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 مقدمة 1.0
من  99و  5بموجب أحكام المادتين  أُنشئ األفريقيهو جهاز لالتحاد  س االقتصادي واالجتماعي والثقافيالمجل

من  ، يتألفاألفريقي. والغرض منه هو العمل كجهاز استشاري لالتحاد األفريقيالقانون التأسيسي لالتحاد 

مليئة بال شك بالنشاط بالنسبة للجهاز. شارك المجلس  9107/9108كانت الفترة . منظمات المجتمع المدني

نفيذي المجلس الت بناء عل مقرراتفي العديد من األنشطة  ،يا مع واليتهتمش، االقتصادي واالجتماعي والثقافي

. سيركز هذا التقرير على األنشطة الرئيسية التي شارك فيها الجهاز خالل هذه الفترة. 9108في عام  الصادرة 

في ة النظامية، والمشاركجتماعات الاوالمشاركة في ؛ البرامجية للمجموعات القطاعيةوتشمل هذه: تدخالت 

 وكذلك خطة نقل ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إصالحاتو؛ األفريقيعمليات وبرامج االتحاد 

ي هذا التقرير، تسليط الضوء على تنفيذ هذه الجوانب .  وسيتم، فس االقتصادي واالجتماعي والثقافيالمجل

 .المختلفة
 

 مجيةناالبرية فنلالتدخالت ا 0.2

لقطاعية في الجهاز في تدخالت برنامجية مختلفة خالل العام تمشيا مع والية الجهاز. الجان القد شاركت مختلف 

 01من المهم التأكيد على أن الهيئات الرئيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تشمل: الجمعية العامة ، 

األنشطة المختلفة التي شارك  9.5إلى  9.0توضح األقسام من و. االعتمادات، ولجنة ، اللجنة الدائمةقطاعيةلجان 

 .التابعة للجهاز اللجان القطاعيةكما نفذتها مختلف ، فيها المجلس االقتصادي واالجتماعي خالل السنة
 

 التدخالت البرنامجية للجان القطاعية  9.0

المجلس االقتصادي واالجتماعي  ضطلعيعلى أن  EX.CL/DEC.869 (XXVI) المجلس التنفيذي مقررنص ي

ان لجال. وبالتالي فإن األفريقيوجميع أطر السياسات الهامة لالتحاد  9102أجندة في تعميم  بدور رئيسي والثقافي

فيذ أطر سياسة نلجهاز ليست مطلوبة فقط لتوفير مدخالت فنية في تالفني لذراع ال التي تعتبر القطاعية العشر 

 .يجب أيًضا أن تضمن تعميمها، بل األفريقياالتحاد 
 

لعام  األفريقيوموضوع االتحاد   9102 أجندة لتعميم  حثيثةي جهود ف اللجان القطاعية، انخرطت وتمشيا مع هذا

وع مشر حول؛ مسار مستدام لتحويل أفريقيا. وعقدت لجان المجموعات مشاورات الفساد: االنتصار على 9108

، ونظمت عدة حوارات متعددة األطراف إضافة إلى بناء شراكات قوية لمكافحة الفساد األفريقيالعام ، 9108عام 

على نطاق  موضوع العامبتعميم ، قاموا 9108االحتفال بيوم أفريقيا عام  فيولتسهيل التآزر في مكافحة الفساد. 

 واسع. 

في سياسات وبرامج االتحاد  اجتماعات تفاعلية لصياغة اآلراء وتقديم المدخالت اللجان القطاعيةكما عقدت 

 :األخرى المختلفة بما في ذلك
 

 لبنية التحتية والطاقة بشأن اللجنة القطاعية ل 

 00ي ف المعني بإدارة اإلنترنت األفريقياألول للشباب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  منتدىقد عُ 

 مهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، موريشيوس لدىبنيفي فندق هينيسي بارك، إ 9108أغسطس 

لبنية القطاعية لنة لجال. تتألف األوسع نطاقا يناألفريقيإلى السكان  األفريقيحاد سياسات االتتتمثل في لتبسيط 

ة والطاقة، التحتي البنيةمنها ، فظالتابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من عدد من المحا التحتية والطاقة

ن الشباب أفريقيا أعلى نسبة مه يتواجد في ت واالتصاالت. وبالنظر إلى أن، وتكنولوجيا المعلوماوالنقل، والسياحة

لتنظيم حدث حول الشباب وإدارة اإلنترنت أنه آن األوان  ، فقد اعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعيفي العالم

