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 لخدمة العامة/المدنيةالوزراء السابع التحاد األفريقي ااجتماع مؤتمر تقرير 

 :المقدمة

/المدنية في نيروبي، كينيا في لخدمة العامةالسابع لوزراء ااألفريقي  مؤتمر االتحاد انعقد -3
وزراء الخدمة العامة/المدنية وممثمون من  فيورك . وشا1133مايو  31 و 31 يومي

 كاممة لممشاركين.األفريقي. ومرفق بيذا التقرير قائمة  الدول األعضاء في االتحاد
 

 :الكممة االفتتاحية

االتحاد األفريقي عضو البرلمان ورئيس مؤتمر معالي دالماس أوتينو أنيانغو، لالترحيب  كممة
 المدنية، كينيا.لخدمة العامة/االسادس لوزراء 

معالي السيد أنيانغو إلى أن مشاركة الدول األعضاء تؤكد التزاميا برؤية الحظ  -1
الخدمة المتسمة بالكفاءة والفعالية في أداء وطموحات البرنامج الوزاري وبمسألة تعزيز 

القطاع العام عبر القارة. وعبر عن تقديره ألعضاء ىيئة المكتب ولمفوضية االتحاد 
دعميم المتواصل والفعال لمبرنامج الوزاري، وأوضح أن رؤية البرنامج الوزاري ل األفريقي

 المؤتمر الوزاري يوفر مقتدرة في أفريقيا. وأشار إلى أنو ة متطور تتمثل في بناء دول 
بغية تقييم  منبرا تشاوريا التخاذ القرارات أصحاب المصمحةلسائر لمدول األعضاء و 

لمستويين العالمي والمحمي في نطاق االدارة العامة، يات التحول التي تحدث عمى اعمم
قد المشاورات الجماعية  وأضاف أن مثل أرضية لمتدخالت الجماعية والفردية. يييئو 

دارة، مما يشكل إطارا إلأفضت إلى الميثاق األفريقي حول قيم ومبادئ الخدمة العامة وا
 في المستقبل.العامة  الخدمةاالتحاد األفريقي لوزراء تنطمق منو أنشطة مؤتمر 
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ميط الضوء عمى الوثائق والتقارير المعروضة عمى بتسكممتو ختتم معالي السيد أنيانغو او  -1
المؤتمر الوزاري العتمادىا. كما حث عمى اعتماد الوثائق ودعم المجموعات االقتصادية 

 االقميمية والمؤسسات المتخصصة والشركاء.

 :ئب رئيس مفوضية االتحاد األفريقيس موينشا، ناامعالي السيد ايراستكممة 

يظير الخدمة العامة االتحاد األفريقي لوزراء مؤتمر أوضح معالي السيد موينشا أن  -1
بالفعالية والكفاءة والتطور  بالمعايير المتسمةالتزام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

االتحاد األفريقي ر لتوجيو جيود الدول األعضاء. وأشار إلى أن مؤتمعمى مستوى القارة 
منبرا لمحوار والتفاعل ويميد الطريق نحو التغيير بالتأكيد يشكل الخدمة العامة لوزراء 

أن اعتماد الميثاق يفتح مرحمة جديدة في مجال  الحظعبر الدعوة إلى تعزيز المعايير. و 
قي نحو مفوضية االتحاد األفريبتعمق بالحوكمة ويدفع المتنفيذ برنامج االتحاد األفريقي 

 بناء القدرات.

 مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةوأكد معالي السيد موينشا عمى أىمية  -5
ولتحقيق ىذه الغاية، ناشد جميع الوزراء  و.ط الضوء عمى الحاجة لضمان استدامتوسم

عمى الفائدة المشتركة ب يعوديظموا ثابتين في التزاميم لما ومن معيم من المسؤولين أن 
وبرنامج االتحاد األفريقي بشكل  مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةمبادرة 
 عام.
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ان ورئيس السيد رايال أمولو أودينغا عضو البرلم ضيف الشرف فخامةلالرئيسية ة كممال
 :الوزراء لجمهورية كينيا

سب في أوضح فخامة السيد آر.تي أودينغا بأن االجتماع قد نظر في الوقت المنا -6
التنشئة يجابية لشبكات التحديات التي تواجييا القارة. وأشار إلى أن الظاىرة اإل

