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 االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد اإلفريقيالمجلس عن أنشطة تقرير 

 

 مقدمة

 

سلس وفي حينه ألمانة  .1 سابقة أكدنا على الحاجة إلى االنتقال ال سيذكًر المجلس أننا في التقارير ال
من مفوضااية االتحاد األفريقي إلى جمرورية زامبيا،  والثقافي المجلس االقتصااادي واالجتماعي

يد عرض ( Assembly/AU/Dec.4 (XXVI))تمشاايم مم مقرر ممتمر االتحاد األفريقي  لذي أ ، ا
صادي واالجتماعي ضافة أمانة المجلس االقت ست ضية  والثقافي جمرورية زامبيا ال وتوجيه مفو

ناًء على ذلك، كان شااانلنا الرسيسااي للفترة قيد االتحاد األفريقي للعمل مم زامبيا على تنفيذه. وب
ضمان النقل الفعلي لألمانة العامة  شغيلية المطلوبة ل ستعراض هو إنجاز العمليات اإلدارية والت اال

ضافر ذل جرد متزامبيا، واالنتقال الناجح إلى العمليات البرنامجية. وبناًء على ذلك، ُب -إلى لوساكا
الموظفين للخدمة داخل  توزيم ترحة في لوساااكا وكذلك تعيين وفي ضاامان جاهزية المباني المق

 األمانة.

 

ضير الجمعية العامة الداسمة الثالثة للمجلس  .2 ستعراض تح شردت الفترة قيد اال ضافة إلى ذلك،  باإل
االقتصااادي واالجتماعي وانتخال لجانرا القطاعية المختلفة الجرود األولية لتطوير يلية اعتماد 

 دراسااة معمقة للمجلس االقتصااادي واالجتماعي في بدءوالالمجتمم المدني؛ منسااقة لمنظمات 
الوطنية للمجلس  روعبرنامج معجل إلنشاااء وتفعيل الفكأساااس إلصااالج الجراز؛ و والثقافي

 في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.والثقافي االقتصادي واالجتماعي 

 

سية للمجلس  .3 سا شطة األ صادي واالجتماعييبرز هذا التقرير األن من وجرة نظر  والثقافي االقت
 .حثبتشغيلية قبل الشروع في تقديم معلومات محدثة عن اإلنجازات البرنامجية للفترة قيد ال

 
 القسم األول: التحديثات التشغيلية

 إلى جمرورية زامبيا. والثقافي نقل أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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، قامت مفوضااية االتحاد األفريقي، (Assembly/AU/Dec.4 (XXVI)في أعقال مقرر الممتمر ) .4
صادي واالجتماعي سريم عملية تنفيذ نقل أمانة المجلس االقت  ثقافيوال بدعم من حكومة زامبيا، بت

صيانة اآلثار المالية والريكلية والقانونية المرتبطة بذلك؛  شروع في  ساكا، زامبيا. وقد تم ال إلى لو
صادي واالجتماعي 14وتعديل المادة  سي للمجلس االقت سا  موقم ددالذي يح والثقافي من النظام األ

على هامش قمة ، توقيم اتفاق المضاايب بين االتحاد األفريقي وجمرورية زامبيا أخيرًااألمانة، و
 .2112االتحاد األفريقي في نواكشوط، موريتانيا، في يوليو 

 
في أعقال العمليات المذكورة أعاله، بدأ تعيين الموظفين. وتم االنتراء من تعيينات رسيس األمانة  .5

ان الموظف ويتولىعلى التوالي.  2112ورسيس البرامج في نراية الربم الثالث وبداية الربم الرابم 
لتوظيب المجلس أن هيكلية ا شيرالتوظيب لبقية الموظفين. وُيويتوالى ان قيادة عملية النقل. المعين

شرون ) سبعة وع ضم  سمية التي ت س22الر سيا ات ( وظيفة تمت الموافقة عليرا من قبل أجرزة ال
وظيفة من خالل عملية تنافسااية وهي في  11التحاد. وفي وقت إعداد التقرير، تم التعيين في ل

 مانة.ألل التشغيل مختلفة من التوزيم في لوساكا، زامبيا لبدء عمليات مراحل

 

شيم .1 شارة إلى أن حكومة زامبيا، تم ساهمت ببعض أثاث  تجدر اإل ضيب،  مم أحكام اتفاق الم
ضيفرا حاليم ست ساكا.  ومعدات المكاتل لألمانة العامة، التي ت داخل مجمم الحكومة الجديدة في لو

، 2112لتقييم النراسية التي أجرترا مفوضااية االتحاد األفريقي في نوفمبر ومم ذلك، خالل مرمة ا
شأة تابعة  شأن المالءمة العامة للبنية التحتية المادية من حيث المالءمة لغرض من أثيرت مخاوب ب
يا على خطة  مة زامب هذه المالحظات، وافق فريق التقييم وحكو حاد األفريقي. وفي ضااوء  لالت

ة وطويلة األجل للمبنى. وعلى وجه التحديد، تم االتفاق على أن األمانة قصاايرة األجل ومتوسااط
، وهو 2121شرًرا تنتري بحلول ديسمبر  12ستبقى في األماكن المزودة حالًيا كتدبير ممقت لمدة 

ستق سجاما مم  -وم فيه الحكومة بتحديد وتأمين مرفق قاسم بذاتهااااالوقت الذي  مرفق أكثر ان
سية ل صفات القيا ضافة األمانة العامة ريثما يتم ت -لمرافق اإلقليمية لالتحاد األفريقي الموا نفيذ الست

 الخطة طويلة األجل التي تستلزم إنشاء مرفق داسم لألمانة.