 .9108لعام  بمناسبة اليوم العالمي للشباب
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 الثقافي و المجلس االقتصادي واالجتماعي عزمخطوة جريئة إلظهار الشباب األفريقي سلسلة منتدى  يمثل مفهوم

المجلس االقتصادي واالجتماعي  في معالجة القضايا المجتمعية والكدح في إحداث تغيير إيجابي في القارة. يتطلع

؛ نوفمبر( في المستقبل 0األفريقي )، لتتزامن مع يوم الشباب منتدى الشباب األفريقي حدثا سنويا لجعل والثقافي

 .لهذا العام األفريقيكل عام القضايا المعاصرة أو المتعلقة بموضوع االتحاد ويعالج 

األفريقية الموحدة للنقل سوق لفي مسعاها للترويج ل  ،أيًضا  لبنية التحتية والطاقةاللجنة القطاعية لثانيًا ، قامت 

لمجلس االقتصادي واالجتماعي ل ، بتنظيم أول ندوة 9102جندة  رئيسية ألأحد المشروعات التعتبر  الجوي التي

إلى  97ن مفي الفترة في الدار البيضاء، المغرب والتي انعقدت  النقل الجوي والسياحة في إفريقياحول  والثقافي 

 األفريقية الموحدة للنقل الجويسوق بالستراتيجية في رفع الوعي ذات أهمية ادوة . كانت الن9108سبتمبر  98

 ، من كبارمن المعرفة للعديد من المشاركين ، حيث كشفت النقاب عن مجموعة جديدةوالسياحة في إفريقيا

المؤسسات في جميع أنحاء العالم. وكان األثر ملحوًظا إلى حد أن السلطات المغربية أجرت محادثات مع المجلس 

وأكدت على أنها  ي،السوق األفريقية الموحدة للنقل الجو افي واالجتماعي حولاالقتصادي واالجتماعي والثق

في أسرع وقت ممكن. كما تم االتفاق على  السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي ستعجل خطوات التصديق على

سياحة وال مجموعة عمل دائمة للعمل في مجال النقل الجوي صادي واالجتماعي والثقافي سيشكلأن المجلس االقت

 .ةاألفريقيفي القارة 

 لسالم واألمنبشأن اللجنة القطاعية ل

جهودها الرامية إلى ضمان قيادة المجتمع المدني وملكيته لدوره إطار لسالم واألمن في المجموعة القطاعية لقامت 

، بتنظيم اجتماعين 9191إلسكات المدافع بحلول عام  األفريقيفي التنفيذ العملي لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد 

مائدة مستديرة حول منظور منظمات المجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف وهما ؛ نيين مهمينفاستشاريين 

ع المدني  إشراك  منظمات المجتميا وصيغة ليفنجستون بشأن ألسلحة في أفريقغير المشروع لنتشار الواإلرهاب وا

في الفترة  من  9191السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا، مع التركيز على  إسكات المدافع بحلول في تعزيز 

 في فندق فاليس في ياوندي، الكاميرون.  9108مايو  92إلى  99

حول مسألة مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب هو إنشاء منبر لمناقشة الخبراء وكان الهدف من المائدة المستديرة  

واالنتشار غير المشروع لألسلحة في أفريقيا، وتقديم توصيات إلى األجهزة اإلقليمية والقارية لمراجعة الفصول 

  .، عند الضرورة، مع اهتمام خاص بإدماج األحكام المتعلقة بمكافحة اإلرهابات الصلة بهذه االتفاقياتذ

 لشؤون االجتماعية والصحةالقطاعية للجنة ال

 ياالقتصادي واالجتماع األفريقيالتحاد مجلس اشؤون االجتماعية والصحة التابعة لعية للقطاالاللجنة عقدت 

، الستعراض وتقييم إطار السياسة ، نيجيريا، أبوجافي فندق تشيلسي 9108يوليو  91في اجتماًعا استشاريًا 

من النظام األساسي للمجلس االقتصادي  00و  7كجزء من تفويضه بموجب المادة  األفريقياالجتماعية لالتحاد 

. كما تم تصميم االجتماع األفريقيرؤساء دول وحكومات االتحاد  مؤتمرواالجتماعي والثقافي المعتمد من قبل 

 9102أجندة  ، وخاصةاألفريقياالتحاد  أجندةع االحتياجات الحالية وطة طريق من شأنها أن تنسجم مارلوضع خ

جابة والدول األعضاء فيه من التكيف واالست األفريقيلإلصالح الجارية ولتمكين االتحاد  األفريقيومبادرة االتحاد 

