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 لعادية الثانية لممؤتمر األفريقيتقرير الدورة ا
 حول الالمركزية والتنمية المحمية

 :مقدمة
ّم المؤتمر األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحمية وزراء الدول األعضاء في ضي -0

االتحاد األفريقي المعنيين بالالمركزية والتنمية المحمية. وقد تأسس ىذا المؤتمر عام 
الذي عقد في ويندىوك  لمجماعات المحميةالثاني األفريقي المؤتمر  عمى ىامش 1111

ألول مرة باىتمام منظمتنا القارية بمناسبة الدورة العادية الثامنة  يبناميبيا، والذي حظ
. وبمناسبة ىذه 1116لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في يناير 

ميرون، اعتمد المؤتمر المقرر القمة، وباقتراح من جميورية الكا
ASSEMBLY/AU/DEC.158(VIII)   المؤتمر األفريقي حول المتعمق بتحويل

في إطار إعادة ىيكمة  التحاد األفريقيإلى ىيئة تابعة ل الالمركزية والتنمية المحمية
المؤتمر األفريقي حول المجان الفنية المتخصصة. منذ اعتماد ىذا المقرر اليام، اجتمع 

مرتين في دورتين عاديتين ومرة في دورة استثنائية عمى  مركزية والتنمية المحميةالال
المستوى الوزاري. وعمى الرغم من أن ىذا التقرير يركز أساسًا عمى الدورة العادية الثانية 

، فإنو يذّكر بمكاسب الدورات الالمركزية والتنمية المحميةلموزراء األفريقيين المعنيين ب
 السابقة. 

 :كاسب الدورات السابقةم
في ياوندي بالكاميرون. وتبعتيا،  1117في مايو  ىعقدت الدورة الوزارية العادية األول -1

، دورة استثنائية بنفس المدينة. سمحت الدورة العادية المنعقدة في 1101في سبتمبر 
بإقامة قاعدة لمتشاور وصياغة السياسات، بينما سمحت الدورة االستثنائية  1117مايو 

باستكمال المنظومة القانونية والمؤسسية ليذا المؤتمر.  1101المنعقدة في سبتمبر 
خالل ىذه الدورة االستثنائية، تم بالفعل اعتماد النظام األساسي المعدل، والخطوط 
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وتبني مساىمة مالية سنوية.  ،إنشاء مقر دائم أالتوجييية لخطة عمل استراتيجية، ومبد
ؤتمر بإطار لتشغيمو صادقت عميو الدول األعضاء. وسمحت دت المإن ىذه المكاسب أمّ 

 لو كذلك بالتوجو نحو آفاق جديدة فتحتيا أمامو الدورة الثانية. 
 :نتائج الدورة العادية الثانية

 ممؤتمر األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحميةعقدت الدورة العادية الوزارية الثانية ل -2
، 1103يورية موزمبيق التي تتولى رئاستو حتى في جم 1100أغسطس  01إلى  7من 

وذلك تحت موضوع "تمويل الالمركزية وتقديم الخدمات العامة والتنمية المحمية". وعمى 
االتحاد ، فقد استفادت ىذه الدورة من دعم مفوضية تينالسابقتين لوزاريتين اغرار الدور 
من قبل يع المستويات، وعمى جمإلى جانب مشاركة واسعة التي شاركت فييا  األفريقي

وىي : جنوب أفريقيا، الجزائر، أنجوال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الدول األعضاء 
الكاميرون، جميورية الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، الجابون، غانا، غينيا، كينيا، 
، ليبريا، مدغشقر، جميورية مالي، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، السنغال، جنوب السودان

، الجميورية العربية الصحراوية ىتنزانيا، تشاد، توجو، جميورية أفريقيا الوسط
الديمقراطية، جميورية الكونغو الديمقراطية. وتدل أىمية ىذه المشاركة عمى درجة تقبل 

