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 المقدمة

األمانة الجديدة إثر نقلها سيستذكر المجلس أنه في التقرير السابق، شددنا على ضرورة بدء عمل  .１

إلى لوساكا، زامبيا، بموجب قرار جمعية االتحاد األفريقي 

(Assembly/AU/Dec.4(XXVI والتي اعتمدت عرض جمهورية زامبيا الستضافة أمانة ،)

( ووجهت مفوضية االتحاد األفريقي ECOSOCCمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )

القرار. وعليه، فإن مهمتنا الرئيسية في الفترة قيد االستعراض كانت  للعمل مع حكومة زامبيا لتنفيذ

انجاز العمليات المطلوبة والتحّول إلى مؤسسة كاملة التشغيل تابعة لالتحاد األفريقي مع القدرة 

إدارة جميع أنشطتها وتنفيذ برامجها الفنية. بناء على ذلك، تم استثمار مجهودات مكثفة  الكاملة على

هاز لتحقيق وكالته المخولة إليه؛ وتنفيذ برنامج عمل فني منقح يتمتع بالمرونة الكافية لدعم الج

من انجاز برنامجها المخطط في خضم بيئة تشغيلية فريدة من  ECOSOCCومبتكر لتمكين 

 المستجد. ١٩-نوعها والتي فرضتها جائحة كوفيد

لناحية العملية قبل المضي إلى من ا ECOSOCCإن هذا التقرير يبرز األنشطة الرئيسية لجهاز  .２

 توفير تحديثا لإلنجازات البرنامجية خالل الفترة قيد االستعراض. 

 

 الجزء األول: التحديثات العملياتية

 ECOSOCCتدشين أعمال أمانة 

، قامت مفوضية االتحاد األفريقي، Assembly/AU/Dec.4(XXVI))في اعقاب قرار الجمعية  .３

إلى لوساكا، زامبيا. ابتدأت  ECOSOCCوبدعم من حكومة زامبيا، بتسريع عملية نقل أمانة 

ألحكام  ١٤عملية النقل بتفسير التداعيات المالية والهيكلية والقانونية المصاحبة لها؛ ثم تم تعديل مادة 

ECOSOCC را، إبرام اتفاقية البلد المضيف بين االتحاد التي تحكم عملية انتقال األمانة، وأخي

األفريقي وجمهورية زامبيا على هامش مؤتمر القمة لالتحاد األفريقي الذي عقد في نواكشوط، 

 ٢٠١٨موريتانيا في يوليو .

في اعقاب النقل الرسمي لألمانة، بدأت عملية تعيين الموظفين المعتمدين بدعم من وحدة إدارة  .４

 ٢٧تحاد األفريقي. سيستذكر المجلس أنه تم اعتماد هيكل التوظيفي المكون من الموارد البشرية لال

منصبا من بين هذه المناصب  ١٦منصبا من قبل أجهزة السياسات التابع لالتحاد. وتم اعتماد توظيف 

حالت دون تحقيق ذلك  ١٩-ونقلهم إلى لوساكا في الفترة قيد االستعراض. غير أن جائحة كوفيد

( ٥ى  عملية التوظيف بشكل كبير. وإلى  وقت اعداد هذا التقرير هنالك  خمسة )حيث أثرت عل

موظفين فقط، هم الذين أكملوا جميع مراحل التعيين ونقلهم إلى لوساكا. ويشمل هؤالء المعينين؛ 

مدير األمانة، مدير البرامج، كبير موظفي االتصاالت، موظف برامج و موظف اإلداري. كما تم 

موظفي المالية لمدة شهر لمساعدة األمانة في األمور المالية العاجلة. إن عملية التعيين ابتعاث كبير 

 .  ٢٠٢٠موظف مع نهاية عام  ١١ال تزال سارية ويُتوقع رفع عدد الموظفين في األمانة إلى 

 

 هيكل التوظيفي

الهيكل التوظيفي إن بدء األعمال في األمانة قد أبرز إلى الواجهة عدة تحديات رئيسية الكامنة في  .５

كما هو مكون حاليا. فإن الهيكل يغفل عدة مناصب مساعدة ال غنى عنها  ECOSOCCلجهاز 

في تحقيق العمليات الفعالة لجهاز مستقل التابع لالتحاد األفريقي. ومن بين هذه المناصب، منصب 

