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االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة الثامنة للخدمة العامة والحكم المحلي تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة 

 والتنمية الحضرية والالمركزية

 8102ديسمبر  5 – 3

 أديس أبابا، إثيوبيا

 :مقدمة .1

عقدت لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية  -1

في مقر مفوضية االتحاد األفريقي في  8112ديسمبر  5إلى  3ة الثالثة من والالمركزية دورتها العادي

 أديس أبابا، إثيوبيا.

( من قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة، عقدت إدارة الشؤون السياسية 8) 11و 9و  7وفقا للمواد  -8

لجنة االتحاد دية الثالثة للمفوضية االتحاد األفريقي، بصفتها أمانة اللجنة الفنية المتخصصة، الدورة العا

األفريقي الفنية المتخصصة الثامنة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية 

للجنة الفنية المتخصصة، وتقييم التقدم الذي أحرزته هيئة المكتب المنتهية  النتخاب هيئة مكتب جديدة

( فضال عن تقييم حالة تنفيذ توصيات الدورة العادية الثانية 8112 – 8117واليته خالل فترة واليتها )

، للتداول بشأن 8111ديسمبر  9إلى  7للجنة الفنية المتخصصة التي ُعقدت في أديس أبابا، إثيوبيا من 

قضايا محددة تتعلق بأداء اللجان الفرعية الثالثة لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة 

 لحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية.وا

 المشاركة .8

دولة عضوا في االتحاد األفريقي هي: الجزائر، أنجوال، بنين، بوركينا  01شاركت في االجتماع وفود  -3

فاسو، بوروندي، الكاميرون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، غينيا 

امبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريشيوس، االستوائية، الجابون، ج

المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساوتومي وبرنسيب، السنغال، سيراليون، 

الجمهورية العربية الصحراوية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، زامبيا، 

 (1ابوي. )انظر القائمة المفصلة في الملحق زيمب
سيما لجنة األمم المتحدة  كما شارك في االجتماع الشركاء اإلنمائيون من منظومة األمم المتحدة، ال -0

االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشبكة المعاهد األفريقية للتنمية 

للمراجعة المتبادلة بين األقران. وشمل الضيوف والمراقبون الذين تمت اإلدارية، واآللية األفريقية 

 دعوتهم األوساط األكاديمية والخبراء االستشاريين من جميع أنحاء أفريقيا.
 

 8102ديسمبر  4 – 3 :اجتماع الخبراء

 اعتماد جدول األعمال .1

 عمال،األ لجدول النسخ المترجمة وتوافر والمحتوى والتوقيت والهيكل الشكل حول مداوالتال إجراء بعد -5

 .ناميبيا بدعم من العتماده بطلب أفريقيا جنوب وفد تقدم
كون انتخاب األعضاء الجدد في هيئة المكتب لم يتم خالل اعتماد الوفد الجزائري من جهته على  شّدد -1

ة القادمة للجنجدول أعمال اجتماع بل تم بعد ذلك، وأنّه ال ينبغي أن يكون ذلك سابقة في االجتماعات 

الفنية المتخصصة. وينطبق األمر نفسه على اعتماد جدول أعمال االجتماع الوزاري الذي كان من 

 المفروض أن يتم في نهاية اجتماع الخبراء.
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 مراسم االفتتاح .8

 والكلمة السياسية، الشؤون مدير ماتلوسا، خابيلي للدكتور ةاالفتتاحي بالكلمة االفتتاح ت مراسمبدأ -7

 حليالم والحكم الالمركزية وزارة في لالمركزية العام المدير ،أباسي أولوسوماري لسيدل يةترحيبال

 كاليكست السيد ارهييست اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة، تولى مكتب هيئة رئيس ممثل ،بنين جمهوريةل

 .لسياسيةا الشؤون إدارة في واالنتخابات اإلنسان وحقوق والحكم الديمقراطية قسم رئيس أريستيد، مباري

 ،واطنيهام بقيادة ،تنعم بالسالم ومزدهرة متكاملة أفريقيا" رؤية كلمته في السياسية الشؤون مدير أبرز -2

 التنمية هدافأل 8131 أجندة وتحقيق 8113 أجندة إنجاز بهدف" الدولية الساحة في دينامية قوة تمثلو

 في ةالفنية المتخصص فريقياأل التحادلجنة ال االستراتيجية المكانة على الضوء طسلّ كما . المستدامة

 هاعمل مسارات تحقيق إلى السعي خالل من المستدامة التنمية وأهداف 8113 أجندة تطلعات تحقيق

 .الرئيسية الثالث

السنة األفريقية  8112وإلبراز أهمية اللجنة الفنية المتخصصة، ذّكر اجتماع أغسطس بأنه تم إعالن سنة  -9

 وتم تعميم مكافحة الفساد على مسارات العمل الثالث للجنة الفنية المتخصصة.لمكافحة الفساد. 