 عضاء لسياسات الالمركزية.األدول ال
ووسائل تحسين سبق ىذه الدورة الثانية، عقد اجتماع لمخبراء بحث خالل يومين سبل  -3

بعض المبادرات  اتخاذ وقام كذلك ب .تمويل الالمركزية والخدمات العامة والتنمية المحمية
بغية تقدم برنامج الالمركزية في الدول األعضاء. واعتمدت الدورة الثانية مقررات ىامة 
يعكسيا إعالن مابوتو. وعمى إثر المناقشات المعمقة والصريحة حول المسائل المسجمة 

عبر عن اإلرادة السياسية يعمال، اعتمدت الدورة الوزارية الثانية إعالنًا ىامًا األجدول  في
دراج إشكالية الالمركزية والحوكمة المحمية بصفة  تينالسابقتين في تجسيد نتائج الدور  وا 

 لمحوكمة عمى مستويات متعددة.دائمة في البرنامج القاري 
ة بالتسيير الداخمي )انتخاب ىيئة مكتب جديدة عالوة عمى تفعيل بعض المقررات المتعمق -4

لممؤتمر، اعتماد قواعد اإلجراءات، تعيين ىيئة تنفيذية دائمة، اعتماد خطة استرايتيجية 
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طويمة األمد وشروط تنظيم المؤتمرات الوزارية في البمدان المستضيفة، وتعيين مدينة 
(، وجو  1103مة في أغسطس كوتونو في بنين الستضافة الدورة الوزارية العادية القاد

 اعالن مابوتو الختامي نداًء من أجل: 
  إعداد ميثاق أفريقي حول قيم ومبادئ ومقاييس الالمركزية والحوكمة المحمية والتنمية

 المحمية بصفتيا أداة قانونية قارية ممزمة؛ 
 نشر "تقرير حول وضع الالمركزية والحوكمة" في أفريقيا ، مرة كل ثالث سنوات؛ 
 مة نظام قاري لمعرفة التقدم المحرز في مجال الحوكمة المحمية؛إقا 
  اعتماد "يوم أفريقي لالمركزية والحوكمة المحمية والتنمية المحمية"، كآلية لتتويج الجيود

 المبذولة عمى المستوى المحمي بغية تحسين ظروف معيشة السكان األفريقيين؛
 وضوع المؤتمر حول "تمويل الالمركزية إعداد وثيقة تحدد المبادئ التوجييية لتنفيذ م

 وتقديم الخدمات العامة والتنمية المحمية"، من جانب الدول األعضاء.
في  وإن نجاح الدورة العادية الثانية يبرىن عمى حسن إدارة المؤتمر الذي تندرج مقررات -5

ن  حاد األفريقي حول القيم المشتركة، التي تدعمو بفضل الحوكمة المحمية.برنامج االت وا 
في إطار المجان الفنية  ةنيائيبصفة د ستجيالمؤسسي ليذا المؤتمر رابط مسألة الت

المتخصصة. ومنذ اآلن فإن تنفيذ مقررات المؤتمر تعتبر أساسية بالنسبة لسير أنشطتو. 
 وستعكف المفوضية عمى مرافقة دولنا األعضاء في ىذا االتجاه.

، ممؤتمر األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحميةفي الواقع، فإن الدورة العادية الثانية ل  -6
 االتحاد األفريقيالمنعقدة في مابوتو في أغسطس الماضي، والتي شاركت فييا مفوضية 

ىذا المؤتمر بين المفوضية و عمى مستوى الخبراء والوزراء، كانت مناسبة لتعميق التعاون 
السنتين الماضيتين، بفتح الطريق وقد سمح ىذا التعاون الذي تدعم بقوة خالل الوزاري. 
ياكل االتحاد في إطار تنفيذ اإلطار الجديد لمجان الفنية بيالمؤتمر رابط أمام ت

 . ASSEMBLY/AU/DEC.158 (VIII)المتخصصة، تنفيذًا لممقرر المذكور أعاله
 ــــــــ
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 رة العادية الثانية لممؤتمر األفريقي الدو 
 لالمركزية والتنمية المحمية     

