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 ية المتخصصة لالتحاد األفريقينتقرير الدورة العادية األولى لمجنة الف
 والالمركزية، والتنمية الحضرية والحكم المحمي حول الخدمة العامة

 4102نوفمبر  42-42، جمهورية الكونغو، برازافيل
 أوال.  خمفية

 يفإن مؤتمرات االتحاد األفريق تحاد األفريقي، لال المجنة الفنية المتخصصة بنية مع  . تمشياً 1
المؤتمر الوزاري ، و العامةلمخدمة المدنية/ ياالتحاد األفريق مؤتمر وزراء ، التالية ةالوزارية الثالث

 مية نوالتلالتحاد األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحمية، والمؤتمر الوزاري األفريقي لإلسكان 
المعنية  يالتحاد األفريقالمجنة الفنية المتخصصة ل وأطمق عمييا اسم  قد أدمجت ، ةالحضري
؛ من بين ىذه المجان الفنية العامة والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية بالخدمة 

تحاد اإلشراف عمييا من قبل مفوضية االو  إدارتيا تن منيا فقط تميثنتاالمتخصصة الثالث، 
كان والتنمية سحول اإل ياألفريق يالمؤتمر الوزار  –الثالث يالمؤتمر الوزار  ُأديرو . ياألفريق

المكتب وىيئة كان والتنمية الحضرية سحول اإل ياألفريق يمن قبل المؤتمر الوزار  –الحضرية
 .وئل األمم المتحدة. م من يبدعم فن

 

االستثنائي الثالث حول  يالوزار  ياالتحاد األفريق ، عندما عقد مؤتمر2013. في نوفمبر عام 2
المجنة الفنية تفعيل  كانو الالمركزية والتنمية المحمية  في داكار، جميورية السنغال، 

عمى نطاق واسع وقدمت بحثو تم من جدول األعمال، و  جزءاً  التحاد األفريقيل المتخصصة 
 عمى أساساالتحاد األفريقي الدائمين بلجنة الممثمين من قبل بعض أعضاء بشأنو  توضيحات

 لجان فنية متخصصة.إلى ل المؤتمرات الوزارية يتحو  يتم بموجبو منطقي
 

حول آخر  . باإلضافة إلى ذلك، نظمت دائرة الشؤون السياسية لالتحاد األفريقي اجتماعاً 3
لومي، ، في 2013ديسمبر  7-6يومي  يتحاد األفريقالل المجنة الفنية المتخصصة  تفعيل

لمخدمة  ياالتحاد األفريقمؤتمر وزراء  جمع الحدث خبراء فنيين منو و. ججميورية تو 
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 لم يتم. و المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحميةومن  العامةالمدنية/
يكن في ىذا االجتماع ألنو لم  ةالحضري مية نالمؤتمر الوزاري األفريقي لإلسكان والت تمثيل
قد كان و أثناء المداوالت.  مصالحوتم مراعاة لكن ، ياالتحاد األفريقفي ظل ىيكل حكم  مفعالً 
 .يالتحاد األفريقل المجنة الفنية المتخصصةعمى تفعيل بالغة  اً آثار  االجتماع أيضاً  لنتائج 

األمانة العامة سيمت ، 2014أغسطس  20و 18ما بين  . عالوة عمى ذلك، في الفترة 4
ألصحاب  يلمتخطيط االستشار آخر المجنة الفنية المتخصصة عقد اجتماع فريقي و لالتحاد األ
بشأن  يالتحاد األفريقالمجنة الفنية المتخصصة ل تفعيل حول أيام لمدة ثالثة المصمحة 

 ضمو  إثيوبيا. في أديس أبابا، الخدمة العامة، والحكم المحمي، والتنمية الحضرية والالمركزية 
 ياألفريق مؤتمرال :ألول مرة المؤتمرات الوزارية األفريقية الثالثة، وىي، و المرةىذه االجتماع 

األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحمية،  يالوزار ، والمؤتمر / العامةلوزراء الخدمة المدنية
ي تاثنمجموعو  ما حضر االجتماع و  .إلسكان والتنمية الحضريةل والمؤتمر الوزاري األفريقي

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي )جميورية بنين، جميورية من  بمداً ( 12) ةعشر 
الكونغو، جميورية الكاميرون، جميورية غانا، جميورية كينيا، جميورية مدغشقر، جميورية 