 

من المجاالت األخرى موضاام االهتمام فيما يتعلق بنقل األمانة العامة مخصااصااات الميزانية  .2
شراء المركبات و شغيلي مثل  سير العمل. وتعد المحدودة للدعم الت سن  سير ح المعدات المكتبية لتي

ضافي للميزانية أو  سة إلى الدعم في المجاالت المذكورة أعاله من خالل تدبير إ األمانة بحاجة ما
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بغية  -أو كليرما  - 2121إعادة تخصاايب بعض التكاليب التشااغيلية المعتمدة في ميزانية عام 
 اسلة التي تواجررا األمانة الجديدة.المساعدة في تخفيب التحديات التشغيلية الر

 

التقرير الكامل لبعثة التقييم النراسية إلى لوساكا، بما في ذلك توصياترا وخطة التنفيذ المشتركة التي  .2
 .وافق عليرا االتحاد األفريقي

 
 انتخال الجمعية العامة الداسمة الثالثة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 

ضاء من النظام  5تنب المادة  .2 صادي واالجتماعي على أن تكون والية أع سي للمجلس االقت سا األ
المجلس االقتصادي واالجتماعي أربم سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وتمشيا مم هذا الحكم، 

. ونتيجة لذلك، تم تنظيم 2112انترت والية الجمعية العامة الداسمة الثانية السااابقة في ديساامبر 
الل الفترة قيد االسااتعراض لعضااوية الجمعية العامة الداسمة الثالثة للمجلس انتخابات قانونية خ

سنوات تنتري في عام  صادي واالجتماعي، لفترة والية جديدة مدترا أربم  . وانتخبت 2122االقت
 الجمعية العامة الجديدة بعد ذلك عضوية األجرزة الفرعية الحاكمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 في ذلك اللجنة الداسمة ولجنة وثاسق التفويض ولجنة األخالقيات والتأديل. ، بماوالثقافي

 

اء لبعض األعضاافنية تجدر اإلشااارة إلى أن هناك قلقم كبيرًا داخل الجراز فيما يتعلق بالقدرة ال .11
عد  ية قوا جة إلى تلب حا حاالت للخطر بساابل ال يد من ال عد لذي تعرض في ال المنتخبين، األمر ا

على ذلك  ن االعتبارات الجغرافية والجنسااانية ونيرها من االعتبارات. وبناًءاالنتخابات بشااأ
أوصاات الجمعية العامة باعتماد معايير األهلية القاسمة على المرارات النتخال منظمات المجتمم 

، من أجل توفير منصااة والثقافيالمدني في الجمعية العامة للمجلس االقتصااادي واالجتماعي 
نفيذ تممن تتوفر لديرم القدرة على خاب كفاءة من الناحية الفنية في الجراز النتخال أكثر األشاا

صادي واالجتماعي شورة الخبراء  والثقافي بغية الوالية القانونية للمجلس االقت الفني  دعملواتقديم م
 في برامج وسياسات االتحاد.

 القسم الثاني: تحديثات البرنامج
 والثقافي التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعيتشغيل اللجان العنقودية القطاعية 

صادي واالجتماعي .11 سية للمجلس االقت الفترة  خالل والثقافي يتمثل أحد اإلنجازات البرنامجية الرسي
شر.  ستعراض في تعزيز قدرة لجان المجموعات القطاعية الع من النظام  11المادة وتقر قيد اال
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صادي واالجتماعي سي للمجلس االقت سا بأن لجان المجموعات القطاعية هي اآلليات  لثقافيوا األ
رة وتقديم التي ستقوم بصيانة المشووالثقافي، و التشغيلية الرسيسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

مدخالت في سااياسااات وبرامج االتحاد األفريقي؛ وبالتالي ربط عمل االتحاد األفريقي بعمل ال
 عبر جميم مناحي الحياة. ريقيينالمواطنين األف

 

يتذكر المجلس أنه على الرنم من أهميته البالغة، لم تتمكن الجمعية الممقتة للمجلس االقتصااادي  .12
( من 2112-2112( وال الجمعية العامة الداسمة األولى )2112-2115) والثقافي واالجتماعي

مة الثانية هذا العجز وأخذت أدركت الجمعية العامة الداسوتفعيل أو تفعيل المجموعات القطاعية. 
شاء إطار لعمليات المجموعة داخل الجراز.  صحيحه من خالل إن سراع وقد زمام المبادرة لت تم اإل

شتركة لألمانة والقيادة  ستعراض من خالل الجرود الم في هذا العمل وتعزيزه خالل الفترة قيد اال
المجموعات كجزء ال يتجزأ من  لدعم إنشاااء وتشااغيل لجان عرم يجم عملوقد المنتخبة للجراز؛ 

 عمل الجراز.
 

 تطوير يلية منسقة العتماد منظمات المجتمم المدني لدى االتحاد األفريقي

 

ستعراض، بدأت األمانة في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الذي يطلل من  .13 ضون الفترة قيد اال في ن
صادي واالجتماعي سقة والثقافي المجلس االقت  لمنظمات المجتمم المدني التي تطوير يلية اعتماد من

شارة  ست ترنل في التفاعل مم االتحاد األفريقي. وكخطوة أولية في عملية التنفيذ، أطلقت األمانة ا
تقنية إلشراك خبير استشاري لوضم إطار عمل متسق لالعتماد يحدد الطراسق المحددة التي تحكم 

شراك صول منظمات المجتمم المدني على االعتماد إل سة أو وكالة فنية  كيفية ح س أي جراز أو مم
 متخصصة تابعة االتحاد االفريقي.

