عضو يجب أن تنشئ عملية تشاور وفقًا لمتطلبات األهلية الواردة في المادة 

قتصادي ( من منظمات المجتمع المدني في الجمعية العامة للمجلس اال2تحديد طرائق انتخاب منظمتين )

( على أن منظمات المجتمع المدني 2) 5عضوا. تنص المادة  150واالجتماعي والثقافي المكونة من 

منظمة من منظمات  18اإلقليمية والقارية يجب أن تنشئ عملية استشارية مناسبة لتحديد طرائق انتخاب 

يجب على المغتربين  المجتمع المدني في الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

( 3) 5منظمة من منظمات المجتمع المدني. كما تمنح المادة  20األفريقيين أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لـ 
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المفوضية مسؤولية اعتماد المعايير المناسبة الختيار أعضائها الستة المرشحين. تكون والية األعضاء أربع 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ivاألهلية للعضوية. . شروط 

على أن منظمات المجتمع المدني المتنافسة على العضوية يجب أن تستوفي عددًا من المعايير.  6تنص المادة 

يجب أن يكونوا قوميين أو إقليميين أو قاريين أو أفارقة في الشتات دون قيود للقيام بأنشطة إقليمية أو دولية 

هداف االتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في القانون ويجب أن تكون أهدافهم متسقة مع مبادئ وأ

امة الشروط الع تستوفيالتأسيسي. يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني مسجلة في الدول األعضاء؛ 

لمنح صفة مراقب في االتحاد األفريقي وإظهار خبرة عملية بعد التسجيل ال تقل عن ثالث سنوات. تلتزم 

دني بمدونة قواعد السلوك واألخالق وال يجوز التمييز على أساس عرقي وديني منظمات المجتمع الم

وعرقي وسياسي. يجب على منظمات المجتمع المدني اإلقليمية والقارية تقديم دليل على العمليات لمدة ثالث 

يم دسنوات على األقل في ثالث دول أعضاء على األقل في االتحاد. يُطلب من منظمات المجتمع المدني تق

بيانات تدقيق سنوية من قبل شركة تدقيق مستقلة. يجب عليهم إظهار دليل على الملكية واإلدارة األفريقية 

( في المائة من الموارد 50في المائة من األفارقة. أخيًرا، يجب أن يكون خمسون ) 50التي تتكون من 

 .األساسية لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة من مصادر أفريقية داخلية

v.الهياكل والعمليات . 

 يتكون المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من خمسة أجهزة داخلية رئيسية، وهي:

 أ( جمعية عمومية

 ب( لجنة دائمة

 ج( لجان الكتلة القطاعية

 د( لجنة االعتماد 

 هـ( األمانة العامة

vi .الجمعية العمومية 

على أن الجمعية العامة هي أعلى هيئة التخاذ القرارات والسياسات في المجلس االقتصادي  9تنص المادة 

وظائفها من بين أمور أخرى ما يلي؛ )أ( تشتمل واالجتماعي والثقافي. وهي تتألف من جميع األعضاء. 

ل االستشارية والتقارير، بالشكانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة واإلشراف على عملها؛ ب( إعداد وتقديم اآلراء 

المناسب ج( تقديم مقترحات بشأن الميزانية واألنشطة د( الموافقة على مدونة السلوك واألخالقيات وتعديلها 

لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة أو العاملة من أجل االتحاد؛ هـ( مراجعة أنشطة المجلس االقتصادي 

ات والتوصيات المناسبة. كما تنتخب الجمعية مكتب المجلس واالجتماعي والثقافي واقتراح اإلجراء

نواب لهيئة الرئاسة، على أساس التوزيع  5االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يتألف من رئيس و

 الجغرافي العادل والتناوب، بما في ذلك واحد من الشتات.

عادية إذا توافرت الشروط التي تم  تجتمع الجمعية العامة مرة كل عامين ويمكن أن تجتمع في دورات غير

 تحديدها في النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

vii .اللجنة الدائمة 

اللجنة الدائمة بصفتها مجلس الوزاري أو اللجنة التنفيذية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  10المادة  تؤسس

عضًوا بما في ذلك رئيس الجلسة وأربعة نواب  18تتألف من  والثقافي. ويحدد تشكيل هذه اللجنة على أنها

رؤساء المجموعات القطاعية وممثلين اثنين عن المفوضية. وهذه اللجنة مكلفة بالمهام  10لهيئة الرئاسة، و
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التالية: أ( تنسيق عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛ ب( التحضير الجتماعات الجمعية 

بعة تنفيذ مدونة األخالق والسلوك الموضوعة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى العمومية. ج( متا

االتحاد أو العاملة معه؛ د( إعداد وتقديم التقارير السنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى 

ح صفة ر وطرائق منالمؤتمر. باإلضافة إلى ذلك، تحدد اللجنة الدائمة أيًضا، بالتشاور مع المفوضية، معايي

 مراقب إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 يتم تحديد وتيرة اجتماعات اللجنة الدائمة في النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

viii .لجان الكتلة القطاعية 

رئيسية للمجلس االقتصادي لجان الكتلة القطاعية كآليات تشغيلية  11عالوة على ذلك، تحدد المادة 

واالجتماعي والثقافي لصياغة اآلراء وتقديم المدخالت في سياسات وبرامج االتحاد األفريقي. تم تكليف 

لجان الكتلة القطاعية بمهمة إعداد وتقديم اآلراء االستشارية والتقارير الصادرة عن المجلس االقتصادي 

لجان جماعية قطاعية  10خرى قد يتم تكليفها بها. تم إنشاء واالجتماعي والثقافي باإلضافة إلى أي مهام أ

. من بينها السالم واألمن، والشؤون السياسية، والبنية التحتية والطاقة، والشؤون 11بموجب أحكام المادة 

االجتماعية والصحة، والموارد البشرية، والعلوم والتكنولوجيا، والتجارة والصناعة، واالقتصاد الريفي 

( تقارب إدارات المفوضية 8) ة، والشؤون االقتصادية والمرأة والجنس. هذه المجموعات الثمانيوالزراعة

التي تتشارك معها في تفويضات موازية. كانت هناك أيًضا المجموعات التاسعة والعاشرة حول المرأة 

األولى مثل  ات الثمانيةوالنوع االجتماعي، والبرامج الشاملة لتغطية القضايا التي لم يتم تناولها في المجموع

المرأة، ونوع الجنس والتنمية، وفيروس نقص المناعة البشرية اإليدز، والتعاون الدولي، والتنسيق مع 

األجهزة األخرى أو مؤسسات االتحاد. قد توصي الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ة، حسبما تراه ضروريًا. إن تقريب المجموعات مع بإجراء تعديالت على لجان الكتلة القطاعية المنشأ

إدارات المفوضية يعني بالضرورة أنه سيتم تعديل طبيعة المجموعات وعددها من خالل الهيكل الجديد 

 للمفوضية الذي أنشأته أجندة اإلصالح.

ix .لجنة االعتماد. 

لجنة االعتماد باعتبارها آخر جهاز داخلي رئيسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  12تؤسس المادة 

والثقافي وتتألف من منظمة واحدة من منظمات المجتمع المدني من كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس 

المدني من مجموعة  منظمة المجتمع 1منظمة المجتمع المدني من الشتات األفريقي، و  1في القارة، و 

المصالح الخاصة مثل الفئات الضعيفة، والمعاقين جسديًا و األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة 

( من المفوضية. ُكلفت هذه اللجنة بمسؤولية فحص أوراق اعتماد أعضاء 2البشرية / اإليدز وممثالن )

 عية العامة النظام الداخلي للجنة االعتماد. المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وممثليهم. تعتمد الجم

في البداية، تولت لجنة االعتماد مهمة تحديد أهلية المرشحين لعضوية الجمعية العامة، بما في ذلك أعضائها. 

( التي تشير إلى 1) 12غير أن األمانة طعنت على هذا التفسير على أساس أنه يتعارض مع أحكام المادة 

جرد انتخابها ستنشئ حينئذ لجنة االعتماد وأنه على أي حال فإن فكرة أن اللجنة )لجنة أن الجمعية العامة بم

االعتماد( ستكون قاضيا وهيئة المحلفين في قضيتها تنتهك قاعدة العدالة الطبيعية، وتؤثر على احتمالية 

رحت شدة. اقتإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشجع على االستمرارية الذاتية وتكون عرضة لالنتهاكات ب

األمانة بدالً من ذلك أن يتم تحديد أهلية أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

من قبل هيئة مستقلة مشتركة بين اإلدارات يتم تشكيلها من اإلدارات ذات الصلة في مفوضية االتحاد 

شار إلى ذلك. تم رفع الموقفين إلى مكتب المستالتدقيق، ومكتب المجلس القانوني، والرئيس وما  -األفريقي 

القانوني للحصول على المشورة وأيد موقف األمانة. اعتمد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي هذه النصيحة. 

لذلك يُقترح أن يتم االعتراف باللجنة المشتركة بين اإلدارات المعنية باالنتخابات كجهاز من أجهزة المجلس 

 عي والثقافي في قانون منقح.االقتصادي واالجتما

 السكرتارية
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من النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على األمانة العامة. وينص  14تركز المادة 

على أن الوحدة المختصة في المفوضية يجب أن تعمل كسكرتارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ختصة في المفوضية في بداية إنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي داخل المفوضية. كانت الوحدة الم

. ومع ذلك، مع ازدهار مسؤولياتها مع نمو وتنفيذ أجندة الشتات CSSDCAوالثقافي هي وحدة تنسيق 

إلى مديرية كاملة  CSSDCAوتطوير عملية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، تحولت وحدة 

( مكلفة بمسؤولية قيادة عملية اإلدماج الفعال لـ الجهات الفاعلة غير الحكومية CIDOللمواطنين والشتات )

كأمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي  CIDOفي جدول أعمال التكامل لالتحاد األفريقي. ثم عملت 

 والثقافي وكانت مسؤولة عن التطوير النشط للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وعملية الشتات في

إطار عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي  CIDOالمفوضية وكذلك إطار االتحاد األوسع. ألهمت 

والثقافي. كما سعى إلى اإلدماج النشط لمنظمات المجتمع المدني مثل مجموعات الحوار بين األديان التي 

 ألفريقي وعززتلم تكن ممثلة في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في جدول أعمال االتحاد ا

 عملية مشاركة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي داخلها.

عن برنامج االتحاد اإلفريقي في الشتات قد جعلتها  CIDOومن الناحية االستراتيجية أيًضا، فإن مسؤولية  

قادرة على تعزيز أوجه التآزر بين الجهات الفاعلة من غير الدول في القارة األفريقية وعلى الصعيد العالمي 

داخل الشتات األفريقي. وبالتالي فقد كانت في وضع فريد لدمج االثنين وتنشيط عمليات الشراكة داخل وبين 

 CIDOومات والجهات الفاعلة من غير الدول في القارة وفي جميع أنحاء العالم. كما دعمت الدول والحك

 CIDOعمليات إعداد ميزانية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والدفاع عنها. عمل موظفو 

كمسؤولين عن برامج أنشطة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في مختلف المجاالت، وقاموا 

تفاعل المجلس  CIDOالتحضير الجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي وخدمتها. وقد سهل موظفو ب

االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع أجهزة ووحدات االتحاد األفريقي وقدموا الزخم لتطوير وتنفيذ الخطط 

فريقي في بادرة االتحاد األاالستراتيجية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. نظًرا للتطور السريع لم

الشتات في أعقاب القمة العالمية للشتات األفريقي، ونمو وتطور عملية المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي، والتركيز المتزايد على وظيفته في تقديم الرأي االستشاري، رأى المجلس التنفيذي الحاجة إلى 

تماعي والثقافي في لوساكا. ويجب أن يقوم النظام األساسي إنشاء أمانة العامة للمجلس االقتصادي واالج

المنقح للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بتحديث األحكام المتعلقة باألمانة العامة لمراعاة هذا 

 التطور بشكل كامل.

 تقييم أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 6.0

وتحليل كفاءة وفعالية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ  تحدد أحكام النظام األساسي سياق تقييم

إنشائه. في هذا الصدد، إنه ألهمية بمكان أن نذكر أنه بينما وجهت القرارات المجلس التنفيذي، المشار إليها 

تمثلة مأعاله، وجهت االنتباه إلى فشل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أداء وظيفته األساسية ال

في تقديم اآلراء االستشارية، طلبت أيًضا إجراء تقييم شامل وتقييم أداء أوسع للجهاز. وبالتالي، فإن فشل 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أداء وظيفته األساسية المتمثلة في تقديم اآلراء االستشارية 

والثقافي قد سجل بعض النجاحات في أداء  يجب أال ينتقص من حقيقة أن المجلس االقتصادي واالجتماعي

 وظائف ثانوية ولكنها حاسمة وفقًا لتوجيهات أجهزة صنع السياسة التنفيذية ولوائحها الخاصة.

كانت النجاحات التي سجلها المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في مجالين رئيسيين، وهما: بناء 

ن على نفس القدر من األهمية. واجه المجلس االقتصادي المؤسسات وأداء أدوار المناصرة وكالهما كا

واالجتماعي والثقافي منذ البداية التحدي الحاسم المتمثل في بناء المؤسسات وتوحيدها والتي بدونها ال يمكن 

أن تؤدي بنجاح أي مسؤولية أخرى تم تكليفها بها في القانون التأسيسي أو النظام األساسي. عالوة على 

من النظام األساسي  7و 2جزء األكبر من األهداف والوظائف الموكلة للجهاز بموجب المادتين ذلك، كان ال

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أدواًرا في مجال الدعوة بشكل أساسي. تعتبر الدعوة إلى االتحاد 

( كجسر بين ECOSOCCاألفريقي جانبًا رئيسيًا من مهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )
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االتحاد األفريقي والمجتمع األفريقي األوسع، وقد قدم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مساهمات 

 إيجابية في هذا الصدد.

 مساهمات إيجابية

 بناء المؤسسات 6.1

شأن بتشمل النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي أقره المجلس التنفيذي ملحقًا 

الترتيبات االنتقالية إلطالق المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي. ونص هذا الترتيب 

والذي كان بمثابة جمعية عامة  2002االنتقالي على إعادة عقد المؤتمر العام الثاني للمجتمع المدني في عام 

الجمعية العامة المؤقتة التي انعقدت في عام  مؤقتة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. تم تكليف

تحت إشراف الحائز على جائزة نوبل، البروفيسور وانجاري ماثاي بمهمة تنظيم انتخابات على  2005

مستوى القارة إلطالق الجمعية العامة الدائمة األولى في غضون عامين. تطلبت جمعية المجلس االقتصادي 

نة إضافية الستكمال العمل الذي منحه المجلس التنفيذي ومؤتمر ( سECOSOCCواالجتماعي والثقافي )

في المفوضية، وانطلقت  CIDO، كان العمل قد اكتمل بدعم من أمانة 2008االتحاد األفريقي. وبحلول عام 

. وعند 2008أيلول / سبتمبر  9الدورة األولى للجمعية العامة الدائمة بنجاح في دار السالم، تنزانيا، في 

ق، سلط الرئيس االتحاد األفريقي آنذاك، الرئيس جاكايا كيكويتي، الضوء على نطاق هذا المشروع اإلطال

باعتباره "حدثًا تاريخيًا ومعلًما هاًما في سعينا لتحقيق الوحدة األفريقية" يمثل خطوة حاسمة في توطيد 

 .viiالهيكل المؤسسي التحادنا "

الجتماعي والثقافي نفسه، إنشاء أجهزة داخلية، بما في تضمن هذا التوحيد، داخل المجلس االقتصادي وا

ذلك اللجنة الدائمة ولجنة االعتماد ولجان الكتلة القطاعية باإلضافة إلى وضع القواعد التنظيمية المناسبة 

التي ستحكم سير عمليات األجزاء المكونة لها. على سبيل المثال، أعدت الجمعية المؤقتة للمجلس االقتصادي 

اعي والثقافي قواعد إجراءات عمل الجمعية واللجنة الدائمة في دورتها األولى في نيروبي بعد واالجتم

إنشائها، والتي عملت بشكل مثالي حتى قامت الجمعية الثانية بتغييرها. استمرت عملية بناء المؤسسات مع 

 .2018والثالثة في  2014إنشاء وافتتاح الجمعية العمومية الثانية في 

 تنظيم وإدارة االنتخابات على مستوى القارة،  6.2

خص الرئيس كيكويتي جانبا هاما من عملية االنطالق من خالل اإلشادة بنجاح االنتخابات على مستوى 

القارة التي أجريت تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي. وأشار إلى أنه من بين جميع التقارير التي 

االتحاد، فقد اعتبرت االنتخابات حرة ونزيهة، وأضاف أنه "في قارة يتم فيها التنافس تلقاها مجلس ومؤتمر 

بقوة على االنتخابات ونتائجها، فإننا ندرك أن االنتخابات الشفافة والحرة والنزيهة التي تم إجراؤها تحت 

تفادة من وس المسالفحص الدقيق لمنظمات المجتمع المدني القوية هو تمرين رائع وسنسعى إلى تكييف الدر

 .viiiهذه التجربة لتطبيقها في الساحة السياسية األوسع"

حدثًا واحدا عابرا. أجريت انتخابات الحقة وناجحة على مستوى القارة، بأشكال  2008لم يكن انتخاب عام 

مختلفة، في حياة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مما أدى إلى إنشاء جمعيات جديدة للمجلس 

على التوالي دون ضغينة أو تحفظات من قبل  2018و 2014تصادي واالجتماعي والثقافي في عامي االق

المرشحين. كما تم إجراء االنتخابات الداخلية بشكل دوري لمكاتب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

تقديم شكوى إلى اللجنة فقط إلى  2017وفقًا لما يقتضيه النظام األساسي. أدت االنتخابات الداخلية لعام 

والمجلس من قبل رئيس الجلسة المنتهية واليته الذي شارك أيًضا في العملية غير أن نتائج تلك االنتخابات 

اعتمدت واستمرت األوضاع دون أي مشاكل. وهكذا أسس المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تقليدًا 

زيهة، والتداول السلمي للسلطة، والتي غالبًا ما تُعتبر رموًزا للمنافسة الديمقراطية، واالنتخابات الحرة والن

 لحق االختيار بين الناخبين في الديمقراطيات العاملة.

 تعزيز المعرفة والفهم إلطار االتحاد األفريقي ودعم بناء القدرات.  6.3
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كانت إحدى المساهمات األساسية الحاسمة إلطار المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بعد إنشائه هي 

حلقات العمل التعليمية السنوية حول "فهم االتحاد األفريقي" التي نظمها المجلس االقتصادي واالجتماعي 

المجتمع األفريقي األوسع  . وكانت حلقات العمل موجهة إلى تعريفCIDOوالثقافي من خالل أمانته في 

بالمستهدفات واألهداف، والخطط االستراتيجية المحدثة لالتحاد األفريقي ومؤسساته وأجهزته، وخصائصها 

ووظائفها وبرامج عملها، وفرص التعاون بين الدول األعضاء والجهات الفاعلة من غير الدول، ونتائج 

 مليات التنفيذ.القمة وعمليات صنع السياسات وهيكل صنع القرار وع

كما أتاحت حلقات العمل مجاال للتفكير واالستعراض حيث يمكن تقديم التوصيات من خالل المجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى اللجنة وأجهزة السياسات التنفيذية. قدم موظفو مختلف األجهزة 

ً في الجلسات كما قدم إطاراً للتواصل والتقييمات المتتالية ل لتقدم المحرز بشكل عام ومن قبل عروضا

الوحدات المكونة لالتحاد األفريقي في تنفيذ األجندة القارية للتكامل والتنمية. واألهم من ذلك، أنه كان بمثابة 

دعم لبناء القدرات في مجتمع المجتمع المدني األوسع لتحسين قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة 

حاد األفريقي. في البداية تم تمويل البرنامج من قبل المفوضية فقط ثم باالشتراك بشكل منتج ومناسب مع االت

مع مساهمات المانحين. تم إلغاء تمويل البرنامج أخيًرا بسبب قيود الموارد والضغوط المرتبطة بسقف 

م أنه لالهتما في المائة الذي تفرضه أجهزة سياسات االتحاد األفريقي. ومن المثير 5الميزانية السنوي البالغ 

كان برنامًجا ناجًحا حاز على إعجاب المجتمع المدني األوسع. وهكذا بدأت لجنة أكسفورد لإلغاثة من 

( الدولية في وقت الحق في تنظيم البرنامج سنويًا بمفردها باستخدام النموذج الذي OXFAMالمجاعة )

ج ولى االتحاد األفريقي ملكية هذه البرامقدمه المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. من الضروري أن يت

وعمليات التدريب في هيكل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بعد إصالحه. عالوة على ذلك، يجب 

على أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي المخصصة والمزودة بالموارد تطوير قدرة مستدامة 

دام مجموعات األدوات المناسبة ودعم البحث والتحليل وإطار التعاون للتعليم والتوعية بالمعلومات باستخ

والتعاون مع الجامعات ومراكز الفكر السياساتية وشبكات منظمات المجتمع المدني في المجاالت 

المتخصصة ومعاهد البحوث في جميع أنحاء القارة حتى خارجها. سيساعد ذلك في إنشاء أو دعم بنك إلدارة 

االتحاد األفريقي بشكل مناسب ألنه يستجيب للضغوط ويستجيب للتغيرات والتحديات في المعرفة يخدم 

 البيئات الداخلية والخارجية.