غياب الحوافز قد قاد إلى  غير أن ،تتيح فرصة لتمكين المواطنينة يلمالعااالجتماعية 
سيصعب  أفريقيا مشاكل الحوكمة لدييا،ىجرة العقول. وأشار كذلك إلى أنو مالم تعالج 

أن ىناك  ذكرو  لكفاءة.لفعالية واالحقة والخدمة المدنية المتسمة با تحقيق الديمقراطية
صالح الدولة األفريقية والقطاع العام فضال  حاجة لتحديد النيج البديمة الممكنة لتجديد وا 

 تتيحممثمييا و لمنح المصداقية عن إنشاء المؤسسات المتسمة بالحيوية والمرونة والتي ت
  دعميم لمسياسات الحكومية.

 الدول األعضاء إلى التصديقشاد فخامة السيد آر. تي أودينغا باعتماد الميثاق ودعا وأ -7
ساس قانوني وأداة أ وفيرأداة ىامة لت باعتبارهي عميو وتنفيذه، حمواضفاء الطابع الم

نيجا استراتيجيا نحو كفالة  وفرأساسية لتحول الخدمة العامة في أفريقيا، بينما ي
  الخدمة.تقديم لممساءلة وقائمة عمى و الشعب وخاضعة نحموجية  وطنية أخالقيات

 :المكتبهيئة انتخاب أعضاء 

عمى النحو  األفريقي لمخدمة العامة االتحاد لوزراءالمؤتمر السابع  مكتبىيئة تم تشكيل  -8
 التالي:

 كينيا    الرئيس 

 الجزائر  النائب األول لمرئيس 
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 غانا  النائب الثاني لمرئيس 

 تشاد  يسالنائب الثالث لمرئ 

 زامبيا    المقرر 
 

 :المكتبهيئة رئيس لالقبول كممة 

سيركز عمى  األفريقي لمخدمة العامة االتحاد لوزراءأشار الرئيس إلى أن المؤتمر السابع  -9
شراك كافة الشركاء  وتشجيع استخدام المعنيين التوقيع والتصديق عمى الميثاق وتنفيذه، وا 

تعزيز قدرات الدول. كما سيعمل المؤتمر السابع ليا تكنولوجيا المعمومات عمى نطاق أفريق
متعاون مع أصحاب ل ةولوياأل إعطاءعمى  األفريقي لمخدمة العامة االتحاد لوزراء

ومع اإلدارات والوزارات ذات الصمة التابعة لمدول، بينما يضطمع بتطوير المصمحة 
 الصالت مع الشركاء وغيرىم من المؤسسات والمنظمات المتخصصة.

 :ديم جدول األعمال واعتمادهتق

 تم تقديم جدول األعمال واعتماده بدون تغيير )الممحق ب( -31

 :تقرير رئيس المؤتمر السادس لوزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامة

نجازاتو ا  و  لخدمة العامةوزراء ااألفريقي ل يسمط التقرير الضوء عمى أنشطة مؤتمر االتحاد -11
ت التركيز المقترحة في المستقبل )الممحق ج(. وأثناء ومجاال اوالتحديات التي تواجيي

( لييئة 5خمسة )، انعقدت العامة لخدمةوزراء ااألفريقي ل التحادلالمؤتمر السادس  انعقاد
الخدمة العامة. والحظ الرئيس أنو في سياق  نصار( اجتماعات أل6المكتب وستة )

األفريقي لمخدمة  االتحاد وزراءمحاولة إضفاء الطابع المؤسسي عمى إدارة مؤتمر 
 دارتو.ا  ، فقد جرى تطوير األدوار والمسؤوليات المتعمقة بقيادة المؤتمر السادس و العامة
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 االتحاد وزراءوسعيا إلى تعزيز المشاركة وممارسة القيادة، قام المؤتمر السادس ل
ة متمثمة الالخدمة. ونتيجة ليذه العممي نصارعادة تحديد مفيوم أإب األفريقي لمخدمة العامة

( بمدان إلى خمسة 5الخدمة من خمسة ) نصارعدد أ ازدادالمفيوم،  صياغةاعادة في 
 في البرنامج. كما أشار الرئيس إلى اناشط بمدا (33أحد عشر )منيا ، ( بمدا35عشر )

تمكن من تأمين المشاركة  ،األفريقي لمخدمة العامة االتحاد وزراءالمؤتمر السادس ل أن
كل من وأصبح انتخاب تشاد.  من خاللم وسط أفريقيا داخل المكتب والقيادة القمي

المشاركين  نصاراألو  أنصار الخدمةالجابون وغينيا االستوائية وجميورية الكونغو 
. وفي أعقاب تعميق عضوية غينيا بوصفيا نائبا ثالثا لمرئيس، وبعد التشاور تم لمخدمة

  انتخاب غانا لتحل محل غينيا.