من قرار السائقين ومنصب موظفي األمن. يجدر بالذكر أن اللجنة الفرعية للهياكل، وكجزء 

والذي  تم تطويره  ECOSOCC، الهيكل التوظيفي لجهاز ٢٠١٨االنتقال، اعتمدت في نوفمبر 

بالتشاور مع وحدة إدارة والموارد البشرية في االتحاد األفريقي على أن يكون متسقا مع بقية أجهزة 
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تماما عن ذاك الذي االتحاد األفريقي. بيد أن الهيكل المعتمد على مستوى اللجنة الفرعية كان مختلفا 

أحيل إلى مجلس الممثلين الدائمين لالعتماد، بعد تعديله بشكل أحادي. وعليه ال تزال أعمال األمانة 

 متأثرة بسبب االفتقار إلى الموظفين األساسيين في الوحدات ذات األهمية الحاسمة. 

 تحديد مقر جديد لألمانة

 ٢٠٢٠لالتحاد األفريقي الُمنعَقد في فبراير يرجى اإلشارة إلى قرار المجلس أثناء مؤتمر قمة  .６

والمتعلق بتنفيذ خارطة الطريق المشتركة بين االتحاد األفريقي وحكومة جمهورية زامبيا المتعلق 

باستضافة مقر األمانة.  وقد حددت حكومة زامبيا في السنة قيد االستعراض موقع مؤقت لمقر 

ييمي من مفوضية االتحاد األفريقي، وفقا للنظام، األمانة. وبناء على ذلك، يرجى تشكيل فريق تق

 للقيام ببعثة تقييمية لتقييم الموقع المقترح ورفع توصياته لالتحاد.

 

 أخالقيات األعضاء و مدونة السلوك
بينما يواصل الجهاز إحراز تقدما ملموسا في تأسيس نفسه كمؤسسة فعالة وذات مصداقية تتبع  .７

في السنة قيد االستعراض ولألسف الشديد ازدياد  ECOSOCCاالتحاد األفريقي، شهد جهاز 

وتصعيد بشكل مقلق، في نمط سلوكيات غير قانونية وغير الئقة من قبل بعض األعضاء الحاليين 

والسابقين، والتي، إن لم تُعالَج بشكل عاجل، قد تعرض االتحاد إلى مخاطر جسيمة قانونية وأخرى 

 تتعلق بسمعة االتحاد.

ب هذه المخاطر، السلوك غير القانوني والمزعزع لالستقرار من قبل عدد قليل من ويقع في قل .８

. ECOSOCCل األعضاء الذين يعملون بالتنسيق مع السيد أبو ذر علي المنا، الرئيس السابق 

وهنا يتوجب استحضار أن الحكومة السودانية قامت بسحب تسجيل المنظمة التابعة للسيد المنا في 

بموجب قواعد  ECOSOCCعن سقوط عضوية السيد المنا تلقائيا في  ، مما أسفر٢٠١٨

اإلجراءات بالمؤسسة. يبدو أن هذا األمر قد استعصى على السيد المنا قبوله ويعمل جاهدا ومن 

 خالل عدة طرق الستعادة عضويته.    

ل الحاليين وبالتعاون مع السيد المنا حملة تضلي ECOSOCCدشنت مجموعة صغيرة من أعضاء  .９

بهدف إحداث شرخ داخل المؤسسة. لعل من األمور ECOSOCC واعتراض  مكثفتين ألعمال 

التي تبعث على القلق لمصداقية االتحاد هو سوء االستخدام المتكرر من قبل هذه المجموعة اسم 

 وشعار وحقوق الملكية الفكرية األخرى لالتحاد األفريقي ألغراض شخصية وغير رسمية. 

ومن أجل تحقيق إعادة ضبط الجهاز بشكل مستديم مبنيا على القدرة للوفاء بمهامه ، فإنه من األمر  .１０

الحيوي أن يثبت أعضاء الجمعية العامة صالحيتهم للغرض الذي يتناسب مع رسالة 

ECOSOCC , واستعدادهم لالمتثال بقيم ومبادئ وقواعد االتحاد األفريقي كما هي مدونة في

ؤديه جميع األعضاء. إننا نسعى أن يقوم المجلس بتطبيق مدونة السلوك واألخالقيات اليمين الذي ي

 لالتحاد األفريقي كشرط إداري إلنفاذ اإلذعان للقيم وسلوكيات اتحاد األفريقي.