 الحوار المستدام مع المجتمع المدني للوفاء الجزئي بوالية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 6.4

س االقتصادي واالجتماعي والثقافي باعتباره من القانون التأسيسي الضوء على دور المجل 22سلطت المادة 

كانت إلى  7و 2جهاًزا استشاريًا لالتحاد األفريقي، لكن األهداف والوظائف المحددة للجهاز في المادتين 

حد كبير تلك المتعلقة بالدعوة. سيتم استكشاف هذا العنصر الذي أدى إلى الغموض في تفسير والية المجلس 

الثقافي بشكل كامل عندما نفحص النظام األساسي في الجزء األخير من هذه االقتصادي واالجتماعي و

الدراسة. وفي الوقت نفسه، يكفي أن نالحظ هنا أن المناصرة هي الدور التقليدي لمجتمع المجتمع المدني 

 في إفريقيا. وبالتالي، ليس من المستغرب إذا أنه أصبح المناصرة التركيز الرئيسي للجمعيات المتعاقبة

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي التي أرست تقليدًا موثوقًا به في هذا الصدد. تم ترتيب اجتماعات 

في مناطق مختلفة من القارة مصحوبة بحمالت توعية وتحفيزية تنشر الوعي  ECOSOCCجهاز 

مثل عمليات إصالح األمم المتحدة، وحكومة االتحاد،  المهمةبسياسات وبرامج االتحاد األفريقي بشأن قضايا 

وجدول أعمال إصالح االتحاد األفريقي، ومبادرات السالم واألمن بما في ذلك اإلرهاب وإسكات البنادق، 

وبرامج العمل والمؤسسات التابعة لالتحاد األفريقي بما في ذلك  2063واإلطار االستراتيجي ألجندة 

 2014تماعي والثقافي نفسه. كان أبرز ما في هذا الجهد هو حملة التوعية عام المجلس االقتصادي واالج

عبر القارة والتي حظيت بإشادة واسعة النطاق في وسائل اإلعالم األفريقية. كما حددت حمالت التوعية 

ل كوالتحفيز وتيرة الجهود الجارية إلنشاء الفروع الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 

بلد في القارة كإطار للمساءلة. تضمنت عمليات الحوار حول القضايا المواضيعية ممثلين عن اإلدارات 

واألجهزة ذات الصلة في االتحاد األفريقي، وقد فعلت الكثير لنشر الوعي باالتحاد األفريقي وسياساته 

 وبرامجه وأهدافه.
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ن االتحاد األفريقي وشرائح متنوعة من المجتمع إنشاء أدوات ومنصات لدعم عملية الحوار المنظم بي 6.5

 األفريقي.

، وكجزء من عملية ضمان CIDOأنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بدعم من أمانته في 

الحوار المستمر بين االتحاد األفريقي والمجتمع المدني األفريقي األوسع، أدوات ومنصات للحوار المنظم 

ي ومجموعة واسعة من المجموعات االجتماعية والمهنية الهامة في إفريقيا والشتات. بين االتحاد األفريق

لما قبل القمة التي ناقشت التوجه  CIDO- ECOSOCC AU-Societyوشملت هذه المنتديات 

المواضيعي لكل قمة واستعرضت وثائق سياسة االتحاد األفريقي التي ستنظر فيها األجهزة التنفيذية من 

، تم تقديم التوصيات 2009و 2003توصيات صريحة للمجتمع المدني. في الفترة بين عامي أجل تقديم 

مباشرة إلى المجلس والجمعية من قبل ممثل منظمة المجتمع المدني وكان لها تأثير مباشر على مداوالت 

ن لشراكة بيالسياسات ونتائجها. كان هناك أيًضا إطار من المشاورات السنوية مع العمال من خالل منتدى ا

االتحاد األفريقي ومنظمة الوحدة األفريقية للنقابات لتعبئة النقابات العمالية للمشاركة في برامج وأنشطة 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واالتحاد األفريقي، ومناقشة أولويات العمال ومخاوفهم على نطاق 

شاركة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في القارة وربطها بمشروع التنمية والتكامل لالتحاد وم

المشاورات السنوية مع المجتمع المدني في الشتات والتي بلغت ذروتها في االجتماعات السابقة للقمة التي 

 ، من بين أمور أخرى.2012سبقت القمة العالمية ألفريقيا الشتات لعام 

 تتبع مسارات المجتمع المدني للدخول في الشراكات الدولية 6.6

ومن المجاالت األخرى لتأثير المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، دعم الشراكات الدولية لالتحاد 

األفريقي. قاد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي المسار الموازي والمتقارب لجزء المجتمع المدني 

الدولية عبر المناطق والقارات بما في ذلك أذرع المجتمع المدني للشراكات اإلفريقية لالتحاد  من الشراكات

( وأفريقيا والهند وأفريقيا والصين. كان أقوى TASAM( والشراكة اإلفريقية التركية )JAESاألوروبي )

 ي حيث تم تكرار نموذجإطار الذي اعتمد إطار عمل منظمات المجتمع المدني بين إفريقيا واالتحاد األوروب

اللجنة التوجيهية الذي اعتمدته المجموعة األفريقية كمنصة للمشاركة، تحت قيادة المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي، كنموذج من قبل االتحاد األوروبي لمجتمعه المدني. يظل اإلطار نشًطا وقد قدم في 

د األوروبي بشكل مباشر أو من خالل الدورات الوزارية االتحا -كثير من األحيان توصيات إلى قمة إفريقيا 

ودورات القمة المشتركة وأطر عمل المفوضية إلى مفوضية. تكاملت مسارات المجتمع المدني للشراكات 

الدولية وتفاعلت مع المسارات الحكومية وأعطت مساعي الشراكة بعدًا بين الشعوب. يضيف هذا التقليد 

ل الشراكة العابرة للقارات ومن الضروري الحفاظ عليه في برامج الشراكة قيمة حاسمة إلى جدول أعما

حتى يظل بارًزا ومتجددًا متى أصبح خامدًا أو خاماًل. يجب أن يكون التقليد الذي يقدم فيه ممثل المجتمع 

 .المدني توصيات مباشرة كمدخالت في بداية مؤتمرات القمة المختلفة مكونًا مركزيًا في جدول األعمال

التأثير على تعريف السياسة، مسار السياسة، تطوير السياسة، محتوى السياسة، نشر السياسة،  6.7

 تنفيذ السياسة ومراجعة السياسة.

من المهم أيًضا مالحظة أن نشاط المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في نشر المعلومات وتعزيز 

لق بخطط االتحاد األفريقي، وجدول أعماله، وبرامجه المشاركة مع المجتمع األفريقي األوسع فيما يتع

وسياساته غالبًا ما تؤثر على مسار السياسة، وتعريف السياسة، ومحتوى السياسة، ومضمون السياسة، 

وتطوير السياسات، وتنفيذ ومراجعة السياسة. جمعت المشاورات آراء ووجهات نظر المجتمع المدني في 

م أخذها في االعتبار في اعتبارات السياسة، وتوجيه السياسات ومناقشات قضايا السياسات الهامة التي ت

السياسات والنواتج وتقييم السياسات ومراجعتها فيما يتعلق بتوافق آراء إزولويني بشأن إصالح األمم المتحدة 

اال بشأن ، اتفاقية كمب2063وعواقبها، نقاش حكومة االتحاد داخل االتحاد األفريقي، إطار ومحتويات أجندة 

الالجئين والنازحين داخليًا التي اعتمدت جزًءا كبيًرا من نتائج االجتماع التمهيدي للقمة للمجتمع المدني 

الذي سبقه ونتائج قمة شرم الشيخ التي وضعت جدول أعمال المياه والصرف الصحي ألفريقيا. باإلضافة 

 أطر عمل للخطط االستراتيجية التي وجهتإلى ذلك، وضع المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ثالثة 
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برامجه وأنشطته واسترشدت بوثائق اإلطار االستراتيجي لمفوضية االتحاد األفريقي. كالهما يميالن نحو 

التأكيد على أدوار الدعوة للجهاز. في هذا السياق، عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي كمدافع 

يم ونشر قرارات االتحاد األفريقي في أعقاب مؤتمرات القمة وعقد مشاورات عن االتحاد األفريقي وقام بتعم

إقليمية ومشاورات أخرى لمنظمات المجتمع المدني إلبالغ المجتمع األفريقي األوسع بالعملية والديناميات 

 التي توجت بالقرارات وكيف يمكن للمجتمع دعم عمليات التنفيذ.

االقتصادي واالجتماعي والثقافي أيًضا بشكل هادف على تطوير  داخل االتحاد األفريقي، أثر المجلس

السياسات من خالل تقديم ورقة السياسة العامة لمجموعة السالم واألمن التابعة للجمعية العامة الدائمة األولى 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتي تم تبنيها وتعديلها إلى حد كبير من قبل لجنة الممثلين 

. قدمت منظمات المجتمع المدني 2008لدائمين للسفراء وتم تقطيرها في صيغة ليفينجستون في ديسمبر ا

( إلى آخره، OXFAM، وأوكسفام )(IISSالدولية بما في ذلك المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية )

االقتصادي واالجتماعي ( تبنت اقتراح المجلس PRCأطًرا بديلة، غير أن لجنة الممثلين الدائمين للسفراء )

 والثقافي كوثيقة عمل توجت بصيغة ليفينجستون التي تبناها المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي بعد ذلك.

 زيادة تحديد السمات ومشاركة المجتمع المدني في إطار سياسة االتحاد األفريقي 6.8

 افي المختلفة في زيادة التنميطيتمثل األثر التراكمي ألنشطة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثق 

والمشاركة ومساهمة المجتمع المدني في سياسة وبرامج االتحاد األفريقي التي كانت أحد األهداف األساسية 

إلنشاء الجهاز. في الواقع، خلقت أنشطة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مجموعة متنوعة من 

ة الدولية )مستبعدة من معايير التأهيل لعضوية المجلس االقتصادي اآلثار المتتالية. المنظمات غير الحكومي

في المائة من موارد المنظمة من مصادر أفريقية  50أن تأتي نسبة حيث يتعين واالجتماعي والثقافي، 

داخلية( وسعت إلى فتح مكاتب في أديس أبابا وإنشاء منظمات المجتمع المدني المماثلة والعمل معها للتأثير 

مباشر على صانعي السياسات في أديس أبابا. ساهم كل ذلك في خلق مناخ قوي للمجتمع المدني حول بشكل 

 االتحاد األفريقي.

 تحديد وتيرة التمثيل الفعال للشتات في هياكل االتحاد األفريقي وعملية السياسة. 6.9

ين تطوير مبادرة المغتربتمت اإلشارة بالفعل إلى مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 

التي تقود القمة العالمية للشتات وأبعد من هذا، أصبح المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، أول هيئة 

في االتحاد األفريقي تسهل التمثيل المباشر للمغتربين في عملية صنع السياسات. بدأ هذا االتجاه بالجمعية 

اء الطابع الرسمي عليها وتوطيدها في الجمعيتين الدائمتين األولى المؤقتة برئاسة وانغاري ماثاي وتم إضف

والثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي اللتين ضمتا رؤساء شبكات المغتربين في االتحاد 

األفريقي المنشأة في سياق االستعدادات للقمة العالمية للشتات األفريقي وإعالنها لخدمة كأعضاء في الجمعية 

( الذي قرر "الحاجة إلى إنشاء XIX) 443عامة كتدبير مؤقت ريثما يتم تنفيذ قرار الجمعية العمومية ال

ووضع معايير لزيادة حضور ومشاركة المغتربين في برامج وسياسات االتحاد األفريقي بطريقة منهجية 

ة ل الهياكل واألجهزوعالمية من خالل مفوضية االتحاد األفريقي وليس بطريقة مجزأة وغير منسقة من خال

المختلفة لالتحاد األفريقي". يمكن أن يكون نموذج المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

(ECOSOCC المتمثل في ضم ممثلين عن شبكات المغتربين التي أنشأها االتحاد األفريقي في إطار )

وية مخصصة للشتات في المجلس خانة عض 20إعالن اإلعالن العالمي للشتات األفريقي بمثابة آلية لملء 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 عدم الفعالية؛ قضية إصدار الفتاوى. 7.0

تم االعتراف باالعتمادات التي تراكمت لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في مجال الدعوة 

ح من قي على مر السنين كما يتضعلى النحو الواجب وغالبًا ما أثنى عليه المجلس التنفيذي لالتحاد األفري

مختلف قرارات المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على مر 

ً بسبب فشل المجلس االقتصادي ixالسنين . ومع ذلك، فإن النوايا الحسنة التي ولّدوها تبددت تدريجيا
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اح ي على النحو المتوخى في القانون التأسيسي. تم تصميم االنفتواالجتماعي والثقافي في أداء دوره االستشار

على المجتمع المدني إلطالق عملية من شأنها أن تتمكن من تعبئة الطاقة الجماعية لجميع شرائح المجتمع 

األفريقي في جدول أعمال التكامل والتنمية للقارة. تم بناء مفهوم الشراكة مع المجتمع المدني المنصوص 

ي ديباجة القانون التأسيسي كوسيلة لالستفادة من الخبرات الموثوقة والواسعة النطاق والمتنوعة عليه ف

للمجتمع المدني في جميع مجاالت المساعي اإلنسانية من أجل تسخيرها لتحقيق هذا التطلع. كان من المتوقع 

ت لمستمدة منه أدوات ومنصاأن يكون الدور االستشاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واآلراء ا

لهذا العمل. أدى فشل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في تقديم مثل هذه اآلراء إلى عدم تحقيق 

 هذه التوقعات.

ومع ذلك، فإن تقييًما نقديًا لفشل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في إنتاج هذه اآلراء يكشف عن 

. كانت 2019-2005مختلفة تعرضت لتوتر وضغوط العمليات الفعلية خالل الفترة أنه كان نتاًجا لعوامل 

هذه العوامل في كثير من األحيان متشابكة ويعزز بعضها البعض ولكنها تشمل بشكل عام ثالث مجموعات 

من القضايا والظروف ذات الصلة. أوالً، قضايا جانب العرض المتعلقة بإنتاج وتقديم اآلراء االستشارية 

للمستخدمين المحتملين أو المستهلكين داخل االتحاد األفريقي. تقع مسؤولية هذه القضايا إلى حد كبير ولكن 

 ليس حصريًا على عاتق المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

والثاني هي قضايا الطلب المتعلقة باحتياجات المستهلك واعتباراته ومعالجة واستخدام اآلراء االستشارية 

خل االتحاد األفريقي. تقع هذه القضايا إلى حد كبير ولكن ليس حصريًا على عاتق الجهات الفاعلة األخرى دا

 داخل االتحاد األفريقي.

الثالثة والمتشابكة بعمق مع الفئتين السابقتين هي فئة ثالثة تشمل أوجه قصور مؤسسية وتنظيمية وتشغيلية، 

ونية، وأوجه القصور الهيكلية والحوكمة، واألحكام االنتخابية ناشئة عن فجوات أو ثغرات في األطر القان

الغامضة وغير الدقيقة في كثير من األحيان، ومتطلبات األهلية التقييدية لعضوية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي المتحالف مع الهيكل والتكوين المنحرفين للجمعية العامة ولجان الكتلة القطاعية 

يات تشغيلية رئيسية إلصدار اآلراء االستشارية، واألمانة العامة التي تعاني من نقص شديد المصممة كآل

في الموظفين وغياب دعم البنية التحتية الفنية لتعزيز قدرة لجان الكتلة القطاعية على صياغة وإنتاج و 

مشاكل راء االستشارية، والمعالجة اآلراء االستشارية القابلة للتطبيق، والدعم الهزيل للميزانية إلنتاج اآل

اإلدارية، والنزاعات الداخلية المرتبطة بغياب مبادئ توجيهية واضحة من شأنها أن تحكم عالقات العمل 

بين موظفي األمانة العامة وأعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وموظفيهم. القيادات السياسية 

ينية والمنتظمة بين القيادة اإلدارية والسياسية وخطوط ترسيم بما في ذلك إجراءات محددة للمشاورات الروت

 . xالحدود فيما يتعلق بإجراءات االتحاد األفريقي بشأن تعيين الموظفين واإلدارة ومراقبة النفقات المالية

ويفسر التفاعل الديناميكي لهذه العوامل الثالثة فشل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في الوفاء 

بجوهر إنشائه وهو تقديم آراء استشارية حول مختلف القضايا االجتماعية واالقتصادية والسالم واألمن 

والقضايا السياسية الحرجة التي تواجه القارة. ترد أدناه العناصر المحددة المرتبطة بعدم فعالية المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي في هذا الصدد.

 وتسليم الفتاوى. جانب العرض: إنتاج 8.0

 غموض الوالية، 8.1

هناك بعض الغموض الذي يكتنف اختصاصات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يتضح من أحكام 

القانون التأسيسي أن التصميم العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هو بمثابة جسر أو رابط بين 

فريقي. ومع ذلك، فإن اآلثار الدقيقة لهذا االلتزام ليست واضحة أو االتحاد األفريقي والمجتمع المدني األ

منصوص عليها على وجه التحديد في النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أو غيره 

من القوانين التمكينية التي تحكم عملياته بطريقة من شأنها إبراز رؤية مشتركة ألهداف وأهداف المجلس 

 ول األعضاء في االتحاد، والموظفين في الجهاز والمجتمع المدني األفريقي األوسع.بين الد
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يبدأ هذا الغموض بتعريف الغرض من الجهاز في إطار النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

في  التي تحدد وظائف الجهاز. 7بشأن األهداف والمادة  2والثقافي على النحو المنصوص عليه في المادة 

الخاصة باألهداف  2على أدوار إرشادية وسياسية للدعوة. تركز المادة  7و 2الوقت الحاضر، تركز المادتين 

ن جميع شرائح الشعب األفريقي، وإقامة شراكات قوية بين بي المستمر الحوار لتعزيز -فقط على الدعوة 

المدني األفريقي، ودعم السياسات الحكومات وجميع شرائح المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة المجتمع 

والبرامج، وتعزيز والدفاع عن ثقافة الحكم الرشيد ومبادئ ومؤسسات الديمقراطية إلخ. تعتبر كل هذه أدوار 

عرضية ومناصرة مما يعني أن أهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تتمحور حول المناصرة. 

 الفنية.ال يوجد ذكر للدور االستشاري للسياسات 

الخاصة بالوظائف إلى الدور االستشاري للسياسات. في الواقع، يبدأ األمر بالتحذير القائل  7تشير المادة 

بأنه "بصفته جهاًزا استشاريًا، ينبغي أن يساهم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، من خالل تقديم 

ى برنامج ملموس باإلضافة إلى تقييم مثل هذه المشورة، في الترجمة الفعالة لمبادئ وسياسات االتحاد إل

المتعلقة بالوظائف على إجراء الدراسات  7البرامج" ولكن هذا هو أقصى ما يمكن تحقيقه. تركز بقية المادة 

على  7و 2. يؤكد محتوى المادتين 7( من المادة 7-4وأدوار المناصرة األخرى كما هو واضح في بنود )

ناصرة الذي يقوم به المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يندرج الهدف األهمية األساسية لدور الم

االستراتيجي لتقديم اآلراء االستشارية الفنية في أهداف ووظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 وال يتم ترسيخه بشكل فعال على النحو الوارد في النظام األساسي.

 ن الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة.االختالفات في التصورات بي 8.2

تكمن الصعوبة المرتبطة بذلك في وجود بعض االختالف في اإلدراك بين الدول األعضاء وموظفي المجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي حول تعريف الغرض من المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

شات مجموعة التركيز والمقابالت المتعمقة، غالبًا ما يسلط موظفو واعتبارات األداء النسبي. في سياق مناق

مع  7و 2المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الضوء على أحكام المناصرة الواردة في المادتين 

اإلشارة إلى أنهم قد أدوا إلى حد كبير الوظائف واألهداف المحددة داخلها، مع استثناءات قليلة مثل االجراء 

يذ الدراسات. يضيف البعض أيًضا أنهم قدموا المشورة في عملية المناصرة، إن لم تكن في شكل فتاوى، وتنف

إلى االتحاد األفريقي بدًءا من القرار األول للجمعية العامة المؤقتة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

كر السفر بالطائرة داخل إفريقيا والذي اقترح فرض ضريبة أو جباية على تذا 2003في بدايتها في عام 

كإطار لتمويل االتحاد األفريقي، وهي فكرة لم تحظى بالكثير من االهتمام في ذلك الوقت ولكنها أصبحت 

 فيما بعد محوًرا لمداوالت مكثفة داخل االتحاد األفريقي والتي تم تنفيذها منذ ذلك الحين من قبل فرنسا.

صلحة في المجتمع المدني األوسع يركزون أيًضا إلى حد كبير على ومن المثير لالهتمام، أن أصحاب الم

دور المناصرة مع بعض التحوالت، والبعض يعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي كجهاز للدفاع 

عن مصالح المجتمع المدني داخل االتحاد األفريقي ويتصور إخفاقات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 عدم قدرته أو عدم رغبته في تحقيق هذا التصور. والثقافي من حيث

 التوصيات: ما الذي يجب القيام به من العمل؟ 9.0

في ضوء ما ورد أعاله، فإن السؤال الحاسم هو ما الذي يمكن أو ينبغي القيام به لتحسين فعالية وكفاءة 

 الجهاز حتى يتمكن من أداء مهامه االستشارية بشكل أكثر مالءمة؟

 .مراجعة شاملة لقوانين المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 10.0 

مراجعة شاملة للنظام األساسي  إن حل القضايا والمشكالت الموضحة أعاله سوف ينطوي بالضرورة على

. ينبغي أن تكون المراجعة شاملة في نهجها وأن تتصدى للفجوات للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

والتناقضات المتأصلة التي أبرزتها تجربة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه والعيوب 

حتى اآلن. يجب أن تكون مجاالت االشكالية التي تم إبرازها في النص األكبر لهذه الدراسة  2004في عام 

كون أخرى، ينبغي أن ت بمثابة نموذج لتحديد أماكن معينة التي يجب إجراء فيها التغييرات. من بين أمور

 أحكام النظام األساسي والمجاالت األخرى ذات الصلة المدرجة أدناه مجاالت ذات أولوية لالهتمام.
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 تعريف الغرض 11.0

بادئ ذي بدء، وكما ذكرنا سابقًا، يجب أن يكون هناك تعريف أوضح لآلثار العملية لوالية المجلس 

ه جهاًزا استشاريًا لالتحاد. في هذا الصدد، يجب مواءمة أحكام االقتصادي واالجتماعي والثقافي باعتبار

و / أو دمجها و / أو تبسيطها للسماح بمزيد من االتساق ربما في إطار "الوظائف واألهداف"  7و 2المادتين 

التي ستدعم تصوًرا موحدًا لألهداف واألولويات بالطريقة التي يتم أخذها في االعتبار كما هو مرغوب فيه 

قبل األجهزة التنفيذية لالتحاد األفريقي. ينبغي جعل األدوار السياسية للدعوة والدور التقني لتقديم  من

المشورة بشأن السياسات مكملين ويعزز كل منهما اآلخر في هذا التعريف المشترك للهدف. في الوقت 

لمجلس دور االستشاري لنفسه، يجب أن يضع تعريف الغرض، األولويات بين األهداف التي ترفع أولوية ال

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي وتحدد المتطلبات العملية المرتبطة به.