ناميبيا، جميورية نيجيريا، جميورية جنوب أفريقيا، جميورية السودان، جميورية تشاد، 
من ن و فنيوزراء وخبراء ين المشارك كان من بينو أوغندا، وجميورية زامبيا.  جميورية

 القائمة األفريقية مؤسساتالحضر االجتماع أيضا و  .السابقة المؤتمرات الوزارية الثالثة
 ، ألمم المتحدةموئل ا و الرابطة األفريقية لإلدارة العامة والتنظيم -ووكاالت التنمية الدولية

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الخدمة المعنية بالمجنة الفنية المتخصصة  –يلالتحاد األفريق ى. الدورة العادية األولثانيا  

 العامة، والحكم المحمي، والتنمية الحضرية، والالمركزية:
 

العامة الخدمة حول فريقي الدورة العادية األولى لمجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األ تقدعُ  .5
 24 ( في برازافيل، جميورية الكونغو من 8والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية )رقم 

 .2014نوفمبر  26إلى 
 الرئيسية: الجتماعل الرئيسية ىدافاأل
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 فريقي، والتحاد األالمجنة الفنية المتخصصة لأ( تفعيل 
  

المتفق  يلالتحاد األفريقلمجنة الفنية المتخصصة  ب( تنسيق برامج وأنشطة المجان الفرعية
 (.2016-2015سنتين المقبمتين )لمعمييا 

 

الدول األعضاء في االتحاد، وىي: الجزائر، أنجوال، من دولة  (30. حضر االجتماع ثالثون )6
يا، امبيا، غانا، كينجبنين، بوروندي، الكاميرون، الكونغو برازافيل، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، 

ليسوتو، مالوي، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجميورية العربية الصحراوية 
و، أوغندا، زامبيا وتنزانيا وجميورية جالديمقراطية والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتشاد، تو 

 الكونغو الديمقراطية.
 

برنامج األمم   :ممن منظومة األمم المتحدة وى إلنمائيون اشركاء الأيضا   االجتماع حضر. 7
 ،أيضاً جتماع . وحضر االموئل األمم المتحدة المتحدة اإلنمائي )المركز اإلقميمي ألفريقيا( و 

بين الضيوف من  كما كان أعضاء السمك الدبموماسي األفريقي في جميورية الكونغو. 
 من مختمف أنحاء القارة.ن ينمائياإلشركاء الاألوساط األكاديمية و المدعوين والمراقبين 

 :جنة الفنية المتخصصةأهداف الدورة العادية األولى لم. ثالثا  
 :مجنة الفنية المتخصصة. تشمل أىداف الدورة العادية األولى ل8

 .لمجنة الفنية المتخصصةل المكتب الفني يأ. تشك
 .المجنة الفنية المتخصصةب. االتفاق عمى برنامج وأنشطة 

لالتحاد  لمجنة الفنية المتخصصةلمجنة الفرعية   ثالث الــعمل الج. مناقشة ومواءمة  خطط 
 (.2016-2015عامين ) مدتياخطة عمل ضمن فريقي األ
 تحقيق األنشطة المخطط ليا.بغية مناقشة واالتفاق عمى الموارد البشرية والمالية لتعبئتيا الد. 

، وىي لمجنة الفنية المتخصصة الفرعية  الثالثالمجان ه. توفير منبر لمنقاش بين موظفي 
لالمركزية  يفريقي الوزار ، والمؤتمر األالعامةالخدمة المدنية/ وزراء ل ياالتحاد األفريق مؤتمر

مواءمة بشأن حول المستوطنات البشرية واإلسكان   األفريقي يوالتنمية المحمية والمؤتمر الوزار 
 المجنة الفنية المتخصصة.برامجيم بصفتيا برامج وأنشطة 
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 .المجنة الفنية المتخصصةوتوفير البرامج واألنشطة المشتركة في خطة عمل قبول و 
ز. تبادل األفكار حول أفضل الممارسات بين المجان الفرعية الثالث وكيف ينبغي اإلبقاء عمى 

 .إطار المجنة الفنية المتخصصة يفىذه الممارسات 
ل األولى لمجنة الفنية امة العجمسة عمى ال 2014غسطس أ 20-18 ح. عرض نتائج اجتماع

 .البحث واالعتماد لغرضالمتخصصة 
 :جنة الفنية المتخصصةممخص النتائج الرئيسية لمدورة العادية األولى لم . رابعا  
 . فيما يمي النتائج الرئيسية لالجتماع:9
 فريقي.التحاد األل المجنة الفنية المتخصصةىيكل وتشغيل االتفاق عمى . 1
 فريقي لمعامين المقبمين.التحاد األل المجنة الفنية المتخصصة برامج وأنشطة عمى   االتفاق. 2
صنع ، وأوصت أجيزة التحاد األفريقيل استكمال قواعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة . 3

 واعتمادىا. ببحثيااالتحاد األفريقي سياسة 
معامين المقبمين، لفريقي األلالتحاد  الفنية المتخصصةلمجنة  المكتب الفني ىيئة تشكيلد. 