عمل الموضوعي لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامة، تم تحقيق بالفيما يتعمق  -12
النتائج التالية: اعداد دليل االدارة؛ واعتماد خطة تنفيذ برنامج الرئيس؛ وتحديد المجاالت 

طويمة االجل؛ واعداد إطار التنفيذ ال( لالستراتيجية 6الست )لمدعائم  الموضعية
خدمة العامة الوة عمى ذلك، قامت تنزانيا باستضافة يوم الطويمة االجل. عاللالستراتيجية 
  .عمى مستوى أفريقيا وتم إطالق جائزة يوم الخدمة العامة 2009األفريقي لعام 

موارد من  من تأمين المؤتمر السادس لوزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامةن تمك   -13
ريقيا وحكومة كينيا. عالوة عمى برنامج األمم المتحدة االنمائي عبر مكتبو االقميمي ألف

مؤتمر وزراء  استضافة فعالياتبي ار برنامج الوز الفي  أنصار الخدمةذلك، ساىم بعض 
االتحاد األفريقي لمخدمة العامة وتمويل األنشطة والمشاركة في أنشطة المؤتمر 

توفير  عن طريقبتعزيز القدرات الفنية لممكتب  أنصار الخدمةوفعالياتو. وقام بعض 
  لخبراء.ا
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 وتحول لخدمة العامة إطارا لتحديثوزراء اعد المؤتمر السادس لالتحاد األفريقي لأكما  -14
طويمة الل اإلطار الميثاق والخطة االستراتيجية كالخدمة العامة األفريقية )الميثاق(. ويش

 األجل.

ء وزراالمؤتمر السادس لالتحاد األفريقي لالتي واجييا المحددة التحديات  قد تمثمتو  -15
وضعف اقميم وسط أفريقيا واالفتقار إلى أمانة دائمة مشاركة عدم  فيلخدمة العامة ا

 لدول األعضاء وادماج المجموعات االقتصادية االقميمية.من جانب االقبول مستوى 

ز موضع التركي اطويمة األجل ليكونالتم اقتراح تنفيذ الميثاق والخطة االستراتيجية  -16
لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامة. وعمى سبة البرامجي في المستقبل بالن

المستوى القاري، ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أن تولي األولوية إلنشاء أمانة دائمة 
وتعميم الميثاق وتسييل التصديق عميو من جانب الدول األعضاء. وينبغي أن تقوم 

يتعين كما نفيذ من قبل الدول األعضاء. المفوضية بتنسيق الجيود لتعبئة الموارد لدعم الت
عمى الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية أن تعمل عمى تشجيع وتسييل 

ضفاء الطابع المحمي عميو وتنفيذه.التوقيع   والتصديق عمى الميثاق وا 

 :الخبراء اجتماععرض تقرير 

بمفوضية السياسية ؤون ونيمبا، مدير إدارة الشأميل إيقدم التقرير سعادة السفير  -37
اعتماد ىو االتحاد األفريقي )الممحق ج(. وأشار إلى أن اليدف من اجتماع الخبراء 

أنو أكدوا عمى فاد أن الخبراء أبعض الوثائق لكي ينظر فييا المؤتمر الوزاري ويعتمدىا. و 
ييل تسيتوقف بينما يشكل تنفيذ الميثاق المسؤولية األولية والسيادية لمدول األعضاء، 

مفوضية االتحاد األفريقي عمى الشراكة بالتراضي بين الدول األعضاء و عممية تنفيذه 
والمجموعات االقتصادية االقميمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجتمع المدني 
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أصحاب المصمحة المعنيين استنادا إلى والياتيم المتباينة. وأشار الخبراء إلى أن  سائرو 
لمميثاق تكمن في التصديق عميو وتنفيذه ويظل التوقيع عميو ىو الخطوة  القيمة المضافة