 

المجلس أن والثقافي  يبلغ المجلس االقتصااادي واالجتماعيإنه لمن دواعي األسااب أن  مم ذلك، .14
سانمي سور/ بيوس أدي شاري الذي ُمنح العقد، البروفي ست ، وهو أكاديمي نيجيري ومدير الخبير اال

المأساااوية  312معرد الدراسااات األفريقية بجامعة كارلتون في كندا، كان ضااحية الرحلة رقم 
ية، ال ية اإلثيوب يت في ل تعرضاات تي للخطوط الجو كان 2112مارس  3حادث مم قد  . و

سور سانمي في طريقه إلى نيروبي لتقديم منرجيته وخطة عمله  /البروفي ستفي الأدي ارات شال
شروع.  شة عمل بدء الم صلحة في ور صحال الم صة ليعرل وأل ينترز الجراز بأكمله هذه الفر
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سانمي، الذي كان   سور/ أدي ساهًما عظيمم فريقًيا أمجددًا عن خالب تعازيه ألسرة البروفي  ليمك وم
صادي واالجتماعي ادث ا الحلقد ترك هذوواالتحاد األفريقي.  والثقافي مرًما في عمل المجلس االقت

طار مأساااوي إ مل ال راز أن يطلل دعم المجلس واألجرزة  الع مل؛ ويود الج ماد نير مكت االعت
سية األخرى في االتحاد لالستفادة من الموارد اإلضافية الالزمة الستسناب التنفيذ بالنظر إلى  سيا ال

 أهميته االستراتيجية لالتحاد.
 

 االتحاد األفريقيتعميم مشاركة منظمات المجتمم المدني في برامج 
 

توفير  بوصفه هيسة استشارية في والثقافي تتمثل الوالية األساسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي .15
اض، خالل الفترة قيد االستعروعالية المستوى في برامج وسياسات االتحاد األفريقي. فنية مدخالت 

ماعي مل المجلس االقتصااادي واالجت قافي ع مدني أواًل" في نرس على  والث يد "المجتمم ال تقل
ساهمة في  ضاء للم ضمان تزويد المجتمم المدني بالف إجراءات االتحاد األفريقي وعملياته من أجل 
أجندة التطوير والتكامل المسااتمرة لالتحاد. ويدرك المجلس االقتصااادي واالجتماعي تماًما أن 

االتحاد أمر حتمي إذا أراد االتحاد  المشاااركة الكاملة للجرات الفاعلة من نير الدول في شاامون
 .ناسالقوده وي الناساألفريقي تحقيق التزامه التأسيسي بأن يكون اتحاًدا محوره 

 

خالل لجان  العمل بجد من والثقافي في هذا الصاادد، يواصاال المجلس االقتصااادي واالجتماعي .11
سالوطنية روعالمجموعات القطاعية، والف شاء وتو سية إلن صات لمنظمات ، وبرمجته الرسي يم من

شاركة وتقديم  ساهمة والدعوة والم سية. الالمجتمم المدني للم مدخالت في المبادرات القارية الرسي
ضوع االتحاد األفريقي لوإ سكات ال 2121عام عداًدا لمو شأن إ ، كان المجلس فريقياأفي  بنادق ب

صادي واالجتماعي ش والثقافي االقت شًطا ب صيغة ليفينن ستونكل خاب في تنفيذ  تي تقدم ، الغ
يًضا أنشأ الجراز أوتوصيات بشأن دور المجتمم المدني في تحقيق قضايا السلم واألمن في القارة. 

شاورات الفنية لمنظمات المجتمم المدني حول ال صات للم ساسلمن شسة مثل الرجرة والتدفقات  م النا
راتيجية ستاجارة الحرة ألفريقيا وتفاقية التالمالية نير المشروعة وتغير المناخ واالقتصاد األزرق وا

 وتمويل الجنسين في القارة ونيرها الكثير. التعليم القاري ألفريقيا

 

شاورات واالرتباطات في .12 صادي واالجتماعيجميم هذه الم ة مجموع والثقافي ، يوفر المجلس االقت
مي أو اإلقليمن الخبراء الذين ينشطون في مختلب المجاالت المواضيعية على المستوى الوطني أو 
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ستفادة من  سات والدروس الم ضل الممار ستند إلى أف القاري لتوليد مدخالت قاسمة على األدلة ت
 مجتمم المدني.لل الممارسة مجتمم

 
  تأسيس فروع المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 ًاداخل الجراز نظر هاممهيكًلا  والثقافي قتصادي واالجتماعيالوطنية للمجلس اال روعل الفاااتشك .12
ا وفعالية لتعكس عمل الجراز وعمل االتحاد األفريقي ككل الكونرا واحدة من أكثر اآلليات وضوًح

وطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  روعمف يوجد حاليمودولة العضو. لل الفردي مستوىالعلى و
شط في  والثقافي ضوًا 21تن صل األمانة إعطاء األولوية في االتحاد دولة ع سيم هذه ؛ وتوا لتو

 دولة خالل فترة الجمعية العامة الحالية. 55الرياكل لتشمل جميم الدول األعضاء البالغ عددها 

 

م كفاية األموال دالوطنية في ع روعي تمثر على التشغيل الكامل للفيتمثل أحد التحديات الرسيسية الت .12
 ، يطلل الجراز دعم أجرزةغايةتحقيًقا لرذه الوطري. الوطنية على المستوى الُق فروعلدعم أنشطة ال

صادي  ضمن ميزانية المجلس االقت صة  ص سة في االتحاد للموافقة على بنود الميزانية المخ سيا ال
قافي واالجتماعي ية على المسااتوى  روعلمجلس من دعم العمل الحاساام للفلتمكين ا والث الوطن

الوطنية تشااكل المنبر  روعفية بشااكل خاب بالنظر إلى أن الطري. ويعد هذا أمرًا بالغ األهمالُق
شكل  ساهمة ب ضاء في االتحاد األفريقي الم سل حيث يمكن للمجتمم المدني داخل الدول األع المنا

سية أل ستمرة لالتحاد، بما في ذلك البرامج الرسي شر وفعال في مبادرات التنمية الم  2113 جندةمبا
وتوكول وبر القارية األفريقيةلحرة اتفاقية التجارة ا القارية االسااتراتيجية مثل وكذلك المبادرات

 حرية حركة الناس والسياسات القارية األخرى.
 