 

 الجزء الثاني: التحديثات البرنامجية

 ١٩-التكيف مع جائحة كوفيد

المستجد.  ١٩-يسبق لها مثيل نتيجة جائحة كوفيد شهد العام قيد االستعراض بيئة تنفيذ للبرامج لم .１１

 من ECOSOCCغير أنه ورغم هذه التحديات المفروضة علينا من الجائحة، تمكن جهاز 

استقطاب شريحة كبيرة من منظمات المجتمع المدني األفريقي إلى أعمال االتحاد األفريقي، خاصة 

في سياق االستجابة للجائحة. وتم احراز هذا اإلنجاز من خالل التوظيف المستمر للمنصات 

 االليكترونية ومواقع التواصل االجتماعية في تنفيذ خطة عمل البرنامج.    
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بتوسيع كبير لقدرته  ECOSOCCنفيذ برنامجه لواقع الجائحة، قام جهاز بغية تكييف إطار ت .１２

الداخلية لتنفيذ مشاريعه من خالل مواقع الشبكة العنكبوتية واإلستثمار في األدوات اإلليكترونية 

والوصول إلى االنترنت وتدريب موظفيه على العمل عن طريق المنصات اإلليكترونية.  كما تم 

لجهاز بهدف إيالء األولوية لالستجابة المؤسسية لالتحاد األفريقي للجائحة تعديل برنامج عمل ا

والتركيز علي عناصر البرنامج التي يعتبر تنفيذها أمر واجب بموجب معاهدة االتحاد األفريقي أو 

التي هي قيد قرارات المجلس التنفيذي والتي يتوجب على المؤسسة رفع تقاريرها لمؤتمر قمة 

  قي.االتحاد األفري

وبغية دعم االنتقال من إطار التنفيذ الشخصي والمباشر إلى المنصات االفتراضية بشكل حصري  .１３

تقريبا، قام الجهاز بطلب اعتماد إعادة تخصيص موارد الميزانية لتمكينه من شراء التطبيقات 

يسير القائمة على اإلنترنت مثل حسابات زووم، اشتراكات اإلنترنت، وأدوات الترجمة الفورية لت

مسعى الجهاز لالنتقال إلى االستعانة بالمنصات االليكترونية لجميع اعمال هياكل جهاز 

ECOSOCC. 

 ١٩ –للتنمية لالستجابة لجائحة كوفيد   شراكة مع البنك األفريقي

بالتعاون مع قسم المشاركة االجتماعية واالبتكار  ECOSOCCقام  ١٩-إثر تفشي جائحة كوفيد  .１４

يقي للتنمية باستحداث سلسلة من الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت إلذكاء الوعي التابع للبنك األفر

والتوعية لدي مواطني أفريقيا والمجتمعات المدنية بأسرها حول الجائحة وارشادات الصحة العامة 

المصاحبة لها والصادرة عن المركز األفريقي لمكافحة ومراقبة األمراض ومنظمة الصحة 

ت الحلقات الدراسية منصة لتبادل المعلومات من خالل االستجابات التي قامت العالمية. كما وفر

 بها منظمات المجتمع المدني في أفريقيا على الصعيد الوطني دعما للمجهودات الوطنية والقارية

 لمجابهة الجائحة.

ركزت المرحلة األولى من سلسلة الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت على الجائحة واالستجابة  .１５

الطارئة الناجمة عن تفشيها. وعالجت هذه الحلقات الدراسية مواضيع عدة من بينها الصحة 

وتجارب المنظمات الخيرية في خط  -الصحيحة منها والمضللة  –والصرف الصحي والمعلومات 

ئة الموارد وسبل تعميم قضايا النوع في عملية االستجابة للجائحة واالستخدام المبدع المواجهة وتعب

. مع تحول ١٩ –والمبتكر للتقنية وتقنية المعلومات واالتصاالت في سياق مجابهة جائحة كوفيد 

 االستجابة القارية للجائحة من استجابة طارئة إلى التعمير الطويل األجل، تم إعادة هيكلة المراحل

التالية للحلقات الدراسية لكي تركز على المواضيع ذات الصلة بتطوير أطر جديدة والتي سيكون 

لها شأن في تيسير التعافي وبناء الصمود وتكييف المؤسسات واألنظمة لحقائق االقتصاد االجتماعي 

 الواقعة في الفترة ما بعد الجائحة في أفريقيا.   