. حدد االجتماع أوجه القصور 90متطلبات سكانها واسع النطاق في سياق مطالب القرن حتياجات ول مناسب البشك

رت إلى حد كبير في تنفيذها العملي في الواقع المعاصر والسياقي. ومع في وثيقة إطار السياسة االجتماعية التي أث

االقتصادي  لمجلسمن التوصيات حول كيفية سد الفجوة، مما يوفر األساس الكافي ل، انتهى االجتماع بسلسلة ذلك
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 األفريقيد االتحا سياسةصنع أجهزة استشاري في االتحاد لتقديم رأي استشاري إلى  كجهازوالثقافي واالجتماعي 

تواه المشورة بشأن محوتقديم  األفريقيالسياسة االجتماعية الحالية لالتحاد إطار تحديث ومراجعة  ضرورةحول 

 .الستيعاب االتجاهات الحالية

 

 

 

 لتجارة والصناعة بشأن اللجنة القطاعية ل

بالتعاون مع إدارة  والثقافياعي واالجتملس االقتصادي ة التابعة للمجلتجارة والصناعالقطاعية ل عقدت اللجنة

ألفريقية اورشة عمل استشارية حول منطقة التجارة الحرة القارية  األفريقيالتجارة والصناعة بمفوضية االتحاد 

. وكان أحد أهداف ورشة العمل 9108نوفمبر  2إلى  5في داكار بالسنغال من ، قطاع الخاص والمجتمع المدنيلل

عملية التعجيل بأصحاب المصلحة في وضع خطط وبرامج للدعوة من أجل قائم على تعدد نهج  التشاورية هو اتباع

من قبل مختلف برلمانات الدول األعضاء. كما وفرت  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتصديق على اتفاقيةا

منطقة التجارة  لملكية في دفع أجندةورشة العمل التشاورية منبرا لألطراف الفاعلة من غير الدول لتولي القيادة وا

 يإلى تحقيقها. كما التزمت اللجنة في اجتماع لجنة العمل الفنية الذي عقد في القاهرة ف الحرة القارية األفريقية

الوطنية لتعميم االتفاق وزيادة إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين روعها شهر أكتوبر لالستفادة من مختلف ف

وع رهذه المشاركة مع مختلف الفوتستمر  االتفاق على اتخاذ إجراء بشأنه. وخاصة أولئك الذين لم يوقعوا بعد 

 .الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى الدول األعضاء

 التكنولوجياالعلم وو لموارد البشريةاللجنة القطاعية لبشأن 

بدورها في  لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافيل القطاعية للموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا تقوم اللجنة

لواردة في افي دفع أولويات الشباب والتعليم والعلوم والتكنولوجيا  األفريقيالعديد من برامج وعمليات االتحاد 

أساسية للغاية في تحقيق التحول في إفريقيا وبالتالي فقد مجموعة القطاعية أن هذه اللمسلم به . ومن ا9102 أجندة

هو خارطة  9108في مختلف البرامج والعمليات القارية. أحد المخرجات البارزة في عام بشكل كامل شاركت 

ن الصلة م اتذ ةجهات الفاعلعلة من غير الدول إلشراك الللجهات الفا اللجنة القطاعيةلطريق التي وضعتها ا

 ستراتيجيةالوا ،9192لعام  والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقياالوطنية حول استراتيجية العلوم تلف فروعها خالل م

وتشكل هذه االستراتيجية جزًءا من أجندة االتحاد  (9195- 9100) أفريقيا لمدة عشر سنواتفي لتعليم القارية ل

، والتي يدعمها التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ا األفرادعلى المدى الطويل التي يركز عليه األفريقي

. زودت خارطة األفريقيمتعددة الوظائف لتحقيق األهداف القارية لالتحاد وعوامل تمكين كأدوات وأدوات 

مختصة في مختلف الدول األعضاء الطريق هذه الجهات الفاعلة من غير الدول بفرصة التفاعل مع الوزارات ال

 .للدعوة إلى تنفيذها الكامل

 

 

 ةالقتصاد الريفي والزراعالقطاعية ل جنةللابشأن 
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القتصاد الريفي والزراعة في المنتدى السياسي األعضاء في اللجنة القطاعية ل منظمات المجتمع المدنيت شارك

التحول نحو " المنتدى كان موضوعوالرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر األمم المتحدة بنيويورك. 