 .2016نوفمبر -2014نوفمبر 
 
 

 لمدة عامين يالتحاد األفريقل المجنة الفنية المتخصصةممخص أنشطة وبرامج . خامسا  
(4102-4102): 
 

المسائل الشاملة    ات األساسي
 /التقارب

 اآلثار المترتبة

 المعلومات واالتصاالت لوجٌا وتكن الخدمة العامة واإلدارة
 

 تعبئة الموارد  -
 

  إدارة المعرفة -
 

 تنمٌة القدرات -
 

 أداء اإلدارة  -
 و 

 القٌاس 

أنشطة اللجنة  تموٌل .1
 الفنٌة المتخصصة

 

 
 

 

 

 

ٌمكن دعوة وكاالت  .2
التنمٌة لمزٌد من 

 حول قٌم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة  ً.المٌثاق األفرٌق1

 .إعادة اإلعمار بعد النزاع والتنمٌة2

 األفرٌقٌة للقطاع العام.جمٌع جوائز االبتكار 3

 والحكم المحلىالالمركزية 

 ي.دعم بنية حكم االتحاد األفريق1
 حول الالمركزٌة  ًالمٌثاق األفرٌق -
  لالمركزٌة ًالٌوم األفرٌقب االحتفال  -
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  :المحلٌة دعم ممثلً الجمعٌات
 المجلس األعلى للسلطات المحلٌة -

 

 

 اإلشراف والتقٌٌم -
 

جهات االتصال/ الفرق  -
  ًعلى المستوي الوطن

 

الخدمة على  مناصرو -
 المستوى القاري

 األٌام األفرٌقٌة -
 األٌام األفرٌقٌة -

 التموٌل 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ًدعوة االتحاد األفرٌق.3  
 لزٌادة المٌزانٌة

 التكامل اإلقلٌمً فً أفرٌقٌا ًف الالمركزٌة والحكم المحلً تعمٌم -
  

 البشرية المحلية والمستوطناتالتنمية 

حول التنمٌة الحضرٌة والمستوطنات  ًوضع مٌثاق أفرٌق
 البشرٌة 

والتنمٌة  اإلسكان لتحدٌد أولوٌاتالتوعٌة الدعوة و
االقتصادي فً  لتحول ا ا محركا مبصفته الحضرٌة

 (2063 )أجندة أفرٌقٌا

حول فً المناقشات الدولٌة   تٌسٌر المدخالت الجماعٌة 
وخصوصاً  المستوطنات البشرٌة والتنمٌة الحضرٌة )

 2012بعد  التنمٌة لماأجندة و الموئل الثالث 

 
 :ي. التوقعات األساسية من مفوضية االتحاد األفريقسادسا  

 ياالتحاد األفريق مؤتمر وزراء ) موظفي أمانات المؤتمرات الثالثة السابقة ماج إد(    (1
والمؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول الالمركزية والتنمية ، العامةلمخدمة المدنية/

في ىيكل مفوضية  ) ةالحضري مية نالمؤتمر الوزاري األفريقي لإلسكان والت،  و المحمية
لتسييل العمميات اإلدارية الالزمة لتنفيذ  إدارة الشؤون السياسية وةاالتحاد األفريقي، ودع

 .عمى موافقة المجمس التنفيذي ىذه التوصية بناءً 
 

دمة العامة والحكم المجنة الفنية المتخصصة المعنية بالختوفير ميزانية كافية لعمل   (2)
 .المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية

 يالمجنة الفنية المتخصصة إلى أجيزة صنع القرار السياس تقرير عن تفعيلرفع    (3)
 .لقرار االتحاد األفريقي وفقاً  ياالتحاد األفريق يف

لالتحاد  المجنة الفنية المتخصصة المتفق عميها  لهيئة مكتب المهام . سابعا  
 :ياألفريق