وأعرب عن تقديره لمساهمات الشركاء الذين واصلوا تقديم الدعم الهام للجنة الفنية المتخصصة منذ  -11

 .8110إنشائها في 

 المحددة ألهدافا لتحقيق الثالثة العادية الدورةانعقاد  فرصة باغتنام الوفود ماتلوسا خابيلي نصح الدكتور -11

 الدعم قديمت لمواصلة ،مانةاأل بصفتها األفريقي االتحاد مفوضية التزام على التأكيد تجديد مع للدورة

 (8 الملحق في الكامل الخطاب انظر. )اللجنة الفنية المتخصصة لعمل
 لترحيبا كلمة في ،أباس أولوسوماري السيد ،اللجنة الفنية المتخصصة مكتبهيئة  رئيس ممثل أشار -18

 على الوفود كرشثم . القارة بمستقبل يتعلق فيما اللجنة الفنية المتخصصة أهمية إلى الموجزة التي ألقاها

والتي  ،8112 - 8111 للفترة من اللجنة الفنية المتخصصة رئيسمنصب  لتولي لبنين الفرصة إتاحة

 مسائلال جميع حول للتداول المخصصة الفترة باستخدام وأوصى الوفود". ثقةال داللة على"اعتبرها 

 .العتماده قدمه بعد ذلك يالذ األعمال جدول في مبيّن هو كما

 

 المداوالت .3

 ةالمكتب الحاليهيئة والية  عند تولي اللجنة الفنية المتخصصة حالة (1

للجنة اأبلغ السيد ايساكا غاربا عبدو، رئيس أمانة اللجنة الفنية المتخصصة، بأنه تم تدشين هيئة مكتب  -13

، ولكن نظرا لتأخيرات هيئات المكاتب السابقة، تم 8111الفنية المتخصصة المنتهية واليتها في ديسمبر 

 تأخير تنفيذ مهام هيئة المكتب.

 خالل فترة واليتها، تم تكليف هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة المنتهية واليتها بما يلي: -10

 ة الفنية المتخصصة؛تنفيذ توصيات هيئات المكتب السابقة للجن 

  ؛8181 – 8119إعداد خطة استراتيجية للفترة 
 مراجعة قواعد اإلجراءات؛ 
  .تعزيز األمانة بالموارد البشرية 

فيما يتعلق بالموارد البشرية لتعزيز األمانة، قدمت إدارة الشؤون السياسية مقترحا لهيكل المتطلبات من  -15

لمقترح إلى المجلس التنفيذي إلحالته إلى اللجنة الفرعية ، تم تقديم الهيكل ا8112الموظفين. في يناير 

 للميزانية الستكماله قبل إرسال التقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين.

 لسوء الحظ؛ -11
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  8112لم تجتمع اللجنة الفرعية كما كان مقررا لتسهيل بحث المقترح من قبل قمة يوليو ،

 لم يتم إحراز أي تقدم؛وعليه، لوحظ أنه 
  طلبت هيئة المكتب إعادة تقديم البند بغية بحثه من قبل قمة رؤساء الدول 8112أكتوبر في ،

 .8119والحكومات في يناير 

 تم تسليط الضوء على التحديات التالية:

 تم تحديد القوة العاملة لألمانة بموظف واحد فقط من فئة كبار الموظفين؛ 
 مؤتمر الوزاري السابق لدعم األمانة؛لم يتم بعد تنفيذ التوصية بتحويل جميع موظفي ال 
  يقوم الموظفون السابقون للمؤتمرات الوزارية التي تم حلها بدعم األمانة فيما يتعلق

بالالمركزية والحكم المحلي والسكن والتنمية الحضرية على التوالي، وموظفين اثنين من 

 ياوندي وموظفين أخرين منتدبين من قبل حكومة كينيا.
 ألموال، طلبت هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة تخصيص ميزانية كبيرة فيما يتعلق با

. بالنسبة 8112دوالر أمريكي فقط في  511.111لتسهيل تنفيذ أنشطتها لكنها استلمت 

، كانت هناك زيادة كبيرة في اعتمادات الميزانية للجنة الفنية المتخصصة حيث 8119لسنة 

 دوالر أمريكي. 1.119.111بلغت 
 

 8102 – 8102 لفترةمكتب لالير هيئة تقر (8

 األنشطة واإلنجازات

 للوفاء بواليتها، نظمت لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة اجتماعين لهيئة المكتب. -17

  بهدف تقييم أداء اللجنة  8112مارس  89 – 81ُعقد االجتماع األول في الرباط، المغرب، من

الفنية المتخصصة واستعراض التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجهتها، والتداول بشأن 

 قضايا محددة تتعلق بعمليات اللجان الفرعية الثالث.
  لتقييم التقدم  8112أكتوبر  19 – 17وٌعقد االجتماع الثاني في كوتونو، جمهورية بنين، من

الذي تم إحرازه في خارطة الطريق، وتقييم عمل اللجنة الفنية المتخصصة، والتحضير للدورة 

 العادية الثالثة.

 

 

 قيد االستعراضاألنشطة األخرى التي نظمتها هيئة المكتب خالل الفترة 

 األنشطة التي قامت بها اللجنة الفرعية للخدمة العامة واإلدارة .أ

 – 81االحتفال باليوم األفريقي للخدمة العامة على الصعيدين القاري والوطني من  (1

في جميع الدول األعضاء في  8112في كيجالي، رواندا، وفي  8117يونيو  83

 االتحاد األفريقي على التوالي؛

في كيجالي  8117يونيو  81المنعقد في اجتماع الوزراء المسؤولين عن الخدمة العامة  (8

الذي شاركت فيه كل من كينيا وإثيوبيا وغينيا ورواندا وزامبيا وناميبيا رواندا 

 وأوغندا؛
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عقدة المنورشة العمل حول التقاضي للجوائز األفريقية لإلبداع في مجال الخدمة العامة  (3

المبادئ التوجيهية إعداد  ، في بريتوريا، جنوب أفريقيا؛8112أكتوبر  81 – 85في 

 لتنفيذ قيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة؛

تأسيس المؤتمر األول للدول األطراف في ميثاق قي ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة  (0

 في نيروبي، كينيا. 8112نوفمبر  13و  18يومي 

 