 

نشر األدوار والمسؤولية بين الهياكل الداخلية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي دون حدود  12.0

 واضحة

موضوعة بشكل صحيح في وعلى نفس المنوال، فإن األدوار واالختصاصات والحدود المؤسسية غير 

النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. على سبيل المثال، اإلشارات المنتشرة والمتفرقة 

إلى األدوار االستشارية التقنية مبعثرة في نص النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

)ب( على أن إحدى الوظائف  9متماسك. تنص المادة  ولكنها ليست مدمجة أو مبسطة في هيكل شامل أو

الخمس للجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هي إعداد وتقديم اآلراء االستشارية 

)أ( لجان المجموعات القطاعية باعتبارها اآلليات  11والتقارير حسب االقتضاء. وبالمثل، تحدد المادة 

ة اآلراء وتقديم المدخالت في سياسات وبرامج االتحاد األفريقي. قد يبدو هذا التشغيلية الرئيسية لصياغ

بمثابة ازدواجية في الوظائف أو أنه من المتوقع أن تقدم اللجان القطاعية آراء مصاغة من خالل الجمعية 

ء. بطبيعة راالعامة باستثناء أن جمعية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مكلفة أيًضا بمهمة إعداد اآل

الحال، فإن الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بصفتها أعلى هيئة للسياسات واتخاذ 

القرارات في الجهاز، تتحمل المسؤولية الشاملة عن اإلشراف على جميع األنشطة بما في ذلك اآلراء 

عضًوا بشكل  150لعامة المكونة من االستشارية، ولكن من الصعب تصور حالة تجتمع فيها الجمعية ا

ب( من  2) 9دوري كل عامين إعداد وتقديم اآلراء االستشارية على النحو المنصوص عليه في المادة 

النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يجب دمج األدوار والعالقات المؤسسية بين 

والثقافي واألجهزة الداخلية األخرى بشكل كامل في سياق الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

األدوار والمسؤوليات الواضحة المتشابكة والمتداعمة والمدعومة بأساليب العمل التي من شأنها أن تمكن 

كل منها من التفاعل بشكل مناسب وتعزيز بعضها البعض، وخلق المزيد من الفعالية والتماسك ومركز ثقل 

 ة.واضح لوظائف محدد

 هيكل وعمليات لجان الكتلة القطاعية. 13.0

عالوة على ذلك، يجب أن تركز مراجعة النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على 

األجهزة الداخلية للمجلس، وتكوينها، وتوجيهها، وأساليب عملها وهياكلها اإلدارية. تعد لجان الكتلة القطاعية 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي  من النظام األساسي كآليات تشغيلية رئيسية 11المنشأة بموجب المادة 

والثقافي لصياغة اآلراء وتقديم المدخالت في سياسات وبرامج االتحاد األفريقي نقاًطا مهمة للرجوع إليها 

التي تسلط الضوء على فشل أداء المجلس  2017-2014في هذا السياق. منذ قرارات المجلس التنفيذي للفترة 

صدار اآلراء االستشارية، أصدرت اثنتان من اللجان الكتلة القطاعية، االقتصادي واالجتماعي والثقافي في إ

وهما لجنة السالم واألمن ولجنة الشؤون السياسية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، آراء 

كن ماستشارية تشير إلى أنه إذا كانت اللجان القطاعية قد أوليا في وقت سابق االهتمام بهذه الوالية كان ي

تحقيق المزيد. ومن ثم، كان هناك نقص واضح في الجهد المبذول. ومع ذلك، فإن مصير وعواقب الفتويين 

يوجه االنتباه إلى أوجه  2018و 2017اللذين أصدرهما المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الحقًا في 

تميل إلى  والتي لالتحاد األفريقيفي النظام األساسي والقيود المفروضة على بيئة العمل األوسع القصور 
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اإلشارة إلى أنه حتى مع وجود أفضل اإلرادة في السياق الحالي ال يوجد الكثير الذي يمكن أن يتحقق في 

 ضوء كيفية تكوين جمعية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وتأثيره على دستور لجان الكتلة.

 تماعي والثقافي في ضوء دستور لجان الكتلة القطاعية.تكوين جمعية المجلس االقتصادي واالج 14.0

من النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  6و 5و 4و 3يكمن أساس هذه المشكلة في المواد 

والثقافي الذي يتناول تكوين الجمعية العامة والعضوية وإجراءات انتخاب األعضاء ومتطلبات األهلية 

جوع إليها، تمت اإلشارة بوضوح إلى محتوى هذه المقاالت في الملخص أعاله للعضوية. لتسهيل عملية الر

وتم تقديمه بمزيد من التفصيل في النظام األساسي المرفق. من المهم أن نالحظ في المقام األول أنه لكي 

ية وتكون عضًوا في لجنة الكتلة القطاعية، يجب أن يكون المرء أوالً عضًوا في الجمعية العامة ألن العض

مشتق من الجمعية العامة. لذا فإن الكفاءات المتاحة في الجمعية العامة هي التي سيتم توزيعها بين لجان 

 الكتلة القطاعية.

على أن يتألف الجهاز من مجموعات اجتماعية ومهنية مختلفة من الدول األعضاء في  3نصت المادة 

ئات التي يمكن إدراجها مثل الفئات االجتماعية االتحاد األفريقي، وبعد ذلك تسرد مجموعة شاملة من الف

والهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الثقافية وما إلى ذلك. الغرض من هذا 

النهج المفتوح هو ضمان توفر مجموعة واسعة من الخبرات لدعم الوظائف الفنية للمجلس االقتصادي 

عوبة في عدم وجود آلية للتأكد من أن هذا االنتشار متاح بالفعل في الجمعية. واالجتماعي والثقافي. تكمن الص

في سياق النظام األساسي، يمكن أن يكون هناك غلبة لمجموعة واحدة أو أكثر من الفئات مثل المنظمات 

جلس المغير الحكومية، أو المنظمات الثقافية أو النقابات العمالية، وغالبًا ما كان هناك قيود شديدة على 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي في قدرته على تقديم مشورة الخبراء أو المشورة في المجاالت تتطلب 

 أشكااًل أخرى من المهارات أو الكفاءة.

( هي أيضا تشكل إشكالية. روح المادة نبيلة وتنص على أن انتخابات أعضاء المجلس االقتصادي 2) 4المادة 

مستوى الدول األعضاء واإلقليمية والشتات يجب أن تضمن خمسين بالمائة واالجتماعي والثقافي على 

بالمائة( من ممثلي األعضاء  50( من المساواة بين الجنسين، بشرط أن تتكون نسبة خمسين بالمائة )50٪)

عاًما. يوضح سجل أعضاء جمعيات المجلس  35و 18من الشباب بين الذين تتراوح أعمارهم بين 

تماعي والثقافي أن هذا الحكم قد ثبت أنه صعب المنال، إن لم يكن مستحياًل. قد تبدو أحكام االقتصادي واالج

المساواة بين الجنسين سهلة. يبدو من السهل التأكيد على أن تمثيل كل دولة عضو يجب أن يكون ذكًرا وأنثى 

ق الديمقراطي في اختيار واحدة، باستثناء أنه توجد دائًما منظمات مجتمع مدني متميزة تدعي كل منها الح

ممثلها وتقاوم أو ترفض رفًضا قاطعًا محاوالت فرض تفضيالت جنسانية على حقها في االختيار. وينطبق 

الشيء نفسه على منظمات المجتمع المدني اإلقليمية والقارية. يمكن معالجة هذه المشكلة مقدًما من خالل 

فسة في االنتخابات يجب أن توفر قائمة بديلة فرض إجماع ينص على أن كل منظمة مجتمع مدني متنا

بالمرشحين والمرشحات. على هذا النحو بمجرد انتخاب مرشح أو مرشحة، يظل البديل الجنساني لمنظمات 

المجتمع المدني األخرى هو المرشح الوحيد القادر على البقاء. يفترض هذا الحل أن المتحولين جنسياً غير 

زيد حالة الشبان من تعقيد القضية ألنها تسعى إلى فرض مزيد من القيود. موجودين في هذه العملية. وت

خيارات الشباب محدودة في النطاق األوسع وغالبًا ما تكون غير متاحة على اإلطالق في العديد من الحاالت. 

يمكن أن توجد داخل المنظمات ولكن ال يتم اختيارها بشكل عام لحمل أعالم منظمات المجتمع المدني 

لمعنية. على أي حال، ال يمكن إلجراءات التقديم أن تفرض مثل هذه االختيارات مسبقًا على منظمات ا

المجتمع المدني. وبالتالي بحلول موعد إجراء االنتخابات، قد ال تسمح الخيارات المتاحة بمثل هذه المعايير. 

 من تكوين جمعية المجلسلذلك، قد يكون من الحكمة بالنسبة للنظام األساسي المنقح تخصيص نسبة 

في المائة على سبيل المثال( لممثلي الشباب و / أو المنظمات  30-10االقتصادي واالجتماعي والثقافي )بين 

القائمة على النوع االجتماعي. سيكون هذا الحد األدنى من المتطلبات التي يمكن زيادتها تدريجياً مع مرور 

 الوقت

بالمنهجية والقوت. ينص النظام األساسي على أن المجموعات القطاعية  أخيًرا، هناك مشكلة مستمرة تتعلق

يجب أن تكون اآللية التشغيلية الرئيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي التي يجب أن تنتج آراء 

كن ماستشارية ولكنها تتجنب تحديد المنهجية التي يجب أن يتم بها إنجاز هذه المهمة الحيوية. بالطبع، ال ي
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للنظام األساسي أن يغطي جميع الحاالت الطارئة ألن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي نفسه يتحمل 

عبئًا بموجب النظام األساسي لتطوير قواعد اإلجراءات الخاصة به. ومع ذلك، فإن المهمة باهظة الثمن 

مدى سنوات وجوده لم تعكس  وعملية إعداد الميزانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على

 األولوية المعطاة لوظائف لجان الكتلة القطاعية. سيتم فحص هذه المسألة الحقا.

 معايير وشروط األهلية للعضوية 15.0

تتعقد الصعوبات الناشئة عن هيكل وتكوين الجمعية العامة ولجان الكتلة القطاعية بسبب القيود اإلضافية 

، وال سيما اشتراط أن جميع األعضاء الراغبين في الحصول 6الواردة في المادة التي تفرضها معايير األهلية 

على العضوية يجب أن يأتوا من منظمات المجتمع المدني التي يكون فيها خمسون بالمائة من الموارد 

 مستمدة من مصادر أفريقية. وكانت النتيجة أن الجمعية العامة لم تحصل في أي وقت من األوقات على أكثر

عضوا. كان تمثيل الشتات غائبًا إلى حد كبير بسبب مضمون  130من ثلثي المتطلبات القارية البالغ عددها 

المذكور أعاله. وهكذا واجه المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  443قرار الجمعية العمومية رقم 

لك، هو أن التمثيل في المجلس منذ تأسيسه مجموعة محدودة من األعضاء لالختيار من بينها. واألهم من ذ

االقتصادي واالجتماعي والثقافي كان قائًما على التنظيم على عكس حالة تمثيل األحزاب السياسية في جميع 

األنظمة السياسية. لم تكن هناك مؤهالت محددة أو معايير كفاءة محددة لتعيين ممثلين مختارين من منظمات 

كة في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. لذلك، من الناحية المجتمع المدني الذين يمكنهم المشار

النظرية، كان من الممكن انتخاب أمي صارخ لتمثيل منظمة المجتمع المدني في المجلس االقتصادي 

من النظام األساسي للمجلس  6واالجتماعي والثقافي في إطار معايير األهلية المنصوص عليها في المادة 

جتماعي والثقافي. لم يحدث هذا أبدًا، غير أن األمية تأتي في عدة أشكال، وغالبًا ما كان االقتصادي واال

هناك رجحان من المنظمات غير الحكومية التي تركز على القضايا السياسية والديمقراطية إلى إهمال 

 االهتمامات التنموية ذات األهمية الحاسمة لالتحاد األفريقي.

وين الجمعية العامة في مقابل لجان الكتلة القطاعية ومعايير األهلية لالنتخابات تلفت القضايا المحيطة بتك

االنتباه إلى الحاجة إلى إعادة تصور معايير عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لضمان 

عي ماوجود توزيع واسع للكفاءات الالزمة داخل الجمعية العامة لدعم المطالب المجلس االقتصادي واالجت

هذا ثالث نتائج منطقية. األول هو التأكد من أن لوالثقافي وقدرته على تقديم اآلراء االستشارية الفنية. 

المنظمات المنتخبة في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي كممثلين في الجمعية العامة تتمتع بالمزيج 

ا لدعم تطوير اآلراء االستشارية. ثانيًا، ويتعلق هذالضروري من القدرة التنظيمية والكفاءات الفنية الالزمة 

األمر بما سبق، الحاجة إلى وضع معايير دنيا، في إطار النظام األساسي، من شأنها أن تضمن حصول 

ممثلي المنظمات على المؤهالت التعليمية والفنية المناسبة وفقًا لذلك. تتمثل المشكلة الثالثة واألكثر صعوبة 

وصيغة تضمن توزيع الكفاءات المستمدة من كلتا الدرجتين بشكل متساٍو أو شبه متساٍو  في ابتكار عملية

 عبر سلسلة احتياجات ومسؤوليات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 

 

 تكوين وقيادة لجان الكتلة القطاعية. 16.0

ياسات ي والثقافي معقدة بسبب سإن القيود التي تفرضها قيود الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماع

اعتبارات القيادة وهيكل عضوية لجان الكتلة القطاعية. التوزيع المتناثر للعضوية مع الكفاءة الالزمة في 

جميع المجاالت بحكم الواقع يعني أن أساس االختيار كان دائًما مقيدًا بشدة. وزاد من تعقيد الوضع النموذج 

الكتلة القطاعية. حملت قيادة الكتلة امتيازات ومزايا. أوالً، كان يعني عضوية  الديمقراطي الختيار قيادة لجان

اللجنة التنفيذية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واللجنة الدائمة الحصول على جواز سفر االتحاد 

يادة ع زاألفريقي والتأثير على جزء كبير من جدول أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي م

األهمية داخل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على وجه الخصوص واالتحاد األفريقي بشكل عام. 

وكانت النتيجة أن األوتاد المربعة ُوضعت في ثقوب دائرية وكان لدينا في الغالب محامون وناشطون في 

يقودون المجموعات في التجارة  المجتمع المدني ليس لديهم أي خلفية في المجاالت المعنية هم الذين
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. دفعت ضغوط القيادة ومطالب التماسك إلى مزيد من االعتبارات xiوالزراعة والبنية التحتية وما إلى ذلك

الضيقة. على سبيل المثال، في االجتماع الثاني للجمعية العامة الدائمة األولى في ياوندي بالكاميرون في 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي للنداءات التي اقترح فيها أن أولئك ، استجاب مكتب المجلس 2009عام 

الذين تنافسوا على مناصب قيادية قطاعية محددة وفشلوا يمكن أن يصبحوا قادة مجموعات قطاعية أخرى 

ال تزال شاغرة. وافق المكتب على هذا االقتراح وتم ملء المناصب الشاغرة دون أي اعتبارات مصاحبة 

 و الخبرة.للمهارات أ

 

 مناهج عملية. 17.0

غالباً ما واجهت المحاوالت الجادة لمعالجة هذه المشاكل صعوبات عملية ناشئة عن اعتبارات سياسية مهمة. 

في مواجهة صعوبة الحصول على مجموعة واسعة بما فيه الكفاية من الخبرات داخل كل من الجمعية العامة 

الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، قامت أمانة ولجان المجموعة القطاعية لدعم الوظائف 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بطرح مسألة تعزيز نهج قائم على الجدارة تجاه تكوين الجهازين 

( والمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في القمة المنعقدة PRCالداخليين أمام كل من اللجنة التمثيلية للسفراء )

. اقترحت األمانة، من بين أمور أخرى، سلسلة من الخيارات بما 2014ي ماالبو، غينيا االستوائية في عام ف

في ذلك إلغاء أو تخفيض النسبة المئوية للموارد المطلوبة وإجراء حمالت التوعية والتحفيزية على مستوى 

ه ال ار السياسي الذي أعقب ذلك أنالقارة لجذب مستوى أعلى من المتقدمين للعضوية. كشفت المناقشة والقر

توجد رغبة داخل لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي للتخفيض ناهيك عن إلغاء 

في المائة. أعلنت القيادة السياسية أن شرط الخمسين بالمائة من الموارد هو  50احتياج الموارد بنسبة 

وقفها السابق عندما قاموا بتعديل مسودة النظام األساسي إلدراج "منطقة محظورة" مؤكدة على التوجه لم

. كان الموقف باإلجماع والشغف المصاحب 2004البند قبل الموافقة األولية على النظام األساسي في عام 

للنقاش حول هذا الموضوع أكد بشكل قاطع أن االتحاد األفريقي كان أكثر مياًل إلى تفضيل األصالة بدالً من 

 دة كفاءة األداء التي يرون أنها تحمل مخاطر التأثير الخارجي أو التالعب.زيا

 

داخل المجتمع المدني األفريقي األوسع، تتمحور المناقشة حول مزايا الديمقراطية مقابل التكنوقراطية مع 

ة الحكوميالنقابات العمالية والجماعات المهنية والمنظمات المجتمعية التي تتعارض مع المنظمات غير 

الدولية والجماعات الممولة من المانحين وسط مزاعم بأن مجموعة الخبراء في الفئة األخيرة تتبع توجيهات 

السياسة التي تمليها من قبل المنظمات في المقار األجنبية التي قد تتعارض مع اآلمال األفريقية الحقيقية 

اد تفسير مرن لشرط الخمسين في المائة بحيث ال وأجندة وتطلعات التنمية. وقد تم اقتراح أنه يمكن اعتم

يعالج هذا المطلب إال الموارد األساسية لمنظمات المجتمع المدني بدالً من التمويل العام للمنظمات غير 

الحكومية بما في ذلك الميزانية التشغيلية، كما هو الحال حاليًا. بيد أنه سيكون من األنسب تقديم هذا كاقتراح 

لسياسة للنظر فيه لتقييمه و / أو الموافقة عليه مقدًما في سياق مشروع النظام األساسي المنقح إلى أجهزة ا

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 

 الترويج لعضوية قائمة على المهارات 18.0

إلى  هالقيود المفروضة على عضوية كل من الجمعية العامة وضمنيًا، لجان الكتلة القطاعية توجه االنتبا

الحاجة إلى آلية فعالة للتواصل مع المجتمع المدني األفريقي األوسع لملء الفراغ على المستوى الفني. هناك 

أربع طرق لتوسيع فئة العضوية لتسخير الخبرات األوسع في المجتمع المدني على النحو المتوخى في 

، هو 2008االجتماعي والثقافي منذ عام القانون التأسيسي. األول، الذي تتابعه أمانة المجلس االقتصادي و

زيادة التمثيل من التجمعات المهنية. أحد االفتراضات التي اكتسبت انتشاًرا واسعًا هو أن مجموعة الخبرات 

التي يحتاجها المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي للعمل بفعالية على المستوى الفني ال تتوفر إال في 

مية الدولية والمنظمات الممولة من المانحين إلى حد كبير. هذا خطأ. يمكن صفوف المنظمات غير الحكو

العثور على نطاقات واسعة من الخبرات في صفوف المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع 
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 االمدني الممولة من المانحين ولكن بشكل أكبر في نطاق التجمعات المهنية القارية واإلقليمية والوطنية، بم

في ذلك مراكز الفكر ومعاهد البحوث والجامعات. ال توجد مجموعة من الخبرات الفنية التي ال يمكن العثور 

عليها بين المجموعات المهنية. والواقع أن األعضاء األكثر نشاطا في المجتمع المدني هم أعضاء في 

 ساهمة األعضاء.مجموعات مهنية وموارد معظم التجمعات المهنية مستمدة إلى حد كبير من م

 

)ب( من النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بالفعل على أن يتكون  3تنص المادة 

الجهاز، من بين آخرين، من المجموعات المهنية مثل الفنانين والمهندسين ووسائل اإلعالم والمعلمين 

جتماعيون، إلخ. التحدي الذي يواجه المجلس والمنظمات الرياضية، والمهنيون القانونيون، واألخصائيون اال

االقتصادي واالجتماعي والثقافي هو إغواءهم ليكونوا جزًءا من العملية من خالل برنامج توعية وحملة 

محدد موجه إليهم كمجموعة مستهدفة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للنظام األساسي المنقح للمجلس االقتصادي 

ي تخصيص أماكن للممثلين المعينين لهذه التجمعات على المستويات الوطنية واالجتماعي والثقافي النظر ف

أو اإلقليمية أو المحلية الستكمال تمثيل المنظمات غير الحكومية مع التركيز على تأمين عضوية قائمة على 

لوس الج الكفاءة على نطاق أوسع. ومن االعتبارات األخرى التي يجب إرفاقها بهذا األمر المكافأة أو بدالت

(. عادة ما يتطلب المهنيون PAPأثناء جلسات المشاركة المشابهة لحالة البرلمانيين في البرلمان األفريقي )

الذين يتركون وظائفهم لالضطالع بالواجبات والمطالب القارية رواتب مصاحبة لتسهيل مشاركتهم حيث 

ويتطرق هذا إلى مسألة ميزانية المجلس يمكن أن يعانون من عيوب متزامنة في أماكن مهمتهم األساسية. 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي التي سيتم تناولها الحقًا.

(، "يجوز للجمعية العامة التوصية بإجراء تعديالت على لجان الكتلة 4) 11ثانيًا، وبموجب أحكام المادة 

 المجلس االقتصادي واالجتماعيالقطاعية المنشأة حسب الضرورة. يشير مسار التوصية هذا إلى أن جمعية 

والثقافي يجب أن تقدم توصيات بشأن هذه النتيجة للنظر فيها واعتمادها من قبل أجهزة السياسة التنفيذية. 

توفر المراجعة الشاملة للنظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مدخالً سريعًا وواسع 

ة المراجعة بسلسلة من المشاورات الوطنية واإلقليمية أو القارية النطاق لهذا الغرض. يمكن استكمال عملي

 يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والشتات وخبراء آخرون حسب مجال االهتمام والمصالح.