 ؛المجنة الفنية المتخصصة تسييل التنفيذ الفعال لبرامج وأنشطة ( 1)
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 فريقي؛لالتحاد األ لمجنة الفنية المتخصصة اإلشراف عمى األمانة العامة ( 2)
 حيثعمى مستوى صنع سياسة االتحاد األفريقي المجنة الفنية المتخصصة  تمثيل  (3)

 .لزم األمر ومتى
 20و 18ما بين متابعة القرارات المتخذة خالل اجتماع التخطيط الفني في الفترة  ( 4)

المستوطنات مجموعة اإلضافية )التنمية الحضرية و لممجموعة بالنسبة  2014أغسطس 
 ( ؛5خمس )ال يمجموعات ىياكل الحكم األفريقالبشرية التي يمكن ان تضاف إلى 

 التحاد األفريقي وغيرىا من مجاالتلالمجنة الفنية المتخصصة  تيسير التفاعل بين  (5)
 والمجنة الفنية المتخصصة. ياالىتمام المشترك  بين االتحاد األفريق

 

 : تمويل المجنة الفنية المتخصصة ميزانية و . ثامنا 
 لتمويل  2016ميزانيتو لسنة  يالتدابير الالزمة فاالتحاد األفريقي يتخذ  وصي بأن تأ( 

 تم استكماليا   2015 ن ميزانية أالتحاد األفريقي بما المجنة الفنية المتخصصة ل أنشطة
ممانحين/ الشركاء لاجتماع عقد المجنة الفنية المتخصصة  مانةأمكتب و لييئة  يينبغ ب( 

 المجنة الفنية المتخصصة. اللتماس دعميم لبرامج وأنشطة
المجنة  ج( دعوة الدول األعضاء إلى تعبئة الموارد الالزمة لمتنفيذ الفعال لبرامج وأنشطة

  .الفنية المتخصصة
 

 :لدورة العاديةالرئيسية وتعميقات اتاسعا . المالحظات 
المالحظات والتعميقات جنة الفنية المتخصصة الدورة العادية األولى لمأبدت . 10

 : المجنة الفنية المتخصصة الرئيسية التالية فيما يتعمق بتفعيل
االعتمادات الكافية  تضع لم  لمجنة الفنية المتخصصة اجراءات ا  لوحظ أن قواعد و  . 1

من  5المادة  وجوب  تعديل ب تم إبالغيا و   .المستوطنات البشرية واإلسكان لمسائل
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المتعمقة بالمستوطنات البشرية وأي مسألة أخرى  مسائل لتنص عمى ال قواعد اإلجراءات 
 تم حذفيا؛ 

 أمانات المؤتمرات الوزاريةيجب أن تستمر  –في الوقت الراىن وقرر االجتماع أن .2
لمجان الفرعية الفنية لمجنة الفنية  أذرع تشغيمية لتكون بمثابة ة سابقال المعنية

عن  ألمانة العامة فضالً ا إلتمام انتقاليةسيسمح بفترة وعالوة عمى ذلك،  المتخصصة. 
 . المعنية اللتزامات القانونية األخرى مع الممولين واألطرافاالستجابة ل

 مية نالوزاري األفريقي لإلسكان والتالمؤتمر أن  االجتماع أنو عمى الرغم من قرر . 3
تفعيل المجان الفنية  أعقاب  ي، ف موئل األمم المتحدةعمل بدعم من يكان   ةالحضري

افق ي. كما و في إطار االتحاد األفريق سوف تستمر البرامج التاليةفإن المتخصصة، 
عمى  تتألف من الدول األعضاءالمجنة الفنية المتخصصة  مكتبل ىيئة االجتماع عمى

القطاعات في   ي ممثم وسيتم تقديم  أساس المبادئ المعمول بيا في االتحاد األفريقي و
 .فرعيةالمجان الإطار 

قيم حول الحظ االجتماع أنو من أجل ضمان االتساق،  ىناك حاجة لوضع ميثاق  .4
 ومبادئ التنمية الحضرية واإلسكان والمستوطنات البشرية؛

 مؤتمر وزراء وضع في إطار الذي خدمة مناصرة الفيوم وافق االجتماع عمى أن م .5
 ييكون من الضرور ممارسة جيدة سوف كان  العامةلمخدمة المدنية/ ياالتحاد األفريق