 األنشطة التي قامت بها اللجنة الفرعية لالمركزية والحكم المحلي .ب

 ؛8112و  8117األفريقي لالمركزية والحكم المحلي في  االحتفال باليوم (1

الدعوة إلى التصديق على الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الالمركزية والحكم المحلي  (8

. 8117نوفمبر  88 – 81والتنمية المحلية في بوجمبورا، جمهورية بوروندي، من 

قبة وتنفيذ توصيات تم خالل هذا االجتماع اعتماد خارطة الطريق إلى جانب آلية مرا

 البرنامج؛

 87المشاركة في قمة السلطات المحلية لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في  (3

 في أبيدجان، كوت ديفوار؛ 8117نوفمبر 

 إطالق عملية تفعيل المجلس الرفيع المستوى للسلطات المحلية؛ (0

يقي ي لالتحاد األفرتقديم الدعم المالي من إدارة الشؤون السياسية إلى المكتب التمثيل (5

 في مالي من أجل تنظيم حلقة دراسية حول الالمركزية والطابع اإلقليمي في أفريقيا

أبريل  18إلى  11: تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في باماكو )مالي( من تحت موضوع

 في باماكو. 8112

 األنشطة التي قامت بها اللجنة الفرعية لإلسكان والتنمية الحضرية .ج

 األطر اإلقليمية ألجندة حضرية أفريقية جديدة؛صياغة  (1

في كيب تاون، جمهورية جنوب  8112عقد اجتماع للخبراء في نوفمبر/ ديسمبر  (8

 أفريقيا، لبحث مشاريع األطر اإلقليمية المنسقة؛

تنظيم حدث جانبي على هامش المؤتمر العالمي للمناطق الحضرية في ماليزيا في  (3

 يع األطر اإلقليمية المنسقة؛مشار لبحث محتوى 8112فبراير 

لتحديد سبل المضي قدما  8112االجتماع والمشاورات الفنية المنعقدة في نيروبي في  (0

 في صياغة قانون نموذجي/ ميثاق لقيم ومبادئ التحضر والمستوطنات البشرية؛

للتصديق على  8112عقد اجتماع إقليمي للخبراء والوزراء في إنتيبي في نوفمبر  (5

 ر اإلقليمية المنسقة.مشاريع األط

 

 :التحديات (3
 نقص الموارد البشرية والمالية؛ 
 لتأخير في عملية دمج الموظفين من المؤتمرات الوزارية السابقة.ا 
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 بعد عرض التقرير عن أنشطة هيئة المكتب، قدمت الدول األعضاء المالحظات التالية: -12
 لجنة الفنية لاها إلعادة تفعيل أنشطة مع اإلقرار بالجهود التي بذلتها هيئة المكتب المنتهية واليت

ج روحظ أن عدة أنشطة ومبادرات قد تم القيام بها خا، لُ الثامنة لالتحاد األفريقي المتخصصة

الوالية التي منحتها إياها الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، من المهم ضمان ان يعمل المكتب 

ل بشكل كامل في أنشطته وإحاطتها من خالل االمتثال الصارم لواليته وأن يتم إشراك الدو

صصة اللجنة الفنية المتخعلما بالمستجدات في تنفيذ المشاريع والبرامج واألحداث المتعلقة ب

 .الثامنة لالتحاد األفريقي
 

 

 

 :الثالث تقرير الجلسات الفرعية للجان الفرعية (0

 واإلدارة للخدمة العامةالجلسات الفرعية للجنة الفرعية  (أ

الفرعية للخدمة العامة واإلدارة في قاعة المؤتمرات المتوسطة لمفوضية االتحاد األفريقي اجتمعت اللجنة  -19

دولة عضوا. تولت كينيا رئاسة الجلسة، بينما تولت ناميبيا دور المقّرر. بدأت المداوالت  12بحضور 

 واعتماده. باستعراض جدول أعمال اجتماع اللجنة

 الوثائق المستخدمة في هذا االجتماع:

 ؛8181 – 8119خطة عمل الخدمة العامة واإلدارة لـ  -
 تعديل قواعد اإلجراءات؛ -
 دليل انتخابات هيئة المكتب الثالثة وهيئات المكاتب الالحقة للجنة الفنية المتخصصة؛ -

 بعد ساعات من المداوالت، قام المقّرر بعرض التوصيات. -81

 :توصياتال

ي البلد المستضيف لالحتفاالت القارية باليوم األفريق حّث الدول األعضاء على التفاعل مع كينيا بصفتها .1

 .8119للخدمة العامة واإلدارة لسنة 
ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي اعتماد آلية لتعميم جميع الوثائق الهامة لتنفيذ البرنامج على الدول  .8

 األعضاء.
لق ال لتوخي الوضوح فيما يتعينبغي أن تكون األنشطة المتعلقة بخطة العمل محددة في طريقة سير األعم .3

 بااللتزامات المالية على الصعيد الوطني وعلى مستوى مفوضية االتحاد األفريقي.
 ينبغي مواءمة تعميم برامج اللجنة الفنية المتخصصة في معظم المؤتمرات التي ستُعقد خالل الوالية القادمة.  .0
 وجوائز ،العامة للخدمة المتحدة األمم يوم وجوائز العامة، الخدمة مجال في البتكاراألفريقية ل جوائزال توحيد .5

 .إلى تقديم الطلبات دعوةلل موحدةوثيقة  خالل من العامة لإلدارة ةاألفريقي للرابطة االبتكار إدارة
 جوائز يوم األمم المتحدة للخدمة العامة،و العامة لإلدارة ةاألفريقي الرابطة ممثل يكون بأن تم تقديم توصية .1