حول تقديم النصح واالستشارة لالتحاد األفريقي في  ECOSOCCوفقا للصالحية المخولة ل  .１６

المسائل ذات األهمية االستراتيجية للقارة، قام الجهاز بتقديم تقرير استشاري يحتوي على 

المقترحات المتعلقة بالسياسات الرئيسية الصادرة عن سلسلة الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت. وقام 

ير الموظفين في االتحاد األفريقي بتدشين التقرير صاحب السعادة السفير أبوبكر ديوب، كب

كما قام بتعميم مذكرة شفهية على جميع دول أعضاء  ٢٠٢٠من شهر يوليو  ٩االستشاري يوم 

 االتحاد و رؤساء أجهزة االتحاد األفريقي.

 سلسلة المنتديات االليكترونية حول أجندة تعمير أفريقيا في الفترة ما بعد الجائحة

كجهاز استشاري هي تقديم مدخالت فنية عالية المستوى  ECOSOCCالرئيسي ل إن التفويض  .１７

أثناء الفترة قيد  ECOSOCCلجميع برامج وسياسات االتحاد األفريقي. وقد سّرع جهاز 

االستعراض، حملته الهادفة إلى إدخال ثقافة "المجتمع المدني أوال" في فعاليات وإجراءات االتحاد 

االتحاد يتيح للمجتمع المدني فضاء ومساحة لإلسهام في أجندة التطوير  األفريقي للتأكد من أن
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تماما أن المشاركة المتكاملة للمنظمات غير  ECOSOCCوالتكامل الجارية لالتحاد. يعي جهاز 

حكومية في شؤون االتحاد أمر واجب وضروري إذا أرد االتحاد تحقيق التزاماته التي أُِسس عليها 

 محوره ودافعه الناس.   وهي أن يكون اتحادا

، صدمة خارجية للقارة غير متكررة في كل جيل، ذات تأثير عميق وبعيد  ١٩ –تمثل جائحة كوفيد  .１８

المدى على جميع القطاعات الحياتية تقريبا، في دول أعضاء االتحاد األفريقي. اعترافا بأن العمل 

المجتمع بما فيها المجتمع المدني،  لتعمير القارة غير يسير ويتطلب المشاركة الكاملة لجميع فئات

لالستفادة من الخبرة الموجودة لدى المجتمع المدني في تشكيل معالم  ECOSOCCسعى الجهاز 

خطة التعافي والتعمير ألفريقيا في الفترة ما بعد الجائحة. ففي السنة قيد االستعراض، قام جهاز 

ECOSOCC مت بتوحيد برامج لجانه القطاعية في سلسلة المنت ديات االليكترونية المتكاملة. وُصّمِ

هذه الورش االليكترونية المتعلقة بالسياسات لتفعيل خلية التفكير االفتراضي للمجتمع المدني؛ وحشد 

القطاعية و الفروع الوطنية لتقديم مقترحات ملموسة من خالل تحليل  ECOSOCCلجان جهاز 

المنصات لمنظمات المجتمع المدني لإلسهام  السياسات والتوصيات حول كيفية إنشاء و/أو توسيع

ومناصرة ومشاركة وتقديم مدخالت حيال جهود التعافي على جميع المستويات و في جميع 

في الدول األعضاء في الفترة ما بعد  -االجتماعية واالقتصادية والسياسية  -القطاعات الحياتية 

 الجائحة.    

سلسلة المنتديات االليكترونية لجان قطاعية حول السلم  تضمنت الهياكل الرئيسية القائدة ألعمال .１９

، البنية التحتية والطاقة، المرأة والنوع ، و الشؤون السياسية. ECOSOCCواألمن التابعة لجهاز 

من خالل هذه اللجان جمع مجموعة من الخبراء الناشطين في عدد  ECOSOCCتمكن جهاز 

واإلقليمي والقاري لتقديم المدخالت المبنية على من القضايا والمواضيع على المستوى الوطني 

 ات المجتمع المدني المجتمعي.البراهين حول الممارسات المثلى والدروس المستقاة من ممارس

 

 أعمال الفروع الوطنية لجهاز إيكوسوك

هيكل حيوي داخل الجهاز آخذا بعين االعتبار أن هذه  ECOSOCCتمثل فروع الوطنية لجهاز  .２０

كثر أليات بارزة وفعالة وتعكس أعمال الجهاز واالتحاد األفريقي برمته على مستوى الفروع هي أ