 .والمجان الفرعية التابعة ليا المجنة الفنية المتخصصة  األنشطة في إطار نحوتوسيعيا 
لمجنة فريقي سيقدم الدعم االتحاد األن أفيما يتعمق بتعبئة الموارد، تم االتفاق عمى  .6

سوف تواصل تقديم الدعم لمبرامج واألنشطة في عضاء الفنية المتخصصة، وأن الدول األ
 .لمجنة الفنية المتخصصة المجان الفرعية إطار
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 :. القرار المعتمد لمدورة العادية األوليعاشرا  
 :اإعالنيكما يمي ى إلبعد مداوالت مستفيضة، خمصت الدورة العادية األولى . 11

 

الخدمة العامة والحكم ب المعنيةفريقي ، أعضاء المجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األنحن
في  األولي الدورة العادية  ي، المجتمعون فالمحمي والتنمية الحضرية والالمركزية

 ؛ 2014من نوفمبر   26  الــــــــ اليوم ىذ يفبرازافيل، جميورية الكونغو 
 

دراكا منها  خمق دول قادرة  يف يتحاد األفريقالمجنة الفنية المتخصصة لال أىميةب وا 
من  2015في مرحمة ما بعد  الموحد نحو تحقيق الموقف األفريقي متجيةوديمقراطية 

 األفريقي.لالتحاد  2063 جندةأللتنمية اجدول أعمال 
دراكا    المجان الفنية المتخصصة كأجيزة القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي أنشأ ب وا 

 .لالتحاد
ذ   227ديسمبر  / AU / االتحاد األفريقي التالية )الجمعيةمقررات مؤتمر إلى  شيرنوا 

(XII)الجمعية ، / AU /  365ديسمبر (XVIIوالجمعية ) / AU /  526ديسمبر 
(XXIII )) o2009  2011   إعادة تشكيل وتفعيل  حول( عمى التوالي، 2014 و

 .التحاد األفريقيلالمجان الفنية المتخصصة 
ذ  إطار المجنة الفنية المتخصصة  يفالتحديات السائدة في القطاعات الثالثة ب نسمم وا 
 .الخدمة العامة والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزيةبشأن   يتحاد األفريقلال
ذ التي اتخذت في الماضي خالل المؤتمرات   مقرراتمختمف ال عمى نعيد التأكيد وا 

 ؛المختمفة الثالثةالوزارية القطاعية 
 

شعب وحكومة جميورية الكونغو الستضافة ىذه نا لعن امتناننا العميق وتقدير  بنعر . 1
الخدمة العامة المعنية ب لالتحاد األفريقيالمتخصصة  لمجنة الفنيةالدورة العادية األولى 
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 .والتنمية الحضرية والالمركزيةوالحكم المحمي 
 

دارة الشؤون السياسية لمفوضية االتحاد و ، المجنة الفنية المتخصصة أمانةب نشيد. 2 ا 
 إلى سمسال لتسييل عممية االنتقال السابقة ثالثالوزارية المؤتمرات ات الاألفريقي، وأمان

لخدمة العامة، والحكم المحمي، المجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي المعنية با
 .التنمية الحضرية والالمركزيةو 
 

 تم تقديميا.  يالفنيين لمجنة الفنية المتخصصة التالخبراء  تقريرنتائج ب نقر . 3
 

 :عمى النحو التالي لمجنة الفنية المتخصصةالمكتب األول ىيئة أعضاء  نتخبن. 4

اللجان الفرعية للجنة  الوظائف
 الفنية المتخصصة

 البلدان األقاليم 

 جمهورٌة الكونغو وسط أفرٌقٌا الخدمة العامة واإلدارة الرئيسة 

 جمهورٌة بنٌن ًفرٌقالغرب األ الالمركزٌة والحكم المحلى النائب األول

التنمٌة الحضرٌة   يالنائب الثان
 والمستوطنات البشرٌة 

 فرٌقٌاأجمهورٌة جنوب  ًفرٌقالجنوب األ

 جمهورٌة  الجزائر  ًفرٌقالشمال األ الالمركزٌة والحكم المحلً النائب الثالث 

التنمٌة الحضرٌة  المقرر
 والمستوطنات البشرٌة

 
 ًالشرق األفرٌق

 جمهورٌة كٌنٌا

 

التنمية الحضرية المعنية ب يتحاد األفريقرئيس المجنة الفنية المتخصصة لال أن قررن. 2
يرافق المجنة الفنية المتخصصة وس لرئيس  والمستوطنات البشرية سيكون مستشاراً 

