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 /DEC.460 (XX)ASSEMBLY/AU تقرير المفوضية عن تنفيذ مقرر المؤتمر
 المحمية في إطار االتحاد األفريقي معاتتجمبشأن إنشاء مجمس أعمى لم

 
المجتمعددات تمثيددل  بشدد نASSEMBLY/AU/DEC.460(XX)  للمقددرر المددمتمربعددد امتمدداد  .1

مد  جمهوريدة السدن ال  مفوضدية  بالتعداون االتحاد األفريقي ، نظمدت الأجهزة المحلية في 
فبرايددر فددي دا ددار، السددن ال. و ددان  26-25 ييددوممنهددا األولدد  جددرت . استشدداراتثددالث 

مددر ،األ العديددد مددن أصددحاب المصددلحةوجمدد  .  لتبددادل األف ددارجلسددة مجددرد هددذا الحدددث 
. تجدددر دى إلدد  إنشددام مجمومددة ممددل  حددول الموضددوع مددن سبددل جمهوريددة السددن الأالددذى 

 مجمومدة ام فدي مدن مفوضدية االتحداد األفريقدي  دانوا أمضد مدوظفين اإلشارة إلد  أن ثالثدة
 العمل.

التحاد األفريقدي م اار ق العمل مرتين سبل االجتماع االستثنائي الثالث لممتمر وز يفر  اجتم  .2
 4-1 مددددددن، وثانيدددددا، 2013يونيددددددو  8-4 مدددددنحدددددول الالمر زيدددددة والتنميددددددة المحليدددددة، أوال 

 العمددل فدديالهدددم مددن هددذم االجتمامددات  تمثددليو فددي دا ددار ، السددن ال.  2013أغسددطس 
 للبحث . سدم اإلطار المفاهيمي سلطات المحليةلمجلس األمل  للار المفاهيمي لاإلطمل  

مدمتمر وزرام االتحداد االفريقد  العمل إل  االجتماع االسدتثنائي الثالدث ل مجمومة من سبل 
سدددددبتمبر  14-9 مددددنفددددي دا دددددار، السددددن ال  المنعقدددددالمر زيددددة والتنميددددة المحليدددددة لحددددول ا
2013. 

الدذى تدم ملد  العمدل  ،مدن بدين أمدور أخدرى ،ي ، أثن  المدمتمراإلطار المفاهيم بحثبعد  .3
فدي ينداير  السياسدية  صدن أجهدزة بتقدديم الوثيقدة إلد     مليد..  مدا أوصد  صدادقإنجدازم و 

إنشددام المجلددس األملدد  المقتددرح للسددلطات المحليددة، فضددال مددن تحديددد  ليدددة  2014مددام 
االجتمدددداع  المفوضدددية، مقددددت  لتمويدددل المسدددتدام بفعاليدددة و فدددامة . لالمتثدددال للتوصدددياتا

 ليدة فدي دا دار ، السدن ال لمناسشدة  2013أ تدوبر  30-28 مدنالعمدل  لمجمومدة الثالث 
 معلومات حول: المرفق . يوفر اإلطار المفاهيمي التمويل

 ؛المقترح نشام المجلس األمل  للسلطات المحلية مبررات إو ( سياق 1) 
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 ؛داخلياً قيا و التي توجد في أفري النقاط المرجعية(  2) 
 ؛المقترحودور المجلس األمل  للسلطات المحلية  صالحيات( 3) 
وغيدددرم مدددن السدددلطات المقتدددرح ( العالسدددات بدددين المجلدددس األملددد  للسدددلطات المحليدددة  4) 

 ؛الفاملة  المحلية األفريقية
 ؛المقترحتش يل وهي ل المجلس األمل  للسلطات المحلية  حول( األف ار الرئيسية 5) 
 ؛ المقترحلمجلس األمل  للسلطات المحلية ل يالرئيس مقرالو  الموس (  6) 
 .فعالية و فامةتش يل. ب من أجلبعض التوصيات المالية و (  7)

 
المر زيدددة بشددد ن ال األفريقددديمدددمتمر وزرام االتحددداد ، تمشددديا مددد  توصددديات المفوضدددية تدددود .4

التحددداد لن  القدددرار تددددمم أجهدددزة صدددأن   ،المرفقدددة المقدددررات، وفدددي سدددياق والتنميدددة المحليدددة
تلتدددزم و . المقتدددرح المجلدددس األملددد  للسدددلطات المحليدددةإنشدددام  ،فريقدددي مدددن حيدددث المبددددأاأل

لتحديددد  ليددة تمويددل الجاريددة عمليددة النتددائ   مددن 2014تقريددر فددي يوليددو بتقددديم المفوضددية 
لدن    ن إنشدام مثدل هدذا الجهداز االستشداري بد تعتقدد المفوضدية جازمدةسليمة ومسدتدامة . 

نمددا ، و محلدديوأسدداس محتددوى إلدد  فتقددر الددذى ي الناشدد الرشدديد  الح ددم  هي ددل  فقددط يعددزز  ا 
 . للشعوباتحاد أفريقي  ساهم بش ل  بير في تحقيق رمية ي

- 
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 مقدمة: غرض الورقة المفاهيمية

المرجعية  نقاطهذم الورسة المفاهيمية نظرة مامة حول بعض التف ير في الخلفية والتضمن ت .1
والمناسشات التي جرت حول جدوى وضرورة مجلس أمل  للسلطات المحلية ضمن منظومة 

  م لالتحاد األفريقي.الح
   

ما إذا  انت ثمة حاجة الحتضان صوت السلطات . هو طرحوالسمال الرئيسي الذي يتعين  .2
ذا  ان  المحلية األفريقية في منظومة الح م لالتحاد األفريقي، وهي لت. مل  وج. أحسن؟ وا 

 الجواب نعم، فما هو الش ل الذي ينب ي أن يتخذم ذلك.
 

لمجلس أمل  للسلطات المحلية في أفريقيا، ينب ي مالحظة المحطات ومند تتّب  خلفية ف رة  .3
 التالية:

 
في  2005خالل الممتمر الت سيسي للمدن المتحدة والح ومات المحلية في أفريقيا في  ( أ

سانجو ألول مرة ف رة مثل هذا باشواني )جنوب أفريقيا(، أثار الرئيس النيجيري أو 
 المجلس.

فريقية في نيروبي ) ينيا(، ُأسندت إل  سيادة المدن ، خالل سمة المدن األ2006في  ( ب
المتحدة والح ومات المحلية في أفريقيا مهمة متابعة االستراح المتعلق بالمجلس األمل  

 م  االتحاد األفريقي؛
، انعقد اجتماع بين الرئيس واألمين العام للمدن المتحدة والح ومات المحلية 2007في  ( ج

األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، حول االستراح من بين أمور األفريقية ومفوضية االتحاد 
 أخرى؛
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، مند افتتاح التحضيرات للقمة السادسة للمدن األفريقية في د ار، السن ال، 2012في  ( د
تعهد فخامة الرئيس السن الي ما ي سال، بإدراج االستراح المتعلق بمجلس أمل  

رمسام دول وح ومات االتحاد  للسلطات المحلية في جدول أممال اجتماع ممتمر
 ؛2012األفريقي في يوليو 

، مند افتتاح التحضيرات للقمة السادسة للمدن األفريقية، الحظ اإلمالن 2012في  ( ه
نشام مجلس أمل  السادسة للمدن األفريقية " 2012الختامي لقمة  الحاجة إل  امتماد. وا 

 للسلطات المحلية في االتحاد األفريقي؛
مقب استراح أدرجت. جمهورية السن ال في جدول األممال، أحاطت ، 2013في يناير  ( و