يرد الطريق الثالث في توصية الجمعية العامة الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. قدم 

ة العامة الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تقريًرا إلى الدورة العادية السابعة الجمعي

 23إلى  19عشرة الجتماع المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي الذي عقد في كمباال، أوغندا في الفترة من 

األعضاء األساسيين أو في ذلك  ، مقترًحا إطاًرا ثالثي المستويات لعضوية المجموعات بما2010يوليو 

الذين يتألفون من األعضاء المجتمع منظمات المجتمع  واألعضاء المنتسبينفي الجمعية العامة، المنتخبين 

المدني األوسع من ذوي الخبرة في مجال معين والذي يرغب في أن يكون مرتبًطا بعمل مجموعات محددة 

مجموعات في االستفادة من خبراتهم في مجاالت الذين تسعى ال واألعضاء المدعوين ECOSOCCو 

االختصاص التي تم التأكد منها. يمكن بعد ذلك ربط فئة األعضاء المنتسبين بالمجموعات من خالل أساليب 

العمل التي تشمل الندوات وورش العمل والمؤتمرات وإنشاء مجموعات الخبراء التقنيين. ورحب المجلس 

ذا الصدد، وطلب من اللجنة الدائمة، بصفتها الوحدة التنفيذية للمجلس التنفيذي بالتقدم المحرز في ه

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، تسريع وتوحيد الجهود المبذولة ووضع اللمسات األخيرة على وثيقة 

. وكان غرض هذا التصميم هو تسخير خبرة المجتمع المدني األوسع في كل مجال من xiiإطارية وتقديمها

تمام الفني. وكانت الصعوبة تكمن في تحديد مجال ونطاق مشاركة األعضاء غير المنتخبين. مجاالت االه

لم يتم متابعة تطوير هذا النهج حتى النهاية، حيث طغت عليه بالتدريج قيود السياسية وقيود الموارد الناشئة 

 األخرى. يجب إحياء هذا النهج واختتامه.

ة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في لوساكا لديها قاعدة الطريقة الرابعة هي التأكد من أن أمان

 2004بصفتها أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بين عامي  CIDOدعم فني فعالة. كانت 

تعاني من نقص مزمن في الموظفين. واتخذت أجهزة السياسات قرارات مختلفة طالبت بزيادة عدد  2015و

ولكن لم يتم ترتيبها حسب األولوية من خالل تسهيل هيئات السياسة في  CIDOين لـ الموظفين الضروري

في  5االتحاد األفريقي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة القيود على الموارد المرتبطة بمبدأ فرض نمو بنسبة 



EX.CL/1328(XL)Annex 

Page 24 

 

 

الجة مهمة ي معالمائة على السقوف القصوى للميزانية. إذا كان على المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقاف

تقديم اآلراء االستشارية عبر نطاق أجندة االتحاد األفريقي، فيجب تصحيح هذا الوضع. هذا هو الدرس 

( والمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع EESCالمستفاد من المجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي )

وي . كما أنه شرط ضروري وكاف للنجاح. يحتلألمم المتحدة والذي سيتم النظر فيه بمزيد من التفصيل الحقًا

المخطط التنظيمي الجديد للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في لوساكا على أحكام لموظفي 

السياسات والموظفين اإلداريين والماليين ولكن يجب أن يكون هناك عنصر تقني يركز فقط على دعم عمل 

شارية. ال ينبغي أن يكون هؤالء موظفين دائمين ويمكن دعمهم المجموعات القطاعية لتقديم اآلراء االست

 بأموال من خارج الميزانية ويتم التناوب على أساس نصف سنوي.

أخيًرا، يجب أن توجه لجنة الكتلة القطاعية لتسخير فوائد الكمبيوتر واإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة. يمكن 

خالل استخدام المنصات المتاحة في اإلنترنت للوصول إلى أيًضا سد الفجوات الفنية وفجوات الكفاءة من 

ولتسخير مجموعة الخبرات المتاحة في المجتمع المدني األفريقي األوسع، والقطاع الخاص، والعمال، 

وأرباب العمل، والدول األعضاء، والمجتمع العلمي وحتى المجتمع الدولي األوسع باعتباره فائدة منطقية 

 لعصرنا الرقمي.

 الفصول الوطنية وإطار الترابط والمساءلة. 19.0

تلفت قضية العضوية الموسعة في سياق تنشيط المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي االنتباه إلى الحاجة 

إلى إطار مساءلة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. غالبًا ما تشتكي مجتمعات المجتمع المدني 

بعد انتخاب الممثلين ال يتشاورون غالبًا مع جمهورهم األوسع خالل فترة  داخل الدول األعضاء من أنه

سنوات. أدت حملة التحفيز والتوعية التي قام بها المجلس االقتصادي واالجتماعي  4واليتهم التي تبلغ 

افي قوالتي سبقت إنشاء الجمعية الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والث 2014والثقافي في عام 

إلى إبراز هذا القلق بجرأة. هناك حاجة لضمان االنفتاح والمساءلة في عمل المجلس  2014في عام 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، ال سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقديم التقارير عن األنشطة من 

ي واالجتماعي والثقافي إلى األجهزة الهياكل القيادية إلى الجمعية العامة ومن خالل جمعية المجلس االقتصاد

التنفيذية والمجتمع األفريقي األوسع. كان هذا القلق متوقعًا وانعكس في قرار المجلس التنفيذي بشأن إنشاء 

الفروع الوطنية في الدول األعضاء في االتحاد لنشر سياسات وبرامج االتحاد األفريقي وتعزيز المساءلة 

. وهكذا ركزت الجمعية العامة الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي xiiiالعملية في مشاركة المجتمع المدني في

 واالجتماعي والثقافي على هذه المسألة وقدمت مقترحات من شأنها أن تدعم العمليات الفعالة.

وفي غضون ذلك، تم إنشاء فروع وليدة في العديد من الدول األعضاء. يجب أيًضا أن تربط عمليات بدء 

طنية بين تطور الفروع الوطنية وتطويرها وفقا لهدف الجهاز، وعلى وجه الخصوص، متطلبات الفروع الو

تطوير اآلراء االستشارية. يجب على الفروع الوطنية أيًضا تطوير لجان الكتلة المناسبة التي ستعزز وتدعم 

على  ثقافي. يجبعمليات لجان الكتلة على المستوى القاري لعمليات المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أيًضا أن ينشئ منصات للتعاون والشراكات مع الدول األعضاء 

من شأنها أن تساعد في تزويد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الوطني بالموارد التقنية والمالية 

تعبئة المجتمعات الوطنية لدعم أنشطة المطلوبة والقدرة على االضطالع بالمسؤوليات المصاحبة و

ECOSOCC دعم هذه العملية بالتوصيات والقرارات أن ت. يمكن لألجهزة التنفيذية لالتحاد األفريقي

المناسبة. بمجرد إنشاء الفروع الوطنية في جميع الدول األعضاء، يمكن أن تكون أيًضا بمثابة منصات 

الفعال للمرشحين عبر العمر والجنس ومجموعة واسعة من  النتخاب الممثلين الوطنيين وتمكين التوزيع

الخبرات المهنية التي يتطلبها االتحاد األفريقي. يمكن تكرار مثل هذه العمليات على المستويات اإلقليمية 

بتشكيل الفروع اإلقليمية. يجب أن تسهل مفوضية االتحاد األفريقي االنتخابات على المستوى القاري ألن 

 .ECOSOCCري سيكون مجرد تناقًضا في اللغة يمثل تكافًؤا موثوقًا لـ الجهاز القا

بعد ذلك، يمكن أن يقتصر دور مسؤولي االتحاد األفريقي والمشاركة الهادفة ألمانة المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي في هذا السياق على الدعم اللوجستي واإلعداد، وتوفير المبادئ التوجيهية االنتخابية 

والرقابة على االنتخابات لضمان امتثال االنتخابات الوطنية لمتطلبات األهلية العامة. ومع ذلك، فإن هذه 

تعتبر وصفة طويلة األجل ألن معدل تطور الفروع الوطنية غير متكافئ حاليًا وال يزال هناك العديد من 
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لى ذلك، نية بعض الوقت. عالوة عالبلدان بدون فرع وطني. سيستغرق تحقيق التغطية القارية للفروع الوط

يجب أن يرتكز إنشاء الفروع الوطنية، عبر طول وعرض االتحاد األفريقي، على إطار شامل يستمد 

شرعيته من الموافقة المباشرة ألجهزة السياسة التنفيذية لالتحاد األفريقي أو النظام األساسي المنقح للمجلس 

 من قبل األجهزة السياسة التنفيذية لالتحاد األفريقي نفسها.االقتصادي واالجتماعي والثقافي المعتمد 

 الشرعية: التوتر بين مطالب الديمقراطية والكفاءة. 20.0

من النظام األساسي  6باإلضافة إلى ذلك، تكشف إجراءات االنتخاب والشكل الذي تم ابرازه في المادة 

علهم المطالب الديمقراطية والتقنية للعضوية. في تفاللمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي التوتر بين 

، قدم ممثلو االتحاد األفريقي والمجلس االقتصادي 2004مع نظرائهم في مناطق أخرى من العالم منذ عام 

واالجتماعي والثقافي مزاعم أحقية بالشرعية على أساس أنهم انتخبوا وبالتالي فإنهم يتمتعون بوالية 

الدعاء على درجة موثوقة من االحترام واالحترام على الصعيد العالمي على صحيحة. لقد حصل هذا ا

الرغم من أن بعض منظمات المجتمع المدني في أوروبا قد أعربت عن بعض التحفظات حول الطابع 

التقييدي لمتطلبات األهلية من حيث مصدر التمويل. الطابع التمثيلي المنتخب لعضوية المجلس االقتصادي 

ي والثقافي يتطلب االحترام ألنه ديمقراطي بطبيعته. ومع ذلك، يجب التوفيق بينها وبين المتطلبات واالجتماع

التي تحدد لجان المجموعات القطاعية كآليات تشغيلية رئيسية للمجلس االقتصادي  11الفنية للمادة 

ن تحدد األفريقي. يجب أواالجتماعي والثقافي لصياغة اآلراء وتقديم المدخالت في سياسات وبرامج االتحاد 

أجهزة السياسة التنفيذية لالتحاد األفريقي أولوية بين الشاغلين لتحديد أيهما فوق التنسيق وأيهما منسق ويجب 

أن تنعكس هذه األولوية في نماذج تكوين الجهاز والدساتير ذات الصلة والقدرات التشغيلية للجان الكتلة 

 عندما يتم مراجعة النظام األساسي.

 UN-ECOSOCنموذج الديمقراطي هو ابتكار االتحاد األفريقي الذي هو فريد من نوعه بالمقارنة مع ال

أو  EAC( والهيئات اإلقليمية الفرعية األخرى مثل EESCأو اللجنة االجتماعية واالقتصادية األوروبية )

WASCOFF  فيECOWAS  أوCOMESA  أوIGADوتتمتع بميزة توفير مساحة سياسية أوسع . 

لمشاركة المجتمع المدني في جدول أعمال التكامل والتنمية، وتوفر الوصول المباشر إلى صناع القرار 

التنفيذيين. ولذلك فإن اعتماد نهج تقني بحت لدستور المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي سيشمل 

روريًا، فإن تكوين الجمعية بعض المقايضات الجادة. ومع ذلك، إذا تم اعتبار النموذج الديمقراطي أمًرا ض

العامة وأجهزتها الداخلية وخاصة لجان الكتلة القطاعية وعملياتها تتطلب قدًرا من إعادة الهندسة. يجب 

إعادة صياغة دستور الجمعية العامة للتأكد من أن الخبرة المطلوبة لدعم الوظائف الفنية متاحة، وأن 

خبراء وأن أساليب عمل لجان الكتلة تتضمن إنشاء منصات المجموعات المختلفة تتكون من ويتم قيادتها 

وفئات أخرى من العضوية التي يمكن أن تسخر الخبرة الفنية المطلوبة داخل المجتمع المدني األفريقي 

األوسع وربطها مع عمليات الكتلة لتعزيز كفاءة األداء. يمكن تسهيل ذلك من خالل الطرق والوسائل التي 

 ا في القسم الذي يركز على تعزيز العضوية القائمة على المهارات.تم استكشافها مسبقً 

 

 األطر االنتخابية 21.0

القلق بشأن الشرعية من خالل العمليات العملية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي يلفت االنتباه إلى 

 قيود إطار عمل انتخابات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

من النظام األساسي التي تحدد إجراءات االنتخابات بمبدأ "التطوع المتطرف/المفرط".  5المادة تسترشد 

وهو يترك لكل دائرة انتخابية مسموح لها للممثلين اتخاذ القرار بشأن كيفية اختيار هؤالء الممثلين. تنص 

ي في كل دولة عضو ( على أنه "يتعين على السلطات المختصة في منظمات المجتمع المدن1) 5المادة 

، والتي تحدد معايير األهلية )انظر أعاله والنظام األساسي(، 6إنشاء عملية تشاور، وفقًا ألحكام المادة 

لغرض تحديد األساليب النتخاب منظمتين من منظمات المجتمع المدني في الجمعية العامة للمجلس 

لمنظمات المجتمع المدني اإلقليمية والقارية  االقتصادي واالجتماعي والثقافي. " وأعطيت التزامات مماثلة

 المختصة، ومنظمات الشتات األفريقي والمفوضية من حيث األعضاء المعينين بحكم مناصبهم.

احتضنت هذه المقاربة المفتوحة لالنتخابات سلسلة من المشاكل. األول هو أنه فرض التزامات على 

ن إجراء موحد أو منظم أو دعم من الموارد لضمان األطراف األخرى داخل نظام االتحاد األفريقي دو
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تحقيقه. ثانيًا، أعطى المسؤولية إلى الجهات الفاعلة التي لم يتم تعريفها بشكل سيئ. وكانت مسألة تحديد 

الجهة المختصة في مختلف الدول األعضاء محل تساؤل. في بعض البلدان، كانت هناك وزارة معينة لها 

المدني. في حاالت أخرى، كانت مديرية أو مكتب. في حاالت أخرى، كان  سلطة على منظمات المجتمع

من المفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة إلى حد كبير، وكان يقصد بالسلطات المختصة 

المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية. تعاملت أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع هذه 

راعة إبداعية وعملت مع الدول األعضاء لتحديد السلطات المختصة داخل الدول ولكن هذا أثار القضية بب

رد فعلها العكسي حيث بدأت المنظمات غير الحكومية الدولية المستبعدة من العملية في السعي إلى نزع 

الحكومة( )المنظمات غير الحكومية التي ترعاها   CONGOsالشرعية عن الجهاز باعتباره يتألف من 

 DONGOsبينما ردت المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمعية على أن المتهمين كانوا من 

 .()المنظمات غير الحكومية التي ترعاها الجهات المانحة

كان عامل الثقة اعتباًرا آخر. على الرغم من أحكام القانون التأسيسي بشأن الشراكة مع المجتمع المدني، لم 

ل األعضاء متحمسة بشكل مفرط لمشاركة منظمات المجتمع المدني الخاصة بها في إطار تكن بعض الدو

االتحاد األفريقي على أي مستوى ألن منظمات المجتمع المدني المعنية غالبًا ما كانت تعمل بمثابة رقيب 

اك تعاون ان هنفي الداخل وغالباً ما كانت تعتبر أعضاء في المعارضة غير الرسمية في الداخل. وبالتالي، ك

ضئيل أو معدوم مع أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في تنظيم انتخابات ذات تأثير حاسم 

 على انتشار وعدد الممثلين في الجمعية العامة.

دولة في  15كان للمشكلة تعقيدات أكبر على المستوى اإلقليمي الفرعي والقاري. كانت هناك مجموعة من 

في شرق إفريقيا، إلخ، مع تداخل عضوية بعض الدول عبر الهيئات  8في الشمال، و  5و غرب إفريقيا،

اإلقليمية. كيف يمكن تحديد الهيئات االستشارية اإلقليمية والقارية المختصة في هذا السياق؟ كانت القضية 

 -ختلفة طرق مأكثر تعقيدًا في الشتات حيث قدم ممثلون مختلفون ممثلين بديلين تم اختيارهم من خالل 

التجمعات البلدية، واالختيار من قبل الفاعلين البارزين في المجال السياسي واالقتصادي وما إلى ذلك، مما 

خلق مشكلة شرعية أوسع. وكان المستوى الوحيد الذي ال توجد فيه مشكلة هو المفوضية التي لديها سلطة 

 مركزية تحت إشراف الرئيس.

ناك أيًضا صعوبات ناشئة عن رغبة االتحاد األفريقي في ضمان التنوع في كما هو موضح سابقًا، كانت ه

التمثيل. ينص النظام األساسي على متطلبات متنافية للطرفين في هذا الصدد. نصت على أن خمسين في 

المائة من األعضاء يجب أن يلبوا مطلب المساواة بين الجنسين بينما يجب أن يتكون خمسون في المائة من 

سنة. وأظهرت تجربة جميع االنتخابات  35و 18األعضاء من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  مجموع

السابقة أنه كان من المستحيل تحقيق ذلك في وقت واحد. وبالتالي فقد أشرت سابقًا إلى أن نموذج التمثيل 

ي ضمان ى نتائج أفضل فالنسبي الذي يحد من المنافسة على مقاعد معينة لممثلي الفئتين يمكن أن يؤدي إل

 متطلبات التنوع.

تعاملت أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع القضايا بطريقة إبداعية من خالل فرز الطلبات 

بدعم من لجنة مشتركة بين اإلدارات تحت رعاية الرئيس ثم استخدام إجمالي جميع المتقدمين أو المتقدمين 

اجعة كدا بذلك حقيقة أنه يجب مرمؤية لتحديد من يصبح الممثلون. نجح النهج المؤهلين للعمل كهيئة انتخاب

النظام األساسي إلنتاج نموذج موحد ومنظم وعملي لالنتخابات، مع حكام محايدين كمحكمين. من 

المضاعفات األخرى التي لوحظت سابقًا أن لجنة االعتماد غالبًا ما تُستخدم لفحص أهلية المرشحين. لم يكن 

( من النظام األساسي للمجلس 2) 12متسقًا مع تفويض لجنة االعتماد كما هو منصوص عليه في المادة  هذا

االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي نص على أنه "سيكون مسؤوالً عن فحص أوراق اعتماد أعضاء 

مختلف المستويات من النظام األساسي السلطات المحلية المختصة على  5المجلس وممثليهم". أعطت المادة 

( لجنة االعتماد التزاًما تكميليًا لفحص أوراق االعتماد 2) 12تفويًضا إلجراء االنتخابات، بينما أعطت المادة 

والتصديق عليها ألعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وممثليهم بمجرد انتخابهم. قد يعني 

هم أنفسهم في الغالب من المتقدمين في نفس العملية سوف  التفسير المختلف أن أعضاء لجنة االعتماد الذين

يقومون بفحص مؤهالتهم وكذلك مؤهالت المتنافسين اآلخرين. سيكون هذا ضد مبدأ العدالة الطبيعية. على 

النقيض من ذلك، يمكن أن تلعب لجنة االعتماد دوًرا يستحق الثناء في فرز الطلبات الخاصة بلجان الكتلة 
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الل ضمان أن المرشحين للعضوية وخاصة المناصب القيادية في مختلف لجان الكتلة القطاعية من خ

 القطاعية ال يمكنهم التأهل إال إذا أظهروا دلياًل واضًحا على معايير الكفاءة.

 

 تمثيل الشتات في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 22.0

واالجتماعي والثقافي وتكوينهم إلى النظر في تمثيل تؤدي مسألة انتخاب أعضاء المجلس االقتصادي 

)ج(  1: 4( و3) 3المغتربين في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على النحو الوارد في المادتين 

التي تنص على إدراج عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني من الشتات األفريقي على النحو المحدد 

( 3) 5ي، ويغطي مختلف مناطق العالم. يتم استكمال ذلك من خالل أحكام المادة من قبل المجلس التنفيذ

)ب( التي تنص على  1: 12)أ( والمادة  4: 9لمواءمة إجراءات انتخابهم مع المعاصرين القاريين والمادة 

لى عإدراج ممثلي الشتات في المكتب ولجنة االعتماد التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 التوالي.

 

( قرر "الحاجة إلى إنشاء XIX) 443تكمن صعوبة تنفيذ هذه األحكام في أن قرار مؤتمر االتحاد األفريقي 

ووضع معايير لزيادة حضور ومشاركة المغتربين في برامج وسياسات االتحاد األفريقي بطريقة منهجية 

وغير منسقة من خالل الهياكل واألجهزة وعالمية من خالل االتحاد األفريقي بدال من الطريقة المجزأة 

 المختلفة لالتحاد األفريقي ".

لم يتم االنتهاء من إطار عمل المجلس التنفيذي بعد، وفي غيابه، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي النموذج المؤقت المتمثل في ضم ممثلين عن شبكات المغتربين التي أنشأها االتحاد األفريقي في 

طار اإلعالن العالمي للشتات األفريقي ليكون بمثابة آلية منتصف الطريق لتمكين إدراج الشتات في المجلس إ

االقتصادي واالجتماعي والثقافي بشكل كبير. يمكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أيًضا أن يبني 

يع مثل اقتراح آليات لتحديد عدد وتوز على ذلك القتراح التمثيل النسبي من شبكات الشتات المتوخاة وأيًضا

هذا التمثيل داخل مناطق الشتات المعنية. ومع ذلك، هناك حاجة أوسع إلنشاء إطار شامل للمجلس التنفيذي 

لالتحاد األفريقي مستوحى من مفوضية االتحاد األفريقي لتمثيل الشتات في أجهزة ومؤسسات االتحاد 

المؤتمر. يجب أن يستفيد اإلطار الشامل من تنوع المواهب  األفريقي على النحو المطلوب في قرار

والخبرات المتاحة بين المنحدرين من أصل أفريقي داخل النظام العالمي وأن يتم تصميمه لالستفادة منهم 

لدعم النهضة األفريقية، وأجندة التكامل والتنمية للقارة وإسقاط االمتداد وقدرة أفريقيا وتأثيرها داخل الساحة 

دولية. يجب أن تتطابق الصيغة التمثيلية مع االحتياجات والرغبات بهدف تعيين األدوار والواجبات ال

والمسؤوليات المناسبة للفاعلين في هذا السياق، باإلضافة إلى المتطلبات التي من شأنها تسهيل أدائهم الفعال. 