دولة عضو  ٢١في   ECOSOCCالدول األعضاء على حدة. توجد حاليا فروع نشطة لجهاز 

دولة عضو  ٥٥لالتحاد؛ وتولي األمانة أولوية لتمديد وتوسيع هذه الفروع لتكون حاضرة في جميع 

 الية الحالية للجمعية العامة. في االتحاد خالل الو

. مع ١٩-صار دور الفروع الوطنية في السنة قيد االستعراض أكثر حيوية بسبب جائحة الكوفيد .２１

عدم إمكانية الفرق الفنية للجهاز من إجراء االجتماعات الفعلية داخل الدول األعضاء، تبنت الفروع 

التي تعنى بتوجيهات الصحة العامة الوطنية مسؤولية تمثيل الجهاز ونشر رسائلها خاصة تلك 

 الصادرة عن المركز األفريقي لمكافحة ومراقبة األمراض.

كما كان للفروع الوطنية دور محوري في إنجاز برنامج مهم والذي تشكل في تنسيق إذكاء الوعي  .２２

. ٢٠٢٠العام على النطاق القاري حول السلم واألمن كجزء من فعاليات ذكرى يوم أفريقيا لسنة 

دولة عضو من جميع المناطق الخمسة للقارة أنشطة توعوية  ٣٠رت فروع وطنية في أكثر من أج

على مستوى الدول األعضاء من خالل المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية والمقاالت الصحفية 

والمنتديات إليكترونية وعلى مواقع التواصل االجتماعية في األنشطة التي كان من شأنها نشر 

ودور أصحاب المصلحة بما فيهم  ٢٠٢٠العامة عن شعار االتحاد األفريقي لسنة  الوعي لدي

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم طموحات االتحاد األفريقي إلسكات 

 صوت المدافع.

هذه الفرصة ليعبر عن امتنانه لجميع الدول األعضاء التي  ECOSOCCوإذ ينتهز جهاز 

م من خالل مذكرة شفهية، لتوفير الفرص لممثلي فروعنا  استجابت، بشكل إيجابي، لطلبه الذي ُعِمّ



EX.CL/1261(XXXVIII) 
Page 5 

الوطنية للوصول إلى المؤسسات اإلعالمية المدارة من قبل الحكومة من أجل نشر الوعي وتوعية 

 . ٢٠٢٠شعار االتحاد األفريقي ليوم أفريقيا لسنة العامة على المستوى الوطني عن 

 تطوير شراكات المشاريع والشراكات البرامجية  

، استثمر الجهاز، خالل السنة قيد ECOSOCCفي ضوء ازدياد القدرة في أمانة جهاز  .２３

االستعراض، جهد كبير في استكشاف الشراكات البرامجية التي من شأنها مساعدة جهاز 

ECOSOCC ة أثره والوفاء بواليته كجهاز استشاري لالتحاد األفريقي بشكل أكثر في زياد

 ٢٠٢١لسنة  ECOSOCCعلى ميزانية جهاز  ١٩ –فعالية. وقد أكد التأثير البالغ لجائحة كوفيد 

ضرورة توسيع رقعة الشراكات والموارد. ويجرى الجهاز حاليا مشاورات على عدة مراحل 

ما فيها االتحاد األوربي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ومستويات متفاوتة مع عدة شركاء ب

 وكوميسا بشأن التعاون معها في مشاريع محددة.

 توظيف ونقل الموظفين
شهدت السنة قيد االستعراض توظيف ونقل المجموعة األولى من الموظفين إلى مقر األمانة في  .２４

ء من فريق موظفي المشاريع قد نقلوا ( أعضا٣لوساكا. وفي وقت اعداد هذا التقرير كان ثالثة )

  .٢٠٢٠( إليهم مع نهاية عام ٢إلى المقر وينتظر انضمام اثنان )

 الجزء الثالث: المضي إلى األمام

مع بدء األعمال في مقره المستقل في لوساكا وبعد توظيف المجموعة األولى من الموظفين  .２５

تقدما ملموسا نحو تحقيق قدرته الكامنة كجهاز  ECOSOCCالمتفرغين ألعماله، أحرز جهاز 

يعمل بكامل طاقته لالتحاد األفريقي مع القدرة للوفاء بتفويضه بالشكل الكامل الذي يكمن في تقديم 

النصح واالستشارة لسياسات وبرامج لالتحاد األفريقي. غير أن ثمة تحديات ملموسة في األجل 

إذا أردنا المحافظة على برنامج األمانة التي اعيد نقلها حلول  القصير والمتوسط التي تحتاج إلى

 حديثا.   