ممتمر االتحاد األفريقي لرمسام الدول والح ومات ملما باستراح الرئيس ما ي سال 
وطلبت أن ُتجري السن ال والمفوضية مزيدا من المشاورات ليتسن  تقديم تقرير شامل 

 .2014إل  سمة االتحاد األفريقي في  يناير 

 

ذاتها، طلب المجلس التنفيذي من مفوضية االتحاد األفريقي "رف   2013مة يناير س خالل .4
ثار آلتقرير من الفرص المتاحة لتحقيق االستراح وسابلية تنفيذم وجدوام و ثارم، بما في ذلك ا

 المالية"

 مجمس أعمى لمسمطات المحمية؟مبررات إنشاء اق و ميثما هو ال –ألف 

دولة  55 بيندولة من  54مثل يُ لح م حيث ساريًا أمل  امتمد ل حفالً يش ل االتحاد األفريقي م
ذات سيادة في أفريقيا. وبامتبارم منظمة سارية تمثل أفريقيا في المسرح الدولي، يشمل أحد أدوارم 
الرئيسي إرشاد وسيادة القارة نحو تحقيق تطلعها إل  الح م الرشيد والتنمية واالستقرار والسلم 

 واألمن. 
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شارة إل  أن وثائق سياسة حاسمة، مثل الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات تجدر اإل .5
والح م والميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة واإلدارة العامتين، تش ل معالم هامة ستتطلب 

 المشار ة النشطة في السلطات المحلية األفريقية وتقديم الدمم لها.
   

يقية موحدة، مت املة، مزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها ال يم ن تحقيق رمية سارة أفر  .6
ستراتيجية مل  الساحة العالمية، تحقيقا  امال بدون إدماج السلطات المحلية اوتلعب دورة 

أن إذ في مملية اتخاذ القرار ألجهزة صن  السياسة لالتحاد األفريقي. إضافة إل  ذلك، 
الواليات المتحدة األفريقية فحسب، ول ن  إسامةفي الهدم النهائي لالتحاد األفريقي ال يتمثل 

مل  للسلطات المحلية تنفيذ مثل هذم األمجلس الوحدة الشعوب، سيضمن تحقيق أيضا في 
 الرمية.

 
حول النقاش ال بير  2007تم تجسيد مفهوم "اتحاد الشعوب" باستدار في إمالن أ را لعام  .7

 ول والح ومات بما يلي:بش ن ح ومة االتحاد، حيث أسر ممتمر رمسام الد
 

"أهمية إشراك الشعوب األفريقية بغية ضمان كون االتحاد األفريقي اتحادا لمشعوب 
وليس مجرد "اتحاد لمدول والحكومات" ، وكذلك األفريقيين في المهجر، في عمميات 

 التكامل االقتصادي والسياسي لمقارة.
 

لية والح ومات المحلية هيئات شري ة ن السلطات المح و إن االمترام بفسبق، انطالسًا مما  .8
م مِّلة ضرورية ال غن  منها لتحقيق أهدام ومبادئ ووثائق االتحاد األفريقي يش ل خطوة 

 هامة نحو تحقيق الهدم النهائي التحاد للشعوب.
   

اإلشارة إل  أن.، في الوست الراهن، ال يوجد أي هي ل داخل االتحاد األفريقي يمثل تجدر  .9
ت الشعوب مل  الصعيد المحلي من خالل سادتهم المنتخبين محليا بش ل صريح صو 
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والسلطات المحلية. ومل  الرغم من أن ثمة فعال هيا ل مل  الصعيد القاري تناصر مسائل 
التنمية المحلية والالمر زية والح م المحلي، مثل ممتمر االتحاد األفريقي الوزاري حول 

المتحدة والح ومات المحلية في أفريقيا، غير أن هذم الالمر زية والتنمية المحلية، والمدن 
الهيا ل ال تحتضنها منظومة الح م لالتحاد األفريقي بامتبارها الممثلة المباشرة للشعوب 
مل  الصعيد المحلي. وحت  أجهزة مثل البرلمان األفريقي والمجلس االستصادي واالجتمامي 

 ل  الصعيد المحلي.والثقافي لالتحاد األفريقي، ال تمثل الشعوب م
 

لوحظ ت ير في مشهد الح م في أفريقيا. فلقد اتخذ االنتقال الديمقراطي في أفريقيا منذ  .11
ستينات القرن الماضي أش اال مختلفة. ويتمثل أحد العناصر خمسينات و  االستقالل في 

ية في مدد الرئيسية لهذم العملية االنتقالية في ترسية وتعميق الديمقراطية المحلية والالمر ز 
 بير من الدول األمضام. فمنذ تسعينات القرن الماضي، تتبوأ الالمر زية والح م المحلي 

 بش ل متزايد مر ز الصدارة في منظومة الح م في بلدان وأساليم القارة بصفتها الفردية.
 

دولة  30يتجل  هذا المشهد السياسي المت ير للح م في القارة حاليا في أن ما يزيد مل   .11
دور الح ومات والسلطات المحلية في دساتيرها. بإدماج ت ساموا في االتحاد األفريقي مض

ونظرا لهذا التعميق في العملية الديمقراطية، برز داخل نظام الح م الرسمي لالتحاد األفريقي 
مدد من الضرورات المحتمة تنادي بالحاجة إل  بيان واحتضان صوت وتمثيل الشعوب 

 مل  وج. أفضل من خالل السلطات المحلية. مل  الصعيد المحلي 
 

سلطة محلية تتخذ  150000ينب ي إبراز المعالم التالية. أوال، تحتضن أفريقيا ما يتجاوز  .12
أش اال مختلفة. وال يم ن بعُد تجاهل هذم اآلالم من ال يانات التي تمثل أدن  مستويات 

را حيويا للمعارم والموارد التي الح م وأسربها من الشعوب. تمثل هذم السلطات المحلية مصد
 ت تسي أهمية أساسية ألجندة السياسة لالتحاد األفريقي.
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ثانيا، مالميا وداخل االتحاد األفريقّي، ثمة امترام متزايد ب ن األهدام والمقاصد  .13

اإلنمائية ال يم ن بلوغها بدون مساهمة ودور نشطين للسلطات المحلية. وهذا المستوى من 
جرام مطابقة األهدام الح م هو األن سب لفهم مسائل الح م المحلي والتدخل فيها، وا 

 اإلنمائية م  المستويات العليا. 
 

ثالثا، يعتبر التحول الحضري بش ل خاص ضرورة محتمة في أفريقيا تتطلب استجابة  .14
% من جمي  األفريقيين 40، أشارت التقديرات إل  أن سرابة 2010سارية حاسمة. في 

دن. يجلب التحول الحضري في  ن واحد فرصا وتحديات هائلة تحتاج إل  يقيمون في الم
استجابات في مجالي التنمية والح م مل  مستوى االتحاد األفريقي. تش ل المدن والمناطق 
الحضرية في بعض البلدان األفريقية محر ات للنمو، ول ن أيضا مرا ز لفقر وتفاوت مثيرين 

 للقلق.
 