 .األولىالميمة 

بأن يعتمد المؤتمر الوزاري الوثائق وصى الخبراء أ ،ومن جممة أمور أخرى -38
طويمة األجل، ودليل قيادة وادارة التنمية؛ الالتالية: إطار التنفيذ الخاص باإلستراتيجية 

دارة  منظومةو وتخطيط الموارد البشرية  السياسات في مجال توجيو الخدمة العامة؛ وا 
وقياس األداء بما في ذلك دليل الرصد والتقييم؛ قواعد االجراءات والنظام األساسي 

مشروع اإلعالن والقرارات الخاصة بمؤتمر  لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامة
ضفاء العمى الميثوالتصديق التوقيع التعجيل بالوزراء؛  طابع المحمي عميو وتنفيذه اق وا 
مؤتمر وزراء االتحاد األفريقي لمخدمة العامة من مفوضية االتحاد األفريقي و والطمب 

 اعداد خطة عمل من أجل نشرىا وتعميميا.

 :المناقشة

 بالمشاركة في عممية االتزامياألعضاء بعض الدول  تكرر  ،التقرير إجازة لدى -39
نصار مشاركين ألمخدمة و كأنصار  لخدمة العامةوزراء امؤتمر االتحاد األفريقي ل

مخدمة ل ينمشاركال األنصارمن مخدمة: وأعربت رواندا عن رغبتيا في أن تصبح ل
دارة األداء؛ امو بخصوص  ضع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبناء القدرات وا 

ثاق وتكنولوجيا مخدمة في مجال تعميم الميل ينمشاركال من األنصاروجميورية الكونغو 
 منظومةالمعمومات واالتصاالت؛ وغينيا االستوائية في مجال تخطيط الموارد البشرية و 

 في مجال تنمية بناء القدرات لمخدمة العامة األفريقية.ابون جالسياسات؛ وال
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ت اإلصالحية ووعد برامجيايبرز الميثاق  إلى أن بعض الدول األعضاء أشارتو  -11
 الحظت دول أخرى. و اراءات الالزمة حسبما تنادي بو بمدانيبتوقيعو عند اكتمال االج

رغم وجود اختالفات بين الميثاق وبرامجيا اإلصالحية، فإن الميثاق في مجممو  ،أنو
وتم التشديد عمى أن ىناك حاجة لتقاسم  يمكن أن يدعم ويكمل جيودىا اإلصالحية.

موقع االتحاد األفريقي  وتم تحديد المسؤولية من أجل نشر الميثاق عمى أوسع نطاق.
 نطاق أوسع.الطرق لنشر الميثاق عمى  ىحدإعمى شبكة االنترنت ك

وزراء األفريقي للالتحاد رئيس المؤتمر السابع  ضرورة قياموتمت التوصية ب -13
لميثاق أثناء ى امعتوقيع  بتنظيم حفمةمفوضية االتحاد األفريقي إلى جانب لخدمة العامة ا

دىا في مالبو، غينيا االستوائية. وتم سابعة عشرة المزمع عققمة االتحاد األفريقي ال
عمى منح تمثيميا الدائم لدى االتحاد األفريقي صالحية التوقيع  تشجيع الدول األعضاء

إحداث تغيير يذكر عمى  عمى عدم إمكانية قد تم التوصل إلى توافقعمى الميثاق. و 
جراء حاجة إلثمة نو لوحظ أن بيد أ. الميثاق حيث اعتمدتو قمة االتحاد األفريقي

وعدت موزمبيق الية )غة وال سيما النسخة البرتويمواءمة المغالتحسينات عمى الترجمة و 
بالمساعدة(. وجرى التشديد عمى ضرورة التركيز عمى تعميم الميثاق والتوقيع والتصديق 

  عميو وتنفيذه.

 بجميع المغات ئقلموثاوعدت مفوضية االتحاد األفريقي بالنشر الواسع والمبكر  -11
تعمق المتفي المجال المواضيعي  تيالمنظر فييا، ومشاورة إدارة السمم واألمن حول مشارك

 .النزاع لفترة ما بعدار والتنمية االعم بإعادة

مؤتمر االتحاد ادماج النظام األساسي وقواعد االجراءات ل بضرورةتمت التوصية  -11
الوثيقتين. وينبغي تسمية  من تويات كلدون تغيير مح األفريقي لوزراء الخدمة العامة
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. مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةجراءات وتنظيم ا  قواعد و بالوثيقة الجديدة 
 اا الوثيقتين طابعتأنو بينما تضفي كم لوحظو المكتب المقبل ىذه الوثيقة.  ىيئة عتمدتوس