 والثقافي دراسة معمقة لفعالية المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

شي .21 سة معمقة للمجلس ، EX.CL/DEC.849 (XXV)ا مم مقرر المجلس التنفيذي اااتم أجريت درا
كفاءة وفعالية الجراز. وكان الردب  دراسةبدايته لبشأن عمله منذ  والثقافياالقتصادي واالجتماعي 

صالحات الحالية لالتحاد  شى مم اإل سبة بما يتما صيات المنا سة هو تقديم التو سي من الدرا سا األ
األفريقي، حول طرق ووساسل تجديد عمليات الجراز التي ستمكنه من أداء دوره االستشاري بشكل 

نرجية شاملة وتشاركية شملت إجراء مشاورات مم جميم استخدمت الدراسة موأكثر فعالية وكفاءة. 
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سيين بما في ذلك  صلحة الرسي صحال الم ، ومنظمات المجتمم المدني داخل لجنة الممثلين الداسمينأ
، وأجرزة االتحاد األفريقي األخرى واإلدارات والثقافي وخارج المجلس االقتصااادي واالجتماعي

 فريقي.التنفيذية التابعة لمفوضية االتحاد األ

 

سة في االتحاد  .21 سيا سة إلى أجرزة ال صل للدرا ع في اجتما لبحثرامن المقرر تقديم التقرير المف
سيق لالتحاد األفريقي في يوليو  صلحة. ال؛ بعد التحقق من 2121التن صحال الم صحة من قبل أ

ستويات متعددة، ب صالحات كبيرة على م شير النتاسج األولية إلى الحاجة إلى إ في  ماومم ذلك، ت
ضاء،  ضمان القدرة الفنية لألع ضوية ل سي، وإعادة تعريب معايير الع سا ذلك مراجعة النظام األ
لة للجراز عبر مجموعة كاملة من برامج االتحاد  ية لتمكين المشاااركة الفعا وزيادة دعم الميزان

 قي األخرى.األفريقي، ومواءمة هيكل موظفي األمانة العامة لجعلرا متسقة مم أجرزة االتحاد األفري

 

 القسم الثالث: طريق المضي قدمم

 

لس بالكامل، يمكن للمج متفرنينا وتعيين موظفين ااااكسال إلى أمانة قاسمة بذاترا في لومم االنتق .22
أن يدخل دوره كجراز يعمل بكامل طاقته في االتحاد األفريقي  والثقافياالقتصااادي واالجتماعي 

في تقديم المشااورة بالكامل في سااياسااات وبرامج االتحاد وله القدرة على تنفيذ واليته المتمثلة 
األفريقي. ومم ذلك، ال يزال هناك عدد من التحديات الكبيرة، على المدى القريل، والتي تخاطر 

 بتعويض الفواسد البرنامجية المحتملة لألمانة المنقولة حديثم.

 

ر نتيجة للقيود الممسسية التي أدت في النراية إلى تأخيويتعلق أولرا بالتوظيب المستمر للموظفين.  .23
، عانى 2112توظيب حوالي تسااعة موظفين مدرجين في الميزانية في البداية للنشاار في عام 

الجراز من فقدان الميزانية المعتمدة أصاااًل لتغطية تكاليب التوظيب األولية لرمالء الموظفين. لم 
صات 2121موارد إلى عام ُتنجح الطلبات المتكررة لنقل هذه ال ص ستخدام مخ ، مما أدى إلى ا

الخاصة بالجراز لتغطية تكاليب التوظيب األولية للموظفين المخطط أصاًل لتعيينرم  2121ميزانية 
تالي موارد لتمويل خطة التوظيب 2112في عام  بال تداعيات هو أن الجراز ال يمتلك  . وتأثير ال

شكل فعال حتى قبل  حرمانمما يمدي لوما بعده؛  2121لعام  األمانة العامة من الموظفين الجدد ب
 أن تتاج لرا الفرصة لبدء العمليات.
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بشااكل كبير مم االنتقال إلى  والثقافيثانيم، زاد نطاق عمليات المجلس االقتصااادي واالجتماعي  .24
صات الميزانية للعمليات والبرام ص سب له أن مخ ستقدام موظفين جدد. ومما يم ج أمانة جديدة وا

ضية االتحاد األفريقي  ستوى الذي كانت عليه عندما كانت األمانة ملحقة بمفو ظلت على نفس الم
شديد بالنظر  سيتعرض تأثير األمانة الجديدة للخطر ال بدون موظفين متفرنين برا. ونتيجة لذلك، 

 إلى قلة الموارد الالزمة لتوسيم نطاقرا التشغيلي والبرنامجي.
 

يرة متأصاالة تتعلق بالمباني القاسمة التي تعمل األمانة العامة في لوساااكا أخيرًا، يوجد تحديات كب .25
صيل في تقرير بعثة التقييم النراسية لالتحاد األفريقي إلى  صعوبات بالتف منرا. وتمت معالجة هذه ال

 ؛ والمرفقة في المرفق األول لرذا التقرير.2112لوساكا في نوفمبر 

 

 القسم الرابم: التوصيات

 

والفعالية  2121ة للتحديات المحددة أعاله والتي تمثر على التعيين األولي للموظفين لعام ابالنسب .21
صى بأن تأذن  شغيلية لألمانة العامة، يو ضافي في الميزان لجنة الممثلين الداسمينالت ية لدعم بتدبير إ

لك المركبات ذتكاليب تعيين وتوزيم الموظفين، تزويد األمانة بالموارد التشااغيلية الحيوية بما في 
 والمعدات المكتبية.

 

سم حديثم  .22 شغيلية والبرنامجية مم النطاق المو فيما يتعلق بالحاجة اإلجمالية إلى مواءمة الموارد الت
سة العامة صرفم خاصم، كتدبير لمرة واحدة، لتحصل أمانة  سيا لألمانة، يوصى بأن تمنح هيسات ال

، عن الحد األقصااى 2121تقديم ميزانية عام المجلس االقتصااادي واالجتماعي على إعفاء من 
بالغ  يدة  ٪5ال جد را ال ية لظروف ية واقع قديم ميزان را من ت ية لتمكين يادات في مقترحات الميزان للز

 ويمكن أن تعكس بشكل أفضل النطاق الموسم لمسموليات البرنامج.