 ام واألمن أمرا حاسما لرمية أفريقيقارة وتهيئة وحفظ ظروم السلاليعتبر تحقيق استقرار  .15
مزدهرة وموحدة. يتعين مل  السلطات المحلية االضطالع بدور خاص في بيئات النزاع وما 

احتماالت  م بعد النزاع. فهي تقم مل  خط المواجهة في م افحة تحديات النزوح والهجرة 
ألفريقي إل  االمترام بالدور الخاص والحاسم مالية لنشوب النزامات. يحتاج االتحاد ا

للسلطات المحلية في تعزيز السلم واألمن مبر القارة لمن  أزمات النزاع، وتصحيحها 
مادة إممار بيئة أفضل في فترة ما بعد النزاع.    والتخفيم من مواسبها وا 

 
ية األفريقية اإلدارة الحصيفة والمستدامة للموارد الطبيعية والبيئية والمعدن ال تحقق .16

المتناهية بدون دور واضح للسلطات المحلية. وترتبط بهذا التحديات المقترنة بت ير المناخ. 
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تتطلب سرارات السياسة الح ومية مل  الصعيدين القاري واإلسليمي وحت  مل  الصعيد 
 الوطني تدخال مباشرا من القادة المحليين والسلطات المحلية.

 
توسي  وتعميق المشار ة الديمقراطية مل  أمل  مستوى االتحاد  وأخيرا، ال يم ن لمتطلَّب .17

األفريقي أن يعود بالفائدة إال من خالل تحسين نومية الح م مل  الصعيد القاري. تتاح 
لرمسام الدول والح ومات فرصة التعرم مل  األوضاع مل  نحو أفضل من خالل 

مستوى. وهذا يعني أيضا أن  الصوت والتمثيل المباشرْين للسلطات المحلية مل  أمل 
المجتمعات المحلية ست ون ممثَّلة بش ل مباشر وأن الحوار بين الممثلين الوطنيين والمحليين 
سي ون أ ثر دسة لما في. مصلحة التنمية والسلم واألمن واالستقرار في أفريقيا مل  وج. 

  العموم.
 

 عمى لمسمطات المحمية؟المرجعية في أفريقيا ودوليا لمجمس أ نقاطماهي ال  -باء 

نفذ بعض البلدان الف رة الرائدة المتمثلة في مجلس أمل  للسلطات المحلية. تفي أفريقيا،  .18
في  1992استحدثت مالي، مل  سبيل المثال، مجلسا أمل  للسلطات المحلية في فقد 

ة. فليس دستورها بامتبارم الهيئة الوطنية التي تمثل جمي  المستويات الوطنية الفرمية للح وم
بش ن لهذا المجلس العالي أو األمل  صالحية تداولية، ل ن صالحيات استشارية هامة 

المسائل ذات الصلة بالح ومة المحلية. ُيلزم الدستور الح ومة المر زية بمشاورة المجلس 
 األمل  وأخذ المشورة من..

 
مجلس ، أجاز االتحاد االستصادي والنقدي ل رب أفريقيا إنشام 2011في مايو  .19

للح ومات المحلية من سبل سمة رمسام الدول والح ومات. وال رض من هذا المجلس هو 
الحصول مل   رام أوس  نطاسا حول مسائل الح ومة المحلية والالمر زية داخل االتحاد 
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والنظر في جمي  المسائل التي من ش نها أن تمثر مل  الح م المحلي نتيجة لقرارات 
 ت داخل مجمومة شرق أفريقيا إلنشام هي ل مماثل.االتحاد. تجري المشاورا

 
في أوروبا، توجد هيئتان تمثالن صوت الشعب مل  المستوى المحلي في المحافل  .21

القارية )انظر الملحق(. وَأْسدم هيئة تمثل السلطات المحلية مل  الصعيد القاري في أوروبا 
ممتمر السلطات المحلية هي ممتمر السلطات المحلية )أميدت تسميتها فيما بعد لتصبح 

ضمن مجلس أوروبا. والهيئة الثانية الممثلة للسلطات  1975واإلسليمية( الذي أنش  في 
 .1994المحلية في أوروبا هي لجنة االتحاد األوروبي لألساليم، التي أنشئت في 

 
يتضح من التجربتين األفريقية واألوروبية أن ثمة سوابق لف رة مجلس أمل  للسلطات  .21

دروس مستفادة من هاتين التجربتين. فثمة إم انية لعب السلطات استخالص ية ويم ن المحل
 را مضيفا للقيمة.المحلية في أفريقيا دو 

 ما هو التفويض والدور المذان ينبغي إسنادهما إلى المجمس األعمى؟ –جيم 

تجربة بعد االسترشاد بتجارب بعض البلدان األفريقية والتجربة اإلسليمية األفريقية وال .22
األوروبية، فنقطة االنطالق في مجال السياسة ينب ي أن ت ون في إيجاد الوسائل المبت رة 

 ال فيلة بتعزيز وتعميق أبعاد المشار ة الديمقراطية لمنظومة الح م لالتحاد األفريقي.
   
دولة مضوا أساس وسيادة منظومة الح م الحالية لالتحاد األفريقي.  54تش ل سيادة  .23

ة مجلس أمل  للسلطات المحلية إل  ت ملة صفة ودور رمسام الدول والح ومات وترمي ف ر 
 من خالل إضافة القيمة من منظور الشعوب مل  المستوى المحلي.

 
لمجلس األمل  للسلطات المحلية لالتحاد األفريقي لالتفويض الرئيسي   منينب ي أن ي .24

ة مل  الصعيد المحلي من في تمثيل الشعوب األفريقية والتعبير من صوت. بدون وساط
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خالل سلطاتها المحلية وح وماتها المحلية داخل منظومة الح م لالتحاد األفريقي. ويقوم هذا 
التفويض مل  فرضية تمثيل المصالح واالنش االت واألولويات المحلية مل  الصعيد القاري 

مة إليها،  ما بطريقة ت ّمل ممليات صن  السياسة مل  مستويات الح م العليا وتضيم القي
 تضيم القيمة إل  تنفيذ ورصد السياسات المعتمدة.

 
تمثيل الشعوب مل  الصعيد المحلي مدد ب علقيترتب مل  هذا التفويض األساسي المت .25

من األدوار المحددة األخرى ل ي يصبح المجلس األمل  ضروريا وذا جدوى. إجماال، ينب ي 
 الي:أن ت ون أدوار المجلس األمل  مل  النحو الت

 
 دور تمثيلي ( أ

 دور  سب الت ييد ( ب
 دور استشاري ( ج
 دور إسدام المشورة ( ز

 
تمثيل وجهات نظر ومصالح هو ينب ي أن ي ون أحد األدوار األساسية للمجلس األمل   .26

الشعوب باستمرار مل  الصعيد المحلي من خالل السلطات المحلية والح ومات المحلية في 
 .مسائل التنمية والح م مل  الصعيد القاري

   
ت ييد المناصرة و سب الالمجلس األمل  بدور  اضطالعبالدور التمثيلي، يرتبط و  .27

للسلطات المحلية بامتبارها ممثلة للشعوب مل  الصعيد المحلي حول مسائل الح ومة 
المحلية والح م المحلي والالمر زية داخل منظومة االتحاد األفريقي. وفي إطار دور  سب 

ة الميثاق األفريقي لالمر زية والح م المحلي والتنمية المحلية. الت ييد هذا، ستتم مناصر 
وينب ي إيالم مناية خاصة لمبادئ رئيسية مثل التفويض، الديمقراطية التشار ية والتمثيلية 

 المحلية، التمثيل واالستقاللية المالية المحلية.



EX.CL/849 (XXV) ANNEX.1 

Page 9 

 
ي التي يتعين ينب ي أن ي ون المجلس األمل  الهيئة القارية داخل االتحاد األفريق .28

مشاورتها مباشرة حول أي مس لة تتعلق بالالمر زية والح م المحلي والتنمية المحلية، وتمثر 
مل  الح ومات المحلية والمجمومات المحلية. مل  وج. الخصوص، ينب ي أن يقوم 
المجلس األمل  بتحليل أثر النصوص ووثائق السياسة لالتحاد األفريقي والمجمومات 

إلسليمية مل  صالحيات ومسموليات السلطات المحلية وما يعني ذلك في االستصادية ا
 تحسين ظروم معيشة المجمومات المحلية والشعوب. 