ات ومتطلبات التوزيع العددي وغني عن إضافة، أن مثل هذه الصيغة يجب أن تأخذ في االعتبار دينامي

للشتات األفريقي عبر مناطق معينة من العالم، والوزن النسبي أو التأثير المقارن للمناطق المختلفة في 

الكوكبة العالمية والمتطلبات المحددة لـ عائلة االتحاد األفريقي وأجهزته وروافده المختلفة. يجب أن يعمل 

 CIDOافي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى بشكل عاجل ووثيق مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والثق

 ومفوضية االتحاد األفريقي لتسهيل هذه العملية.

 

 الكفاءة الفنية وتوافر الموارد. 23.0

عالوة على ذلك، ترتبط قضايا الكفاءة الفنية وكفاءة األداء العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

بقضايا توافر الموارد. فرض وصف النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي ارتباًطا وثيقًا 

( على سلطات الدولة المختصة إلجراء مشاورات النتخاب منظمتين من منظمات ECOSOCCوالثقافي )

المجتمع المدني لتمثيل الدولة، التزامات على الدول التي تقودها السعي على الموارد. لضمان شرعية 

ابات وإلعطاء زخما وحيوية لتعيين "سلطات الدولة المختصة"، غالبًا ما تعاونت أمانة المجلس االنتخ

االقتصادي واالجتماعي والثقافي ومكتب المستشار القانوني مع سلطات الدولة في عملية انتخاب ممثلي 

وضية القومية ن قبل المفالدول األعضاء والممثلين اإلقليميين في تنظيم االنتخابات التي تم اإلشراف عليها م

لالنتخابات في الدول المعنية. بعض البلدان مثل مصر وكينيا والكاميرون وتونس وغيرها تعاونت بحماس، 
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وأحيانًا على نفقتها الخاصة. لم يكن البعض اآلخر على استعداد لفعل ذلك مؤكدا بذلك تحديات وحدود 

 "التطوع".

 

ا جانبان رئيسيان. األول هو القوى العاملة أو الموارد البشرية المتاحة مسألة توافر الموارد والدعم الالزم له

لدعم إدارة العمليات اليومية. إن توفير أمانة مخصصة مقرها في لوساكا على النحو المطلوب بموجب قرار 

، يعالج جزئيًا جوانب هذه المشكلة. ومع ذلك، فإن 2017( لعام XVIII) EX / CL 833المجلس التنفيذي 

تطلبات البنية التحتية والدعم الفني لجهاز ُمصمم لتقديم آراء استشارية عبر مجموعة من مشروعات أجندة م

التكامل والتنمية لالتحاد األفريقي تتطلب الكثير كما سيتضح في الدروس المقارنة المستمدة من الخبرات 

التي  EESCو UN-ECOSOCوالممارسات لألجهزة المماثلة داخل المنظمات الحكومية الدولية مثل 

 سيتم النظر فيها الحقًا.

 

 جانب الطلب: معالجة واستخدام اآلراء االستشارية واعتبارات المستهلك. 24.0

في أعقاب قرارات المجلس التنفيذي، أصبحت الجمعية الدائمة الثانية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي تركز على مسألة الفتاوى. تم إصدار اثنين. األول من قبل مجموعة السالم واألمن كان بعنوان 

االنتخابات والتطرف  "الرأي االستشاري حول قضايا السالم واألمن للنزاع الناشئة عن المخالفات في

العنيف واإلرهاب واالنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في أفريقيا". تم تقديم هذا 

إلى كل من إدارة السالم  CIDOالرأي من خالل سكرتارية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 

. كما تم 2017ديسمبر  21بع لالتحاد األفريقي في واألمن التابعة للمفوضية ومجلس السالم واألمن التا

توزيعه داخل مجتمع المجتمع المدني األفريقي األوسع وبين أعضاء الهيئة العامة للمجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والثقافي. 

. وأشار إلى أن الرأي االستشاري xiv2018مارس  7أقر مدير السالم واألمن باإلنابة باستالم الرأي في 

نظرة عامة واضحة على النزاعات الناشئة عن المخالفات االنتخابية والتطرف العنيف واالنتشار غير  "يقدم

المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، واألهم من ذلك، يقدم الرأي توصيات التخاذ إجراءات من 

أو الدخول في أي  PSCقبل مجلس السلم واألمن". لم تكن هناك دعوة للمجموعة لتقديم عرض تقديمي إلى 

مناقشة مع إدارة السالم واألمن لمناقشة المحتوى، وال يوجد مؤشر على أن الرأي قد تم تقديمه رسميًا أو 

( كما ال يوجد أي مالحظات PSCانعكس في جدول أعمال أي مجلس السالم واألمن تابع لالتحاد األفريقي )

لمتعلقة بالسياسة داخل االتحاد. وباختصار، لم تكن هناك أو دليل على أن الرأي أبلغ البرمجة أو القضايا ا

 تعليقات جوهرية على الفتوى وما إذا كان قد تم معالجتها أو استخدامها وكيفية معالجتها.

كانت المفارقة أن هذه كانت فرصة ضائعة للغاية لتنفيذ آلية التفاعل بين مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 

من  20مجتمع المدني في تعزيز السالم واألمن واالستقرار في إفريقيا في إطار المادة األفريقي ومنظمات ال

PSC من صيغة  5. البروتوكول المعروف على نطاق واسع باسم صيغة ليفينجستون. ينص القسم

حول موضوع معين يتعلق بالسالم  ECOSOCCستعقد اجتماًعا سنويًا مع  PSCليفينجستون على أن "

تقرار في إفريقيا. يجب تحديد موعد مثل هذا االجتماع بحيث يتم أخذ في االعتبار المدخالت واألمن واالس

ذات الصلة التي تقدمها المنظمات المجتمع المدني في تقرير مجلس السالم واألمن عن أنشطته وحالة السالم 

تنفيذ هذا البند من صيغة لم يتم  xvواألمن في أفريقيا ويتم رفعها إلى مؤتمر االتحاد األفريقي خالل قمة".

ليفينجستون. ولألسف، لم يطلب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أن تكون الفتوى موضوع هذا 

لدعم  PSCلم ترى الحكمة من اقتراح نفس الشيء على  PSCاالجتماع السنوي. واألهم من ذلك، أن أمانة 

 تنفيذ صيغة ليفينجستون.

حول حقوق اإلنسان والحوكمة والهجرة من قبل مجموعة الشؤون السياسية صدر الرأي االستشاري الثاني 

وتم تقديمه إلى وزارة الشؤون االجتماعية  2018بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أبريل 

واإلدارات األخرى بمفوضية االتحاد األفريقي، والمكاتب التمثيلية لالتحاد األفريقي في جميع أنحاء العالم، 

ومجموعة السفراء األفارقة في نيويورك وجنيف ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. مرة أخرى، 
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لم يكن هناك أي ردود فعل جوهرية أو استجابة داخل إطار االتحاد األفريقي. ومع ذلك، تم نشر الرأي 

شارة بكة اإلنترنت وتم اإلاالستشاري من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على موقعه على ش

إليه كأحد التقارير المقدمة إلى جلساتهم العام الماضي. أشار ممثلو مكتب االتحاد األفريقي في جنيف أيًضا، 

في سياق مشاورة أصحاب المصلحة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بشأن المسودة األولى لتقرير 

، إلى أن الرأي االستشاري بشأن الهجرة 2019، زامبيا، في يونيو الدراسة المتعمقة التي ُعقدت في لوساكا

تمت اإلشارة إليه جيدًا في المناقشات الالحقة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول هذا الموضوع 

 ريقي.ففي سياق اإلعداد لتحديد االتفاق العالمي بشأن الهجرة. لم يتم تقديم ادعاءات مماثلة داخل االتحاد األ

 

أسئلة  2018و 2017تثير تجربة الرأيين االستشاريين للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لعامي 

مهمة حول القدرة االستيعابية لنظام االتحاد األفريقي لمعالجة واستخدام آراء المجلس االقتصادي 

ة. كمكونات لعملية السياس واالجتماعي والثقافي على وجه الخصوص وجميع اآلراء االستشارية بشكل عام

والنتيجة هي أن الصعوبات المرتبطة بمسألة الفتاوى مدفوعة بمشاكل العرض والطلب. وتشمل العناصر 

 الحاسمة في جانب الطلب العوامل المختلفة المذكورة أدناه.

 

 

 عدم وجود صيغة ومنصة مؤسسية لتقديم اآلراء االستشارية. 25.0

واضحة لنموذج وهيكل اآلراء االستشارية وال توجد إجراءات محددة أو منصات األول هو أنه ال توجد صيغ 

 مؤسسية لتقديم أو نقل مثل هذا الرأي وال يوجد إطار مرجعي لتقييم استخدامه أو استيراده أو أهميته.

 

 معوقات بيئة العمل. 26.0

يقي عة حسابات االتحاد األفرتعزز هذه الصعوبة قيود بيئة العمل في االتحاد األفريقي. سلط تقرير مراج

الذي أجرته اللجنة رفيعة المستوى بقيادة األستاذ أديجي تحت إدارة كوناري في بداية االتحاد األفريقي 

الضوء على انتشار عقلية الصومعة في نظام االتحاد األفريقي، مما يعني أن الوحدات واألجهزة تميل إلى 

آلونة األخيرة وبعد أكثر من عقد من الزمان، أكدت دراسة . في اxviالعمل بصرف النظر عن بعضها البعض

سياسية أجريت حول اتساق السياسات بين المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي أنه "في الوقت الحالي ال 

تزال المنصات المختلفة وخطط التعاون تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض وال يوجد إطار رسمي لربط 

 مما يشير إلى حدوث تقدم محدود في السنوات الالحقة. xviiل تحديًا لالتساق"هذه المنصات التي يشك

 

الوضع يعقد عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. من المفترض أن يكون المجلس االقتصادي 

ألفريقي اواالجتماعي والثقافي بمثابة جسر االتحاد األفريقي للمجتمع المدني، لكن العديد من إدارات االتحاد 

لديها برامج مجتمع مدني مستقلة وغير منسقة تعمل دون الرجوع إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي. حتى أن إدارة السالم واألمن لديها موظفين مسؤولون عن برامج المجتمع المدني، والنوع 

. العديد من الهيئات األخرى االجتماعي وما إلى ذلك، التي تقع في نطاق أذرع االتحاد األفريقي األخرى

(، واآللية األفريقية ACHPR(، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )PAPمثل البرلمان األفريقي )

( غالبًا ما تعقد NEPAD(، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )APRMالستعراض األقران )

المدني دون الرجوع إلى المجلس االقتصادي مشاورات مع المجتمع المدني وإنشاء منصات المجتمع 

واالجتماعي والثقافي. وهذا يقوض أهمية الجهاز في نظر المجتمع المدني األفريقي األوسع وحتى الشركاء 

األجانب والوكاالت الخارجية. من الناحية المثالية، ينبغي أن تتم جميع مشاركة منظمات المجتمع المدني 

س االقتصادي واالجتماعي والثقافي باعتباره محور التركيز الرئيسي لمثل داخل االتحاد من خالل المجل

هذه المشاركة حتى يتمكن االتحاد من الحصول على رؤية شاملة لنطاق وخط عرض تفاعالت منظمات 

المجتمع المدني، ونقاط القوة والضعف وكيفية تحسين وتسهيل فعالية ونتائج مثمرة وروابط متبادلة في 

عات. في هذا السياق، يمكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بعد ذلك إصدار وتقديم مختلف القطا
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تقرير سنوي عن حالة العالقات بين االتحاد األفريقي ومنظمات المجتمع المدني، أو حتى تقرير أوسع عن 

 حالة االتحاد، إلى أجهزة السياسة التنفيذية للعلم واإلرشاد والتوجيه.

ًضا وجود تناقضات في السياسة غير مواتية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يتمثل ومن المهم أي

أحد الشواغل الرئيسية ألجهزة السياسة التنفيذية في ضمان أن العروض السياسة التي يقدمها المجلس 

قرار الذي أولد ي الاالقتصادي واالجتماعي والثقافي تستند إلى مبدأ الملكية األفريقية. وقد تكرر هذا حتى ف

( في النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي 6) 6هذه الدراسة. يؤكد هذا الشاغل أحكام المادة 

والثقافي، والتي تنص على أن الموارد األساسية ألي منظمة التي تسعى إلى عضوية المجلس االقتصادي 

ى در أفريقية داخلية بنسبة خمسين في المائة علواالجتماعي والثقافي يجب أن تُستمد إلى حد كبير من مصا

األقل. تم تصميم هذه السياسة بغية عزل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي عن التأثير الخارجي أو 

اإلمالءات وهذا أمر صحيح. إال أن نفس القيود ال تُفرض على برامج المجتمع المدني التي تجريها أذرع 

قي بشكل مستقل. يمكن القول أن الظروف مختلفة ألن المجلس االقتصادي أخرى في االتحاد األفري

واالجتماعي والثقافي ينطوي على تمثيل بينما أن المنصات األخرى داخل االتحاد األفريقي ليست كذلك 

ولكن هذا من شأنه أن ينكر التأثير األكبر على المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واالتحاد األفريقي 

 كل.ك

نظًرا الستبعادهم من عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، كان االتجاه هو أن تتعاون 

المنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة األجنبية على أساس تفضيلي مع منصات أخرى تابعة 

ي والثقافي، وأن يقوم لالتحاد األفريقي ومنظمات المجتمع المدني خارج المجلس االقتصادي واالجتماع

المانحون األجانب بتنظيم وتمويل ودعم إنشاء تحالفات مجتمع مدني مستقلة، يهيمن عليها المنظمات غير 

الحكومية الدولية التي ستعمل مع منصات أخرى في االتحاد األفريقي بينما تسخر من شرعية المجلس 

ظمات غير الحكومية التي ترعاها الحكومة، االقتصادي واالجتماعي والثقافي باعتباره هيئة تضم المن

. حتى أن العديد من المنظمات غير الحكومية GONGOsوالمعروفة بلغة منظمات المجتمع المدني باسم 

الدولية قد أنشأت مكاتب في أديس أبابا تميل إلى العمل مع االتحاد األفريقي بشكل مباشر. هذا يحرم المجلس 

ي من مجموعة الخبرات المتاحة في المنظمات غير الحكومية الدولية ولكنها االقتصادي واالجتماعي والثقاف

متاحة لآلخرين. عالوة على ذلك، فإن التأثيرات الخارجية نفسها التي تسعى أجهزة السياسة إلى إنكارها في 

( ال تزال حية وذات أهمية قصوى في أي مكان ECOSOCCالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )

( وهيكل الحكم APSAداخل النظام، بما في ذلك على وجه الخصوص هيكل السالم واألمن األفريقي )آخر 

( الذي يعزز التنسيق والتشاور والحوار المستمر بين أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي AGAاألفريقي )

 التي تشترك في والية تعزيز الحكم والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 

اجة إلعادة تشكيل برامج المجتمع المدني في االتحاد األفريقي لمنح المجلس االقتصادي وبالتالي، هناك ح

واالجتماعي والثقافي مكانة رئيسية لتمكينه من تحقيق األهداف الموكلة إليه. في هذا الصدد، ينبغي للمجلس 

جراء ألخرى، وضع إاالقتصادي واالجتماعي والثقافي، بالتشاور مع المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي ا

 EX / CL Dec. 890( على النحو المطلوب بموجب قرار المجلس التنفيذي UAPاعتماد موحد )

XXVII  الذي يطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أن يكون هيئة استشارية لالتحاد وفي

ة سعي بنشاط إلى آلية منسقالتشاور الوثيق مع المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي والدول األعضاء، لل

يوفر تطوير هذه اآللية  xviiiومعايير واضحة لمنح الصفة االستشاري لمنظمات المجتمع المدني في أفريقيا.

رؤية بانورامية لنشاط منظمات المجتمع المدني المركب  ECOSOCCإلجراء اعتماد موحد من خالل 

داخل االتحاد األفريقي، ويسهل لبناء قاعدة بيانات شاملة من شأنها أن تتزاوج القدرة مع االحتياجات، 

عبر مجموعة من األهداف  ECOSOCCوتشجع التخصص الوظيفي وتلهم الدعم ألنشطة مجموعة 

نه سيدعم الحاجة إلى تزامن ودمج نطاق ومدى لبرامج وأنشطة المجتمع اإلنمائية لالتحاد األفريقي. كما أ

 المدني التابعة لالتحاد األفريقي في إطار أجندة إصالح االتحاد األفريقي.

 

 الصلة بين العرض والطلب  27.0
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الستشارية اتشير القيود المفروضة على بيئة العمل في االتحاد األفريقي كذلك إلى أن تيسير إصدار اآلراء 

( من النظام 2) 7يجب أن يكون مدفوًعا بالعرض والطلب. على سبيل المثال، على الرغم من أن المادة 

األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تنص على أنه "يجب على المجلس االقتصادي 

أي جهاز آخر في  واالجتماعي والثقافي إجراء الدراسات التي يوصى بها أو تعتبر ضرورية من قبل

عاًما من تشغيل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، ال يوجد  15االتحاد، فمن المهم أنه على مدار 

جهاز أو إدارة أو هيكل واحد التابع لالتحاد األفريقي طلب دراسة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي 

(. ومع ECOSOCCاالجتماعي والثقافي )( أو من خالل المجلس االقتصادي وECOSOCCوالثقافي )

ذلك، فقد أصدرت مختلف أذرع االتحاد تكليفا بإجراء دراسات وتم تنظيم مشاورات للمجتمع المدني خارج 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي باستمرار. اقتصرت مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

عضو أو عضوين لحضور بعض المشاورات التي تنظمها  والثقافي، في معظمها، على توجيه دعوات إلى

 إدارات وأجهزة االتحاد األفريقي، وفي عدة حاالت، لم يتم توجيه أي دعوة له على اإلطالق.

 

 حالة الفتاوى 28.0

يثير هذا االعتبار سؤاالً ذا صلة فيما يتعلق بفئات الفتاوى. الرأي االستشاري يأتي في فئتين رئيسيتين. 

استشاري مدفوع بالطلب، والثاني مدفوع بالعرض وهو تفسيري. ينبغي أن يكون المجلس االقتصادي األول 

(، بصفته جهاًزا استشاريًا لالتحاد األفريقي، نشًطا في كلتا الفئتين، ECOSOCCواالجتماعي والثقافي )

افي وطبيعته ماعي والثقلكن الفئة االستشارية ستعمل على التأكيد على احتياجات المجلس االقتصادي واالجت

المستجيبة في أسرة أجهزة االتحاد األفريقي. من المؤكد أن هناك مسائل تتطلب منظور المجتمع المدني لدى 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وهذا يلفت االنتباه إلى الحاجة إلى تحفيز العملية االستشارية 

ب أن تكون هناك إجراءات ثابتة وفئة عمل ومجاالت التي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يج

 يجب التماس رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي فيها.

 

 تكييف الدروس المقارنة من المؤسسات األخرى. 29.0

يتم تعزيز هذا الدرس من خالل الخبرة المستمدة من تشغيل المؤسسات المماثلة في إطار عالمي. ال يتم 

تكليف منتديات المجتمع المدني للمنظمات شبه اإلقليمية داخل المحيط اإلفريقي القاري بشكل عام بواجب 

دي الممنوحة للمجلس االقتصاإصدار آراء استشارية، حيث ال يتم توفيرها بمثل نوع من المساحة السياسة 

 11في الفترة من  CIDOواالجتماعي والثقافي في إطار االتحاد األفريقي. أكدت المشاورة التي نظمتها 

 EACمع منتديات منظمات المجتمع المدني للمجموعات دون اإلقليمية في إفريقيا ) 2019مارس  14إلى 

ي تم جمعها من الجوالت الدراسية بأن وما إلى ذلك( وجهة النظر الت IGADو WASCOFو UMMAو

النمط السائد لمشاركة منظمات المجتمع المدني هو التأثير من خالل الدعوة أو المشاركة في المشاورات أو 

منتديات حوار السياسات، بما في ذلك واضعي السياسات أو الموظفين الرئيسيين لألمانات المختلفة وكذلك 

في صياغة مسودات البروتوكوالت. كما أن تقديم اآلراء االستشارية داخل  الدول األعضاء وتقديم المساعدة

االتحاد األفريقي ليس عملة قياسية. بصرف النظر عن المحكمة في أروشا التي تقدم آراء كجزء من 

إجراءات عملها العادية وتفسيراتها القضائية، فإن الممارسة المعتادة هي أن تصدر معظم األجهزة تقارير 

أو دورية تنظر فيها لجنة الممثلين الدائمين للسفراء والتي يمكنها تقديم توصيات إلى األجهزة التنفيذية  سنوية

للمصادقة و/ أو الموافقة. وبدالً من ذلك، يتم تقديم هذه الطلبات إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تقوم بعد 

 وجمعية االتحاد. ذلك بإرسال استنتاجاتها للموافقة عليها إلى مجلس االتحاد

 

وبالتالي، فإن األمثلة األكثر صلة التي يجب دراستها فيما يتعلق بإنتاج الرأي االستشاري ومعالجته 

( والمجلس االقتصادي واالجتماعي EESCواستخدامها هي اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية )

 التابع لألمم المتحدة.
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وروبية هي هيئة استشارية تابعة لالتحاد األوروبي تضم ممثلين عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية األ

منظمات العمال وأصحاب العمل ومجموعات المصالح األخرى. تصدر آراء )استشارية( حول عدة قضايا 

والتي يتم رفعها إلى المفوضية األوروبية ومجلس أوروبا والبرلمان األوروبي، وبالتالي فإنها تعمل كجسر 

صنع القرار في االتحاد األوروبي ومواطني االتحاد األوروبي. من بين أمور أخرى، تمنح بين مؤسسات 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية مجموعات المصالح رأيًا رسميًا في المقترحات التشريعية لالتحاد 

يعزز االتحاد األوروبي، وتضمن أن السياسات والقوانين موجهة للظروف االقتصادية واالجتماعية، و

األوروبي التشاركي الذي يمنح العمال وأصحاب العمل ومجموعات المصالح األخرى صوتًا ويؤمن الحوار 

 xixمعهم ويعزز قيم التكامل األوروبي مع دفع قضية الديمقراطية التشاركية ومنظمات المجتمع المدني.