 

نقل األمانة الممقتة  أخيًرا، ُيقترج أن يساارع االتحاد األفريقي وحكومة زامبيا من العمل من أجل .22
ستقل، وااللتزام بخريطة طريق دقيقة ومحددة زمنيم يتم من خاللرا تحقيق هذا االنتقال  إلى مرفق م

، تمشيم مم الخطة االنتقالية المشتركة المتفق عليرا بين الطرفين. وستوفر هذه 2121قبل ديسمبر 
لمبنى الممقت في طابق مشترك داخل مبنى النتيجة حاًل لعدد من التحديات الحالية المالزمة لموقم ا

متعدد المسااتأجرين. وباإلضااافة إلى تمكين االتحاد األفريقي من إجراء الترقيات األمنية الالزمة 
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لمكتل االتحاد األفريقي، فإن المنشأة المستقلة ستوفر بيسة عمل أكثر مالءمة وستكون أكثر مالسمة 
مم االتفاق الذي تم التوصل إليه  ماأن تكون أكثر اتساقلجراز االتحاد األفريقي؛ واألهم من ذلك، 

ة زامبيا خالل مرمة التقييم األولية التي تم توقيم اتفاق المضيب ااابين االتحاد األفريقي وجمروري
 عليرا.

 

شتركة المتفق عليرا بين االتحاد األفريقي اااامرفق بالخط .22 ة الثانية لرذا التقرير خطة االنتقال الم
 .2112في نراية بعثة التقييم النراسية إلى لوساكا في نوفمبر وحكومة زامبيا 

 
 المرفقات:

 2112الملحق األول: تقرير بعثة التقييم النراسي إلى لوساكا، نوفمبر  -
صادي واالجتماعي والموافق عليرا بين  - شتركة ألمانة المجلس االقت الملحق الثاني: الخطة االنتقالية الم

 زامبيا. االتحاد األفريقي وحكومة
- 
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 مقرر مشروع

 ،والثقافي واالجتماعي االقتصاديبشأن تقرير المجلس 

 EX.CL/1207 (XXXVI)الوثيقة 

 

 :المجلس التنفيذيإن 

 

 . يحيط علما با:1

 والتوصيات الواردة فيه؛ والثقافي التقارير المختلفة حول المجلس االقتصادي واالجتماعي .1

ومدى إمكانية ذلك  والثقافي المجلس االقتصادي واالجتماعية ألمانة اة الموسعاالقدرة التشغيلي .2
 لتوسيم نطاق وتأثير برامجرا لتشمل جميم الدول األعضاء في االتحاد؛

 

 . يثني على:2

 

ة في ضمان االنتقال الناجح ألمانة المجلس االقتصادي اااجمرورية زامبيا لتعاونرا مم المفوضي .1
 ؛والثقافي واالجتماعي

تي بذلترا لضمان تنفيذ القرار المتعلق بنقل أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي لجرود الدموبة الا .2
 ؛والثقافي إلى جانل القرارات السابقة لألجرزة السياسية بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 . يطلل:3

 

سبة  والثقافي أن تعمل اللجنة مم أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي .1 لتحديد تدابير الميزانية المنا
 لدعم توظيب الموظفين والنفقات الرأسمالية األولية لألمانة المنقولة؛

ة المجلس االقتصادي ااامعا لتحديد وتأمين مرفق مستقل ألمانحكومة زامبيا والمفوضية أن تعمل  .2
شتركة المتفق عليرا بي والثقافي واالجتماعي شى مم خطة االنتقال الم ي نراية ن الطرفين فبما يتما

 بعثة التقييم النراسية إلى لوساكا؛

والدول األعضاء بتسريل ودعم مقترج ميزانية ُمَرشَّدة يتناسل مم القدرة التشغيلية لمفوضية تقوم ا .3
 .والثقافي عيًثا للمجلس االقتصادي واالجتماوالبرنامجية الموسعة حدي

-
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 تقرير بعثة التقييم النراسي إلى لوساكا، 

  2112نوفمبر 

 

 المقدمة:

 

حل و يدر حاد اإلفريقي ) أ ية Assembly/AU/Dec.4 (XXVIمقرر ممتمر االت ( عرض جمرور
صادي واالجتماعيزامبيا  ضافة أمانة المجلس االقت ست ضية االتحاد األفريقي والثقافي ودعم ا ، وأمر مفو

 بالعمل مم زامبيا لتحديد اآلثار القانونية والريكلية والمالية من نقل.

 

يم ياآلثار القانونية والمالية والريكلية لعملية االنتقال، قام فريق من إدارات عديدة بمرمة تق إعدادفي أعقال 
أولية في )سيتم تحديد التاريخ( إلى لوساكا، زامبيا وفًقا للممارسة الممسسية الموحدة المتعلقة بإنشاء مكاتل 
ضيفة بين االتحاد  شروع اتفاقية م ضم م إقليمية لالتحاد األفريقي. أدى تقرير بعثة التقييم األولية إلى و

 األفريقي وجمرورية زامبيا.

 

هامش2112يوليو  1في  يا، تم توقيم  ، على  تان حاد اإلفريقي التي عقدت في نواكشااوط موري مة االت ق
سميم من قبل االتحاد األفريقي وجمرورية زامبيا، مما يمرد الطريق لنقل أمانة المجلس  ضيب ر االتفاق الم

 زامبيا. ،من مفوضية االتحاد األفريقي إلى لوساكا والثقافي االقتصادي واالجتماعي

 

عد تعيين المجموعة لث من عام  ب ثا نة في الربم ال عداًدا 2112األولى من الموظفين الجدد لألما ، واساات
لتوزيعرم الوشيك في األمانة الجديدة في لوساكا، قام فريق ثاٍن مشترك بين اإلدارات بمرمة تقييم نراسية في 

اتفاق  إلنشاااء اسااتعداد مرفق األمانة الجديد تمشاايا مم أحكام 2112نوفمبر  15إلى  13الفترة من 
 المضيب.