وتم التوصل إلى ىذا القرار  إلى االجتماعات الرسمية لمجنة الفنية المتخصصة؛ الرئيس 
التنمية الحضرية والمستوطنات المجنة الفنية المتخصصة المعنية ب رئيسل ةستجابا

يمكن أن تشغل منطقة واحدة من القارة ال  إلى أن  نظراً المكتب ىيئة  البشرية في 
 .المجنة الفنية المتخصصة مكتب ىيئة  وظيفتين في

 

االتحاد مؤتمر وزراء ) إدماج موظفي أمانات المؤتمرات الثالثة السابقةب يصنو . 6
والمؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول الالمركزية  ، العامةلمخدمة المدنية/ ياألفريق

في ىيكل  (ةالحضري ميةناألفريقي لإلسكان والتالمؤتمر الوزاري و  والتنمية المحمية
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لتسييل العمميات اإلدارية  مفوضية االتحاد األفريقي وندعو إدارة الشؤون السياسية
 .الالزمة إلنفاذ ىذه التوصية بناء عمى موافقة من قبل المجمس التنفيذي

 

  :لمجنة الفنية المتخصصة حول ل ثالث لجان فرعيةيتشكيتم  أن كذلك قررن. 7
 الخدمة العامة واإلدارة .أ

 المحمي والالمركزية، و مالحك .ب
 .التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية .ج

 

لمجنة الفنية  رفيع المستوي ياتصال وطن األعضاء تشكيل فريق من الدول طمبن. 8
 ؛في كل دولة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقيالمتخصصة 

 
المجنة الفنية  مكتب ىيئة من  طمبن، المجنة الفنية المتخصصة  بدعم من أمانة. 9

 ؛.التنسيق الوطنية فرق المبادئ التوجييية الالزمة لتفعيل المتخصصة إعداد
 

المجنة الفنية  تعبئة الموارد الالزمة من أجل التنفيذ الفعال لبرامجبااللتزام . 10
 ؛المتخصصة لالتحاد األفريقي

 

لغرض عمل  من اآلن فصاعداإلى توفير الميزانية الكافية  االتحاد األفريقي دعون .11
الخدمة العامة والحكم المحمي والتنمية الحضرية المجنة الفنية المتخصصة المعنية ب

 .والالمركزية
 

طمب من نو  2016-2015لمفترة المجنة الفنية المتخصصة  خطة عمل عتمدن. 12
نجازوالمجان الفرعية الثالث تسييل فعالية تنفيذ و مفوضية االتحاد األفريقي  برامج  ا 

 العمل؛
 

منظومة األمم المتحدة التي لين عالتاب أولئكجميع الشركاء بما في ذلك ب نشيد. 13
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 المجان الفرعية شجعنو إطار ىذه المجنة الفنية المتخصصة  يفمقطاعات لالدعم  قدمت 
تعزيز إدارة الشؤون السياسية عمى  األفريقي/لمجنة الفنية المتخصصة ومفوضية االتحاد 

 ودعم ىذه الشراكات؛
 

جميع مؤسسات بناء القدرات ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء القارة ب نقر . 14
الخدمة العامة والحكم المعنية بفريقي التحاد األالمجنة الفنية المتخصصة ل لمساعدة

 بناء القدرات؛ مع المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية 
 

موظفي مفوضية االتحاد األفريقي  انتداب جميع الدول األعضاء عمى شجعن. 15
 ؛المجنة الفنية المتخصصةتعزيز قدرات الموارد البشرية في أمانة ل

 
الخدمة العامة قواعد اإلجراءات لمجنة الفنية المتخصصة المعنية بمشروع  عتمدن. 16

وصي بيا لمبحث من قبل المجنة الفنية نوالالمركزية، و والحكم المحمي والتنمية الحضرية 
 .العدل والشؤون القانونية المتخصصة حول 

 

المؤقت في  إجراءاتو نظامقواعد اإلجراءات المذكور وكذلك تطبيق مشروع  قررن. 17
 .انتظار إقراره من قبل المجمس التنفيذي

 

الخدمة العامة المعنية بفريقي التحاد األالمجنة الفنية المتخصصة ل رئيسمن  طمبن. 18
إلى أجيزة صنع القرار  ىذا اإلعالنإحالة والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية 

 .بحثملاالتحاد األفريقي  يف يالسياس
 

 .2016في عام لمجنة الفنية المتخصصة الثانية  عقد الدورة العادية قررن. 19
 

 الخدمةالمعنية ب يالمجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريق هيكل .حادي عشر
 الالمركزيةوالحكم المحمي والتنمية الحضرية و   ،العامة
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5. 