 .الجوائز األفريقية لإلبداع في مجال الخدمة العامة عملية من اجزء  
 لحكوميةا للوكاالت ينبغيو. تكرارها لتعزيز الفائزة الجوائز حول المعلومات نشر لتعزيز حاجة أيضا هناك .7

 .الوعي لتعزيز االبتكار على الوطنية المنافسة تعزيز الوطنية
 

 :المحليعرض اللجنة الفرعية لالمركزية والحكم  (ب
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 :التالي األعمال جدول باعتماد المداوالت بدأت -81

 ؛8181 – 8119 للفترة الطريق ةارطلخ الفعال لتحديثل الرئيسية بالبرامج المتعلقة المقترحات بحث (1
 ؛الثالثة الدورة التخاذ قرار بشأنها من قبل توصيات مقترحات (8
 ما يستجد من أعمال. (3

 :اليةالت التوصيات الوفود خبراء قدم ،لالمركزية والحكم المحلي الفرعية اللجنة عمل خطة بعد عرض -88

 مراعاة مع ،8119 نهاية قبل ليدخل حيز التنفيذ الميثاق على التصديق إلى األعضاء لدولا دعوة تعزيز (1

 ؛بلد كل التي يواجها التحديات
 المعنية؛ األعضاء الدول قبلمن  الميثاق على التصديق بعملية للتعجيل المركزيةل أفريقي مناصر تعيين (8
كم الالمركزية والحاالتصال الوطنية  جهات قائمة إتاحة األعضاء الدول من المفوضية تطلبينبغي أن  (3

 ؛8119 من األول الفصل نهاية قبل انالبلد حسب اللجنة الفنية المتخصصة مانةأل المحلي
 الفرعية اللجنة واجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة دورات برنامج في الخبرات تبادل إدراج (0

 ؛لالمركزية والحكم المحلي
اللجنة الفنية  عمل خطة لتنقيح 8119 فبراير شهر خالل االستراتيجي للتخطيط اجتماع تنظيم (5

للجنة الفنية  ثةالثال العادية الدورة اعتمدتها التي العمل لبرامج وفقا   للتنفيذ واستراتيجيتها المتخصصة

 ؛المتخصصة
 أنشطتها؛ لتنفيذ الكافية بالموارد المحلي والحكم لالمركزية الفرعية اللجنة تزويد (1
 فرعية، لجنة كلل تنسيق هيئة إنشاء منها أمور جملة دمج بهدف اإلجراءات قواعد راجعةبم التعجيل (7

 األخرى؛الفنية المتخصصة  األفريقي االتحاد لجان تجارب األخذ غي االعتبار مع
 نفيذهات الجاري اإلصالح عملية في الثامنة الفنية المتخصصة اإلفريقي االتحادلجنة  أمانة هيكل إدراج (2

 الفرعية؛ اللجان جميع خصوصيات مراعاة مع األفريقي، االتحاد داخل
 يةالفرع اللجنة مثل االختصاص مجال نفس في دولية منظمات أو مؤسسات مع شراكة اتفاقات إبرام (9

 تهمتدخال افقتتو نيالذ المحتملين والماليين الفنيين الشركاء اختيار وضمان ،لالمركزية والحكم المحلي

 الوثائق من المقررات ذات الصلة و وغيرها 8113 األفريقي وأجندةالقانون التأسيسي لالتحاد  مع

 األفريقي؛ التحادل األساسية
 993 رقم يذيالتنف المجلس مقرر تنفيذ خالل من المحلية للسلطات األعلى المجلس تفعيل عملية تسريع (11

 األعلى المجلس ووالية إعداد النظام األساسي ثم ؛8119 يونيو التي ستنعقد في دورته إلى تقرير وتقديم

 سنة من األولالفصل  خالل األفريقي التحادل السياسةصنع  أجهزة إلى وتقديمها المحلية للسلطات

 ؛8119
 ؛المحلية لسلطاتها المالية االستقاللية تعزيز زيادة على األعضاء الدول تشجيع (11
 ؛ية المتخصصةللجنة الفن العادية الدورةانعقاد  قبل البرامج تنفيذ لتقييم الفرعية للجنة اجتماع عقد طلب (18
 ة؛المفوضي ميزانية وضع عملية في دمجها بهدف الصلة ذات للهيئات االستراتيجية الخطة ديحدت (13
 عيةالفر اللجنة عمل خطة لتنفيذ الالزمة الميزانية تقدمل السياسية الشؤون إدارة إلى طلبتقديم  (10

اللجنة الفنية  ميزانية تقديرات بإعداد لها لسماحل األعضاء الدول إلى لالمركزية والحكم المحلي

 المتخصصة.

ركزية لالماللجنة الفرعية عالوة على ذلك، تبادل المشاركون معلومات وآراء بشأن تشكيل هيئة مكتب  -83

 مع المدن المتحدة والحكومات المحلية ألفريقيا. والحكم المحلي وبشأن الشراكة
 اتفق المشاركون على انتظار ،لالمركزية والحكم المحلي الفرعية اللجنة مكتبوبشأن تشكيل هيئة  -80

ذا الهيكل ه قبل االنتقال إلى تشكيل لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة هيئة مكتب انتخاب أعضاء



EX.CL/1109 (XXXIV) 
Page 7 

 اءرجإ يكن ذلك ممكنا، يمكن إلدارة الشؤون السياسية لم وإذا ذلك ممكنا،إن كان  العامة لجلسةا خالل

 .بين الدول األعضاء مشاورات
 يكون نأ إلى حاجةال تدعو منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية األفريقية، مع بالشراكة يتعلق فيما -85

إقامة  راسةد حاليا تجريتم اإلبالغ بأنه و. نواستراتيجي شركاء لالمركزية والحكم المحلي الفرعية للجنة