 1100أغسطس  01مابوتو، موزمبيق 
 
 

 اإلعالن الختامي
 

فععي دورة داديععة بععالمركز الععدولي لممععؤتمرات  لمععؤتمر األفريقععي لالمركزيععة والتنميععة المحميععةااجتمعع  
 .  1100أغسطس  01 ، يومقموزمبيبجمهورية مابوتو، رتو شيسانو، في يجواكيم الب

 
دقعععدت  ععععرة العععدورة بالردايععععة السعععامية لدوامععععة السععععيد ارمانعععدو إيميميععععو جيبعععوزا ، ر ععععيس جمهوريععععة 

، وزيعرة إدارة الدولعة لجمهوريعة موزمبيعق ور يسعة لوموزمبيق، وبر اسة السعيدة كارميميتعا ريتعا ناماشعو 
 المؤتمر األفريقي لالمركزية والتنمية المحمية.

 
بنععين، ، الجزا ععرأنجععو ،  ر وزراء ورؤسععاء وفععود مععن البمععدان اوتيععةي جنععوب أفريقيععا،حضععر المععؤتم

جعععابون، غانعععا، غينيعععا البوتسعععوانا، بوركينعععا فاسعععو، الكعععاميرون، الكوناعععو، كعععوت ديدعععوار، جيبعععوتي، 
كوناكري، كينيا، ليبريا، مدغشقر، جمهوريعة معالي، موزمبيعق، ناميبيعا، النيجعر، الجمهوريعة العربيعة 
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 ،، جمهوريععععة الكوناععععو الديمقراطيععععة، تنزانيععععاىاوية الديمقراطيععععة ، جمهوريععععة أفريقيععععا الوسععععطالصععععحر 
 د، توجو، السناال وجنوب السودان.تشا
 

 نوتععا تميععزت الجمسععة ا فتتاحيععة بومععس مععداوالتي كممععة ترحيععب مععن حععاكم مععابوتو السععيدة لوسععيميا
وزيععرة إدارة   ناماشععولوارميميتععا ريتععا  امععا، كممععة ترحيععب مععن وزيععر إدارة الدولععة لموزمبيععق السععيدة ك

كممعععة ر عععيس  ،الدولعععة لجمهوريعععة موزمبيعععق ور يسعععة المعععؤتمر األفريقعععي لالمركزيعععة والتنميعععة المحميعععة
، الوطعاب ا فتتعاحي لمدوضعة الشعؤون السياسعية  االمؤتمر المنتهية و يتع  السعيد مرافعا حميعدو يايع

الوطععععاب ا فتتععععاحي الرسععععمي لععععر يس نر، يلمدوضععععية ا تحععععاد األفريقععععي السععععيدة جوليععععا دولععععي جععععو 
جمهوريععة موزمبيععق فوامععة السععيد ارمانععدو ايميميععو جيبععوزا الععري ألقععاة ممثمعع  ر ععيس الععوزراء معععالي 

 .يداسيو دميالسيد إيريس بون
 

 ت األعمال بما يلي:توج  
 

  تشكيل مكتب تنديري جديد لممؤتمر لمسنوات الثالث القادمة؛ 
  بما يميي اتوار ثمانية مقررات تتعمق 

 تعيين نواب الر يس الممثمين لألقاليم الجارافية الومسة ألفريقيا؛ -
الميثععععاق حععععول القععععيم والمبععععادئ والمواصععععدات الواصععععة بالالمركزيععععة والحوكمععععة  -

 المحمية والتنمية المحمية؛
 قوادد اإلجراءات لممؤتمر؛ -
 ؛1112 – 1100وطة العمل ا ستراتيجية الطويمة األمد لممؤتمر لمدترة  -
فتعععر ا دبعععاء المتعمعععق بتنتعععيم لقعععاءات المعععؤتمر األفريقعععي لالمركزيعععة والتنميعععة د -