مع التركيز على المجتمعات ، 9121 أجندة". استعرض المنتدى التقدم المحرز في تنفيذ مرنةمجتمعات مستدامة و

ن م األفريقيالمجلس االقتصادي واالجتماعي لالتحاد  ، نظم منهاحدث جانبي 011من ، كما أن هناك أكثر المرنة

القتصاد الريفي والزراعة حدثين جانبيين. وتعاون هذا الجهاز مع بعض الجهات الفاعلة اللجنة القطاعية لخالل 

نمية وحقوق للسالم والتماعت منظمة و، المهجر مديرية االتحاد األفريقي للمواطنين واألفريقيين في الرئيسية مثل

ير غ اإلنسان، والمجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية ألفريقيا في األمم المتحدة، ومنتدى المنظمات

وأهداف  9102 األفريقيتنظيم الحدثين الجانبيين: أجندة االتحاد ، في الحكومية الوطنية األوغندية، وحكومة زامبيا

االقتصاد األخضر واألزرق في أفريقيا وخلق اقتصاد أخضر في إفريقيا: دروس  الصلة يسنمستدامة: التنمية ال

لمشاركة البناءة مع ل اتفاعلي براتوفر منمهمة للغاية ين الجانبيين، أثيرت قضايا وفرص للمستقبل. في كال الحدث

 .الجهاز

المجلس االقتصادي  أن المشاركة واألحداث الجانبية كانت ناجحة إلى حد كبير، ومن الواضح أن جدير بالكرمن ال

دور أكثر أهمية في االضطالع بالمختلفة لديها القدرة على القطاعية من خالل مجموعاتها  واالجتماعي والثقافي

 .مجاالت السياسة العالمية حتى تتمكن من التعلم من المشاركة العالمية

تصار، إن التعاون مع الدول األعضاء واألطراف األخرى الفاعلة من غير الدول في أرجاء أفريقيا، عزز باخ

 بالفعل عمل مجلس االتحاد األفريقي االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 

 بشأن اللجنة القطاعية للشؤون السياسية 

ألفريقي لالتحاد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لنظمت اللجنة القطاعية للشؤون السياسية التابعة  

، مع 9102بصفته منبرا للقضايا السياسية وحقوق اإلنسان، عددا من األنشطة ساهمت في التنفيذ العملي ألجندة 

تركيز خاص عل إظهار أفريقيا قوية وموحدة ومرنة وطرفا فاعال وشريكا مؤثرا عالميا. نظمت اللجنة القطاعية 

في مقر االتحاد األفريقي، أديس أبابا،  9108أبريل  97إلى  95عمل لبناء قدرات أعضائها في الفترة من  ورشة

إثيوبيا، بهدف بناء قدرات جهات االتصال للمجمعة القطاعية للمشاركة في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 والشؤون السياسية في القارة من منظور المجتمع المدني. 

لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي يعترف  22و  28يضاً في الدورتين أالقطاعية جنة لالشاركت 

 ة. كما أتاحت المشاركةاألفريقيبأهمية المشاركة الفعالة في أعمال هيئات األمم المتحدة ذات الصلة بالقضايا 

ة ة )الوفود الدائماألفريقيوعة المجمفرصة لألعضاء للحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين مثل 
خالل هذه  لحقوق اإلنسان.ة األفريقيلمناقشة القضايا المتعلقة بالشواغل  (في جنيف األمم المتحدة لدىألفريقيا 

المتعلقة  ةاألفريقيوالشواغل  ةاألفريقيالهجرة وحقوق اإلنسان ، عقد الجهاز أيضا حدثين جانبيين حول الجلسات

 .حقوق اإلنسانب
 

بد من اإلشارة إلى أن مشاركة المجلس االقتصادي واالجتماعي قد حققت نجاًحا كبيًرا حيث رفعت مكانة ال 

وعززت تفهمه لدوره في  األفريقيمدني لالتحاد الجتمع ن المهاز مكجوالثقافي  المجلس االقتصادي واالجتماعي

ول حجموعة واسعة من أصحاب المصلحة أفضل لتوعية م نبرا. كما وفر الحدث الجانبي ماألفريقياالتحاد سياق 

، كما قدم رأيًا استشاريًا حول الهجرة وحقوق اإلنسان والذي تم تطويره من قبل لالتحاد األفريقي 9102 أجندة

 .إرشادات للسياسة بشأن حالة الهجرة في القارة قديمكطريقة لت والثقافي المجلس االقتصادي واالجتماعي

مسألة  حول كيفية معالجة تحادي يثبت توجيه السياسة إلى االبتكوين رأي استشارالقطاعية كما قامت المجموعة 