أولى هذه التحديات تتعلق بتوقف عملية تطوير األطر للفروع الوطنية ومشاركة المغتربين واعتماد  .２６

المنظمات المجتمع المدني إذ تعتبر هذه األطر الثالثة حيوية للغاية لتنظيم وتنسيق وتوحيد مدخالت 

دني في عمليات االتحاد األفريقي، وتشكل المأسسة لإلصالحات البرامجية التي تهدف المجتمع الم

فإن الموارد  ١٩ –إلى جعل العمليات الداخلية للجهاز صالحة ومناسبة للغرض. نتيجة جائحة كوفيد 

التي كانت معتمدة ومخصصة  لتطوير هذه األطر لم تعد متاحة. بما أن هذه األطر نتاج القرارات 

قد يؤدى إلى تأثير سلبي على  ٢٠٢٠درة عن الدول األعضاء فإن الفشل في تطويرها في الصا

، والتي تم تطويرها على افتراض أن هذه األطر الثالثة قد تم تطويرها مع ٢٠٢١خطة عمل عام 

 .٢٠٢١وجاهزة للتشغيل في عام  ٢٠٢٠نهاية عام 

االتحاد األفريقي لم يتم معالجتها بشكل  ثانيا، إن متطلبات األعمال اليومية للجهاز كأحد مؤسسات .２７

وإن التعديالت األحادية التي تم تطبيقها على  .كافي في الهيكل التوظيفي الحالي؛ حجما وتكوينا

المذكورة أعاله( قد أعاق بشكل كبير القدرة التشغيلية لألمانة من  ٥الهيكل التوظيفي )وفقا للفقرة 

وتخفيض رتبة اآلخرين. ونتج عن هذا هيكل فريد من بين  خالل إلغاء األدوار الحيوية للموظفين

جميع أمانات أجهزة االتحاد األفريقي  والمؤسسات التابع لها، وهذا يشكل ضعف هيكلي كبير ويحد 

 الحالية منها والمستقبلية.    -من قدرة الجهاز لالستيفاء بمتطلباته التشغيلية 

 

 الجزء الرابع: التوصيات

حددة أعاله والتي تُؤثر في تطوير أطر المجتمع المدني الرئيسية والتي طلبتها نسبة للتحديات الم .２８

الدول األعضاء، فإنه يوصى بأن يسمح المجلس للممثلين الدائمين الجهاز ليعيد إضافة البنود 
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الميزانية الغير المستخدَمة لهذه األنشطة المحددة أعاله من خالل تدبير ميزانية تكميلية غير متكررة 

في ضوء دورها المهم كلبنة بناء مشاركة المجتمع  ٢٠٢١م عملية تطوير األطر الثالثة في لدع

 المدني داخل االتحاد األفريقي.

بما يتعلق بالتحديات بشأن تعديل الهيكل التوظيفي، يرجى اإلشارة إلى تقرير اللجنة الفرعية  .２９

 EX.CL/1177(XXXVI)) ٢٠٢٠للممثلين الدائمين حول اإلصالحات الهيكلية لشهر فبراير 

والذي أوصى بموائمة الهيكل التوظيفي مع جميع أجهزة االتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد، توصى 

مديرية اإلدارة والموارد البشرية لمفوضية االتحاد األفريقي، بصفتها أمانة للجنة الفرعية للمثلين 

الحالي بغرض إحداث توائم  ECOSOCCالدائمين الَمعني بالهياكل، إجراء تقييم لهيكل جهاز 

مع بقية أجهزة االتحاد األفريقي بموجب القرار المشار إليه أعاله؛ وطرح التعديالت المنقحة أمام 

 اللجنة الفرعية للمراجعة وللبت فيه.