فإنو ينبغي عدم ، العامة مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمةعمى عمميات  امؤسسي
في ىياكل االتحاد  مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةتأخير عممية إدماج 

 ي وعممياتو )كمجنة فنية متخصصة(.األفريق

وعبر االجتماع عن تقديره لموضع في الصومال وأشاد بالجيود التي يبذليا  -11
ل عمى االتصال بمفوضية الصوماليون وحكومة الصومال لمعالجتو. وشجع الصوما

 االستكشاف إمكانيات الحصول عمى الدعم بغية إعادة بناء خدمتي االتحاد األفريقي
صالحيا   د.األفريقي الحالي لمتعامل مع البمإطار مفوضية االتحاد  فيالمدنية وا 

 :يوم الخدمة العامة األفريقيعية لعرض حول المجاالت المواضي

الخدمة في المجال المواضيعي "يوم  أنصارمن جميورية تنزانيا بوصفيا قامت  -25
يوم الخدمة االحتفال ب عدادإتخذت في ا بتحديد الخطوة التيالخدمة العامة األفريقي" 

رسائل عمى مستوى القارة. وأشارت إلى توجيو كل سنتين  نظمالذي ي  العامة األفريقي 
حدث، بما في ذلك لجنة الدعوة إلى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واعداد اطار لم

ومفوضية  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة تكون منتتوجيو 
وتنزانيا وناميبيا  مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةوأمانة االتحاد االفريقي 

ممة ، لتناقش من ج1133مايو  35في  التوجيوومن المقرر أن تجتمع لجنة  وغانا.
  .حدثالىذا ومزيدا من التفاصيل لممشاركة في  الفصل في القضاياأمور، مبادئ 

موضوع االحتفاالت المشتركة ىو "القيادة التحويمية في مجال االدارة العامة إن  -26
: منبر في ل االحتفاالتثمتتييئة حياة أفضل لمجميع". وست والتجديد في الحوكمة:
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سائل مة األفريقية يتضمن جمسات عامة لمناقشة الممشترك لألمم المتحدة والخدمة العا
 وورش عمل/ في مجال الحوكمة العامةالمستجدة  والتوجياتوالتحديات  الناشئة

جراء مناقشات وتحميالت م ة بشأن عدد قمعاجتماعات خاصة موازية لتنمية القدرات وا 
وفريق الحوار بين  رية؛المستديرة الوزا؛ والمائدة من المجاالت الرئيسية لمحوكمة العامة

األجيال، وعرض اإلعالن الختامي )مع المدخالت الصادرة عن جميع منسقي ورشات 
في مجال الخدمة العامة؛ ومعارض  مم المتحدة لالبتكارالعمل(؛ ومعارض وجوائز األ

  وجوائز يوم الخدمة العامة األفريقي.

ألجل؛ وتطوير طويمة االمواضيع النقاش ما يمي: الخطة االستراتيجية  شملوت -27
الرئيسية والتوقعات المستقبمية؛ والميثاق، والتحديات  القضايا بخصوصالقيادة األفريقية 

تكوين الثروة في أفريقيا وتعزيز  والتوجيات في مجال تحقيق األىداف االنمائية لأللفية؛
ية وأىمية إضفاء الطابع الرسمي عمى حقوق الممكية لسكان األحياء الفقيرة من أجل التنم

الالحقة في إلى أنو خالل ورشات العمل  أشيرجتماعية االقتصادية في أفريقيا. و اال
مشاركة في فرصة ال األعضاء في االتحاد األفريقيلمدول  درات ستتاحمجال بناء الق

 ومناقشة مواضيع الورش في السياق األفريقي. تختارىاورشات العمل التي 

العامة األفريقي عمى مستوى القارة،  وفيما يتعمق بمعارض وجوائز يوم الخدمة -28
تتضمن المواضيع الفرعية ما يمي: الميثاق: فيو أداة فريدة لتعزيز عممية تقديم الخدمة؛ 

ابتكارات متواصمة في مجال الخدمات العامة: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و 
يونيو  11و 11 وستقام المعارض بين لتعزيز االدارة االلكترونية. بوصفيا أداة تمكينية