 .الهجرة من خالل نهج قائم على حقوق اإلنسان
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 بشأن اللجنة القطاعية الشاملة 

 بوالية متمثلة في فريقيالتابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األتتمتع اللجنة القطاعية الشاملة 

س والتسع األخرى مثل فيرلجان القطاعية األخرى غير المشمولة في اللتركيز على جميع القضايا المتداخلة ا

ام ، إلخ. في عاألخرى االتحادوأجهزة  مؤسسات، والتنسيق مع والتعاون الدولي ،نقص المناعة البشرية/اإليدز

 أصحاب المصلحة في التعاون الدولي فيلشاملة بشكل كبير في مشاركة مختلف اللجنة القطاعية اساهمت  9108

 للقة عمحعلى وجه الخصوص، ، قدت اللجنة القطاعيةعحقيق نتائج مفيدة للجانبين. وخلق بيئة شراكة مالئمة لت

تفاعلي لشراكة فعالة تلتمس مساهمات من منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إنشاء منبر  ية فنية رستشاا

 األفريقيفي جميع مواقف االتحاد  األفريقيصوت المواطن  والثقافي. مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي وفعلية

المشتركة بشأن الشراكات من أجل تعظيم فوائد أفريقيا من الشراكات وتعميق المنافع التحويلية من الشراكات التي 

أن بش للسياسات األفريقيإعداد إطار االتحاد  فياللجنة القطاعية ة. كما ساهمت األفريقيتخدم مصلحة الشعوب 

 بشأن المنبر التفاعلي للشركة. فنيةن ذلك توفير مدخالت ، واألهم مالشراكة ألغراض ملكية أفريقيا
 

 

 شؤون االقتصاديةبشأن اللجنة القطاعية لل

 الثقافيومجلس االقتصادي واالجتماعي لل يبموجب النظام األساسلشؤون االقتصادية ل اللجنة القطاعيةتم تكليف 

لتنمية ا من أجلفي الشؤون المالية في القطاع الخاص وغير الرسمي ، بل والنظر لدمج التنمية من الناحية النقدية

 لشؤون االقتصادية أيضا مساهمات ملموسة في برامجل اللجنة القطاعية، قدمت 9108االقتصادية. وفي عام 

من خالل االجتماع  األفريقياالتحاد ية بمفوضية االقتصادالشؤون إدارة  إلى األفريقياالتحاد وعمليات 

 فذتندفق المالي غير المشروع. كما ي المشترك الذي أدى إلى تقديم ورقة موقف بشأن تأثير التفناالستشاري ال

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي ةالوطني روعنشطة التوعية من خالل مختلف الفسلسلة من أاللجنة القطاعية 

 .الذي يركز على تأثير الفساد في التنمية االقتصادية في القارة 9108لعام  األفريقيحول موضوع االتحاد  والثقافي
 

 لمرأة والمساواة بين الجنسينالقطاعية للجنة البشأن 

د التحااسياسة  إطار جعةارفي ماضطلعت اللجنة القطاعية للمرأة والمساواة بين الجنسين بدور حيوي  كما

. كما جعةارلمافي عملية  المدنيلمجتمع ا تم حاللها بحث مدخالتية ورعملية تشال خال نم الجنسانية يقيرألفا

عقدت المجموعة حلقة عمل استشارية فنية في القاهرة مع التركيز على تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في 

 روععية الفنية وكذلك في برامج الفوالثقافي من خالل مختلف اللجان القطاأعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي 

الوطنية إلشراك مختلف أصحاب المصلحة على مستوى روع خطة دعوة للفلجنة القطاعية ت الأعدالوطنية. كما 

 تنفيذ المقرر بشأن المساواة يبين الجنسين.الدول األعضاء في 
 

 نجازات الرئيسيةاإل
  في رصد ومتابعة أهداف  األفريقيتم إلقاء الضوء على نطاق واسع على مساهمات المجتمع المدني

 .وإبرازها على نطاق واسع لالتحاد األفريقي 9102 وأجندةالتنمية المستدامة 

  على جميع الدول األعضاء تعميمهاريقيا وتم إعداد ورقة موقف ومكافحة الفساد في أفلكانت هناك جهود. 