 مع نبالتعاو السياسية الشؤون إدارة في منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية األفريقية مع شراكة

. وفي هذا الصدد، ُطلب االحترام الصارم لمبادئ في مفوضية االتحاد األفريقي األخرى المعنية اإلدارات

 فق او سي لالتحاد األفريقي ومقررات ولوائح ونظم االتحاد األفريقيوأهداف وأغراض القانون التأسي

  .األفريقي االتحاد إجراءات لقواعد

 

 تقرير اللجنة الفرعية لإلسكان وتنمية الحضرية (ج

 التالي: األعمال جدول باعتماد االجتماع بدأ -81

 ؛8181-8119 للفترة الفرعية اللجنة عمل خطة بحث .1
 ة؛الجديد ةالحضري األجندة لتنفيذ المنسق اإلقليمي اإلطار حول إحاطة .8
 ؛لموئللاألفريقي  يومالب االحتفال إمكانية حول التشاور .3
 اللجنة الفنية المتخصصة؛ قرارات في دراجإلل مقترحات .0
 هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة؛ في الفرعية اللجنة ممثلي بشأن اقتراحات .5
 ؛(المكتبهيئة ) الفرعية اللجنة تنسيق لجنة .1
 ما يستجد من أعمال.   .7

 .التعديالت مع االجتماع هااعتمد ،8181-8119 للفترة العمل خطةب ما يتعلقفي -87
 أن تعتمده اللجنة الفنية المتخصصة.ب وأوصى االجتماع هاعتمد اإلقليمي، اإلطارب ما يتعلقفي -82
 .أفريقيا في هب باالحتفال وأوصى االقتراح االجتماع أجاز ،األفريقي للموئل يومباالحتفال بال ما يتعلقفي -89

 قرارات للجنة الفنية المتخصصة: 2الـ اقترح االجتماع التوصيات التالية إلدراجها في  -31

 ة؛الجديد ةالحضري األجندة تنفيذ بشأن المنسق اإلقليمي اإلطار (أ
 ؛اإلطار إجازة 
 عنه التقارير وإعداد ومراجعته ورصده تنفيذه في فعالةال للمشاركة األعضاء الدول دعوة. 

 ؛لموئللفريقي األ يومبال االحتفال إجازة (ب
 لمستدامةا التنمية ومبادئ قيمل األفريقي االتحاد لميثاق انطالق كنقطة النموذجي القانون تطور متابعة (ج

 والبشرية؛ الحضرية للمستوطنات
 ؛الفرعية ولجانها للجنة الفنية المتخصصة للتشغيل الفعال الموارد تعبئة (د
 ؛الفرعية اللجان عمل لتعزيز إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة قواعد مراجعة (ه
 ؛8181 – 8119اإلسكان والتنمية الحضرية للفترة  عمل خطة على الموافقة (و
 5 للمادة فقاو للجنة الفرعية لإلسكان والتنمية الحضرية الوزاري التوجيه فريق تشكيلعلى  الموافقة (ز

 إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة؛ قواعد من( 8)
 ية المتخصصة،اللجنة الفن ةالثالث المكتبهيئة  في اللجنة الفرعية لإلسكان والتنمية الحضرية ممثلو كلّف (ح

 منية اإلسكان والتنمية الحضر ممثلي مع بالتشاور اللجنة الفرعية لإلسكان والتنمية الحضرية رئيس

 تم ،صصةاللجنة الفنية المتخ مكتبهيئة  فيما يتعلق برئاسة. يةالفرع اللجنة حول رئاسة أفريقيا وسط

 ؛العامة الجلسة إلى تقرير وتقديم بالتشاور فريقياأل جنوبال مجموعة إبالغ
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 المؤسسية المسائل (ط

 هيكل يف الفرعية للجانا تنسيق وحدات موظفي دمج بشأن برازافيل مقرر تنفيذ- البشرية الموارد (1

 ؛األفريقي االتحاد مفوضية
من الشركاء الفنيين  منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا، وغيرها) الشراكات (8

 اللجنة بين الشراكات إقامة ضمان -( خارج أجهزة االتحاد األفريقي ومؤسسات األمم المتحدة

 اءعضاأل الدول بمشاركة المتحدة، األمم وهيئات اإلفريقي االتحاد جانب إلى المنظمات،و الفرعية

إلى   الصلة، ذات المؤتمر مقرراتو القانونية والوثائق ، األفريقي، لالتحاد التأسيسي للقانون ووفق ا

 رىأخ أنشطة أي وتنظيم الوثائق صياغة ذلك في بما األنشطة بشأن سيما وال،  8113جانب أجندة 

 أعمالهاب الفرعية اللجنة هذه مكتبهيئة  قومت أن ينبغي الصدد، هذا وفي. الفرعية اللجنة قبل من

هيئة  تتصرف أن على تنص التي اللجنة الفنية المتخصصة إجراءات قواعد أحكام مع يتماشى بما

 .الكاملة مشاركتها وتكفل األعضاء الدول عن نيابة المكتب

 ما يستجد من أعمال

 يبحث أن على االجتماع وافق ،(FAMHUD) حول "فامهود" السنغال قدمته الذي بالعرض يتعلق فيما -31

 يتم تعميم أنو د،فامهو و اللجنة الفنية المتخصصة بين التآزربناء  بشأن السنغال اقتراح التوجيهي الفريق

 ألغراض اإلعالم. فامهوددكار حول  باجتماع الخاصة الطريق وخارطة التقرير
قبل  اإلجراء المتبّع منلم تتوفر الردود والضمانات التي قدمها ممثل إدراة الشؤون السياسية فيما يخص  -38

الضمانات المقدمة قبل استكمال إقامة الشراكات مع الشركاء المحتملين في مفوضية االتحاد األفريقي و

 مجاالت اختصاص اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة.