 

 

 

 

  

 

 اللجنة الفرعية للجنة الفنية ا         اللجنة الفرعية للجنة الفنية المتخصصة        اللجنة الفرعية للجنة الفنية المتخصصة
  

 

المعنية بالخدمة  يتحاد األفريقعشر. تنظيم األمانة المقترح للجنة الفنية المتخصصة لال يثان

 العامة، والحكم المحلي، والتنمية الحضرية، والالمركزية                   

 
 

ًفرٌقأجهزة صنع سٌاسة االتحاد األ  

آلٌة تنسٌق  اللجنة الفنٌة المتخصصة     

وكبار الخبراء  ً)مفوضٌة االتحاد األفرٌق

ٌرأسه المقرر          والفنٌٌن (    

 

اللجنة الفرعٌة للخدمة العامة  

واإلدارة ) فرٌق عمل كبار 

ٌراس اللجنة والمسؤولٌن (. 

 الفرعٌة نائب الرئٌس.

 

 

 

اللجنة الفرعٌة للحكم المحلى و 
الالمركزٌة )فرٌق عمل كبار 

ٌرأس المجموعة والمسؤولٌن (. 
نائب رئٌس اللجنة الفنٌة 

 المتخصصة.

 
 

 

التنمٌة الحضرٌة واإلسكان 
والمستوطنات البشرٌة واللجان 
الفرعٌة ) فرٌق عمل كبار 

ٌرأس اللجنة والمسؤولٌن ( 
الفنٌة الفرعٌة نائب رئٌس اللجنة 

 المتخصصة .

 
 
 
 

للجنة الفنٌة المتخصصة )ترأسه   العام المؤتمر

 الرئٌسة(

( 

 مكتب اللجنة الفنٌة المتخصصة
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تحاد ثالث عشر. التحديات وآثار تفعيل المجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي عمى اال 
 األفريقي:

الثالثة واحد من المؤتمرات الوزارية لكونو أمانة  من دور إدارة الشؤون السياسية  ع يتوستم   .12
أمانة المجنة الفنية المتخصصة إلى (  العامةلمخدمة المدنية/ ياالتحاد األفريق مؤتمر وزراء   (ة السابق

  والتنمية الحضرية والالمركزية. يفريقي المعنية بالخدمة العامة والحكم المحملالتحاد األ
 

جنة في الدورة العادية األولى لم يتحاد األفريقاال يف الدول األعضاء يممثممن  الحضور خمص. 13
تحمل المسؤولية المالية لمجان الفنية يأن االتحاد األفريقي يجب أن  الفنية المتخصصة إلى

السنوية لالتحاد األفريقي والمساىمة  مساىماتيا ستطيع دفعتالدول األعضاء ال  نأل نظراً المتخصصة 
 .التحاد األفريقيالمجنة الفنية المتخصصة ل مرة أخرى في دعم برامج وأنشطة

 

حول الالمركزية تحاد األفريقي لمجنة الفنية المتخصصة لال لم يتم إدماج موظفي المجان الفرعية . 14
اإلدارية بنية الالتنمية الحضرية واإلسكان والمستوطنات البشرية في تمك المعنية بوالحكم المحمي و 

عن طريق الدول األعضاء أو  انتدابرواتبيم إما عن طريق  ةتغطي حالياً تم يو  ،التحاد األفريقيل
 .فريقياالتحاد األ يف  الدول األعضاءمساىمة الماضية من الالسحب من 

 

لمجنة في األمانة العامة العاممين عدد محدود من الموظفين  إدارة الشؤون السياسية حالياً  لدى . 15
مسؤول ( 1الخدمة العامة والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية ) الفنية المتخصصة حول

 (.دارةاإلسكرتير ( 1و، )  حوكمة ( مساعد1)سياسي 
 :الخالصة .الرابع عشر

يتعين عمى االتحاد األفريقي والدول األعضاء ، فإنو تشغيميان المجنة الفنية المتخصصة تم أ. بما 16
تحاد األفريقي جنة الفنية المتخصصة لاللمتشغيل الفعال لم تينالموارد البشرية والمالية الالزم توفير
 .الخدمة العامة والحكم المحمي والتنمية الحضرية والالمركزية حول
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