  مشتركة مع المؤسسات المماثلة أو المهتمة بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة تنفيذ أنشطة التعاون و كما تم

 .الفساد

 تم تقديم اآلراء االستشارية حول الهجرة ودور منظمات المجتمع المدني في إسكات السالح وتقديمه 
 

 

 

 النظامية االجتماعات  2.2 
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 ، بما في ذلك اللجنة الدائمة،أن تنظمهااللجان الرئيسية الثالث في الجهاز يجب على  هي اجتماعات إلزامية 

)للنظر في اإلجراءات والتوصية بها واقتراح المتثل في ، والجمعية العامة. تمشيا مع هدفها ولجنة االعتماد

ذات  نشطاأل حثوب، اجتمعت اللجنة الدائمة في إطار لجانها الفنية المعنية( السياسات في المجاالت الوظيفية

فحص اعتمادات  المتمثل فيتمشيا مع هدفها ) . كما اجتمعت لجنة االعتماد9108لجهاز لعام األولوية ل

المجلس االقتصادي  ومراجعة عملية انتخابات( المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أعضاء

 .واالجتماعي والثقافي

 والية مدة  بوضوح على أن (االقتصادي واالجتماعي والثقافي( من النظام األساسي للمجلس 5) 5تنص المادة 

. تنتهي قابلة للتجديد مرة واحدة فقط سنوات، 2والثقافي هي الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

. مما أدى إلى 9108، في نهاية ديسمبر 9102لثانية التي بدأت في ديسمبر الجمعية العامة الدائمة اوالية 

ديسمبر  09-01التي عقدت من  لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافيلع الجمعية العامة الدائمة اجتما

ديسمبر  8التي عقدت في  لمنظمات المجتمع المدني ختلطةينيا في أعقاب االنتخابات المفي نيروبي ك 9108

أعضاء في الجمعية العامة من منظمات المجتمع المدني الجديدة  79انتخاب اختتمت ب، والتي بلغت  9108

 .الدائمة الثالثة

للمجلس االقتصادي  قواعد اإلجراءاتالرابع من  سممن الق 91أعاله ، تنص المادة وباإلضافة إلى ما ورد 

 ب الجمعية العامة من بينعلى أنه بعد انتخاب أعضاء الجمعية العامة مباشرة ، تنتخوالثقافي واالجتماعي 

ة األقاليم الخمسمن نواب المكتب الذين يمثلون ألف من رئيس الجلسة وخمسة ، المكتب الذي يتأعضائها

، تم عقد انتخاب مكتب الجمعية العامة الدائمة الثالثة واستكماله . وفي ضوء ما سبقألفريقيلالتحاد المهجر ا

 2و  تبمكفي نيروبي كينيا خالل التواريخ المذكورة أعاله، وتم انتخاب خمسة أعضاء من بينهم رئيس ال

 عل النحو التالي:،  والثقافي كأعضاء في مكتب المجلس االقتصادي واالجتماعيحسب األصول نواب 

 الشرق( -)السودان  -ر المنا إليجاي ذ السيد أبو - الرئيس. 

  (سطالو -السيدة جبرين أمخر )تشاد  -نائبة الرئيس. 

  الشمال( -السيد خالد بودالي )المغرب  -نائب الرئيس. 

  جنوب(ال -السيد باتسون ماليسا )جنوب أفريقيا  -رئيس النائب. 

  الغرب( -و جالسيد فرانسيس أكبا )تو -نائب الرئيس. 
 

ارج ، مؤسسة المعلمنظمة السودانيةب الرئيس والمؤسس المشارك لهو نائالرئيس المنتخب الجديد للمكتب 

ة يانجا من منتدى المنظمات غير الحكوميالسيد ريتشارد سواكيرخلف في هذا المنصب  . وقدللسالم والتنمية

دة والية واحدة لملوالثقافي  المجلس االقتصادي واالجتماعيكرئيس لمكتب الذي عمل  ةاألوغندي ةالوطني

 .والية ثانيةسنتين، وامتنع عن طلب 
 

 نجازات الرئيسيةاإل
   ابأفرزت عن انتخاالنتخابات المختلطة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بنجاح،  إجراء 

 الدائمة.لثالثة العامة الجمعية افي ء ألعضاامنظمات المجتمع المدني الجديدة  نم 79
 

 عة انتخاب أرب بنجاح، أفرزت عن والثقافينتخابات مكتب المجلس االقتصادي واالجتماعي إجراء ا

 اللجوء إلى عملية انتخابية. توافق إقليمي في اآلراء دون من بين المناصب الخمسة ب

  وتم إعداد جدول زمني لألحداث 9102تم تطوير برنامج عمل موحد لعام. 

 في جميع الدول األعضاء في  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تم تعزيز رؤية االنتخابات

 .االتحاد

 فريقياالتحاد األوبرامج المشاركة في عمليات  2.3
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مهام مراقبة االنتخابات في محاولة لضمان إجراء مختلف في والثقافي يشارك المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 - 9102الثالث من أجندة فريقي لتحقيق الطموح يأتي هذا في إطار جهود االتحاد األوانتخابات حرة ونزيهة. 