 ( اإلجراءات الخاصة باالنتخاب5

 باتباع اليةالت الترشيحات تقديم تم ،الفرعية األعضاء واألقاليم الدول إجراء المشاورات الواجبة بين بعد -33

 قدمه لذيا الثالثة وهيئات المكاتب الالحقة للجنة الفنية المتخصصة مكتبال لهيئة نتخاباتاال دليل

 .للمفوضية القانوني المستشار
 :على النحو التالي الترشيحات كانت -30

 القطاع اإلقليم البلد المنصب
 والتنمية الحضريةاإلسكان  الجنوب األفريقي ليسوتو الرئيس

 الالمركزية والحكم المحلي شمال أفريقيا المغرب النائب األول للرئيس
 الخدمة العامة واإلدارة شرق أفريقيا تنزانيا النائب الثاني للرئيس
 اإلسكان والتنمية الحضرية وسط أفريقيا بوروندي النائب الثالث للرئيس

 واإلدارةالخدمة العامة  غرب أفريقيا النيجر المقرر

 ومع ذلك، الحظ االعضاء الحاضرون غياب معظم الوزراء المعيّنين. -35

 ( االختتام6

في ختام اجتماع الخبراء، شكر السيد كايكست أريستيد مباري، جميع المشاريكن على العمل الشاق الذي  -31

قاموا به والتفهم الذي أبدوه خالل االجتماعات. واعتذر على المشاكل اللوجستية التي تمت مواجهتها 

المستقبل.ومن  والتي أخرت بعض المداوالت. ووعد ببذل الجهود من أجل لمعالجة هذه المشاكل في

جهته، أعرب السيد عباس أولوسوماري، رئيس اجتماع الخبراء، عن امتنانه الكبير للثقة الممنوحة له. 

 لالوزراء كدليمشروع إعالن سيتم تقديمه إلى  به إلعدادوشكر الخبراء على العمل الدؤوب الذي قاموا 

يد . وتمنى السالفنية المتخصصة خالل الوالية القادمة جديدة للجنةالثالثة ال المكتب لهيئةإرشادي 

 أولوسوماري للمشاركين عودة آمنة إلى أوطانهم
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 :االجتماع الوزاري –اليوم الثالث 

 8102ديسمبر   5

 االفتتاح (1
 الكلمة االفتتاحية .1

 رئيس ستيد،أري مباري كاليكست السيد قبل من الشخصيات كبارل موجز بعرض االفتتاحية الجلسة بدأت -37

 لسياسيةا الشؤون مفوضة ،يسامات سيسوما ميناتا بالسيدة رّحبحيث  ،السياسية الشؤون إدارة قسم في

 معالي ،صةالفنية المتخص فريقياأل التحادلجنة ال واليته المنتهية والرئيس فريقياأل االتحاد مفوضيةل

 .نيبن لجمهورية المحلي والحكم الالمركزية وزير ،برناب ز. داسيغلي

 بجميع ،اتيسام السيدة اإلفريقي االتحاد مفوضيةل السياسية الشؤون مفوضة رحبت ،االفتتاحية كلمتها في -32

ة، خصصوا وقتا للمشاركة في المزدحم مواعيدهمبالرغم من جداول  الذين وأعضاء الوفود الوزراء

اللجنة الفنية  هذه اجتماعات أهمية على وأكدت. لخبراءل اجتماعب ديسمبر 0 و 3 يومي بدأ الذياالجتماع 

 ".ةبمهنيأعمالها  نفذت"ها أن أشارت إلى التي" المكتبوالية هيئة  نهاية"تأتي في  ألنها المتخصصة

 :التالي النحو على المداوالت خالل والوفود الوزراء أمام المهام تعدادب واستطردت -39

 ؛الميزانيةبيان  لتقييم فرصة -
 ؛8113 أجندة من األولى العشرة العناصر في االعتبار العمل خطةوضع  ضمان -
 ؛8181-8119 للسنوات ةجديد مكتبهيئة  انتخاب -
 للجنة الفنية المتخصصة؛ الموارد لتعبئة استراتيجية بحث -
 الجوائز األفريقية لإلبداع في مجال الخدمة العامة. عرض -

 الوقت فسن في اأنشطته تنفيذ بدأست ةالجديد المكتبهيئة  أنب وأبلغت االجتماع الوفود على أثنتكما  -01

 إعداد يف تتولى دورا قياديا أفريقيا أن إلى اإلشارة مع. ةالجديد ةالحضري األجندة برنامج فيه بدأيس الذي

 .نتيبيإ في اعليه التصديق تمالتي  ةالجديد ةالحضري لألجندة إقليمي إطار
 المتخصصة في ظلّ للجنة الفنية  تقدمه الذي الدعم على األمانة شكرت كذلك، حديثها معرض في -01

 .البشريةو المالية المواردمحدودية ب التحديات التي تواجها والمتعلقة
 هذه مثل تواجه لن الالحقة االجتماعات بأن وتعهدت العمل وثائق إصدار في التأخر عن واعتذرت -08

 .المشاكل

 الوفودوأعضاء  الوزراء بجميع( 8112-8111)اللجنة الفنية المتخصصة  مكتبهيئة  رئيس رحب -03

 .اللجنة الفنية المتخصصة أنشطة في للمشاركة الدعوة لتلبية استعدادهموأثنى على  الحاضرين
 واتخط خطت قد األفريقية البلدان معظم أن إلى وأشار اللجان الفنية المتخصصة نجاحات بعدها سرد -00