توقع أن تعرض الدول يوتمنح جائزة بعد ذلك ألفضل جناح: وأثناء العرض  ،1133
األعضاء في االتحاد األفريقي االبتكارات واالستراتيجيات الرامية إلى تحويل خدماتيا 



Page 11 

 

فضال عن وفقا لمميثاق الخاص بقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة، العامة وادارتيا 
بغية تعزيز الوصول إلى الخدمات ا لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مدى استخدامي
المقدمة لممواطنين. وستقدم حكومة جميورية تنزانيا المتحدة مقصورات ذات النوعية 

لمبمدان األعضاء في االتحاد األفريقي الراغبة في المشاركة في المعارض لكي تعرض 
 ة العامة.ابتكاراتيا في مجالي الحوكمة وتقديم الخدم

 :أفريقيا عمى مستوى الخدمة العامةفي مجال  االبتكارجائزة حول عرض 

جوائز لمفائزين من مختمف الفئات بجائزة اإلبتكار في مجال تم أثناء الحفمة تسميم  -29
 2011الخدمة العامة عمى مستوى أفريقيا لعام 

 :بيانات االلتزام

العمل مع  ةالتزامو بمواصم من جديد عمى أكد برنامج األمم المتحدة االنمائي: -11
ومفوضية االتحاد األفريقي استنادا إلى  مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامة

ضفاء الطابع المحمي  األولويات المحددة التي من بينيا ما يمي: التصديق عمى الميثاق وا 
لمكافحة  ير ابرنامج الوز العميو وتنفيذه؛ وتعزيز قدرات معاىد التطوير االداري؛ ودعم 

لقدرات اتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت وتقديم الخدمة العامة؛ إعادة بناء الفساد؛ و 
الخدمة العامة في البمدان الخارجة من النزاع؛ وانتاج المعرفة ونشرىا؛ وتنفيذ في مجال 

طويمة األجل. ومن األمور اليامة أن برنامج األمم المتحدة الالخطة االستراتيجية 
مائي سيواصل من خالل دعمو القطري تعزيز قدرات الدول األعضاء في االتحاد االن

 األفريقي.
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عن  أعربتإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة:  -13
باالستمرار في العمل مع مؤتمر الوزراء األفريقيين وشبكة الموارد البشرية بغية التزاميا 

خ القيم والمبادئ الجيدة فييا؛ تطوير القدرات لمديري الموارد تعزيز الخدمة العامة وترسي
 ألفريقيا واألمم المتحدة.البشرية وليوم الخدمة العامة 

دعميا لتنفيذ  مواصمة: وعدت بالمجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة -11
تقوم المجنة . وفي ىذا الصدد، سمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةبرنامج 

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل: لتعميم ميثاق الخدمة 
والتصديق عميو ومنحو طابعا محميا؛ وتقديم الدعم الفني لمفوضية االتحاد العامة 

عادة االعمار ل أنصار الخدمةاألفريقي و  ما فترة وخاصة في مجاالت مكافحة الفساد وا 
 ع وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.بعد النزا

مؤتمر في دعم تنفيد برامج  أعرب عن نيتواتحاد االدارة العامة والتنظيم:  -11
فضال عن ميثاق الخدمة العامة من خالل انتاج  االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامة

األفريقي مؤتمر االتحاد الدعوة إلى وجيو المعرفة وتبادل الخبرات والتدريب. واختتم بت
لممشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة السنوي لالتحاد األفريقي  لوزراء الخدمة العامة

 بأن داففي ليمينجوي، مالوي. وأ 1133لالدارة العامة والتنظيم المزمع عقده في أكتوبر 
مؤتمر المائدة المستديرة السنوي لالتحاد األفريقي لالدارة العامة والتنظيم سيعقد جمسة 

، حيث يقدمون مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةارية خاصة لوزراء وز 
العامة والتنظيم في سياق الجيد الرامي إلى  لإلدارةلالتحاد األفريقي  تيمار و شامخبراتيم و 

 إقامة شراكة معززة بين الجانبين.
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ة بمواصمة الدعم لمفوضي أعرب عن التزامو: المعهد الكندي لالدارة العامة -11
 .مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامةاالتحاد األفريقي ولبرنامج 

بدعم تنفيذ الميثاق عبر  اعن التزامي أعربت: المؤسسة األفريقية لبناء القدرات -15
تعزيز مؤشرات األداء الخاصة بالرصد والتقييم ومواءمة السياسات. وعرضت أيضا تقديم 

مجاالت مواضيعية معينة، مثل تطوير برامج عمومات في الدعم في مجال جمع الم
عمى  و وبوروندي وكينيا والجزائر، بينما تقدم الدعم لتنفيذ الميثاق بناءً جالقيادة في تو 

 طمبات البمدان.