 ECOSOCCباإلشارة الى السلوكيات غير القانونية والمقلقة من جماعة صغيرة من أعضاء  .３０

األفريقي برمته بشكل مستمر إلى مخاطر قانونية وسوء السمعة، والتي تعّرض الجهاز واالتحاد 

بتوقيع مذكرة  ECOSOCCيقترح أن يطالب أعضاء الحاليين والمستقبليين للجمعية العامة ل 

إدارية يعترفون فيها بالمسؤوليات والجزاءات والعقوبات التي تنطبق )كما قد يوصي مكتب رئيس 

ت الموثقة لالنتهاكات المتكررة والمتعمدة لمدونة قواعد السلوك االتحاد األفريقي لالنضباط( للحاال

واألخالقيات لالتحاد األفريقي. يمكن فرض العقوبات التي قد تتراوح ما بين تعليق وسحب العضوية 

وفقا لحدة االنتهاك وما إذا كانت الحالة متكررة. يوصى بتعميم مدونة قواعد السلوك واألخالقيات 

على جميع األعضاء بشكل رسمي بما في ذلك المذكرة اإلدارية بتوجيه  من  لالتحاد األفريقي

  المجلس.  

إلى مقرها المؤقت والذى وفرته الدولة   ECOSOCCأخيرا، ومن أجل تسريع نقل أمانة جهاز .３１

المضيفة، تطالب األقسام والوحدات الرئيسية للمفوضية االتحاد األفريقي والمعنية بتقييم الترتيبات 

فة لتيسير ترشيح الموظفين إلجراء التقييم المطلوب للمقر المقترح في أسرع وقت ممكن المضي

آخذا بعين االعتبار زيادة عدد الموظفين الجدد الذين سوف ينقلون إلى المقر نتيجة استرخاء قيود 

 .   ١٩-السفر الناجمة عن جائحة كوفيد

 نهاية التقرير  
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 مشروع مقرر

 (ECOSOCCاالقتصادي واالجتماعي والثقافي )مجلس التقرير بشأن 

 /1261EX.CL، وثيقةال

 

 إن المجلس التنفيذي،

 

 والتوصيات المتضمنة فيها (ECOSOCC)توجيهات مجلس بعدة حيط علما أ .１

 

 شيد:ي .２

خالل مرحلة  (ECOSOCC) مجلسبجمهورية زامبيا على الدعم المستتتتتتتمر المقدم ألمانة  (1

 في لوساكا، زامبيا. العملبدء 

 تفعيتتتلعلى التقتتتدم الملموس التتتذي تم إنجتتتازه حيتتتال  (ECOSOCC)مجلس بتتتأمتتتانتتتة  (2

(ECOSOCC)  التحاد األفريقي.ا تتبعالتشغيل  ةكاملكمؤسسة 

 

 يحيط علما ويعتمد: .３

مجلس تجويتتد قتتدرة ى لإ تهتتدفالتحستتتتتتينتتات اإلداريتتة المقترحتتة التي  بشتتتتتتتتأنعتتدة طلبتتات  (1

(ECOSOCC) واالستتتتتشتتتتارة لستتتتياستتتتات وبرامج االتحاد  للوفاء بمهامها لتقديم النصتتتتح

 بما في ذلك: ،األفريقي

إعادة إضتتتافة، من خالل تدبير ميزانية تكميلية غير متكرر، أنشتتتطة البرنامج الموكل من قبل  (2

، وعلى وجه التحديد، تطوير األطر (ECOSOCC)مجلس  المجلس كجزء من إصتتالحات 

العتماد منظمات المجتمع المدني، وتمويل أعمال الفروع الوطنية  تنستتتتيقيةالمؤستتتتستتتتية أللية 

هيئة المكتب ورؤساء النتخاب أعضاء وعقد الجمعية العامة االستثنائية  ،ومشاركة المغتربين

 التجمعات القطاعية.    

 

 الطلبات: .４

مع  بغية موائمته (ECOSOCCمجلس )يُْطلب من المفوضتتتتتتية تيستتتتتتير عملية مراجعة هيكل  (1

األجهزة األخرى لالتحاد وفقا للتوصتتتتتتية الصتتتتتتادرة عن اللجنة الفرعية للممثلين الدائمين المعنية 

 بالهياكل. 

 .حكومة جمهورية زامبياعرضته  الذيْطلب من المفوضية تسريع عملية تقييم المقر المؤقت  (2

نتهاكات الل مكتب المستتتتتشتتتتار القانوني، إجراء تحقيق و، رئيس لجنة االنضتتتتباطيُْطلب من مكتب  (3

والتي ستتتتقع في المستتتتقبل لمدونة الستتتلوك واألخالقيات لالتحاد األفريقي من قبل حاليا المزعومة 

ثم التوصتتية بالجزاءات والعقوبات المناستتبة من خالل هيئة  الجمعية العامة للمجلس ومنأعضتتاء 

 المكتب ورئيس المفوضية.
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