 
إسدام المشورة، ينب ي أن يقدم المجلس األمل   رام وتوصيات ب متعلقلافي إطار دورم  .29

يجابية ألي هي ل من هيا ل االتحاد األفريقي حول أية مس  لة ذات صلة ذات جدوى ونيرة وا 
بالح ومة المحلية والالمر زية والح م المحلي والمجمومات المحلية والتنمية المحلية. مل  
سبيل المثال، ينب ي أن يقدم المجلس األمل  المشورة والتشجي   حول الت امل اإلسليمي 
والسلم واألمن وتعاونا أ ثر أهمية بين السلطات المحلية والمجمومات المحلية لتعزيز 

 لتضامن والصداسة بين شعوب القارة. ا
 
 

وحيث إن هيئات أفريقية مثل الممتمر األفريقي الوزاري حول الالمر زية والتنمية المحلية،  .31
والمدن المتحدة والح ومات المحلية في أفريقيا، موجودة وتعمل مل  الصعيد القاري ضمن 

عظم المهام المتعلقة بدمم "سطاع الح ومات المحلية"، فمن المتوخي أن تضطل  أدوارها بم
رام  ذات الصلة بالح ومات المحلية، السلطات المحلية، الالمر زية والتنمية المحلية. بال

 وملي.، يم ن أن ُيسَند إل  للمجلس األمل  دور أسل في الدمم البرنامجي.
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  يترتب مل  األدوار األربعة الرئيسية المبينة أن. يم ن م  ذلك أن يقوم المجلس األمل .31
بمجمومة من األنشطة المحددة والمالئمة والمستهدفة التي ال تزدوج أو تتضارب م  أنشطة 
غيرم من الهيئات القائمة. ويم ن أن تشمل هذم األنشطة، مل  سبيل المثال ال الحصر، 
رصد االنتخابات المحلية، امتماد المواثيق ذات الصلة )مل  سبيل المثال، حول التنمية 

القدرات حول التنمية المحلية، إجرام الدراسات ذات الصلة، إدارة ورصد المحلية(، بنام 
استخدام الموارد، تطوير الت امل اإلسليمي، تقاسم المعارم وأفضل الممارسات والمسامدة في 

 تسوية المنازمات بين السلطات المحلية والمجمومات المحلية.
 

في  محكومة المحمية والسمطات المحميةالعالقة بين المجمس األعمى والهيئات األخرى ل –دال 
 أفريقيا

يوجد مدد من الهيئات في الدول األمضام في االتحاد األفريقي بصفتها الفردية، و ذلك  .32
في أساليم االتحاد ومل  الصعيد القاري، تر ز مل  مسائل تتعلق بالح ومات المحلية، 

بين أمالم، تشمل األمثلة السلطات المحلية، الالمر زية، والتنمية المحلية. و ما هو م
الرئيسية الرابطات الوطنية للح ومات المحلية والهيا ل القارية مثل الممتمر الوزاري األفريقي 

ات صالحيلالمر زية والتنمية المحلية والمدن المتحدة والح ومات المحلية في أفريقيا م  
ي" من غيرها هو أنها مختلفة. وما يميز  ل واحدة من هذم الهيئات في "سطاع الح م المحل

مميزة وسابلة للتحديد، وتعمل مل   هاممحددة حسب سامدة مضوية خاصة، وتمدي أدوارا وم
 مستوى معين من سّلم الح م ويمتلك صفة سانونية )أو أية صفة أخرى( فريدة.

   
ن جمي  الهيئات الموجودة. سيمثل المجلس األمل  ملمجلس األمل  أن يختلم ايم ن  .33

السلطات المحلية من جمي  الدول األمضام في االتحاد ويضم سادتها بش ل مباشر 
إل  أن. سيندرج تحت منظومة الح م الرسمية لالتحاد األفريقي. فليس  إضافةالمنتخبين، 
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والصفة داخل نظام الح م الحالي  ةألية هيئة مل  الصعيد القاري هذا النوع من التر يب
 لالتحاد.

 
مطام المضي سدما ببراغماتية فيو  .34 ، ستدمو الضرورة إل  تحديد طرق تعاون إضافية وا 

مزيد من التوضيح حول الفرق بين المجلس األمل  والهيئات األخرى مثل المدن المتحدة 
والح ومات المحلية في أفريقيا والممتمر الوزاري األفريقي لالمر زية والتنمية المحلية التي 

اد األفريقي. في  ل األحوال، ينب ي اإلشارة ست ون جزم من اللجان الفنية المتخصصة لالتح
إل  أن.، إذا  ان الممتمر الوزاري األفريقي لالمر زية والتنمية المحلية، مل  سبيل المثال، 
يمثل الفرع المعين للدول األمضام في االتحاد األفريقي للتعامل م  الح ومات المحلية، 

 لمنتخبين مل  الصعيد المحلي.فالمجلس األمل  سيمثل مباشرة الشعوب والممثلين ا
 

 وهيكل المجمس األعمى لمسمطات المحمية ةأفكار رئيسية حول تركيب –هاء 

ل شاملة لجمي  السلطات المحلية في أفريقيا، ينب ي يمثتل ي ي ون المجلس األمل  هيئة  .35
في االتحاد  وأن يحصل مل  تمثيل مباشر للقادة المنتخبين محليا من  ل دولة مض

بقام حجم وفود/ممثلي استة  م. ومراماة لمسائل التش يل والت اليم، سي ون من الحاألفريقي
( ممثلين للسلطات المحلية من  ل 3البلدان لدى المجلس األمل  ص يرا نسبيا. إن ثالثة )
مضوا يمثلون جمي  الشعوب  162بلد يبدو أمرا معقوال. ويعني هذا أن المجلس سيضم 

 لصعيد المحلي.والح ومات األفريقية مل  ا
   
ثمة مناصر مختلفة يم ن أن يسترشد بها اختيار ممثلي الشعوب والح ومات األفريقية  .36

في االمتبار  االعناصر التي ينب ي أخذه منمل  الصعيد المحلي لدى المجلس األمل . و 
تعدد مستويات السلطات المحلية في البلدان وضمان تمثيل  ل مستوى رئيسي. والعنصر 

ي ينب ي مرامات. هو ضمان وجود تمثيل مالئم ومتوازن للسلطات المحلية اآلخر الذ
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مراماة العنصر الجنساني. فسيضمن ذلك  يالحضرية والريفية. وأخيرا، سي ون من الضرور 
تمثيل مالئم للجنسين في  ل وفد سطري. مل  سبيل المثال، يم ن أن تنص األح ام مل  

%( مل  األسل من  ل وفد سطري سي ون سيادية منتخبة محليا. 30أن مضوا واحدا )
ع السياسي أو واستلهاما للتجربة األوروبية، أيهما أنف  وأنسب: التمثيل القائم مل  التنو 

التمثيل القائم مل  ال تل السياسية في أفريقيا، ذلك أمر يحتمل النقاش في هذم المرحلة 
 الزمنية.