 :التوقيع عمى الميثاقحفل 

وقعت الدول األعضاء التالية عمى الميثاق: وىي بوروندي وجميورية الكونغو  -16
 زمبيق وناميبيا وزامبيا.امبيا وغانا وكينيا ومو جو 

 

 :الختامية الكممة

الختامية. وبينت االنجازات التي الكممة سعادة السيدة جوليا دولي جوينار ألقت  -17
أنصار حققيا المؤتمر السابع لموزراء األفريقيين لمخدمة العامة وأشادت بقيادة كينيا وب

إلى أن االنجاز  وجيود الدول األعضاء في مجال تأمين االنجازات. وأشارت الخدمة
وىنأت الجزائر عمى ما أظيرتو من قيادة  الرئيسي من بين االنجازات ىو اعتماد الميثاق.

االتحاد من جانب مؤتمر  شارت إلى أن المداوالت والمداخالتفي تطوير الميثاق. وأ
لخدمة العامة كانت ناجحة لمغاية ويكمن المؤشر الرئيسي االسابع لوزراء األفريقي 
دول عمى الميثاق. وطمبت دعم الدول األعضاء وأصحاب المصمحة  8ي توقيع لمنجاح ف
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المعنيين لضمان توقيع المزيد من الدول األعضاء عمى الميثاق والتصديق عميو في 
عطائو طابعا محميا وتنفيذه  أسرع وقت ممكن، وأكثر من ذلك، ضمان التصديق عميو وا 

بيره العممي في حياة الناس الذين أنشئ تععندئذ فقط سيجد بحيث عمى المستوى الوطني 
نتائج مؤتمر  انتباه رؤساء الدول والحكومات إلىسيتم استرعاء  وختتمت بأناو  من أجميم.

لخدمة العامة أثناء الدورة المقبمة )قمة االتحاد األفريقي االسابع لوزراء االتحاد األفريقي 
 السابعة عشرة(.

- 
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ممؤتمرات، في كينياتا الدولي ل ن في مركزين المجتمعياألفريقي الخدمة العامة/المدنية نحن، وزراء

مايو  41إلى  9المنعقد من العامة األفريقيين الخدمة المؤتمر السابع لوزراء نيروبي بكينيا أثناء 
بالفعالية  ة"نحو تقديم خدمة متسم تحديدا  إذ ناقشنا الموضوع المكرس ليذا المؤتمر و ، 1144

 والكفاءة"؛
المعتمد  ASSEMBLY/AU/DEC.337(XVI) إلى مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي إذ نشيرو

 رة، والداعي إلى تعميمو والتصديق عميو؛حول قيم ومبادئ الخدمة العامة واالدا للميثاق
ذ   تعزيزدمة العامة األفريقية و لخاتحول عممية بأن الميثاق يمثل أداة أساسية لتوجيو  نقروا 
 إصالح الحوكمة في أفريقيا؛ة عممي

ذ نالحظ لخدمة ادرات تعزيز ق وأن في مجال تقديم الخدمة  كبيرا  ا أن أفريقيا قد أحرزت تقدم وا 
بغية  لجميع أصحاب المصمحة عالةالمشاركة الف تقتضييقية عممية مستمرة العامة األفر 

 ؛استدامتيا
ذ نسمم  يةمؤسسات البحثالالتنمية و في شركاء البدور المجموعات االقتصادية االقميمية و  وا 

مشاركتيا في تعميم وممكية ضمان وتقوية أىمية بوالمجتمع المدني في تعزيز تنمية القدرات و 
 الميثاق؛

ذ عتبار أن أفريقيا ال تزال تواجو العديد من التحديات في تعزيز مواثيق القيم الفي ا نضع وا 
ذ نقر بوجود عقبات  ديقالمشتركة والتص عديدة يتعين التغمب واضفاء الطابع المحمي عمييا وا 