 
تأكد من أن  2112نوفمبر  31-15مرمة التقييم على الفور بعثة للتركيل في الفترة من  لى ت بتفويض لل

 وتجريزها بشكل مناسل لدعم االحتياجات التشغيلية لألمانة. أثيثرا مباني المكاتل الجديدة قد تم ت

 

 تكوين فرق التقييم والتركيل:. 2
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تركيل من قبل موظفين متخصصين في مفوضية االتحاد األفريقي يمثلون اإلدارات تألفت بعثات التقييم وال
 والوحدات التالية:

 

 لدى مديرية المواطنين واألفريقيين في المرجر  والثقافي . أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي1

 . إدارة الشمون اإلدارية والموارد البشرية 2

 ة والمالية والمحاسبة . مديرية إعداد البرامج والميزاني3

 . وحدو المشتريات 4

 . وحدة اإلدارة ونظم المعلومات 5

 . برنامج نظام خدمات األمن 1

 . وحدة إدارة المرافق 2

 

مثلت جمرورية زامبيا بشكل أساسي وزارة الخارجية، بمشاركة إضافية من وزارة العدل ووزارة األشغال 
 ات. واإلمداد

 
 والمالحظات:. أنشطة التقييم 3
 

سريالت والمرافق التي قدمترا حكومة زامبيا  سي من مرمة التقييم النراسي هو فحب الت سا كان الغرض األ
صادي واالجتماعي صوب  والثقافي من أجل أمانة المجلس االقت شروط المن ضمان التزامرا بال الجديدة و

  عليرا في اتفاق المضيب.
 

 ت الرسيسية التالية:ركزت مرمة التقييم بالتالي على المجاال
 

 والثقافي . المباني المادية ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي1

 . أثاث المكاتل2

 تكنولوجيا المعلومات المكتبية أجرزة. 3

 . االمتيازات الدبلوماسية والبروتوكول لموظفي األمانة العامة4

 . الترتيبات األمنية للمباني والموظفين5

 المكتبية. المركبات 1
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 تم تلخيب مالحظات التقييم في كل مجال أدناه:
 

 :والثقافي ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي قاسمةالمباني ال

 

تتألب المباني التي تم تقييمرا بواسطة بعثة التقييم النراسية من مجموعة من المكاتل داخل المجمم الحكومي 
 تضيب عدة وزارات في حكومة زامبيا. الجديد؛ مجمم مكاتل كبير مملوك للحكومة يس

 

صادي واالجتماعي من  صة ألمانة المجلس االقت ص ساحة المخ سابم من  11تتألب الم مكتًبا في الطابق ال
ستأجر الوحيد للدور، حيث  ست األمانة هي الم سي. ولي شعلبرج المكاتل الرسي صب  منظالحوالي  ي مة ن

 أخرى.

 

 أثاث المكاتل:

شة إلى حد كبير  شرا نير مفرو شارت حكومة زوبعثة التقييم.  أثناء كانت المباني التي تم تفتي امبيا إلى أ
 أنرا تخطط لشراء األثاث المناسل بعد التشاور مم فريق التقييم من أجل تحديد المتطلبات المحددة لألمانة.

 

 تكنولوجيا المعلومات المكتبية: أجرزة 

ب تل، تخطط  أجرزة لم يكن المبنى مجرًزا  كا ثاث الم حال مم أ ما هو ال ية. ك مات المكتب يا المعلو تكنولوج
صفات  شاورات مم بعثة التقييم لالتفاق على موا سبة بعد إجراء م شراء المعدات المنا حكومة زامبيا ل

 المعدات المراد تثبيترا.
 

 االمتيازات الدبلوماسية والبروتوكول لموظفي األمانة العامة:

 ن العناصر المحددة لالمتيازات الدبلوماسية والبروتوكول واتفقا على أنرما يتألفان مما يلي:ناقش الطرفا
 

 عاسالترم و والثقافي ( لموظفي المجلس االقتصادي واالجتماعيبطاقات الروية. التسجيل )1

 . اإلعفاء الضريبي لألمانة والموظفين2

 والثقافي جلس االقتصادي واالجتماعي. استيراد السيارات والممتلكات الشخصية لموظفي الم3

 سالترما. تسريل تصاريح اإلقامة لموظفي المجلس االقتصادي واالجتماعي وع4

 . تحويل رخب القيادة5
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 الترتيبات األمنية للمباني والموظفين:
 

قة مم  ية في المبنى نير متواف نت األحكام األمن كا عدد من المجاالت،  نه في  ايير معالحظ فريق التقييم أ
صول، وعدم وجود الكاميرات األمنية،  شملت هذه عدم وجود نقطة مراقبة الو مرافق االتحاد األفريقي. و

 وعدم وجود حارس مسلح.
 

 المركبات المكتبية:
التزمت حكومة زامبيا بإعارة مركبة واحدة من وزارة الخارجية إلى أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .2112ديسمبر  1في 

 

 اإلجراءات التصحيحية المتخذة .4

را أعاله تختلب عن نظرًا  ية التي تم تسااليط الضااوء علي عدًدا من المالحظات األول عات الإلى أن  توق
المنصاوب عليرا في اتفاق المضايب، اتفقت بعثة التقييم والحكومة المضايفة على عدد من اإلجراءات 

 تم تلخيب هذه اإلجراءات أدناه:قد وللتنفيذ من أجل تقريل التسريالت مم المضيب اتفاق. 