 المحمية؛
إدععداد وثيقععة لتوجيعع  دمعععل المععؤتمر بشعععن تنديععر موضعععوا المععؤتمر فععي البمعععدان  -

 األدضاءي "تمويل الالمركزية وتقديم الودمات والتنمية المحمية"؛
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 والتنمية المحمية؛إقامة يوم أفريقي حول الالمركزية والحوكمة المحمية  -
 تعيين البمد الري سيستضيف الدورة العادية الثالثة لممؤتمر؛ -
 

 القرارات المتخذة خالل المؤتمر:
 : قععرر المععؤتمر أن يتععولى كععل إقمععيم تعيععين نا ععب ر ععيس  تعيــين اــواب الــرخيس الخم ــ

يكون دضوًا فعي المكتعب التنديعري لممعؤتمر يقعوم  بتنشعيط  وتنسعيق دمعل المعؤتمر فعي 
يمععع  الجارافعععي، ويعععرأس ا جتمادعععات، ويكعععون مسعععؤوً  أمعععام العععر يس، ويعمعععل دمعععى إقم

تعزيعععز دالقعععات العمعععل مععع  المجمودعععات ا قتصعععادية اإلقميميعععة، وا تحعععادات اإلقميميعععة 
المحمية المنتوبة، وغير رلك من المؤسسات اإلقميمية الموتصة في مجعال الالمركزيعة 

 والحوكمة المحمية والتنمية المحمية؛
 لميثـــاو حـــول بـــيو ومبـــادئ وموايـــاات الالمرلزيـــ  والحولمـــ  المحليـــ  والتاميـــ  ا

قرر مؤتمر الوزراء الشروا في إدداد  رة الوثيقعة القانونيعة األفريقيعة، وكمعف  المحلي :
 ، بهرا األمر؛مدوضية ا تحاد األفريقير يسة المؤتمر بإبالغ 

  :بهعرا اإلدعالن،  ةقرر المؤتمر ادتماد قوادد إجراءات الممحقعبواعد إجراءات المؤتمر
. ثععم كمععف ر يسععة المععؤتمر 1100أغسععطس  01دول سععريان المدعععول فععي تععدمععى أن 

دمععى المجمععس التنديععري  العرضععه مدوضععية ا تحععاد األفريقععيإلععى  ابإرسععال نسععوة منهعع
 حسب اإلجراءات الجاري العمل بها؛

 ــ  األمــد للاتــرة خطــ  عمــل المــؤتمر اال ــتراتيجي  الط قععرر  : 3132 – 3122ويل
-1100مؤتمر الوزراء ادتماد وطة العمل ا ستراتيحية الطويمة األمد لممؤتمر لمدتعرة 

، كمععا  ععي مرفقععة بهععرا اإلدععالن، دمععى أن تصععبل سععارية المدعععول اتبععداًء مععن  1112
. ثععم كمععف ر يسععة المععؤتمر بإرسععال نسععوة مععن وطععة العمععل إلععى 1100أغسععطس  01

 حسب اإلجراءات الجاري العمل بها. ا تحاد األفريقي مدوضية
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بإدعععداد  ،بإشعععراف معععن ر يسعععة المعععؤتمر كمعععف المعععؤتمر أيضعععا األمانعععة التنديريعععة الدا معععة
برنعام  لتنديعر  عرة الوطعة ا سعتراتيجية وبعععن تعرضعها دمعى المكتعب التنديعري لممععؤتمر 

 باية ادتماد ا بعد التشاور م  البمدان األدضاء.
 قععرر المععؤتمر ادتمععاد دفتععر األدبععاء عبــاء المتعلــو بتالــيو لقــاءات المــؤتمر: دفتــر األ

هعععرا اإلدعععالن، وأن بتعععدابير تنتعععيم دورات المعععؤتمر كمعععا  عععو مرفعععق المًحعععدد ل المعععركور
لممعععؤتمر. ثعععم كمعععف ر يسعععة  الرابععععة يصعععبل سعععاري المدععععول ابتعععداًء معععن العععدورة العاديعععة

حسعععب  مدوضعععية ا تحعععاد األفريقعععي إلعععى األدبعععاء المعععؤتمر بإرسعععال نسعععوة معععن دفتعععر 
 اإلجراءات الجاري العمل بها.