 بالفعالية والكفاءة.عمييا في سبيل النيوض بعممية خدمة متسمة 
ذ   إلى المواطنين صديق عمى الميثاق وضمان تقديم الخدماتبالعمل عمى تسييل الت نمتزموا 

 التقدم االقتصادي فضال عن ثقافة الحكم الرشيد؛بفعالية وكفاءة وتعزيز 
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ذ  الوثائق التالية: إطار التنفيذ  بشأنحول تقرير رئيس المفوضية ومناقشات الخبراء تداولنا وا 
الموارد البشرية ومنظومة تخطيط  دارةإلواالقيادة النيوض بطويمة األجل، ودليل ال الستراتيجيةل

دارة وقياس األداء بما في ذلك دليل الرصد  والسياسات في مجال توجيو الخدمة العامة؛ وا 
 لمؤتمر وزراء الخدمة العامة األفريقيين؛ والتقييم وقواعد اإلجراء والنظام األساسي

 بموجب ذلك ، نعمن ما يمي: 
 تقرير رئيس ىيئة المكتب؛ نجيز
ضفاء الطابع المحمي عميو وتنفيذه نسعى  ؛سعيا حثيثا لمتوقيع والتصديق عمى الميثاق وا 
 من مفوضية االتحاد األفريقي أن تضع خطة عمل لنشره وتعميمو؛ نطمب
إرساء من أجل  عمل مع المجموعات االقتصادية االقميميةلممفوضية االتحاد األفريقي ندعو 
 ل المتعمقة بالخدمة العامة واالدارة؛والتعاون حول المسائالتآزر  طرائق
القيادة النيوض بالوثائق التالية: إطار التنفيذ الخاص باإلستراتيجية طويمة األجل، ودليل  دنعتم
دارة منظومة و دارة؛ إلوا تخطيط الموارد البشرية والسياسات في مجال توجيو الخدمة العامة؛ وا 

مع إستراتيجيات الدول  مواءمتيا ؛ وندعو إلىوقياس األداء بما في ذلك دليل الرصد والتقييم
 األعضاء إلصالح القطاع العام الوطني؛

نشير قواعد اإلجراءات والنظام األساسي لمؤتمر وزراء الخدمة العامة األفريقيين و مشروع الحظ ن
 إلى مواصمة النظر فييما من قبل ىيئة المكتب ومفوضية االتحاد األفريقي؛

ية وغيرىم من أصحاب المصمحة المعنيين العمل مع الدول األعضاء التنم في شركاءال نناشد
أنشطتيم وأولوياتيم ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية االقميمية لتنفيذ 

 مع اإلستراتيجية طويمة األجل؛مواءمتيا و 
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في تنفيذىا من مفوضية االتحاد األفريقي العمل عمى تعبئة الموارد لدعم الدول األعضاء  نطمب
 لإلستراتيجية طويمة األجل؛

بإدماج عمل مؤتمر وزراء الخدمة العامة األفريقيين في عمميات من جديد عمى التزامنا  نؤكد
ضفاء  طابع المؤسسي عمى أمانة مؤتمر وزراء الخدمة العامة الوىياكل االتحاد األفريقي وا 

 األفريقيين؛
الذي األفريقي يوم الخدمة العامة ب الثاني الحتفالابجميورية تنزانيا المتحدة الستضافتيا نشيد 

نضمام إلى االحتفال؛ بما في ذلك يقام مرة بعد كل سنتين وندعو دول االتحاد األفريقي لال
 فعاليات المعارض؛

 ؛في ذلك عمى أعمال أبطال الخدمة وندعو إلى مشاركة المزيد من الدول نثنى
من قيادة وما قدمتو من توجيو في تسيير أعمال ىيئة المكتب السادس عمى ما أظيرتو  نهنئ

لمكتب في ىيئة ان ينينئ األعضاء المنتخبكذلك مؤتمر وزراء الخدمة العامة األفريقيين؛ و 
 الجديد.

ن وندعوىم إلى دعم و نمائي والشركاء اآلخر إلر الدعم الذي قدمو برنامج األمم المتحدة انقد
 طويمة األجل؛ عممية تعميم الميثاق وتنفيذ اإلستراتيجية

كرم حكومة وشعب كينيا الستضافة المؤتمر السابع لوزراء الخدمة العامة األفريقيين؛ ول نشكر
 ؛ةضيافال
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