 

 المباني القاسمة:

ضيب  صة  في تألب أهم اختالل في المباني التي تمت مالحظترا واتفاق الم ص ساحة المادية المخ الم
إلى أن األمانة العامة تقم داخل مبنى تشااغله عدة وزارات حكومية، وتقم في طابق يتم  نظرًا لألمانة. و

ستكون األمانة قادرة على ممارسة سيطرة محدودة فقط على المساحة المادية. مشاركته مم منظمة أخرى، 
نظًرا للقيود التي يفرضاارا ذلك فيما يتعلق باألمان وظروب العمل وإمكانية التوساام؛ اتفقت بعثة التقييم و

سي منه هو  صير األجل يكون الغرض الرسي وحكومة زامبيا على أن المبنى الحالي لن يعمل إال كمنزل ق
 تمكين بدء عمليات األمانة العامة من لوساكا.

 
. ومن شأن هذا المبنى 2121كتدبير متوسط األجل، التزم الطرفان بتحديد منشأة قاسمة بذاترا قبل ديسمبر 

صل إلى حل  سيعمل كأمانة ممقتة حتى يتم التو ضل مم متطلبات األمانة و شكل أف شى ب ستقل أن يتما الم
مرفق خارطة الطريق االنتقالية المشتركة التي اتفق ويدت الستضافة األمانة. طويل األجل للمبنى الداسم. ش

 عليرا الطرفان.
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، قام فريق االتحاد األفريقي بتثبيت عدد من األقسااام السااتضااافة خوادم تكنولوجيا  وفي نفس الوقت
 ي.اد األفريقالمعلومات، واضطلم بأعمال تحسين إضافية على الموقم لجعله أكثر مالءمة لعمليات االتح

 

 أثاث ومعدات المكاتل:

وتجريز األمانة العامة لدعم الموظفين في وقت مبكر من ديساامبر  أثيث من أجل اإلسااراع في عملية ت
ستخدام األموال المعتمدة في 2112 شراء بعض أثاث ومعدات المكاتل با ، تعرد فريق االتحاد األفريقي ب

صادي واالجتماعي شترى الفريق عدًدا من 2112لعام  والثقافي إطار ميزانية المجلس االقت . وبالتالي، ا
العناصاار الرسيسااية، بما في ذلك البنية التحتية لشاابكة تكنولوجيا المعلومات والطابعات ويالت النسااخ 
سية لحكومة زامبيا، أن  شتريات الرسي شتريات، إلى جانل الم شأن هذه الم ومحطات عمل الموظفين. ومن 

؛ 2112ثاث والتجريز الكافيين لدعم عمليات الموظفين قبل نراية عام تضاامن تزويد األمانة العامة باأل
 تمشيا مم االلتزام الذي قطعه سعادة رسيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى حكومة زامبيا.

 
 الترتيبات األمنية:

ضرورية إال عند االنتقال إلى ضوابط األمنية ال شأة م على الرنم من أنه ال يمكن تطبيق القاسمة الكاملة لل ن
ضعة  ستكون خا ستقلة  سينات األمنية  تحاد األفريقيالل إلدارة نير مقيدة م ، إال أنه تم تنفيذ عدد من التح

على الحيز الحالي من أجل جعله أكثر اتساااًقا مم معايير االتحاد االفريقي. وقام فريق االتحاد اإلفريقي 
قتصادي واالجتماعي والثقافي من بقية الطابق. مكاتل أمانة المجلس اال إلدارة بتثبيت بال الوصول األمني

صول أمنية وكذلك كاميرات الدواسر التلفزيونية المغلقة  والتزمت حكومة زامبيا، من جانبرا، بتثبيت نقطة و
ماعي قافي لمبنى المجلس االقتصااادي واالجت ية والث لك بتوفير الترددات الراديو كذ . والتزمت الحكومة 

 .تقدم من قبل برنامج نظام الخدمات األمنية لالتحاد األفريقيللمعدات الالسلكية التي س
 

 . أوصى بالخطوات التالية5

صادي واالجتماعي ضم أمانة المجلس االقت على بدء عمليات  والثقافي إن اإلجراءات المذكورة أعاله ت
ستبدأ األمانة عملياترا من نقطة الصفر، مم وجود عدد كبير من  فورية من لوساكا، زامبيا. ومم ذلك، 

تالي يمكنرم توقم بعض التحديات التشااغيلية األولية  تنظيمي موظفي الريكل ال في خانة واحدة، وبال
ساس ممكن لذلك، من أجل وضم األمانة العامة الناشسة على أفضل أوالمشتركة في مثل هذه الظروب. 

 للعمليات الناجحة، تقترج التوصيات التالية للبحث والموافقة من قبل رسيس المفوضية 

 



EX.CL/1207 (XXXVI) ANNEX.1 

Page 6 

 

ينبغي على االتحاد األفريقي وحكومة زامبيا التعجيل باتخاذ إجراءات من . االنتقال إلى المباني المستقلة: 1
ته، وااللتزام بخريطة طريق نة الممقتة إلى مرفق قاسم بذا يم يتم من  أجل نقل األما محددة ومحددة زمن

سمبر  شتركة المتفق عليرا بين 2112خاللرا تحقيق هذا االنتقال قبل دي شيا مم الخطة االنتقالية الم ، تم
ستوفر هذه النتيجة حاًل لعدد من التحديات الحالية المالزمة لموقم المبنى الممقت في طابق  الطرفين. و

ضااافة إلى تمكين االتحاد األفريقي من إجراء الترقيات مشااترك داخل مبنى متعدد المسااتأجرين. باإل
األمنية الالزمة، فإن المنشأة المستقلة ستوفر بيسة عمل أكثر مالءمة وستكون أكثر مالسمة لجراز االتحاد 

 األفريقي.