   : تمويـل الالمرلزيـ  وتقـديو الخـدماتوثيق  العمل الخايـ  بـالمؤتمر حـول مو:ـو 
ـــ  ـــ  المحلي قعععرر المعععؤتمر إدعععداد وثيقعععة لتوجيععع  دمعععل المعععؤتمر بشععععن تنديعععر   : والتامي

لممععؤتمر بإدععداد وطععة موضععوا المععؤتمر فععي البمععدان األدضععاء. وكمععف األمععين الععدا م 
 دد ميزانيتها دمى أساس  رة الوثيقة السياسية، وبالعمل دمى تندير ا. دمل ميدانية تحً 

 : قعرر المعؤتمر  اليوو األفريقي حـول الالمرلزيـ  والحولمـ  المحليـ  والتاميـ  المحليـ
ددععا إضععداء صععباة مؤسسععية دميعع  بصععدت  حععدثًا سععنويًا أفريقيععًا جامعععًا، و العمععل دمععى 

 أن تطمب من مدوضية ا تحاد األفريقي ادتمادة رسميًا؛إلى المؤتمر  ةر يس
  بــرر المــؤتمر فــي األخيــر عقــد دورتــق العاديــ  القادمــ  فــي لوتواــو  باــين   فــي

دمعععى أن يعععتم تحديعععد تاريوععع  بالتعععدقيق بععععد التشعععاور بعععين ر يسعععة    3122أغ ـــطس 
 المؤتمر وسمطات البمد المضيف.

 يد للمؤتمر:الجدالتاايذي تشليل الملتب 
بعد إبراز الدور الكبير الري لعب  الكاميرون من والل السيد مرافا حميدو يايا وزير الدولة ووزيعر 
إدارة األراضعععي والالمركزيعععة، العععر يس المنتهيعععة و يتععع  لممعععؤتمر، دمعععى العمعععل العععري قعععام بععع  وعععالل 

الجديععد لممععؤتمر ديععري التنو يتعع  التععي دامععت منععر تعسععيس المععؤتمر، قععام المععؤتمر بتشععكيل المكتععب 
 دمى النحو اوتي ي
 موزمبيق  ي الر يس -
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 نواب الر يس الممثمون لألقاليم الجارافية الومسة ألفريقياي -
o )الجزا ر    )شمال افريقيا 
o )السناال   )غرب أفريقيا 
o )أنجو      )الجنوب األفريقي 
o )الكاميرون )وسط أفريقيا 
o )جيبوتي   )شرق أفريقيا 

 
دعن تقعدير م  الالمركزيعة والتنميعة المحميعةأدرب، الوزراء األفريقيعون المعنيعون ب في وتام أدمالهم،

البالغ لكرم الضيافة التعي حتعوا بهعا  عم والوفعود المرافقعة لهعم، وعالل إقعامتهم فعي معابوتو. وأدربعوا 
 المنتهية و يت . المؤتمر ر يس الري قام ب  كرلك دن سرور م لجودة العمل 

 
نانهم البالغ لدوامعة السعيد أرمانعدو إميميعو جيبعوزا، ر عيس جمهوريعة موزمبيعق، و كرا أدربوا دن امت

، دمععى ، وزيععرة إدارة الدولععة لموزمبيععق اناماشععولو كارميميتععا ريتععا  ووجهععوا تهععان هم الوالصععة لمسععيدة 
 .لالمركزية والتنمية المحميةمسا متها في إنجاح الدورة العادية لممؤتمر األفريقي حول ا

 
  1100أغسطس  01وتو في حرر في ماب

 
 المؤتمر     
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