صادي االتحاد األفريقي والمجلس االقتوبعبارة أخرى، فهي مكلفة بمسؤوليات مماثلة في التوجه لمسؤوليات 

عضًوا ينتمون إلى المجموعات  350واالجتماعي والثقافي. تضم اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية 

االقتصادية واالجتماعية ومجموعات المصالح. يتم ترشيح األعضاء من قبل الحكومات الوطنية ويتم تعيينهم 

سنوات قابلة للتجديد. يختلف عدد األعضاء لكل دولة وفقًا لحجم  5لمدة من قبل مجلس االتحاد األوروبي 

 سكانها.

-UNالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة هو أحد األجهزة الرئيسية الست لألمم المتحدة. يتكون 

ECOSOC  ت ادولة عضو، ويتم انتخابها سنويًا من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة على فتر 54من

متداخلة مدتها ثالث سنوات. يتم تخصيص المقاعد لضمان التناوب الجغرافي العادل بين المجموعات 

لمجموعة آسيا والمحيط  11مقعدًا للمجموعة األفريقية، و 14اإلقليمية لألمم المتحدة حيث تم تخصيص 

 13بحر الكاريبي، ولمجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة ال 10لمجموعة أوروبا الشرقية، و 6الهادئ، و

لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى. تتمثل المهام الرئيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

التابعة لألمم المتحدة في العمل كمنتدى مركزي للمناقشات حول القضايا االقتصادية واالجتماعية الدولية، 

ة والتقدم االقتصادي واالجتماعي وتقديم توصيات وتعزيز مستويات المعيشة المرتفعة والعمالة الكامل

. يقع المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم xxالسياسات المناسبة للدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة

المتحدة في صميم جدول أعمال األمم المتحدة للتنمية ألنه يجمع الناس والقضايا معًا لتعزيز العمل الجماعي 

 مستدامة.من أجل التنمية ال

 

كجزء من هذه العملية، يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بمشاركة مجموعة واسعة من 

صناع السياسات والبرلمانيين واألكاديميين والمجموعات الرئيسية والمؤسسات  -أصحاب المصلحة 

التنمية المستدامة من خالل وممثلي قطاع األعمال والمنظمات غير الحكومية المسجلة في حوار مثمر حول 

دورة برنامجية لالجتماعات. يسترشد عمل المجلس بنهج قائم على القضايا، وهناك موضوع سنوي يصاحب 

كل دورة برنامجية لضمان مناقشة مستدامة ومركزة بين أصحاب المصلحة المتعددين. تتضمن الدورة 

 أت لجاناً وظيفية وإقليمية ووكاالت متخصصةالبرنامجية مناقشات على مستوى متعدد المستويات. كما أنش

لتعزيز االستجابات المحددة والمتكاملة لالستجابات واألولويات اإلقليمية والمتكاملة داخل الدول في مختلف 

 المناطق.

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة كذلك البوابة الرئيسية للمجتمع المدني للمشاركة مع يعد 

دة. الوضع االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة هو أعلى مركز األمم المتح

تمنحه األمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية، مما يسمح لها بالمشاركة في أعمال األمم المتحدة. تنقسم 

نحه يمكن مالصفة االستشارية إلى ثالث فئات، األولى هي المركز االستشاري العام، وهو أعلى مستوى 

للمنظمات التي تهتم بمعظم أنشطة المجلس، ولها عضوية كبيرة تمثل شرائح رئيسية من المجتمع في عدد 

كبير من البلدان وتقدم مساهمات كبيرة في العديد من المجاالت. يحق لهذه الفئة تقديم عروض شفوية خالل 

نح للمنظمات المعنية في مجاالت قليلة من اجتماعات المجلس. ثانياً، الوضع االستشاري الخاص الذي قد يُم

النشاط التي يغطيها المجلس. ثالثًا، وضع القائمة للمنظمات التي ليس لها وضع عام أو خاص ولكن يرى 

المجلس أو األمين العام بالتشاور مع اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية أنها يمكن أن تقدم مساهمات 

س االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. هذه العالقة التشاورية يحكمها قرار عرضية أو مفيدة لعمل المجل
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ف األمم المتحدة المجتمع المدني بأنه 1996/31المجلس االقتصادي واالجتماعي  ّ . في هذا الصدد، تُعر 

 ةالقطاع الثالث في المجتمع إلى جانب الحكومة وقطاع األعمال. إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي

باألمم المتحدة هي المسؤولة عن ضمان مشاركة المجتمع المدني عن طريق هيئة المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي.

يضع اإلعداد الوظيفي للجنة االقتصادية واالجتماعية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية نموذًجا 

دول األعضاء وتوجههما هو التماس مشاركة عاداًل للتحليل المقارن. كالهما يقع على أساس الحكومة وال

الهيئات غير الحكومية في البيئات المنظمة. باإلضافة إلى ذلك، إن تكوين الهيئتين وأساليب العمل يتكيف 

بشكل واضح مع االحتياجات الفنية للجهازين. وعلى النقيض من ذلك، فإن نهج االتحاد األفريقي هو إنشاء 

ي للمجتمع المدني الذي يُتكلف بتأسيس وسائل وعمليات ومنصات التعاون جهاز سياسي وديمقراطي تمثيل

الفعالة في إطار واسع ألهداف االتحاد وغاياته كما وردت في القانون التأسيسي لالتحاد والنظام األساسي 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي. الدرس المهم األول الذي يمكن استخالصه هنا هو أنه إذا أريد تحقيق 

هداف األساسية لالتحاد األفريقي، يجب أن تكون األنظمة األساسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي األ

 والثقافي أكثر دقة في صياغتها لألهداف والوسائل.

 

يمكن أن يكون التركيز على مطلب االتحاد األفريقي للفتاوى الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ومقيدًا في توجهه. تشير تجربة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة إلى أن والثقافي أكثر تحديدًا 

تركيز الرأي االستشاري يمكن أن يكون إما مواضيعية أو قائمة على القضايا، يركز على موضوع االتحاد 

ني أنه هو يعاألفريقي المحدد لذاك العام. يتم تكييف هذا التوجه أيًضا مع العالقة بين العرض والطلب، و

يمكن استخدام الموارد التي تم تكييفها لهذا الغرض على جدول أعمال ملح بشكل خاص. إن االتحاد 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، مع نقاط الضعف الهيكلية الخطيرة في لجانه القطاعية،  -األفريقي

لسياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وهذا ال يمكنه تقديم آراء استشارية عبر مجموعة واسعة من القضايا ا

الدرس يمكن ربطه بين الغرض والوسائل. يجب أن يتم إما إعادة تشكيل جمعية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي للتركيز على الخبرة الفنية المطلوبة أو إعادة تشكيل لجان الكتلة القطاعية لربطها 

تاحة داخل المجتمع المدني األفريقي األوسع. وكجزء من هذه العملية، بشكل فعال بالخبرات الواسعة الم

يجب رفع مكانة ووظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ضمن إطار عمل االتحاد األفريقي 

والحفاظ عليها كبوابة لعالقات المجتمع المدني مع االتحاد األفريقي كما هو الحال مع الوضع االستشاري 

متحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي. كما يجب أيًضا العمل نحو تسهيل التشريعات الموجودة لألمم ال

 حاليا مثل صيغة ليفينجستون، والتي تحتوي على أحكام مماثلة تم االستشهاد بها سابقًا، على الفور.

 

فتوى استشارية  190-160أكثر إفادة. وتستند وظائفها إلى المعاهدات وتقدم ما بين  EESCتعتبر تجربة 

في المائة من هذه اآلراء مبنية على اإلحاالت من البرلمان األوروبي والمجلس والمفوضية  70كل عام. 

في المائة على اآلراء االستكشافية التي تطلبها عموًما  9في المائة على مبادراتها الخاصة و 21األوروبية، و

( على أنه في بعض المجاالت TFEU. تنص معاهدة )الدول األعضاء التي تتولى رئاسة االتحاد األوروبي

المذكورة على وجه التحديد، ال يمكن اتخاذ قرار إال بعد استشارة المجلس والمفوضية مع اللجنة االقتصادية 

ب( حرية تنقل األشخاص  3واالجتماعية األوروبية. هذه المجاالت هي أ( السياسة الزراعية المادة 

ومواءمة الضرائب غير  1000و 95و 91( ج( سياسة النقل )المواد 59و 50و 46والخدمات )المواد 

(. يمكن ألي دولة عضو أخرى أن تطلب رأيًا استشاريًا كذلك. وتنظم 100و 95و 91المباشرة )المواد 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية أيًضا العديد من المبادرات واألحداث السنوية مع التركيز على 

المدني مثل يوم المجتمع المدني، وجائزة المجتمع المدني، ويوم الشباب األوروبي، وما إلى ذلك.  المجتمع

ويمكنها أيًضا أن تقود مبادرة المواطن حيث يتم جمع مليون توقيع في جميع أنحاء أوروبا تدعو المفوضية 

تماعية اللجنة االقتصادية واالجاألوروبية القتراح أو تغيير تشريع قائم. وأخيًرا، تقوم أيضا بتتابع آراء 

 األوروبية.
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مثال اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية هو أحد األمثلة التي تزدهر فيها اآلراء االستشارية ويظهر 

التفاعل الجدلي بين منحنى العرض والطلب. ينبغي أن تكون رغبة االتحاد األفريقي في الحصول على آراء 

القتصادي واالجتماعي والثقافي مصحوبة بإحاالت إلزامية في مجاالت االهتمام استشارية من المجلس ا

التي تتطلب رؤية أوسع للمجتمع وكذلك تلك التي يتم إجراؤها من خالل المبادرة الذاتية للمجلس االقتصادي 

زيز عواالجتماعي والثقافي. يمكن أن تساعد هذه العملية في الرغبة في التماسك المؤسسي والسياسي لت

البرمجة المشتركة بحيث تكون آراء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مطلوبة على عكس الوضع 

الحالي الذي يسمح لإلدارات التنفيذية باالنحراف عن مهامها الرئيسية لتكرار أو إنشاء برامج منفصلة وغير 

زيز التوليف، ليصبح المجلس منسقة ومستقلة لمنظمات المجتمع المدني. ستعمل هذه العملية على تع

االقتصادي واالجتماعي والثقافي شريًكا، وذراًعا للدعم والخدمات لجمع المدخالت، وحشد المجتمع المدني 

 ونشر النتائج عبر طول وعرض المجتمع األفريقي.

 

 دعم البنية التحتية. 30.0

 سيحتاج إلى دعم البنية التحتية الكبيرال داعي إلضافة هنا أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

لتسهيل مسؤولية توفير اآلراء االستشارية. إن إعادة التعيين و /أو توظيف الخبرة الفنية عبر مجموعة من 

االحتياجات ومالحقة أجندة العمل بشكل فعال سينطوي على تكاليف باهظة. إن تكلفة األمم المتحدة الحتضان 

موظف  700تضم اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية بدورها حوالي عدة مؤسسات عملية كبيرة. و

وموارد مالية ضخمة لدعم أعمال اللجنة. بالطبع، هناك اختالفات في الخصوصيات واهتمامات اإلقليمية. 

عالوة على ذلك، سيكون نطاق ومدى اختصاص االتحاد األفريقي والمجلس االقتصادي واالجتماعي 

بكثير ويمكن أن تبدأ عمليات االتحاد األفريقي بتركيز إلزامي على الموضوعات السنوية  والثقافي أصغر

التي تكملها آراء جانب العرض في األماكن ذات االهتمام المرغوب. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك ميزانية 

 برنامجية أعلى وأكثر موضوعية تركز على مجاالت محددة.

 

 ضمان كفاءة اإلدارة 31.0

مشاكل اإلدارة جزًءا مستوطنًا من المسعى التنظيمي وال يعد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تعد 

استثناًء. كانت هناك خالفات بين الرئيس والمكتب، وبين المكتب واللجنة الدائمة وداخل الجمعية العامة، 

المجلس  والثقافي والمفوضية، وبينوبين القيادة السياسية واإلدارية، وبين المجلس االقتصادي واالجتماعي 

. النزاعات الداخلية بين الكادر السياسي واإلداري xxiاالقتصادي واالجتماعي والثقافي واألجهزة األخرى

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هي موضوع اهتمام أساسي في هذا السياق. أربع مجاالت على 

السيطرة على الميزانية والمالية، والجدول الزمني  وجه الخصوص هي نقاط االحتكاك الدائمة، وهي

للبرنامج والتنفيذ، واإلشراف على الموظفين ومكافاءات وامتيازات عضوية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي. يشتكي أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واألجهزة 

ناء عمومة فقراء في شجرة عائلة االتحاد األفريقي على عكس األجهزة المكونة له من أنهم يعاملون كأب

والمجلس االستشاري المعني بالفساد ومحكمة العدل األفريقية  ACHPRاألخرى مثل البرلمان األفريقي و

في أروشا وما إلى ذلك. ال يتمتع أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

واالمتيازات الممنوحة ألعضاء أجهزة االتحاد األفريقي األخرى مثل جوازات السفر لجميع بالمكافاءات 

األعضاء وبدل الجلوس والرواتب وما إلى ذلك. وهناك أيًضا شكاوى حول التأثير النسبي فيما يتعلق بتحديد 

 فين.جدول األعمال وجدولة االجتماعات والبرامج والقدرة على اإلشراف واإلشراف على الموظ

 

االحتكاكات التي تحضر هذه القضايا تصرف االنتباه عن جدول أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي وينبغي معالجتها مقدًما. يجب أن يحتوي النظام األساسي المنقح على مبادئ توجيهية واضحة تحدد 

طة والطرائق األخرى التي من األدوار والمسؤوليات المؤسسية، والحدود أو نقاط الترسيم وخطوط السل
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شأنها أن تحكم عالقات العمل بين الموظفين السياسيين واإلداريين في المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي. يجب أن تسلط العملية الضوء على إجراءات تعيين الموظفين واإلشراف على المستويات العالمية 

ذلك األهمية األساسية للقواعد واللوائح المالية ويجب أن والمستويات األخرى داخل االتحاد األفريقي وك

توضح وثيقة العمل المصاحبة امتيازات العضوية ومكافاءاتها مع مراعاة تكلفة الفرص البديلة أو الضائعة 

من المشاركة في مشاريع وبرامج االتحاد األفريقي. يجب أن تستمر برامج التوجيه في العمل في بداية كل 

لتعريف األعضاء بالواجبات وااللتزامات والفوائد والمسؤوليات المرتبطة بمدونة قواعد جمعية عامة 

السلوك المنقحة أو المحدثة لألعضاء، بما في ذلك العقوبات المفروضة على األعضاء المخطئين 

ي دواإلجراءات الواضحة لتطبيق مثل هذه العقوبات. واألهم من ذلك، أن النظام األساسي للمجلس االقتصا

واالجتماعي والثقافي و / أو قواعده اإلجرائية يجب أن يحدد إجراءات للتشاور والتنسيق الروتيني والمنتظم 

وحتى القانوني بين القيادة السياسية واإلدارية للمجلس وطرق التحكيم لحل النزاعات. وكجزء من هذه 

الثقافي الذي يضم أمانة المجلس العملية، يجب أن يبدأ كل عام بمعتكف مجلس االقتصادي واالجتماعي و

االقتصادي واالجتماعي والثقافي والمكتب واللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لبناء 

أوجه تضامن ووجهات نظر مشتركة وخطط وبرامج متكاملة وتضافر الجهود االهتمامات التكميلية في 

تماعي والثقافي. وبالمثل، ينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة إطار خطة استراتيجية المجلس االقتصادي واالج

 لعقد حلقات دراسية وخلوات نهاية العام لتسخير الدروس المستفادة وتكييفها مع الجهود المستقبلية.

 

 خاتمة 32.0

(، AU-ECOSOCCفي الختام، ال يزال المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي )

من العيوب المختلفة التي تم إبرازها في سياق هذه الدراسة، مؤسسة رائدة وفريدة من نوعها.  وعلى الرغم

إن وضعها كبرلمان منتخب للمجتمع المدني يشارك بشكل مباشر مع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات 

ييمها، لم قفي عمليات صنع القرار السياسي، وتنفيذ السياسات، ومراجعة السياسات، ورصد السياسات وت

يسبق له مثيل في سجالت المنظمات الدولية وال يزال درس موضوعي لصناع القرار السياسي على 

المستويات العالمية واإلقليمية القارية والمحلية. بدأ المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

(ECOSOCCكتجربة في فن إدارة السياسات، وعلى هذا النحو، فقد واجه تحديات خ ) طيرة. العديد من

هذه التحديات ليست خاصة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وقد انعكست في كثير من األحيان، 

في تطوير األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي مثل مفوضية االتحاد األفريقي التي خضعت لسلسلة متتالية 

، والمفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان من عمليات التدقيق وأجندات اإلصالح، والبرلمان األفريقي

والشعوب، والمجلس االستشاري المعني بالفساد وما إلى ذلك. ومن ثم، فإن المهم في هذه التحديات ليس 

أنها موجودة ولكن على الرغم من ذلك، هناك عزيمة وااللتزام من القيادة األفريقية لمعالجتها وخلق سياق 

لثقافي في أن يبقى وأن ينمو في القوة والتأثير والقدرة. هذا هو فحوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي وا

الدراسة المتعمقة. التوجه هو  هذهوغيره الذي فرض  EX.CL 849 (XXV)قرار المجلس التنفيذي 

االلتزام لضمان تغذية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واستدامته. كما يقر ويؤكد تقديره 

قدمها المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والقيمة التي يواصل زعماء القارة تعليقها للمساهمات التي ي

على الجهاز. وبالتالي، فإن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي بدأ كتجربة في واجهة سياسة 

سخت، وهي تجربة المجتمع المدني لم يعد أمًرا جديدًا ولكنه أصبح حجر الزاوية لتجربة مزدهرة أخرى تر

االتحاد اإلفريقي التي تركز على الناس والتي يقودها الناس. لذلك فإن توحيد المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي في إطار اتحاد أفريقي نشط ومتطور هو عالمة على قوة وتوحيد المنظمة القارية 

المتعمقة بعين االعتبار من قبل أجهزة نفسها. وهذا هو سبب وجوب أخذ الدروس المستفادة من هذه الدراسة 

صنع القرار السياسي في االتحاد التي يجب أن تقيمها وتنفذ التوصيات حسب االقتضاء. يجب التأكيد على 

االلتزام بتعزيز المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من خالل إيمان دائم وثابت، مصحوبًا بالقدرة 

ي منقح بالكامل، وجدول أعمال برنامجي فعال، وأدوات وابتكارات فعالة، على دعم كفاءة األداء بنظام أساس

 وموظفين كافيين، وتطوير القدرات التقنية الالزمة وتوفير دعم الموارد الكافية.
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 نظرة عامة موجزة: ملخص ومعاينة التوصيات. 33.0

ومعظمها بخط مائل. وتشمل إن توصيات هذه الدراسة مدرجة وغالبًا ما تم تسليط الضوء عليها في النص، 

 هذه التوصيات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 

تؤكد الدراسة الحاجة إلى مراجعة شاملة للنظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  (１

والثقافي. وينبغي أن تكون المراجعة شاملة في نهجها وأن تتصدى للفجوات والعيوب والتناقضات المتأصلة 

حتى اآلن. يجب  2004زتها تجربة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه في عام التي أبر

أن تكون مناطق المشكالت التي تم إبرازها في النص األكبر لهذه الدراسة بمثابة نموذج لتحديد أماكن معينة 

إجراء تغييرات و / أو التي يجب إجراء التغييرات عليها. على وجه التحديد، من بين أمور أخرى، يلزم 

. وقد تم تقديم، كذلك، 17، و9،10،11،12،13، و2،4،5،6،7،8تعديالت مهمة فيما يتعلق بالمواد 

 التوصيات ذات الصلة في كل سياق وبشكل أوسع.

 

الخاصة باألمانة العامة باألحكام المحدثة لقرار  14كجزء من هذه العملية، يجب تعديل المادة  (２

بشأن إنشاء أمانة عامة  EX / CL 1054 (XXX11)و  EX / CL 833 (XVII)المجلس التنفيذي 

زامبيا. كما يجب أن تنص هذه المادة أيًضا على وظائف األمانة العامة وعالقاتها مع  ،مخصصة في لوساكا

األجهزة الداخلية والهياكل األخرى للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بما في ذلك على وجه 

 يادة السياسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واالتحاد األفريقي األوسع نطاقا.الخصوص الق

 

يجب مراجعة أحكام النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بشأن االنتخابات  (３

محايدين  إلنتاج إطار عمل موحد ومنظم وعملي لالنتخابات، مع حكام 6و 5و 4على النحو الوارد في المواد 

كمحكمين. كما يجب توضيح طبيعة المنظمات والحد األدنى من مؤهالت المرشحين الذين سيمثلون مثل 

 هذه المنظمات بشكل واضح ومتناسق بشكل جيد مع وظائف وأهداف الجهاز.

 

يجب دمج األدوار والعالقات المؤسسية بين الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي  (４

واألجهزة الداخلية األخرى بشكل كامل في سياق األدوار والمسؤوليات الواضحة المتشابكة والثقافي 

والمتداعمة والمدعومة بأساليب العمل التي من شأنها أن تمكن كل طرف من التفاعل بشكل مناسب وتعزيز 

العملية  هذه اآلخرين، وخلق قدر أكبر من الفعالية والتماسك ومركز ثقل واضح لوظائف محددة. يجب تجسيد

من خالل نهج إطار التعاون الذي تم تقديمه أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يحتوي النظام 

 األساسي الحالي على إشارات متفرقة في هذا الصدد التي تتطلب اآلن تفصيالً وتوحيداً جوهريين.