 
ينب ي إيالم مزيد من االمتبار لل يفية المحددة التي يتم بها تش يل  ل مجمومة من  .37

لمهمة إل  الممثلين القطريين لدى المجلس األمل . يم ن أن يتمثل أحد الخيارات في إسناد ا
الرابطات الوطنية للح ومات المحلية. واالنش ال الذي يثيرم هذا الخيار هو أن رابطات 
الح ومات المحلية في الدول األمضام في االتحاد األفريقي تمتلك صفة سانونية مماثلة 
و ثير منها تطومية. وثمة خيار  خر هو النظر في إم انية إسناد العملية االنتخابية القطرية 

تر يب الوفد إل  إدارة مشتر ة بين الوزارة المختصة المسمولة من السلطات المحلية ل
 والرابطة الوطنية للح ومات المحلية.

 
صفة ل.  ونل ي يلعب المجلس األمل  دورا ذا م زى في االتحاد األفريقي، ينب ي أن ت  .38

سادة  جهاز سياسي )استشاري في مجال صن  السياسة(. ونظر لطابع. ونطاق تمثيل
أن ي ون للمجلس األمل  ممتمر يجب سلطة محلية،  150000منتخبين محليا من أ ثر من 

مام للمنتخبين محليا. وينب ي أن يعقد هذا الممتمر التشاوري واالستشاري اجتماما ماما مرة 
في السنة مل  األسل. وحسب موارد هذم الهيئة، ي ون من األمثل مقد اجتمامات مامة أ ثر 

 مرحلة الحقة. ت ررا في
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ل لجان. في ش ينب ي إنجاز العمل الفني والسياسي في تجمعات/هيا ل أص ر حجما  .39
اللجان للقيام بهذا العمل بين دورتين مامتين ب ية بحث هذم ينب ي إنشام مدد من و 

 دالمجاالت والمسائل المواضيعية الرئيسية بش ل أ ثر تفصيال. يم ن تقسيم األمضام ال
ان: مل  سبيل المثال، لجنة للتنمية المحلية والالمر زية الضريبية وتعبئة لجمدة إل   162

الموارد؛ لجنة للديمقراطية المحلية والح م المحلي؛ لجنة لمسائل الجنسين والشباب والفئات 
 المستضعفة؛ لجنة للتضامن والتعاون والشرا ات؛ ولجنة للشمون القانونية واإلدارية.

 
إلدارة شمون المجلس األمل  بين دورتين مامتين. ينب ي أن ينب ي تش يل هيئة م تب  .41

ون الممثل من  ل إسليم من أساليم االتحاد األفريقي، ويش ل اً تضم هيئة الم تب ممثال واحد
المناصب التالية: الرئيس، النائب األول للرئيس، النائب الثاني للرئيس، النائب الثالث 

 س من بين الممثلين الخمسة المنتخبين من األساليم.للرئيس، والمقرر. وينب ي انتخاب الرئي
 

ينب ي إسناد إدارة األنشطة اإلدارية العادية للمجلس األمل  إل  أمانة يترأسها أمين مام.  .41
إل  جانب األمين العام، ينب ي أن تت ون األمانة من مدد سليل من العاملين. وينب ي أن 

الشمون السياسية، الشمون االستصادية،  ي ون همالم العاملين مسمولين من مجاالت مثل
الشمون الفنية واإلدارية. وينب ي أيضا ش ل مهام الدمم الالزمة، مل  سبيل المثال، المهام 

 المالية واإلدارية، ومهام األمن والصيانة وما إل  ذلك.
 

واألدام الممسسيين للمجلس  ةسترشد بها التر يبتينب ي أن تتمثل المبادئ العامة التي  .42
األمل  في الشمولية، التمثيل الجنساني، مشار ة الشعوب، تعميق الديمقراطية المحلية 

أحد هذم  ضيموالتمثيل اإلسليمي، الفعالية، ال فامة والموارد ال افية. وينب ي أيضا أن ي
 المبادئ القيمة إل  ممليات االتحاد األفريقي.
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 مقر المجمس األعمى –واو 

ح ومة جمهورية السن ال، من خالل االنخراط الشخصي لفخامة نظرا لاللتزام الذي أبدت.  .43
م ا، واالستعداد الذي أبدةالرئيس ما ي سال، بدمم إنشام المجلس األمل  للسلطات المحلي

 .ل. فيما بعد الستضافة مقر المجلس األمل ، تصبح السن ال خيارا سويا ومم نا  موس 
   
اد األفريقي تستضيم ماديا أجهزة وهيئات ثمة أمثلة  ثيرة أخرى لدول أمضام في االتح .44

رئيسية لالتحاد، مثل مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبرلمان األفريقي 
دراند، جنوب أفريقيا؛ المح مة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان والمجلس االستشاري يفي م

ية لحقوق اإلنسان والشعوب في بانجول، اللجنة األفريقو لم افحة الفساد في أروشا، تنزانيا؛ 
 جامبيا.

 
إذا حظي خيار السن ال  مقر للمجلس األمل  بدمم واس  النطاق، فست ون السن ال  .45

ناطقة بالفرنسية تستضيم أحد أجهزت.. تجدر اإلشارة إل  أن و في االتحاد مضو أول دولة 
ل ، و ذلك مقر إسامة السن ال سدمت مرضا لتوفير مبن  مفروش ومجهز لمقر المجلس األم

 لألمين العام.

 االعتبارات المالية لممجمس األعمى لمسمطات المحمية –زاي 

المسند إلي..  .ينب ي أن يحظ  المجلس األمل  بموارد مالئمة و افية لتنفيذ تفويض .46
وينب ي أن يسترشد نه  تعبئة الموارد مموما، والدمم المالي خصوصا، باألدوار المضيفة 

 ددة للمجلس األمل .للقيمة المح
 
غير أن.، ينب ي أن نالحظ أن االتحاد األفريقي يواج. حاليا تحديات هامة تتمثل في  .47

. وملي.، ينب ي است شام حلول 54التمويل الذاتي والمستدام من الدول األمضام الد ت مين
 مبت رة لمعالجة هذم المس لة واالحتياجات الخاصة للمجلس األمل  إل  الموارد.
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ي أن نالحظ أن االتحاد األفريقي سد ال ي ون سادرا مل  توفير ميزانية مستقلة ينب  .48

 – 2014للمجلس األمل  مند إنشائ.، حيث تم بالفعل امتماد خطت. اإلستراتيجية للفترة 
 والميزانية الموافقة لها. 2017

 
ول لخيارات المتاحة للت لب مل  هذم المعوسات، يم ن أن نتوخ  تقديم الدبالنسبة ل .49

. وخالل هذم الفترة، سيم ن أيضا 2018األمضام المعنية مساهمات طومية من اآلن حت  
الحصول مل  التمويل من الشر ام اإلنمائيين ومن سطامي الشر ات والمنظمات الخيرية. 
ن  وينب ي أن نجعل الدول األمضام تعي ب ن مليها توفير تمويل مخصص للمجلس، حت  وا 

 امدا.فص 2018 ان محدودا، من 
 

فصامدا حيث تبدأ الدول  2014من  يجيمما ل. صلة بهذم الف رة استراح ترتيب تدر  .51
األمضام بالتزام مالي متواض  تزداد سيمت. تدريجيا مل  مر الزمن. ويم ن أن يتمثل أحد 

لحضور الوفود القطرية تمويل رحالتها سيام مناصر خطة تعبئة الموارد والتمويل في طلب 
، ينب ي أن 2018. وأخيرا، حت  2018دورات المجلس األمل  حت  اجتمامات و   افة

ُيطلب من البلد المضيم الذي سيحتضن المجلس األمل  تمويل جمي  المرافق غير 
المنقولة، المقر، المتطلبات اللوجستية، ماملي الدمم المحليين، وذلك لفترة أولية تمتد لخمس 