 قدمالت هذا مالحظة ويمكن. الثقافةالمجتمع وو واالقتصاد والسياسة اإلدارة مجاالت في بالثناء جديرة

 الديمقراطية معايير عززت منتظمة وطنية انتخابات وتنظيم األلفينيات، منذ الالمركزية تبني في الملحوظ

 على يدوالتأك ،المستدامة التنمية أهداف تحقيق تسهيل إلى تهدف التي الكفاءات نقلو ،المواطن بقيادة

 .لحدودل ةبراعال اإلقليمية الثقافات عبر الهوية
 من كفيي بما األمانة تمكين إلى الحاجةاللجنة الفنية المتخصصة و واجهتها التي الصعوبات عن تحدثو -05

 .مسؤوليتهاب االضطالع في تعزيزها شأنها من التي البشرية الموارد

 :التالية الوثائق وتوزيع إنتاج مهام قام بسرد قدما، لمضيا طريقفيما يتعلق ب -01

 واإلدارة؛ العامة الخدمة ومبادئ قيم ميثاق -
 المحلي؛ والحكم الالمركزية ومبادئ قيم ميثاق -
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 .الحضرية والتنمية اإلسكان ومبادئ قيم ميثاق -

 .عليها والتصديق الوثائق هذه العتماد دوالجه بذل إلى األعضاء الدول مع دعوة -07

ناء ب ضمان على اإلدارة عوشجّ  ،للجنة الفنية المتخصصة دعمها على السياسية الشؤون إدارة شكرثم  -02

 تقديمها تمسي التي ةولويذات األ األنشطة تحديدو ،استراتيجي برنامج تصميم في والتفاعل التآزر أوجه

 جراءاتاإل وإعداد مراقبة ضمانو ،األفريقي االتحاد هيئات مختلف بين التآزر تعزيزو المفوضية، إلى

 .االستراتيجية العمل خطة لتنفيذ

تحاد لمفوضية اال االستراتيجية بالرؤية استرشادهم الحاضرين ضمان وأعضاء الوفود الوزراء من طلب -09

 المستدامة التنمية وأهداف 8113 و 8131 رؤية أهداف لتحقيق طريقال رطةابخ مصحوبة األفريقي

 .أيام ثالثة تدوم التي لالجتماعات المحددة األهداف تحقيق مع ةالجديد ةالحضري واألجندة

 اعتماد جدول األعمال .8

 لقيادة 8181-8119 للفترة حديثا نالمنتخبي المكتب هيئة أعضاءتمت دعوة و األعمال جدول دااعتم تم -51

 .المداوالت بقية

 انتخاب هيئة المكتب .3

الخبراء  رشح القانوني، المستشار مكتب من والتوضيحات والمداوالت المشاورات من يومين بعد

 .8181-8119 للفترة الفنية المتخصصةاللجنة  هيئة مكتب في المناصب لشغل أعضاء المندوبون
 :التالي النحو على الحاضرين وأعضاء الوفود الوزراء ووافق عليها الترشيحات قبول تم -51

 

 القطاع اإلقليم البلد المنصب
 اإلسكان والتنمية الحضرية الجنوب األفريقي ليسوتو الرئيس

 المحلي الالمركزية والحكم شمال أفريقيا المغرب النائب األول للرئيس
 الخدمة العامة واإلدارة شرق أفريقيا تنزانيا النائب الثاني للرئيس
 اإلسكان والتنمية الحضرية وسط أفريقيا بوروندي النائب الثالث للرئيس

 الخدمة العامة واإلدارة غرب أفريقيا النيجر المقرر

 

 . حاضرين يكونوا لم تعيينهمالذين تم  الوزراء معظم أنّ  إلى أشاروا الحاضرين األعضاء إالّ أنّ  -58
. االجتماع أهمية يبين ال الهام االجتماع هذا لمثل وحدها شفوية مذكرة إرسال أنّ إلى  أشارت الوفود -53

 ةالرئيسي الفاعلة الجهات إلى دعوة رسالة إرسال ينبغي الشفوية، المذكرةإرسال  بعد بأنه واوأوص

 ودانوالس السنغال اتفقت ناميبيا، وفد أشار وكما. الكاملة المشاركة لضمان مالئمةال متابعةال وإجراء

 يكلف أنه بالنظر إلى المشاركة عن الوفود األخرى ذلك يثني فقد ذلك، يتم لم ما أنه على كلتاهما

 .الحقةال جتماعاتاال للمشاركة في اممثليه إلرسال الكثير اتالحكوم

 اواحد   موظف ا أنّ  على مؤكدة المالحظات، جميع ه ستتم معالجةأن على الوفود ردها في المفوضة طمأنت -50

 .اللجنة الفنية المتخصصة أنشطة دعم على يعمل اإلدارة من فقط

 بحث تقرير اجتماع الخبراء .0

، في الوقت الذي كانت تجري فيه اقترح الوفد الجزائري الخبراء، اجتماع تقرير توفر عدمل نظرا -55

 الجديدة لمراجعته وتقديمه إلى الدول األعضاء.المداوالت، ترك التقرير لهيئة المكتب 

 بحث مشروع إعالن أديس أبابا .5
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 واقترح وفد. الشاشة على الذي أوصى به اجتماع الخبراء، أديس إعالن مشروع وقراءة عرض تم -51

 .التعديالت من مزيد إجراء دون اإلعالن عتمادا ، بدعم من السودان والجابون،أفريقيا جنوب
 (المرفق أبابا أديس إعالن انظر. )الوزراء اجتماع من رسمية كوثيقة الوثيقة وعليه، تم اعتماد -57