 

 المفوض، ةكتدبير ممقت لسااد الفجوات، يوصااى أن يقوم رسيس المفوضااية أو مندوب. حلول النقل: 2
صادي واالجتماعي  ساكا إلطالق العربة المملوكة ألمانة المجلس االقت سا في لو بتفويض أمانة الكومي

صادي واالجتماعي سة الممقتة ألمانة المجلس االقت ستوقد . والثقافي والثقافي  تحت الحرا خدامه سبق ا
ستخدم حا سا؛ وهو نير م صال االتحاد األفريقي في الكومي ضابط ات سمول من قبل  ليم منذ رحيل م

لعمليات النقل في األمانة العامة، وسيتم إعادترا  الالزم . وستوفر سيارة الدعم 2112االتصال في عام 
صى بأن  سط األجل، يو صال جديد لالتحاد األفريقي. وكتدبير متو ضابط ات سا بمجرد تعيين  إلى الكومي

لداسمين بشااأن ال نة الممثلين ا ية للج نة الفرع نة المجلس توافق اللج ما يل من أ ية على طلل تحو ميزان
ب األموال المعتمدة بالفعل، والتي قد ال ااالتمكينرا من إعادة تخصي والثقافي االقتصادي واالجتماعي

 تستخدم، لشراء المركبات بغية االستخدام الداسم من األمانة.

 

سبة : نظرًا ألن الدفعة األولى موظب مالي من مديرية إعداد البرامج والميزانية والمالية والم انتدال. 3 حا
صادي واالجتماعي سن أن  ضم لن ت والثقافي من موظفي أمانة المجلس االقت ستح موظًفا ماليم، فمن الم

يتم منح التفويض من قبل ناسل رسيس المفوضااية إلعارة موظب مالي إلى أمانة المجلس االقتصااادي 
ساك شانل ا لدعم وظاسب التمواااواالجتماعي والثقافي في لو يل الرامة حتى يتم تعيين موظب مالي 

 للوظيفة وتوزيعه.
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 خارطة طريق مشتركة لنقل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى لوساكا، زامبيا
 )مؤشرات( االنتهاءمؤشر  تاريخ االنتهاء المسؤولية البند

مباني المكاتب المجهزة تجهيزا كامال على  9302نوفمبر  03 حكومة زامبيا واالتحاد األفريقي  شراء وتركيب أثاث ومعدات المكاتب
 استعداد لدعم عمليات األمانة العامة

 عمليات النقل والمكاتب
وفًقا التفاق المضيييييييير وتقرير بعثة التقييم )

 لالتحاد األفريقي(

 4ة سيار)كتبيتين نقل سيارتين م .1 9302نوفمبر  03 حكومة زامبيا 
 (صالون 1و  4× 
 

 تعيين سائقي مكتب .2
 

 
 ةالصيان/ تعيين موظفي التنظير .3

تحييديييد ايييارات الميياميية لموظفي المجل  
 االمتصادي واالجتماعي والثقافي

االتحيياد األفريقي مد دعم من مبييل حكوميية 
 زامبيا 

 المامة المحددة للموظفين القادمينايارات  9302نوفمبر  03

االنتهيياء من تقرير مهميية التقييم واييار يية 
  ريق التنفيذ المشترك

 

تقرير مهمة التقييم واار ة  ريق التنفيذ  سبتم تحديده فريق مهمة التقييم وحكومة زامبيا
 .المشترك المتفق عليها بين الجانبين

 توزيد أول مجموعة من الموظفين:
 
 األمانةرئي   -
 البرامج رئي  -

أمييانيية المجل  االمتصيييييييييادي واالجتميياعي 
 والثقافي

ام للقي رئي  األمانة ورئي  البرامج وصول  9302نوفمبر  03
 بمهامهما 

أمييانيية المجل  االمتصيييييييييادي واالجتميياعي  الادمات المصرفية 
 والثقافي 

فتح الحساب المصرفي ألمانة المجل    9302ديسمبر  7
 االمتصادي واالجتماعي والثقافي 

 -:توزيد المجموعة الثانية من الموظفين
 
 مدير الشؤون المالية، -
 ،كبير مسؤولي االتصال -
 مسئولو البرامج، -
 موظفو المكتب، -
 مسئول المشتريات، -
 مساعد اداري -
 المشتريات مساعد -

أمييانيية المجل  االمتصيييييييييادي واالجتميياعي 
 والثقافي 

وصول الدفعة الثانية من المسؤولين الذين تم  9393يناير  -9302ديسمبر 
 تعينهم 
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 االمتيازات الدبلوماسية:

 ب امات الهوية. 1
العفاء من الضيييرائب وتسيييجيل العفاء . 2

 من الرسوم الجمركية
 تبديل راصة القيادة. 3

ب امات الهوية والعفاءات الضريبية . 1  9302ديسمبر  31 حكومة زامبيا 
واألوراق المعفاة من الرسوم الجمركية 
الصادرة للموظفين في غضون شهر من 

 الوصول إلى لوساكا.
 
التصريح للوثائق الصادرة لدعم تحويل . 2

راص ميادة الموظفين إلى نظام الجماعة 
 النمائية للجنوب األفريقي

وصول الدفعة الثالثة من الموظفين ألداء   9302مار / أبريل  االتحاد األفريقي  الثالثة من الموظفينتوزيد المجموعة 
 عملهم

تحديد أماكن العمل المؤمتة المسيييييييتقلة وفًقا 
 لا ة متوس ة المدى متفق عليها

 حكومة زامبيا
بييييدعم من أمييييانيييية المجل  االمتصييييييييييادي 

 واالجتماعي والثقافي

 تحديد وااتيار األماكن المناسبة المستقلة  9393بدءاً من يناير 

 أمانة المجل  االمتصادي واالجتماعي النقل إلى مبان مائمة بذاتها
 والثقافي

 بدعم من حكومة زامبيا

تم نقل أمانة المجل  االمتصادي واالجتماعي   9393مبل ديسمبر 
والثقافي مد ميامها بالعمل من مبان مؤمتة 

 مائمة بذاتها
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