لعرض الذي سدمت. جمهورية السن ال ل اً وفق الميزانية المالية المرفقةتم إمداد سنوات. 
 الستضافة مقر المجلس األمل  وت طية جزم  بير من نفقات التش يل في المرحلة األول . 
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 الخاتمة: بعض خطوات المضي قدما

ترى هذم الورسة المفاهيمية أن الظروم في بداية القرن الحادي والعشرين في أفريقيا  .51
المحلية والالمر زية والنهوض بهما في القارة، و ذلك لتطوير  مواتية لتعميق الديمقراطية

 .األفريقي مر ز ودور الح ومات المحلية والسلطات المحلية داخل منظومة الح م لالتحاد
 
سليمية في أفريقيا وداخل  .52 إن لف رة وتطبيق مجلس أمل  للسلطات المحلية سوابق وطنية وا 

ي تي المجلس األمل  ت ملة ألدوار الهيئات أوروبا مل  المستوى اإلسليمي. يم ن أن 
الموجودة الرئيسية مثل الممتمر الوزاري األفريقي لالمر زية والتنمية المحلية والمدن المتحدة 
والح ومات المحلية في أفريقيا، وتعميق األثر الديمقراطي والتمثيلي لالتحاد األفريقي مل  

 وج. العموم.
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 الممحق

 

المحلي  ينهيئتان تمثالن صوت الشعوب مل  الصعيد توجدوبا، خارج أفريقيا، وفي أور  .1
والقاري. تعمل هاتان الهيئتان ضمن أطر الح م لمجلس أوروبا واالتحاد األوروبي مل  

مضوا  47ويت ون من  1949التوالي. ينب ي أن نالحظ أن المجلس األوروبي ت سس في 
 27وتضم حاليا  1993يخت لعام بينما أنش  االتحاد األوروبي مل  أساس معاهدة ماستر 

 دولة مضوا.
   

إن أسدم هيئة تمثل السلطات المحلية مل  الصعيد القاري في أوروبا هي ممتمر السلطات  .2
داخل مجلس أوروبا. وسد تم توسي  نطاق الممتمر فيما بعد  1975ي أنش  في ذالمحلية ال

، امتمد ميثاق 1985وبحلول  ليشمل األساليم ثم يصبح ممتمر السلطات المحلية واإلسليمية.
 .2007أوروبي للح م المحلي الذاتي الذي حل محل. ميثاق جديد في 

 
يرمي الممتمر أساسا إل  تمثيل السلطات المحلية واإلسليمية من الدول األمضام، وت ون  .3

مقراطية مل  الصعيدين المحلي والقامدي في أوروبا. وسد ممل مل  يجهازا رسابيا للد
ض السلطة إل  المستويات المحلية واإلسليمية من الح ومات وي ون بمثابة النهوض بتفوي

، وتوفير منبر يستطي  المسمولون 2000000صوت ألساليم أوروبا وسلطاتها المحلية البال ة 
المنتخبون أن يناسشوا في. المسائل ذات االهتمام المشترك. يعتمد الممتمر سرارات و رام يتم 

 ختلم الهيئات السياسية والنظامية في أوروبا، مثل لجنة الوزرام.تقديمها بعد ذلك إل  م
 

نجازات الممتمر رصَد الديمقراطية المحلية، و ذلك االنتخابات المحلية  .4 تشمل بعض أنشطة وا 
سليمية للسلطات المحلية.  مبر أوروبا. ويدمو حاليا بش ل نشط إل  إنشام رابطات وطنية وا 

 لبنام سدرات السلطات المحلية في أوروبا. ومن أنشطت. وض  برام  تدريبية 
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في أوروبا ويت ون من غرفتين: غرفة للسلطات المحلية  47يمثل الممتمر الدول األمضام الد .5

 تامن  ل مضوا. وُينتخب رئيس الممتمر 636وغرفة لألساليم. وتضم ال رفتان ما مجموم. 
وينقسم أمضام الممتمر إل  أربعة  ال رفتين بالتناوب. ُتعقد دورتان مامتان للممتمر  ل سنة.

تجمعات سياسية: ال تلة الديمقراطية المستقلة والليبرالية؛  تلة حزب الشعب األوروبي 
 والديمقراطيين المسيحيين؛ ال تلة االشترا ية و تلة المحافظين واإلصالحيين األوروبيين.
 

مضوا في هيئة  17و دى نظاميا يشمل جمي  رمسام الوفود الوطنيةتيضم الممتمر أيضا من .6
م تب تتصرم باسم الممتمر بين دورتين. تُنتخب األمانة الدائمة لوالية خمس سنوات. وسد 

خالل اجتماع سمة مجلس أوروبا لرمسام الدول  2005تم ت  يد صفة الممتمر في 
، امتمدت لجنة وزرام الممتمر سرارا أوضح دور هذم 2011والح ومات في وارسو. في 

  جهازا استشاريا م ونا من ممثلي السلطات المحلية واإلسليمية".ارها "األخيرة بامتب
 

إن الهيئة الثانية الممثلة للسلطات المحلية في أوروبا هي لجنة االتحاد األوروبي لألساليم  .7
. وال رض األساسي من لجنة األساليم هو أن تلعب دور هيئة 1994التي أنشئت في 

بمثابة صوت لها.   وناإلسليمية في االتحاد األوروبي وتاستشارية تمثل السلطات المحلية و 
وتتمثل إحدى المهام المحددة للجنة في توضيح اآلرام من منظور السلطات المحلية 
واإلسليمية حول تشريعات االتحاد األوروبي. وجمي  ممسسات االتحاد األوروبي ملَزمة 

المبادئ الرئيسية التي يسترشد بها  بمشاورة اللجنة في  ل مراحل العملية التشريعية. وتتمثل
 ممل اللجنة في التفويض والتقارب والشرا ة.

 
ترّ ز األنشطة الرئيسية للجنة مل  دورها االستشاري. وملي.، ُتصدر أرام واستراحات حول  .8

مسائل تمس الح ومات المحلية واإلسليمية. إضافة إل  ذلك، تنظم ممتمرات واجتمامات 
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مية، وتشرم مل  صندوسين هي ليين هما صندوق التنمية اإلسليمية لصالح المنظمات اإلسلي
 وصندوق التماسك.

 
تت ون  اللجنة من الح ومات المحلية واإلسليمية من االتحاد األوروبي. ويق  مقرها في  .9

مامة س ان بلدانهم  ل مل  حدة.  ةمضوا يع سون بصور  344برو سل، بلجي ا، وتضم 
مي  الدول األمضام في االتحاد األوروبي، وينقسم جمي  وفدا وطنيا من ج 27يضم أيضا 

ن إل  أرب   تل سياسية: الحزب الشعبي األوروبي؛ حزب االشترا يين األوروبيين؛ يالممثل
 تحالم الديمقراطيين واللبراليين من أجل أوروبا؛ والتحالم األوروبي.

 
لجنة  هيجان، ينب ي أن نالحظ أن جمي  أمضام لجنة األساليم يعملون ضمن ست ل .10

التماسك الترابية؛ لجنة السياسات االستصادية واالجتمامية؛ لجنة التعليم والشباب والبحث؛ 
لجنة البيئة وت ير المناخ والطاسة؛ لجنة المواطنة والح م والشمون الممسسية والخارجية؛ 

 ولجنة الموارد الطبيعية.
 