 

تماعي والثقافي على النحو هناك حاجة إلعادة تصور معايير عضوية المجلس االقتصادي واالج (５

لضمان التوزيع الواسع للصالحيات الضرورية داخل الجمعية العامة لدعم مطالب  6و 4الوارد في المادتين 

الجهاز وقدرته على تقديم اآلراء االستشارية الفنية. هذا له نتائج منطقية. األول هو التأكد من أن المنظمات 

تماعي والثقافي كممثلين في الجمعية العامة تتمتع بالمزيج الضروري المنتخبة في المجلس االقتصادي واالج

من القدرة التنظيمية والكفاءات الفنية الالزمة لدعم تطوير اآلراء االستشارية. ثانيًا، ويتعلق بهذا األمر، 

الحاجة إلى وضع معايير دنيا، في إطار النظام األساسي، من شأنها أن تضمن حصول ممثلي المنظمات 

ى المؤهالت التعليمية والفنية المناسبة. تتمثل المشكلة الثالثة واألكثر صعوبة في ابتكار عملية وصيغة عل

تضمن توزيع الكفاءات المستمدة من كلتا الدرجتين بشكل متساٍو أو شبه متساٍو عبر سلسلة احتياجات 

 ومسؤوليات المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

ر والعمليات وأساليب العمل للجان الكتلة القطاعية بشكل صحيح مع يجب أن يتماشى الدستو (６

وظيفتها باعتبارها اآلليات التشغيلية الرئيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلصدار اآلراء 

إجراًء إلعادة  11االستشارية. يتطلب تكوين لجان الكتلة القطاعية وعملياتها على النحو المبين في المادة 
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الهندسة وسلسلة من االبتكارات لتعزيز العضوية القائمة على المهارات، وضمان انتشار الخبرة المطلوبة 

لدعم الوظائف الفنية، وأن يتولى خبراء بقيادة وتشكيل ودعم مجموعات مختلفة لديها القدرة على إصدار 

ي، من خاللها القيام بذلك. ويوصآراء استشارية ثاقبة ومفيدة. تقترح الدراسة الطرق والوسائل التي يمكن 

من بين أمور أخرى، بإنشاء مجموعات مهنية عبر مجموعة من الطبقات المهنية ومراكز الفكر ومعاهد 

البحوث والجامعات في مختلف الدول األعضاء، وتجمعات اقتصادية إقليمية كمجموعة مستهدفة لعضوية 

ليب عمل مجموعة الكتلة القطاعية إلشراكها وإنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وتحسين أسا

منصات وفئات منتسبة من العضوية التي يمكن أن تسخر الخبرة الفنية المطلوبة في المجتمع المدني األفريقي 

األوسع وربطها مجانًا بعمليات الكتلة من خالل الندوات وورش العمل والمؤتمرات وإنشاء وتشكيل 

ن. كما توصي الدراسة تعيين موظفي الدعم الفني على أساس غير دائم لدعم عمل مجموعات الخبراء التقنيي

المجموعات واألمانة في صياغة الرأي االستشاري. أخيًرا، يجب أن تكون لجنة الكتلة القطاعية موجهة 

فاءة كلتسخير فوائد الكمبيوتر واإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة. يمكن أيًضا سد الفجوات الفنية وفجوات ال

من خالل العمليات عبر اإلنترنت للوصول إلى واالستفادة من مجموعة الخبرات المتاحة في المجتمع المدني 

األفريقي األكبر، والقطاع الخاص، والعمال، وأرباب العمل، والدول األعضاء، والمجتمع العلمي وحتى 

 المجتمع الدولي األوسع باعتباره فائدة منطقية لعصرنا الرقمي.

 

 تمثيل الشتات في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي (７

تؤدي مسألة انتخاب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وتكوينهم إلى النظر في تمثيل 

)ج(  1: 4( و3) 3المغتربين في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على النحو الوارد في المادتين 

عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني من الشتات األفريقي على النحو المحدد التي تنص على إدراج 

 5من قبل السلطة المجلس التنفيذي، ويغطي مختلف مناطق العالم. يتم استكمال ذلك من خالل أحكام المادة 

لتي تنص )ب( ا 1: 12)أ( والمادة  4: 9( لمواءمة إجراءات انتخابهم مع المعاصرين القاريين والمادة 3)

على إدراج ممثلي الشتات في المكتب ولجنة االعتماد التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي على 

 التوالي.

 

( قرر "الحاجة إلى إنشاء XIX) 443تكمن صعوبة تنفيذ األحكام في أن قرار مؤتمر االتحاد األفريقي 

وسياسات االتحاد األفريقي بطريقة منهجية  ووضع معايير لزيادة حضور ومشاركة المغتربين في برامج

وعالمية من خالل االتحاد األفريقي بدال من طريقة مجزأة وغير منسقة من خالل الهياكل واألجهزة المختلفة 

 لالتحاد األفريقي ".

 

لم يتم االنتهاء من إطار عمل المجلس التنفيذي، وفي غيابه، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي   

والثقافي النموذج المؤقت المتمثل في ضم ممثلين عن شبكات المغتربين التي أنشأها االتحاد األفريقي في 

ة من نسبة ملموسإدراج  آلية منتصف الطريق لتمكين هيإطار اإلعالن العالمي للشتات األفريقي ليكون 

الشتات في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يمكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي كذلك 

أن يبني على هذا ويقترح التمثيل التناسبي من شبكات الشتات المتوخاة وأيًضا اقتراح آليات لتحديد عدد 

معنية. عالوة على ذلك، هناك حاجة أوسع إلنشاء إطار وتوزيع مثل هذا التمثيل داخل مناطق الشتات ال

شامل للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي مستوحى من مفوضية االتحاد األفريقي لتمثيل الشتات في أجهزة 

ومؤسسات وهياكل وعمليات االتحاد األفريقي على النحو المطلوب في قرار المؤتمر. يجب أن يستفيد 

لمواهب والخبرات المتاحة بين المنحدرين من أصل أفريقي داخل المنظومة اإلطار الشامل من تنوع ا

العالمية وأن يتم تصميمها بشكل الذي يجعله أن يستفيد منها لدعم النهضة األفريقية، وأجندة التكامل والتنمية 

غة التمثيلية يجب أن تتطابق الصي xxiiللقارة وإبراز االمتداد والتأثير وقدرة األفريقي داخل الساحة الدولية.

مع االحتياجات والرغبات بهدف تعيين األدوار والواجبات والمسؤوليات المناسبة للفاعلين في هذا السياق، 

باإلضافة إلى المتطلبات التي من شأنها تسهيل أدائهم الفعال. وغني عن إضافة، أن مثل هذه الصيغة يجب 

ي للشتات األفريقي عبر مناطق معينة من العالم، أن تأخذ في االعتبار ديناميات ومتطلبات التوزيع العدد
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والوزن النسبي أو التأثير المقارن للمناطق المختلفة في الكوكبة العالمية والمتطلبات المحددة لـ عائلة االتحاد 

األفريقي وأجهزته وروافده المختلفة. يجب أن يعمل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وأجهزة 

 ومفوضية االتحاد األفريقي لتسهيل هذه العملية. CIDOقي األخرى بشكل عاجل ووثيق مع االتحاد األفري

 

عالوة على ذلك، إن إنشاء الفروع الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي كأطر   (８

ا ضً للمساءلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أمر مهم، ولكن من الناحية الوظيفية يجب أن تكون أي

مفيدة كأدوات فعالة لربط لجان الكتلة القطاعية بالكفاءات الفنية المتاحة في المجتمع المدني داخل الدول 

األعضاء. يجب إنشاء الفروع الوطنية في إطار النظام األساسي كأحد األجهزة الداخلية الرئيسية للمجلس 

ن نية هياكل الكتلة الوطنية التي يمكن أاالقتصادي واالجتماعي والثقافي. كما يجب أن تنشئ الفروع الوط

تدعم وتعزز الهياكل العنقودية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. باإلضافة إلى ذلك، وبمجرد إنشاء 

الفروع الوطنية في جميع الدول األعضاء، يمكن استخدامها كمنصات النتخاب الممثلين الوطنيين وتمكين 

العمر والجنس ومجموعة واسعة من الخبرة المهنية التي يتطلبها االتحاد  التوزيع الفعال للمرشحين عبر

األفريقي. يمكن تكرار مثل هذه العمليات على المستويات اإلقليمية بتشكيل الفروع اإلقليمية. يجب أن تسهل 

كافًؤا تمفوضية االتحاد األفريقي االنتخابات على المستوى القاري ألن الفرع القاري سيكون تناقًضا يمثل 

ـ  . يمكن بعد ذلك أن يقتصر دور مسؤولي االتحاد األفريقي والمشاركة الهادفة ألمانة ECOSOCCموثوقًا ل

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في هذا السياق على الدعم اللوجستي واإلعداد، وتوفير المبادئ 

عامة. االنتخابات الوطنية لمتطلبات األهلية الالتوجيهية االنتخابية والرقابة على االنتخابات لضمان امتثال 

ومع ذلك، فهذه وصفة طويلة األجل ألن معدل تطور الفروع الوطنية غير متكافئ حاليًا وال يزال هناك 

العديد من البلدان بدون فرع وطني. سيستغرق تحقيق التغطية القارية للفروع الوطنية بعض الوقت. عالوة 

اء الفروع الوطنية عبر طول وعرض االتحاد األفريقي في إطار شامل يستمد على ذلك، يجب أن يرتكز إنش

شرعيته من الموافقة المباشرة ألجهزة السياسة التنفيذية لالتحاد األفريقي أو النظام األساسي المنقح للمجلس 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي المعتمد من قبل االتحاد األفريقي نفسه.

 

لبنية التحتية الكافية طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلصدار يجب أن تدعم قدرة ا (９

الفتوى. هناك حاجة كبيرة لدعم البنية التحتية والذي من شأنه أن يساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي 

عة من ووالثقافي في توفير اآلراء االستشارية غير أن تعيين و /أو توظيف الخبرة الفنية المطلوبة عبر مجم

 االحتياجات وتنفيذ أجندة العمل بشكل فعال سيتطلب تكاليف باهظة.

 

يحتاج االتحاد األفريقي إلى وضع صيغ واضحة لنموذج وهيكل اآلراء االستشارية وكذلك وضع  (０１

إجراءات أو منصات مؤسسية لتقديم أو نقل مثل هذه اآلراء وإطار مرجعي لتقييم استخدامه أو استيراده أو 

 أهميته.

 

يأتي الرأي االستشاري في فئتين رئيسيتين. األول استشاري مدفوع بالطلب، والثاني تفسيري  (１１

مدفوع بالعرض. تُظهر القيود المفروضة على بيئة عمل االتحاد األفريقي والخبرة االستشارية التي أصدرها 

للمجلس  أن اآلراء االستشارية 2018و 2017المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في عامي 

االقتصادي واالجتماعي يجب أن تكون مدفوعة أيًضا بالطلب. يجب أن تتحمل المفوضية وأجهزة السياسة 

التابعة لالتحاد األفريقي مسؤولية استشارة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في بعض المجاالت 

 ته.المحددة، ال سيما تلك التي تتطلب وجهات نظر المجتمع المدني ومدخال

 

( الذي لديه تفويض تقريبي EESCالدرس المقارن للمجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي ) (２１

في االتحاد األوروبي هو درس الذي تزدهر فيه اآلراء االستشارية ويظهر التفاعل  ECOSOCCمع 
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 الجدلي بين منحنى العرض والطلب. ينبغي أن تكون رغبة االتحاد األفريقي في الحصول على آراء

استشارية من المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مصحوبة بإحاالت إلزامية في مجاالت االهتمام 

التي تتطلب رؤية أوسع للمجتمع وكذلك تلك التي يتم إجراؤها من خالل المبادرة الذاتية للمجلس االقتصادي 

ز ك المؤسسي والسياسي لتعزيواالجتماعي والثقافي. يمكن أن تساعد هذه العملية في الرغبة في التماس

البرمجة المشتركة بحيث تكون آراء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مطلوبة على عكس الوضع 

الحالي الذي يسمح لإلدارات التنفيذية باالنحراف عن مهامها الرئيسية لتكرار وإنشاء برامج منفصلة وغير 

هذه العملية على تعزيز التوليف، حيث سيصبح المجلس  منسقة ومستقلة لمنظمات المجتمع المدني. ستعمل

االقتصادي واالجتماعي والثقافي شريًكا، وذراًعا للدعم والخدمات لجمع المدخالت، وتعبئة المجتمع المدني 

ونشر النتائج عبر طول وعرض المجتمع األفريقي. من شأنه أن يحفز العملية االستشارية للمجلس 

لثقافي ويعزز ثورة في أساليب العمل بما يتماشى مع أهداف وغايات أجندة االقتصادي واالجتماعي وا

 اإلصالح الجارية لالتحاد األفريقي.

 

هناك حاجة إلعادة تشكيل برامج المجتمع المدني في االتحاد األفريقي لمنح المجلس االقتصادي  (３１

لمجلس يه. في هذا الصدد، ينبغي لواالجتماعي والثقافي مكانة رئيسية لتمكينه من تحقيق األهداف الموكلة إل

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بالتشاور مع المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى، وضع إجراء 

 EX / CL 924 (XXVII)( على النحو المطلوب بموجب قرار المجلس التنفيذي UAPاعتماد موحد )

الي، اري لمنظمات المجتمع المدني في افريقيا. وبالتيتضمن آلية منسقة ومعايير واضحة لمنح الصفة االستش

مع أجهزة وإدارات االتحاد األفريقي يجب أن تكون معتمدة  التي تسعى للعملفإن أي منظمة مجتمع مدني 

رؤية  UAP(. كما سيوفر تطوير ECOSOCCمن قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )

دني المركب داخل االتحاد األفريقي، ويفضي إلى تسهيل بناء قاعدة بانوراميه لنشاط منظمات المجتمع الم

بيانات شاملة من شأنها أن تتزاوج بين القدرة على االحتياجات، وتشجع التخصص الوظيفي وتلهم الدعم 

عبر نطاق األهداف التنمية في االتحاد األفريقي. كما أن هناك حاجة  ECOSOCCألنشطة مجموعة 

ونطاق برامج وأنشطة المجتمع المدني في االتحاد األفريقي في إطار أجندة إصالح لمزامنة ودمج نطاق 

 االتحاد األفريقي.

 

ومن األهمية بمكان أيًضا أن التركيز على متطلبات االتحاد األفريقي للفتاوى الصادرة عن  (４１

جربة المجلس . تشير تالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي قد يبدأ بشكل أكثر تحديدًا ومقيّدًا في توجهه

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة إلى أن تركيز الرأي االستشاري يمكن أن يكون إما مواضيعية أو 

موضوعيا يركز على موضوع االتحاد األفريقي المحدد لهذا العام. يتم تكييف هذا التوجه أيًضا مع العالقة 

موارد التي تم تكييفها لهذا الغرض على جدول أعمال بين العرض والطلب، وهو يعني أنه يمكن استخدام ال

ملح بشكل خاص. يمكن أن تبدأ عمليات االتحاد األفريقي بالتركيز اإللزامي على الموضوعات السنوية التي 

 تكملها آراء جانب العرض في األماكن ذات االهتمام المرغوب وتزداد بالتتابع مع تحسن قدرة الموارد.

 

زء مستوطن من المسعى التنظيمي والمجلس االقتصادي واالجتماعي مشاكل اإلدارة هي ج (５１

والثقافي ليس مستثنى. كانت هناك خالفات بين رئيس المجلس والمكتب، وبين المكتب واللجنة الدائمة وداخل 

الجمعية العامة، وبين القيادة السياسية واإلدارية، وبين المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

النزاعات الداخلية بين  xxiiiوبين المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي واألجهزة األخرى. والمفوضية،

الكادر السياسي واإلداري للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هي موضوع اهتمام أساسي في هذا 

نية السياق. أربع مجاالت على وجه الخصوص هي نقاط االحتكاك الدائمة، وهي السيطرة على الميزا

والمالية، والجدول الزمني للبرنامج والتنفيذ، واإلشراف على الموظفين والمكافاءات وامتيازات عضوية 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يشتكي أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

ي شجرة عائلة االتحاد األفريقي على والثقافي واألجهزة المكونة له من أنهم يعاملون كأبناء عمومة فقراء ف

والمجلس االستشاري المعني بالفساد والمحاكم وما إلى  ACHPRو PAPعكس األجهزة األخرى مثل 
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ذلك. ويالحظون أن أعضاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ليس لديهم المكفاءات 

األفريقي األخرى مثل جوازات السفر لجميع األعضاء، وبدل واالمتيازات المقدمة ألعضاء أجهزة االتحاد 

الجلوس والرواتب وما إلى ذلك. هناك أيًضا شكاوى حول التأثير النسبي من حيث تحديد جدول األعمال 

 وجدولة االجتماعات والبرامج والقدرة على مراقبة الموظفين واإلشراف.

 

نتباه عن جدول أعمال المجلس تصرف االحتكاكات التي تحضر وتصحب هذه القضايا اال (６１

االقتصادي واالجتماعي والثقافي وينبغي معالجتها مقدًما. يعد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

(ECOSOCC ،بصفته جهاًزا منتخبًا للمجتمع المدني داخل منظمة حكومية دولية، االتحاد األفريقي )

لي، يتطلب أسلوب عمله قدًرا من الصراحة. يجب أن مؤسسة فريدة في إطار المنظمات الدولية، وبالتا

يحتوي النظام األساسي المنقح والقواعد اإلجرائية ذات الصلة على مبادئ توجيهية واضحة تحدد األدوار 

والمسؤوليات المؤسسية، والحدود أو نقاط الترسيم وخطوط السلطة، والقواعد التي تحكم اإلشراف والرقابة 

ق األخرى التي من شأنها أن تحكم عالقات العمل بين الكوادر السياسية واإلدارية على الموظفين والطرائ

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. يجب أن تسلط العملية الضوء على إجراءات تعيين الموظفين 

ة رواإلشراف على المستويات العالمية والمستويات األخرى داخل االتحاد األفريقي وكذلك عمليات اإلدا

المالية التي تؤكد األحكام ذات الصلة من القواعد واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. يمكن أن يكون هذا 

مصحوبًا بمذكرة أو وثيقة عمل تحدد المكافاءات وامتيازات العضوية مع مراعاة تكاليف الفرص البديلة 

ل إلجرائية للجهاز للتأكد من أنها تكموبرامج االتحاد األفريقي. يجب فحص القواعد ا مشاريعللمشاركة في 

وتدعم روح ومحتويات النظام األساسي بدالً من العمل على خالف معها. إذا، كما هو منصوص عليه في 

، سيواصل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في اعتماد نظامه الداخلي الخاص، فيجب 17المادة 

اده من قبل المجلس التنفيذي لضمان التطابق. وبدالً من ذلك، فحصه من قبل مكتب الشؤون القانونية واعتم

يمكن رسم القواعد اإلجرائية مبدئيًا من قبل مكتب المستشار القانوني وتقديمها إلى المجلس التنفيذي للنظر 

( هيئة قائمة ECOSOCCفيها والموافقة عليها. يجب أن يكون المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )

 واعد.على الق

 

يجب أن تستمر برامج التوجيه في العمل في بداية كل جمعية عامة لتعريف األعضاء بالواجبات  (７１

وااللتزامات والفوائد والمسؤوليات في سياق النظام األساسي، جنبًا إلى جنب مع مدونة قواعد السلوك 

وبات محددة في حاالت المنقحة أو المحدثة لألعضاء. يجب أن تنص مدونة قواعد السلوك المحدثة على عق

التجاوزات أو االنتهاكات. واألهم من ذلك، أن النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي و 

/ أو قواعده اإلجرائية يجب أن يحدد إجراءات للتشاور والتنسيق الروتيني والمنتظم وحتى القانوني بين 

يم لحل النزاعات. كجزء من هذه العملية، يجب أن يبدأ كل القيادة السياسية واإلدارية للمجلس وطرق التحك

عام بمعتكف مجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يضم أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي والمكتب واللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لبناء أوجه تضامن ووجهات 

مج متكاملة وتضافر الجهود والمخاوف التكميلية في إطار خطة استراتيجية نظر مشتركة وخطط وبرا

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وبالمثل، ينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد حلقات دراسية 

 وخلوات نهاية العام لتسخير الدروس المستفادة وتكييفها مع الجهود المستقبلية.
 

 i.القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي 
ii المرجع  نفس 

 iiiلمرجع نفس ا 

 iv مذكرة تفاهم حول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا" المؤتمر الدائم األول لرؤساء الدول والحكومات حول األمن"
، ديربان ، جنوب إفريقيا. انظر أيضا إعالن لومي  2002يوليو  8-9،  (CSSDCA)واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا 

وتعزيزها  CSSDCA. وقد تم دعم عملية 2000الستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، لومي، توغو، الرسمي بشأن مؤتمر األمن وا
من خالل القرارات التي اتخذها القادة األفارقة في الفترة السابقة والتي تدعو إلى ضرورة تعزيز مشاركة الشعب األفريقي في عمليات 

وإعالن الوضع  (،1990يثاق األفريقي بشأن المشاركة الشعبية في التنمية )الحكم والتنمية، على وجه الخصوص. وشمل ذلك الم
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ومعاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة  (،1990االقتصادي في أفريقيا والتغيرات األساسية التي تحدث في العالم ) -السياسي واالجتماعي 
اي الصادر عن المؤتمر الوزاري لمنظمة الوحدة وإعالن جراند ب (،1995وخطة عمل القاهرة ) .،(1991االقتصادية األفريقية )

 (.2000وإعالن لومي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات ) (،1999وإعالن سرت ) (،1999األفريقية حول حقوق اإلنسان )

 v الثاني لالتحاد وتقرير المؤتمر  2001يونيو  15-11انظر التقرير العام لمؤتمر منظمة الوحدة األفريقية والمجتمع المدني
 .2002األفريقي والمجتمع المدني، مارس 

 vi.النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي 
 vii ،الكلمة الرئيسية التي ألقاها فخامة الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس االتحاد األفريقي ورئيس جمهورية تنزانيا المتحدة

أيلول / سبتمبر  9الدورة األولى للجمعية العامة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، دار السالم، تنزانيا،  بمناسبة افتتاح
2008. 

viii المرجع. نفس 
 ix 2012-2008انظر إلى مختلف قرارات المجلس التنفيذي بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 
 x بالفعل في قواعد ولوائح االتحاد األفريقي بما في ذلك اللوائح المالية، ولكن يجب أيًضا ترجمتها حرفيًا بعض هذه العناصر مضمنة

في إطار النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بحيث يكون الموظفون المختلفون واضحين بشأن تعيين األدوار 
 والمسؤوليات.

xi مع السير الذاتية الخاصة بكل منهم. 2018-2009ان الكتلة القطاعية من الخاص برؤساء لج 2انظر الملحق   
xii انظرEX / CLDec.581 (XVII)  2010لشهر يوليو.  
xiii انظرEX / CL 890 (XXVII في يونيو )2015. 
xiv على التوالي. 2018مارس  7و 2017ديسمبر  21المراسالت ذات الصلة عبر المذكرات الداخلية إلى انظر  
xv صيغة( ليفينجستون، آلية التفاعل بين مجلس السالم واألمنPSC( ومنظمات المجتمع المدني )CSOs في تعزيز السالم )

 .2008ديسمبر  5-4واألمن واالستقرار في أفريقيا. ليفينجستون، زامبيا، 

 xvi ،2007أديبايو أديجي، تقرير مراجعة حسابات االتحاد األفريقي. 
xviiاالتحاد األفريقي "اتساق السياسات بين" االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي: القضايا  ، إصدار أوراقأديبايو أدييمو

  .2018والخيارات "المسودة النهائية المنقحة، مايو 
xviii بيرس. مجال االتصاالت. كنت أناقش هذا المطلب مع الدكتورة ماري مابوريكي، األمينة التنفيذية لـACPHR أشرت إلى أن .