شاركة موتتماشى م الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون. حكتتسم بالفريقيا أ

ون في فريقيا ستكأالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في بعثات مراقبة االنتخابات مع روح ضمان أن 

ي العملية مستوى فوتكافؤ ال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تتميز بنظام متعدد األحزاب جريالنهاية قارة ت

اواة والتنوع والتميز فريقي والمساأل نتماءناخبين التخاذ خيارات مستنيرة؛ وتعزيز االثقيف التوالتنافسية السياسية؛ 

 .والتضامن

. يريقفلالتحاد األ ئيسيةالروعات في العديد من المشروالثقافي كما يشارك المجلس االقتصادي واالجتماعي 

مشاركة المجتمعات وعات إلى ضمان في هذه المشروالثقافي المجلس االقتصادي واالجتماعي وتهدف مشاركة 

 .المدنية في برامج التنمية
 

 قبل القمةاجتماع ما 

إلى  92مصر في الفترة من بلقمة في القاهرة، ا لما قبلاجتماعه ي عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقاف

اد اإلعدفي اطار هذا االجتماع ثقافي معتاد، يعقد المجلس االقتصادي واالجتماعي وال. وكما هو 9108أكتوبر  21

د دور في موضوع االتحا المدني مات المجتمعلمنظأن يكون  لمناقشة كيف يمكن تاليالمر قمة رؤساء الدول لمؤت

أفريقيا: نحو حلول  داخليا في نازحينوالعائدين وال هو: عام الالجئين 9102موضوع عام و. مقبلال عامفريقي للاأل

، فقد اتخذت القارة أخيرا موقفها األول القسريالقارة تعاني منذ عقود من النزوح وبما أن القسري.  نزوحدائمة لل

يا. داخليا في أفريق نازحيندة الة حماية ومساعاتفاقية كمباال اتفاقي ُسميت، حيث 9112ضد هذه القضية في عام 

 .عام مكافحة النزوح القسري 9102فريقي أن يكون عام قرر االتحاد األبعد هذه االتفاقية، و

التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية حول هو التفكير االجتماع ما قبل القمة  كان الهدف العام من هذ

 أعدته بيانصدور . أدى ذلك إلى 9102عام مع التركيز بشكل خاص على موضوع والتحديات التي تواجه القارة 

مت ترجمة هذا البيان تالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  العديد من منظمات المجتمع المدني تحت قيادة

الدول  تاالمختلفة وإرساله إلى مختلف أصحاب المصلحة في القارة بما في ذلك حكوم األفريقيإلى لغات االتحاد 

 .األعضاء
 

 نجازات الرئيسيةاإل

  داخل منظمات المجتمع المدني وإشراك منظمات المجتمع المدني في  عدة الموظفينبرنامج مساتم تعميم

 .2نشر خارطة الطريق في المجلد 

 س المجل، حيث قام ، ومنظمات المجتمع المدنيات ناجحة في مختلف الدول األعضاءأجريت انتخاب

 .في هذه العملية بدور محوري  االقتصادي واالجتماعي والثقافي

  9102لعام  األفريقيبيان حول دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ موضوع االتحاد  إصدارتم 

 .الدول األعضاء اتف أصحاب المصلحة بما في ذلك حكومعلى مختلتعميمه و

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  إصالح 2.4

ن م األفريقيح المؤسسي لالتحاد على اإلصالالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  ترتكز عملية إصالح

، تم تعيين خبير استشاري وفي هذا الصدد .Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)المجلس التنفيذي  بموجب مقرر

 .ي أفريقيافوتوجيهها عمليات صنع السياسات وإثراء إلجراء دراسة تجريبية عن دور المجتمع المدني في التأثير 

قرر ، كلفت الجهاز بموجب ماألفريقيالممثلين الدائمين لالتحاد  لجنةمهم التأكيد على أن ، من الوعالوة على ذلك

 منذ نشأته إجراء دراسة متعمقة حول أدائهب، 9102عام  الصادر في  EX.CL/Dec.849 (XXV)المجلس التنفيذي

ديد عمليات بشأن طرق ووسائل تج األفريقيوتقديم التوصيات المناسبة بما يتماشى مع اإلصالحات الحالية لالتحاد 
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لدراسة لالمتابعة في الربع األول م اعتماد عملية توالجهاز التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ دوره االستشاري. 