وصيات للمفوضية والبرلمان تعقد اللجنة خمس دورات مامة سنويا يتم فيها امتماد ت .11
األوروبيين. ُينتخب رئيس ونائبا رئيس مرة  ل سنتين وهيئة م تب م  أمانة مامة ص يرة 

 الحجم تتول  تنفيذ القرارات. تعين هيئة الم تب األمين العام لوالية خمس سنوات.
 

ة دور هذم اللجن 2007إن اللجنة هي هيئة استشارية. وسد مززت معاهدة لشبونة لعام  .12
بإلزام االتحاد األوروبي بمشاورتها في جمي  مراحل مملياتها التشريعية. وهذم المشاورة 
مطلوبة من المفوضية األوروبية والمجلس األوروبي والبرلمان األوروبي. وم  ذلك، فليس 
االتحاد األوروبي ملَزما بقبول أو امتماد  رام اللجنة. ومما ل. داللت. أن اللجنة ا تسبت حق 

لمبدأين الرئيسيين المتمثلين لصال بمح مة العدل األوروبية إلثارة مسائل تتعلق باالمتثال االت
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في التفويض والتناسب منذ معاهدة لشبونة. وفد تم إبراز دور إضافة القيمة اإليجابية لهذم 
سادرة مل  الت ثير مل  القرارات التشريعية ساست حججا تفيد ب ن اللجنة " 1اللجنة في دراسة

  في مجال الت ثير مل  األساليم.مفوضية ثلث الوست" لل
 

يتضح من التجربة األفريقية واألوروبية أن ثمة سوابق لف رة مجلس أمل  للسلطات  .13
المحلية ويم ن االستفادة من هذم الدروس. وثمة إم انية ألن تلعب السلطات المحلية في 

 .أفريقيا دورا مضيفا للقيمة

 

                                                           
1
 8/0202جريدة السياسة العامة األوروبية، [: "ما مدى تأثير  لجنة األقاليم لالتحاد األوروبي؟ Neshkova, M (2010)نيشكوا، م ]  
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 الجداول الزمنٌة  2افتراضات  المٌزانٌة تقدٌرات المٌزانٌة االدوار / المهام الرئٌسٌة الهٌكل 
عندما وجوب توفٌر 

 األموال
المجلس  .1

األعلى 
للسلطات 
المحلٌة 
)الجلسة 

الجلسات (/

 العامة
(162 

 3عضوا، 
لكل دولة 

 عضو(
 

األدوار الرئٌسٌة 
 بعة:األر

 التمثٌل 
 الدعوة 
 المشورة 
 االستشارة 

 
ما ذكر أعاله ٌأخذ شكل المداوالت 
 و رفع التقارٌر فً الجلسات العامة

 
تتلقً الجلسة العامة التقارٌر من 

 المفوضٌة

دوالر  211111

 أمرٌكً)حد أقصى( 
سنوٌا  ةجتمع مرة واحدٌ .أ 

 162على األقل،  )اجتماع 

شخصا فً داكار)أو أي 
 دولة عضو أخرى(

تتحمل الوفود تكالٌف السفر  .ب 
 واالقامة الخاصة بها 

 
ٌغطً المجلس األعلى    .ج 

للسلطات المحلٌة  جمٌع 
تكالٌف األعمال التحضٌرٌة 

لألمانة  والوثائق و الترجمة  
التحرٌرٌة والدراسات  

وتكالٌف المكان وتسهٌالت 
المؤتمر )الوجبات 

والمرطبات إلخ..( تغطٌة  
وسائل اإلعالم  والنقل 

محلً و األمن  ال
والمصروفات المتنوعة 

 األخرى
 
جلسة واحدة كحد أقصى  -د

 أٌام( 7ألسبوع  واحد)
الدورة االفتتاحٌة  سوف تكون هـ 

ٌمكن عقد دورة )   2115 فً

 (2115فً ثانٌة 

 2115ٌناٌر  1

 

 ها لٌست برنامجٌة  ٌرجً مالحظة أن األنشطة البرنامجٌة استبعدت من المٌزانٌة . هذه ال مٌزانٌة تشغٌلٌة ولكن

                                                           
2
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الجداول الزمنٌة ) حٌنما  افتراضات المٌزانٌة  تقدٌرات المٌزانٌة  األدوار الرئٌسٌة/ المهام الهٌكل 
 ٌنبغً توفر األموال(

 هٌئة المكتب .2
 
أعضاء منتخبٌن  ٌمثل كل منهم  5

إقلٌما من األقالٌم الخمسة لالتحاد 
 األفرٌقً

تتكون هٌئة المكتب علً النحو 
 التالً:

 الرئٌس 
 3 نواب للرئٌس 

 المقرر 
 

ضمان التمثٌل السٌاسً  .أ 
ودفع المجلس األعلى 
 للسلطات المحلٌة قدما

إدارة شؤون المجلس بٌن  .ب 
 الدورات

اإلشراف علً أعمال  .ج 
 األمانة 

تقدٌم المشورة  .د 
 والتوصٌات

إعداد خطة األنشطة  .ه 
والحسابات من أجل 

 التنفٌذ
اتخاذ المبادرات  تمشٌا  .و 

مجلس األعلى مع والٌة ال
 للسلطات المجلٌة

إعداد المٌزانٌة العتمادها  .ز 
من قبل المجلس األعلى 

للسلطات المحلٌة  وكذلك 
الحسابات للمٌزانٌة وتقدٌم 

 الحسابات المراجعة
 تقدٌم تقرٌر إلى المجلس  .ح 
تقدٌم تقرٌر إلى مؤتمر  .ط 

 االتحاد األفرٌقً
  

 

دوالر أمرٌكً كحد 51111

 أقصً
 تكالٌف التمثٌل .أ 

 
الرئٌس لهٌئة المكتب فً االجتماعٌن  تمثٌل .ب 

النظامٌٌن لمؤتمر االتحاد األفرٌقً مصحوبا 
بممثل لألمٌن العام أو عضو فً هٌئة 

 المكتب
 

 
 

 2115ٌناٌر  1

 

3
 ٌرجً مالحظة أن األنشطة البرنامجٌة استبعدت من المٌزانٌة . هذه مٌزانٌة تشغٌلٌة ولكنها لٌست برنامجٌة   

                                                           
3  
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الجداول الزمنٌة ) حٌنما  افتراضات المٌزانٌة  تقدٌرات المٌزانٌة  المهام الرئٌسٌة األدوار / الهٌكل 
 ٌنبغً توفر األموال(

 اللجان  3
 

 لجان ٌنبغً إنشاؤها( 6)
 
 
 
 

المساهمة فً صٌاغة  .أ 
سٌاسات االتحاد 
األفرٌقً وتقدٌم 

 المشورة بشأن التنفٌذ
بحوث ودراسات اللجنة  .ب 

حول القضاٌا ذات 
 الصلة

المناقشات  اجراء .ج 
السٌاسٌة والفنٌة 

الموضوعٌة وتقدٌم 
 التوصٌات ذات الصلة

مشروع تقارٌر   .د 
وأوراق الموقف  

والتوصٌات للموافقة 
علٌها من قبل المجلس 

األعلى للسلطات  
 المحلٌة

بحث التقارٌر المقدمة  .ه 
 من األمانة

 وإعداد مواد الدعوة .و 
أي مهام أخرى ٌسندها   .ز 

المجلس  فً إطار 
 والٌته

 كحد أقصى 511111
 

تكالٌف االجتماع: الترجمة التحرٌرٌة   .أ 
 والفورٌة الخ...