. من وجهة نظري، يجب أن يكون إجراء UAPاألفريقي يحتاج إلى إجراء اعتماد مشترك واقترحت أنه ينبغي تسميته  االتحاد
اعتماد مشترك مطلبًا أساسيًا لمشاركة منظمات المجتمع المدني مع االتحاد األفريقي بطريقة مشابهة تقريبًا للوضع االستشاري لدى 

لمتحدة. يجب على االتحاد األفريقي والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بعد ذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم ا
تطوير قاعدة بيانات شاملة لمشاركة منظمات المجتمع المدني مع االتحاد األفريقي والتي يمكن إتاحتها عند الطلب. بالطبع، يمكن 

 ECOSOCCًء على مجال االهتمام ولكن االعتماد عبر إضافة متطلبات إضافية ألنفسهم بنا ACPHRلألجهزة والوحدات مثل 
يجب أن يكون شرًطا ألي مزيد من الدراسة ويجب أن ترسل جميع وحدات وأجهزة االتحاد األفريقي قائمة بأي اعتبارات إضافية 

    إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي العتمادها على قاعدة البيانات.
xixصادي واالجتماعي األوروبي.انظر موقع المجلس االقت 

 xx.انظر موقع األمم المتحدة 
xxi انظر تقرير مجلس المراجعين الخارجيين عن المراجعة المؤسسية واإلدارية والمالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

  .2012(، سبتمبر ECOSOCCلالتحاد )
xxiiجاك مانجاال إفريقيا وشتاتها: سياسة الهجرة وسياستها  نظر جينمي أديسا "منظور االتحاد األفريقي حول الشتات" فيا
(Macmillan: Palgrave ،2017 pp39-57 ( 
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لملحق األول: قائمة المسؤولين الذين تمت مقابلتهم / تمت استشارتهم بشكل فردي أو من خالل مناقشات مجموعات التركيز، ومشاورات ا
 أصحاب المصلحة و / أو ندوات التحقق.

 
 قائمة المشاركين في الدراسة المتعمقة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 ، دولة سيشيل2017 /تشرين الثانينوفمبر 1 - 30

 

 

 بريد االليكتروني

 

 رقم االسم دولة مهنة/خبرة

 دول االعضاء

peterkano14@yahoo.com 1 بيتر كانو   كينيا سفارة كينيا 

ambagabaddis@gmail.com; 
gabonembassy@ethionet.et; 

mamboutsou@gmail.com ماري آوربيات ديليكات غابون سفارة غابون 
2 

halawanism@gmail.com مصر سفارة مصر 

 محمد الشحات

 محمد حسين الحالواني
3 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ممثلي اللجنة الدائمة

r.ssewakiryanga@ngoforum.or.ug;  
r.ssewakiryanga@auecosocc.org 

االقتصادي واالجتماعي  رئيس مجلس
 أوغندا والثقافي

السيد ريتشارد 
 سيواكيريانجا

4 

eljadra@gmail.com 
االقتصادي  نائبة رئيس مجلس
 السيدة فاطمة مهدي الصحراوي واالجتماعي والثقافي

5 

patson@oayouth.org 
االقتصادي  نائب رئيس مجلس
 السيد باتسون ماليسا جنوب أفريقيا واالجتماعي والثقافي

6 

ngalimeug@yahoo.com 

 

 السيد نجاليم يوجين كاميرون رئيس مجموعة السالم واألمن
7 

maarijinternational@gmail.com;  

رئيس مجموعة الشؤون السياسية 
االقتصادي واالجتماعي  للمجلس
 السيد أبو ذر المنى الجاي السودان والثقافي

8 

developmentcommunity77@gmail.com; 
 reberiah@gmail.com 

رئيسة مجموعة الشؤون االقتصادية 
االقتصادي واالجتماعي  للمجلس
 زامبيا والثقافي

السيدة موندي ريبيريا 
 كاباندوال

9 

afrique.org-dr.kodom@aimes 

رئيس مجموعة القضايا المتقاطعة 
االقتصادي واالجتماعي  للمجلس
 توجو والثقافي

دكتور سيرجي ميشيل 
 كودوم

10 

 تمشيل الجمعية العامة

measdrb@gmail.com 11 إيمانويل سفا عبد هللا سيراليون عضو جمعية العامة 

info.emancipation@esctt.org 
clementpaynechambers@gmail.com عضو جمعية العامة 

ممثل الشتات 
  دافيد كوميشونج  الكاريبي

12 

amistoso2504.h.4@gmail.com  13  حمدين عز الدين تونس عضو جمعية العامة 

mailto:peterkano14@yahoo.com
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:ambagabaddis@gmail.com;
mailto:halawanism@gmail.com
mailto:patson@oayouth.org
mailto:ngalimeug@yahoo.com
mailto:maarijinternational@gmail.com;
mailto:developmentcommunity77@gmail.com
mailto:developmentcommunity77@gmail.com
mailto:dr.kodom@aimes-afrique.org
mailto:measdrb@gmail.com
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chair.hrst@auecosocc.org 14  عبد الرحمن أحمد مختار بلجيكا عضو جمعية العامة 

cyrusnkusi@gmail.com 
التنفيذي عضو جمعية العامة، مدير 

 الحوكمة ألفريقيا
 رواندا

 سيراس مونيابورانجا
15 

kane.yaya07@gmail.com; 
aissatacamara05@gmail.com عضو جمعية العامة 

  غينيا
 شباب -أيساتا كامارا 

16 

samuel.dotse@hotmail.com   17 سامويل دوتسي غانا عضو جمعية العامة 

raymacourse@msn.com  18 السدة ريموند روز  سيشيل عضو جمعية العامة 

 منظمات المجتمع المدني األوسع

Charleslinjap2010@gmail.com 

 التنمية،مدير التنفيذي/مستشار 

Investment Watch 
 19  السيد تشارلز لينَجب كاميرون

assogbavi@me.com / 
assodesir@gmail.com  

مدير مكتب االتصاالت وممثل 
لدي االتحاد  UNFPAمنظمة 

 السيد ديسيري أسوجبفي   األفريقي
20 

lulseggedabebe@gmail.com  21 دكتور لوسيجيد أبيبي  إثيوبيا باحث مستقل 

ahmedheljack@gmail.com  
 السودان جامعة أحفد للنساء  249912307798+

بروفيسور أحمد حسن 
 الجاك

22 

-leonardzondetsaleonard@gmail.com  
zondets@excite.com 

مركز تمكين الشباب والتثقيف 
  ماالوي المدني: أخصائي تطوير التنظيمي

 

 ليونارد زونديتسا
23 

fafuruma@hotmail.com  
fafurma@gmail.com    فيليبي فوروما  موزمبيق 

24 

carmel.rawhani@wits.ac.za 
باحثة، قسم السياسة الخارجية، معهد 

 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا للشؤون الدولية

 
 

 كامل روحاني

25 

galal.nassir@panafricanparliament.org 

مدير اللجان، البحوث، التوثيق 
تشريعية المكتبتية ووحدة وأعمال ال

 جالل ناصر جنوب أفريقيا المؤتمرات في برلمان عموم أفريقيا
26 

oatuughana@yahoo.com 
 نائب الرئيس
OATUU   

السيد يوسف علي عبد 
 يوسف مالكري

            
27 

Ezzeddine.zayani@hotmail.fr      28 السيد عز الدين زياني 

maat@maatpeace.org  

 مدير عام

منظمة ماط للسالم والتنمية وحقوق 
 اإلنسان

 29 أيمن عوقيل مصر

 الشتات

piusadesanmi@gmail.com  30 بروفيسور بياس أديسانمي  كندا خبير الشتات 

mbemba.jabbi@jabbigroup.com 31 مبيمبا جابي إيرلندا خبير الشتات 

 

mailto:chair.hrst@auecosocc.org
mailto:cyrusnkusi@gmail.com
mailto:samuel.dotse@hotmail.com
mailto:raymacourse@msn.com
mailto:Charleslinjap2010@gmail.com
mailto:lulseggedabebe@gmail.com
mailto:ahmedheljack@gmail.com%20+249912307798
mailto:ahmedheljack@gmail.com%20+249912307798
mailto:carmel.rawhani@wits.ac.za
mailto:galal.nassir@panafricanparliament.org
mailto:oatuughana@yahoo.com
mailto:Ezzeddine.zayani@hotmail.fr
mailto:maat@maatpeace.org
mailto:piusadesanmi@gmail.com
mailto:mbemba.jabbi@jabbigroup.com
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president@acsis-scasi.org 

المجتمع المدني األفريقي في مجتمع 
 المعلومات

 (ACSIS-SCASI) 32 دكتور سيسي كاني جينيف 

chukwuebuka@outlook.com 
 اتحاد األبوة المخططة في نيجيريا

 33 أوكونجو تشوكويبوكا إميكا الجوس 

mussiepeace@yahoo.co.uk 

 

 34 سفير موسي هايلو أديس أبابا أفريقيا -األديان المتحدة مبادرة 

gerardine.mahoro@gmail.com 35 ماهورو جيرادين أبيدجان بنك تنمية أفريقيا 

Amadou.Bissiri@panafricanparliament.org 36 بيسيري أمادو جوهانسبرج مترجم 

emkaninda@gmail.com; 37 كانيندا نسامبا جوهانسبرج مترجم 

kasangam@gmail.com 38 كاسنجا موتيبا جوهانسبرج مترجم 

jeanne.vandyk@panafricanparliament.org  39 فان ديك جين جوهانسبرج مترجمة 

     

 

 أكرا، غانا - 2018ديسمبر  16-15 -والثقافي  االجتماع االفتتاحي للدراسة المتعمقة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 رقم لقب االسم األول االسم الثاني منصب دولة عنوان البريد االليكتروني

 دول أعضاء االتحاد األفريقي

 1      ممثل رواندا  

addis.lyembassy@gmail.com ليبيا 

ممثل الدائم لالتحاد 
األفريقي ومفوضية 

 2 دكتور صديق الجويري االقتصاد أفريقيا

dwabayon@dirco.gov.za 3   مرلين نولوفيفي دوابايو وزير مفوض جنوب أفريقيا 

rmizingounzaba@gmail.com 4   ميزينجو نزابا ريني ميشيل ممثلة كونجو 

sidibosse62@gmail.com 5   موسى سيديبي ممثل غينيا 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي –االتحاد األفريقي 

 6 السيد ريتشارد سيواكيريانجا رئيس المجلس أوغندا  

afaowawa@afaowawa.org السنغال 
 -نائبة رئيس المجلس 

 7 السيدة قاضي فال تال الغرب

 السودان  
عضو المجلس االقتصادي 

 8 السدة عبلى مهدي واالجتماعي والثقافي

 نيجيريا  
عضو لجنة الدراسة 

 9 دكتور تونجي أساولو المتعمقة

 أجهزة االتحاد األفريقي

 10  ممثل  برلمان عموم أفريقيا جنوب أفريقيا 

 11  ممثل  ACHPR - Banjul بانجول 

mailto:mussiepeace@yahoo.co.uk
mailto:emkaninda@gmail.com;
mailto:dwabayon@dirco.gov.za
mailto:rmizingounzaba@gmail.com
mailto:sidibosse62@gmail.com
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 مفوضية االتحاد األفريقي

 12  السيد  أحمد البشير CIDO مدير  

رئيس وحدة المجتمع   
 13 سفير جليل تشيلبا CIDOالمدني، 

موظف وحدة الشتات،   
CIDO 14 السيد كيريتوي أوسي 

موظف وحدة المجتمع   
 16  السيد وليام كارو CIDOالمدني، 

موظف وحدة المجتمع   
 17  السيد هازيل ديكسون CIDOالمدني، 

 18 السيد بيجاشو داجناشيو CIDOكاتب،   

 19  السيدة تسيباوت أبيرا CIDOسكريتارية،   

 20 السيدة إنجريد بيكالي   

 21  لويك سامويل   

 22  ممثل    مكتب األمين العام  

 23  ممثل   مكتب المستشار القانوني  

 24  ممثل   وحدة اإلصالح  

 25  ممثل   وحدة اإلصالح  

  PBFA   26  موظف مالي 

 المشاركين الفنيين

jinmiadisa@gmail.com   نيجيريا 
الدراسة  -المستشار
 27 دكتور جينمي أديسا المتعمقة

piusadesanmi@gmail.com  كندا 
مدير، معهد الدراسات 
 28 بروفيسور بياس أديسانمي أفريقيا، جامعة كارلتون

 31 السيدة فاطمة كارادجا AASEDI الجزائر  

 32 السيد  إسماعيل نوو   كينيا  

Yousra.abourabi@uir.ac.ma 33  السيدة يسرة ربي أبو   المغرب 

 karim.saafi@adyfe.eu   ADYFE 34 السيد  كريم صافي 

   ADYFE 35  السيد يوسف فرج 

zondetsaleonard@gmail.com 36 السيد  ليورنارد زونديتسا مستشار التنمية ماالوي 
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 نيروبي، كينيا - 2019ديسمبر  4-3المشتركة والتحقق اجتماع الكتلة القطاعية 
 

 قائمة المشاركين

 دولة منصب االسم الثاني االسم األول لقب رقم

 أعضاء المكتب

 السودان رئيس المجلس الجاي أبو ذر السيد 1

 توجو نائب رئيس المجلس مينسا كومي فرنسيس السيد 2

 جنوب أفريقيا نائب رئيس المجلس ماليسا باتسون السيد 3

 شمال نائب رئيس المجلس بودالي خالد السيد 4

 وسط نائب رئيس المجلس المخير جبرين السيد 5

 اللجنة الدائمة

 غابون رئيس، السالم واألمن نجومات رول ستيفاني السيد 6

 صفَّا إيمانويل السيد 7
رئيس، الشؤون 

 سيراليون السياسية

 بوتسوانا HRSTرئيس،  سيبوكو بتو السيد 8

 كاباندوال موندي روبيريا .السيدة 9
رئيس، الشؤون 

 زامبيا االقتصادية

 إيبس كوني جولي السيدة 10
رئيس، قضايا النوع 

 ساحل العاج االجتماعي

 كونجو الديموقراطية DREAرئيس،   كوندوبما هادو                                    لوييي السيدة 11

 حسن سيد  الرحمنعبد  السيد 12
رئيس، المواضع 

 جيبوتي المتقاطعة

 مختار عبد الرحمن السيد 13
رئيس، التجارة 

 ليبيا والصناعة

 مبارك الحسن دكتور 14
رئيس، الشؤون 

 موريتانيا االجتماعية

 أوغندا رئيس، بنية التحتية أوريكوت هينري السيد 15

 أعضاء المجموعات

 سيراليون العامةجمعية  ساندي جوناثان السيد 16

 نيجيريا جمعية العامة أسالو طونجي دكتور 17

 ليبريا جمعية العامة بريندا بريوا موور السيدة 18

       بكري   19

       ستيفين قالب   20

 نيجر جمعية العامة أالكاي أميناتو   21

       تاموكا ماجوينزي   22
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     جاتري جوريسنكر   23

 المدني منظمات المجتمع

 زاياني  عز الدين  سفير 24
منظمات المجتمع 

 تونس المدني

 أوغندا جمعية العامة سيواكيريانجا ريتشارد السيد 25

 اموريشيوس جمعية العامة تشيتارام راج السيد 26

 سنغال جمعية العامة كاني سيسي السيد 27

 غانا جمعية العامة كلينسي أكبيلو تسونام السيد 28

 كارادجا فاطمة السيدة 29
نائب رئيس المجلس 

 الجزائر السابق

 تال قاضي فال السيدة 30
نائب رئيس المجلس 

 سنغال السابق

 نوو إسماعيل السيد 31
نائب رئيس المجلس 

 كينيا السابق

 تونس جمعية العامة حمدين  عز الدين  السيد 32

 أثيوبيا جمعية العامة فولو أمينو  كاساهون السيد 33

 ميسي  كومالن السيد 34
منتدى مجتمع المدني 

   في غرب أفريقيا 

 ماكينجي مارثا السيدة 35

منتدى مجتمع المدني 
في شرق أفريقيا 

(EACSOF)   

اوال دكتور 36  خليل  سمَّ

مدرسة  ةعميد
 اإلرشاد الريفي و

جامعة  التنمية
 األحفاد للبنات

   

 كاميرون CAMYOSFOP   نجليم يوجين نيويدين  37

ر  ميس ِّ

 نيجيريا مستشار أديسا جينمي دكتور 38

 محلي

 كينيا غضو جمعية العامة مارينجا إدوارد السيد 1

 كينيا غضو جمعية العامة كودي دينيس السيد 2

 كينيا غضو جمعية العامة أوتشودو شيم السيد 3

 كينيا منسق فرع الوطني   جون السيد 4

 كينيا مستشار ونياما يوسيبيو بروفيسور 5

 التحقق فقط

 دول األعضاء
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 مصر رئيس       1

 جنوب أفريقيا نائب الرئيس األول       2

 كونجو الديموقراطية نائب الرئيس الثاني       3

 نيجر نائب الرئيس الثالث مايجا زكريا  آدم   4

 رواندا مقرر      5

 كاميرون العميد العام       6

 غانا سفير هينري مينسون-تاتشي   7

 كينيا سفير       8

 توجو سفير تشيالبالو  أدجوبا   9

 زامبيا سفير إيمانويل  موامبا سفير 10

 المغرب سفير       11

 تونس سفير       12

 مالي سفير أمارو  مورو   13

 أثيوبيا سفير       14
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 االقتصادي واالجتماعي المجلس قريرحول تمشروع مقرر 

 (ECOSOCC)الثقافي 

 /EX.CL .وثيقة

 ،علما المجلس التنفيذييحيط 

السنوي والدراسة المتعمقة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  طالنشا تقاريرب .１

 والتوصيات الواردة فيهما؛

 

 فيما يتعلق بتقرير نشاط المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 :المجلس التنفيذي يشيد  .２

i. حكومة جمهورية زامبيا ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي دعم المستمر المقدم من قبل ب

 .والثقافي في تعبئة موارد الميزانية لدعم تجديد وتحديث الجهاز المستقل

ii.  بأمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي(ECOSOCC ) للتقدم المحرز في تطوير

أدوات سياسات منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، واألطر التشغيلية واألدلة من أجل مجموعة 

 .التنفيذ الفعال لوالية الجهاز

 

 :المجلس التنفيذي يطلب. 3

i.  أمانة مجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بالتعاون مع اإلدارة ذات الصلة بالمفوضية لوضع

اللمسات األخيرة على دعوة تقديم الطلبات للجمعية العامة الدائمة الرابعة للمجلس االقتصادي 

لية وضمان االمتثال الصارم لمعايير األه 2022واالجتماعي والثقافي خالل الربع األول من عام 

 .لعضوية المجلس على النحو المنصوص عليه في النظام األساسي للجهاز

ii.  المفوضية بإجراء تقييم قائم على المهارات والكفاءات للموظفين الموجودين بالفعل في المجلس

 .االقتصادي واالجتماعي والثقافي لتحديد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات الهيكل المنقح للجهاز

أن يقوم بتعيين باقي ( ECOSOCC)المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  التنفيذيالمجلس  يحث. 4

موظفيه في الهيكل المنقح بمساعدة المفوضية بما يتماشى مع لوائح وقواعد موظفي االتحاد األفريقي 

 .وكذلك نظام التوظيف على أساس الجدارة

 واالجتماعي والثقافيفيما يتعلق بتقرير الدراسة المتعمقة للمجلس االقتصادي 

إجراء دراسة "الذي دعا إلى  2014لعام  EX / CL 849 (XXV)قرار  المجلس التنفيذي ركيستذ - 5

متعمقة بشأن عمل وأداء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه لتقديم توصيات مناسبة 

بشأن طرائق تجديد عمليات الجهاز، مما يساعد على تحقيق دوره االستشاري، بما يتماشى مع أولويات 

 ".ة األفريقية اإلصالح الحالية لالتحاد األفريقي التي من شأنها دعم مبادئ الملكي

توصيات تقرير الدراسة المتعمقة الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  المجلس التنفيذي يؤيد - 6

والثقافي لتعزيز الحوكمة والقدرة التشغيلية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي للوفاء بواليته 

فريقي من خالل المشاركات الفعالة مع المتمثلة في تقديم المشورة في سياسات وبرامج االتحاد األ

 .منظمات المجتمع المدني األفريقية من جميع أنحاء القارة وفي الشتات

 

 :المجلس التنفيذي يطلب. 7

i.  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والمفوضية ولجنة الممثلين الدائمين ضمان التنفيذ

 .الصارم للتوصيات الواردة في التقرير

ii.  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أن تعمل مع مكتب المستشار القانوني لتسهيل أمانة

المراجعة الشاملة والشاملة للصكوك القانونية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، أي 

 .النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وفقًا لتوصيات التقرير
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إبقاء المسألة قيد نظره ويطلب كذلك من أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي  المجلس التنفيذي يقرر. 8

والثقافي تقديم تقرير عن التقدم المحرز وتنفيذ توصيات تقرير الدراسة المتعمقة إلى الدورة العادية الثانية 

 .2023فبراير / واألربعين للمجلس التنفيذي في يناير 
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