المتعمقة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )بداية الزيارة الميدانية القطرية واجتماع المصادقة( في 

 .9108ديسمبر 

المجلس التنفيذي فيما يتعلق بنظم وهياكل المجلس االقتصادي  مقرراتالطابع المؤسسي على تم إضفاء 

في ي والثقاف، شارك أعضاء مكتب المجلس االقتصادي واالجتماعي فعلى سبيل المثال. واالجتماعي والثقافي

ز يبذل جهوده ، فإن الجهاهكذا. واألقاليمللمجلس االقتصادي واالجتماعي في  فروع الوطنيةفي ال نفذالبعثات التي تُ 

 تنفيذالوطنية ل فروعومة الوطنية والمجتمع المدني ككل، والإلى حد كبير في تعزيز ورعاية العالقة بين الحك

 EX.CL/890 (XXVII) المقرر
 

 نجازات الرئيسيةاإل

  عضاء تجاهحسن نية حكومات الدول األ ضمانمن  والثقافيتمكن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .الوطنيةوع روالية الفتنفيذ في بشكل عام ، فضالً عن دعم المجتمعات الوطنية فروعالعمليات الناجحة لل

 

  عمل المجلس االقتصادي واالجتماعيكان هناك زيادة في رؤية. 

 السياساتصنع  ثراءمعلومات قائمة على األدلة إل إعداد. 

  ماعي واالقتصادي ألداء دوره االستشاري للمجلس االقتصادي واالجت اتبيانات الخبرزيادة قاعدة

 .بفعالية
 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  نقلخطة معلومات مستكملة حول  2.5 

مفوضية االتحاد  كلفالذي   Assembly/AU/Dec.5914 (XXVI)مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي في أعقاب 

ى لوساكا، رتبة على نقل أمانته إلللعمل مع حكومة زامبيا لتحديد اآلثار القانونية والهيكلية والمالية المت األفريقي

 .تقدم كبير فيما يتعلق بالخططتم إحراز ،زامبيا

 النقل.، تم اتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بخطط  9107/9107خالل العام 
 

 التحديات 3.0

 :تمت مواجهتها ما يليتشمل التحديات الرئيسية التي 

  عدم كفاية تمثيل المرأة  في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  1.3
ائق كان هذا بمثابة ع. الثقافيال يزال عدد الممثالت محدودًا جدًا في هيكل قيادة المجلس االقتصادي واالجتماعي و

 .لمساواة بين الجنسيناالتحاد األفريقي لكبير أمام تحقيق سياسة 
 

 مشورةوتقديم ال عدادإطار أو آلية مؤسسية إل عدم وجود 1.0
 

 الخالصة  4.0

ي تحقيق ، متمثال فس االقتصادي واالجتماعي والثقافيفترة حافلة بالنشاط بالنسبة للمجل 9107/08كانت سنة 

المرجح أن تسهم العديد من األهداف بالنسبة إلى الجهاز على الرغم من التحديات الفريدة التي واجهها. ومن 

 .مختلف اإلنجازات التي تحققت خالل العام مساهمة كبيرة في فعالية الجهاز وكفاءته في السنة القادمة

تركت الجمعية العامة الثانية المنتهية واليتها إطاًرا جيدًا لالجتماع الثالث للجمعية العامة التي تم انتخابها في 

 . ويقدر المجلس االقتصادي واالجتماعي واالقتصادي واالجتماعيكفاءةوديسمبر، لتعزيز البرامج الجارية بفعالة 

ثالثة المة عاالجمعية أن تقوم البه الجمعية العامة المنتهية واليته ويتطلع إلى  قامتويعترف بالعمل الجيد الذي 

 .، من أجل تنفيذ والية الجهاز بفعالية وكفاءةؤهبدتم العمل الجيد الذي  بتعزيز

دعم  ، لتفانيه الدؤوب في مكتب رئيس المفوضيةو، للجنة الممثلين الدائمينبرمته عن تقديره  يعرب الجهاز

 .إلى حد كبير في إنجازات الجهاز لهذا العاممما ساهم، الجهاز
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 التوصيات  5.0

  يوصي الجهاز بوضع هياكل لزيادة تمثيل المرأة في الجمعية العامة الثالثة للمجلس االقتصادي

 للمساواة بين الجنسين. األفريقيلضمان تنفيذ سياسة االتحاد  واالجتماعي

 الجهاز إطار أو آلية لتطوير وتقديم  يضع أن أيضا المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وصيي

 .الرأي االستشاري
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