 
لجان مقترحة  برئاسة كل  :(6ست ) .ب 

 إقلٌم من األقالٌم الخمسة
التنمٌة المحلٌة و والالمركزٌة  .1

 وتعبئة الموارد
 الدٌمقراطٌة  والحكم  المحلً .2
مسائل الجنسٌن والشباب  .3

 والمجموعات الضعٌفة
 راكاتالتضامن والتعاون والش .4
 الشؤون القانونٌة واإلدارٌة .5

 2115ٌناٌر  1
 

 

4
 ٌرجً مالحظة أن األنشطة البرنامجٌة استبعدت من المٌزانٌة . هذه مٌزانٌة تشغٌلٌة ولكنها لٌست برنامجٌة   

                                                           
4  

 



EX.CL/849 (XXV) ANNEX.2 

Page 4 

 

 

الجداول الزمنٌة )حٌنما ٌنبغً  افتراضات المٌزانٌة  تقدٌرات المٌزانٌة  األدوار / المهام الرئٌسٌة الهٌكل 
 توفر األموال(

 األمانة 4
موظفٌن بمن فٌهم دولٌون  9))

 (ومحلٌون(

 5تتألف من خمسة 
موظفٌن دولٌٌن وثالثة 

 (  محلٌا13عشر )
 (1األمٌن العام ) مد .أ 

 
 

USD 160 000 

هـ ٌتحملها -جمٌع تكالٌف المرتبات من أ .أ 
المجلس األعلى للسلطات المحلٌة .  

 ك( ٌتحملها البلد المضٌف -والمتبقٌة )و
 

ٌوفر البلد المضٌف مكانا لمكاتب األمانة   .ب 
 وسكنا مؤثٌا ومحروسا  لألمٌن العام

 
 

 2115ٌناٌر  1

مستشار سٌاسً  .ب 
 (5م(رئٌسً

USD  99 128 

مستشار اقتصادي  .ج 
 (5م(رئٌسً

USD  99 128 

موظف اتصاالت كبٌر  .د 
 (3م(

USD 75 425 

موظف كبٌر للشؤون  .ه 
 (3المالٌة واإلدارٌة)م

USD 75 425 

صفر كتكالٌف ٌتحملها البلد  موظف وثائق .و 
 (2مساعد إداري ) .ز  المضٌف  فً المرحلة األولىة

 سكرتٌر ٌجٌد لغتٌن .ح 
(3) 

 (3سائق ) .ط 

 (3عامل نظافة ) .ي 

 r(1)ساع  .ك 

 (2) حارس أمن  .ل 

 المقر الرئٌسً .5
 
 

مقر رئٌسً مؤثث ومؤمن  
اب عمل ومجهز  الستٌع

المجلس األعلى للسلطات 
المحلٌة ) مع مراعاة  

االعتبارات الدبلوماسٌة  
 المناسبة

 
 إعداد اتفاقٌة المقر 

صفر والتكالٌف ٌتحملها البلد 
 المضٌف  فً المرحلة األولى

سوف لن  ٌتحمل االتحاد األفرٌقً التكالٌف  .أ 
 المتعلقة  بالبنٌة التحتٌة المادٌة للمقر

 ل ما ٌلً:توفر حكومة السنغا .ب 
 المبنً المادي 
 األثاث 
  معدات  ولوازم المكتب 

سوف ٌوفر البلد  المضٌف ثالث سٌارات  .ج 
واحدة لألمٌن العام  واثنتٌن   (لألمانة 

 للخدمات ذات الصلة

 ال ٌنطبق علٌه

  USD 810 000 إجمالً تقدٌرات المٌزانٌة  .6
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ل و التً  ستعٌد تقٌٌمها الوزارة المسؤولة عن  الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ٌرجً مالحظة أن التكالٌف التً ستتحملها جمهورٌة السنغا
 والمٌزانٌة بمعدل سعر السوق الوطنٌة  تمت الموافقة علٌها كما ٌلً:

 FCA 36.000.000 :إٌجار المقر الرئٌسً:  .1

 CFA 30.180.000 :مرتبات العاملٌن المحلٌٌن : .2

 x 12= 3.000.000 FCFA 250.000 (1)موظف وثائق -أ

 x 12 x 2= 7.200.000 FCA 300.000 (2) مساعد إداري ب

 x 1 2x 3= 7.200.000 FCFA 200.000 (3)سكرتٌر ٌجٌد لغتٌن -ج 

 x 12 x 3= 5.400.000 FCFA 150.000 (3) سائق سٌارة–د 

 X 3 x 12=  2.700.000 FCFA 75.000 (3)هـ عامل نظافة

 x 12=  1.680.000 FCFA 140.000 ساع 1-و 

 X 2 X 12= 3.000.000 FCFA 125.000 (2)حارس أمن /:حارس -ز

 

 فرنك أفرٌقً 51ر111ر111أثاث المقر الرئٌسً) مكاتب و كراسً وكراسً  بذراعٌن و رفوف و خزانات  الخ...(  .3

الجتان  و ث 2ماسحات ضوئٌة و  3آالت تصوٌر و  3طابعات و  5هواتف و  11أجهزة كمبٌوتر و 11معدات المقر الرئٌسً)  .4

 فرنك أفرٌقً 25ر111رRETRO- PROJECTOR 111 1مٌكرووٌف   2

 FCFA 10.000.000لوازم المكتب  : ) أوراق و ملفات و حبر و أقالم الخ...  .5

 FCFA 100.000.000 :ثالث سٌارات  بما فً ذلك سٌارة تنفٌذٌة لألمٌن العام  .6

 FCFA 50.000.000 :مقر اقامة مفروش ومحروس لألمٌن العام ) اٌجار و أثاث (  .7

 FCFA 15.000.000 :تكالٌف المبنى والمعدات و صٌانة السٌارات  .8

 FCA 25.000.000  :تكلفة الهاتف والمٌاه والكهرباء  .9

بٌنما ٌبلغ  اجمالً  مساهمة   2114لن تترتب على إنشاء المجلس األعلى أٌة آثار مالٌة بالنسبة  لالتحاد األفرٌقً  فً عام 

 دوالر أمرٌكً. 645ر111فرنكا إفرٌقٌا أي ماٌعادل  341ر181ر111ما قٌمته  2114لنفس السنة جمهورٌة السنغال 

ٌرجً مالحظة  أن هذا المبلغ سٌتناقص بحلول السنة الثانٌة باعتبار أن  بعض االستثمارات) المقر ومعدات وأثاث إقامة األمٌن 
بالتالً، ستقتصر  مساهمة السنغال على المرتبات والتكالٌف العام وكذلك شراء السٌارات( ٌكون قد تم القٌام بها فعال. و

التشغٌلٌة األخرى مثل اٌجار مبنى المقر  واٌجار مكان إقامة األمٌن العام و الهاتف/ المٌاه/ الكهرباء / المبنً/ المعدات / صٌانة 

 دوالر أمرٌكً. 265ر111فرنك أفرٌقً أي ما ٌعادل  141ر181ر111السٌارات  ولوازم  المكتب ، وستبلغ قٌمتها 

 مساهمة السنغال مٌزانٌة اال تحاد األفرٌقً السنة
2014 00.00 USD 645.000. USD 

2015 810.000 USD 265.000 USD 

2016 810.000 USD 265.000 USD 

 
2017 

810.000 USD 265.000 USD 

 مراجعة المٌزانٌة لدورة المٌزانٌة القادمة
 

 ن تغطً مٌزانٌة االتحاد األفرٌقً المٌزانٌة الكاملة للمجلس األعلى للسلطات المحلٌة ، ٌنبغً أ2118بحلول عام 

 .فً غضون ذلك  سٌتم اجراء المفاوضات من أجل  بناء مقر الجهاز
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