 االختتام .1

 وكلّفتهم ةالجديد المكتب وأشادت بهيئة أعضاء الوفود الحاضرة جميع السياسية الشؤون ةمفوض تشكر -52

 ".المتاحة الموارد حدود في األمانة لتعزيز جهدهم قصارى ببذل"
 . بدعمها التعهد مع الجديدة بهيئة المكتب ومالي والجزائر أفريقيا جنوب أشادت وفود -59

ا، لمضيا فيما يتعلق بطريق -11  :التالية التوصيات ت الوفودقدم قدم 

 ملهاع خطة في اللجنة الفنية المتخصصة أنشطة السياسية بإدراج الشؤون إدارةيجب أن تقوم  -

ن م سفاراتها خالل من الوطنية الحكومات لتمكين: األعضاء الدول مع تتواصل وأن وميزانيتها

 المداوالت؛ خالل فعال بشكل المساهمة على القدرة لديهم الذين خبراءتمويل ال
 ةأنشط مع تضارب حدوث جنبلت للجنة الفنية المتخصصة العادية الدورات تواريخ مراجعة -

 ؛األعضاء لدولل وإعداد الميزانية التخطيطعمليات و السنة نهاية
 االجتماعات؛ قبل العمل لغات جميع إلى هاوترجمت الوثائق عيوتجم اإلعداد المسبق -
 .للوالية همقبولمعربين عن  االفتتاحية بتصريحاتهم ديالجد المكتبهيئة  أعضاء أدلى -

 

 من دعوةب االجتماع انتهاء القادم اللجنة الفنية المتخصصة مكتبهيئة  رئيس أعلن التوصيات، هذه بعد -11

 جميع تنفيذ انبضم وتعهد ةالجديد المكتب هيئة انتخاب على والممثلين الوفود جميع الرئيس شكر. ناميبيا

 .أيام ثالثة دام الذي االجتماع عن الصادرة واإلعالنات التوصيات
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 الفنية المتخصصة الثامنةاالتحاد األفريقي لجنة ر عن دالصا 8108 إعالن أديس أبابا

لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة ل لجنةأعضاء  نحن،

إثيوبيا الديمقراطية جمهورية  أبابا،خالل هذه الدورة العادية الثالثة في أديس ، المجتمعون والالمركزية

 ؛1028ديسمبر االتحادية، في الخامس من 

 لجنة الفنية المتخصصة الثامنة ولى والثانية لالدورة العادية األمجددا مقررات  نؤكدإذ 

 ؛منةاللجنة الفنية المتخصصة الثالتوفير بعض الموارد لعمليات على مفوضية االتحاد األفريقي  نثنيوإذ 

صصة من الفنية المتخ تمكين اللجنةغير كافية ل مفوضية االتحاد األفريقيالموارد التي توفرها  أن نالحظوإذ 

 ؛واليتها بشكل فعالتنفيذ 

 أمانة اللجنة الفنية المتخصصة الثامنةإلى تعزيز بالحاجة  إذ نعترفو

 وإذ نشيد باللجان الفرعية على تنفيذها الفعال لبرامجها في إطار اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛

في الدورة  األفريقياألخير لرؤساء الدول والحكومات بشأن اإلصالحات في االتحاد المقرر  ندرك وإذ 

 ؛1028نوفمبر  28االستثنائية الحادية عشرة لقمة االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في 

ضافة هذه الست إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةجمهورية وتقديرنا لشعب وحكومة  امتناننا عن عميقنعبر  .2

ي والتنمية لخدمة العامة والحكم المحللجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للالدورة العادية الثالثة 

 ؛الحضرية والالمركزية

، ريقيسياسية بمفوضية االتحاد األفإدارة الشؤون الو، اللجنة الفنية المتخصصة الثامنةأمانة على  نثني .1

 ؛ة الفنية المتخصصة الثالثةللجنلتسهيل العمليات السلسة 

على هيئة المكتب المنتهية واليته على توجيه عمل اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة بشكل فعال نثني  .3

 1028- 1027خالل الفترة 

 على النحو التالي:للدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة المكتب  هيئة أعضاء ننتخب .4

 الدول األقاليم اللجان الفرعية المناصب

التنمية الحضرية  الرئيس

 والمستوطنات البشرية 

 الجنوب األفريقي
 ليسوتو

الالمركزية والحكم  النائب األول للرئيس

 المحلي

 شمال أفريقيا
 المغرب

 تنزانيا الجنوب األفريقي  الخدمة العامة النائب الثاني للرئيس 

التنمية الحضرية  النائب الثالث للرئيس 

 البشريةوالمستوطنات 

 وسط أفريقيا
 بوروندي

 النيجر غرب أفريقيا الخدمة العامة المقرر
 

ة لجنة االتحاد األفريقي الفني مكتبالنائب األول والثاني والثالث لرئيس هيئة  تولىأن ي نقرر .5

 المركزية والخدمة العامة والتنمية الحضرية على التوالي.لاللجان الفرعية المتخصصة رئاسة 

ء اإلصالحات في االتحاد ، في ضو/ مفوضية االتحاد األفريقي السياسيةإدارة الشؤون  حثن .6

الفنية المتخصصة الثامنة ) مع مراعاة خصائص اقتراح الهيكل المناسب ألمانة لجنة على ، األفريقي

 الهيكل العاممقترحات وإدراجها في  لبحثها األفريقيفريق إصالح االتحاد كل لجنة فرعية(، ل
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طرحه على أجهزة صنع سياسة االتحاد األفريقي العتماده في  الذي سيتم ضية االتحاد األفريقيلمفو

 1029يونيو 
 

بدء عملية مراجعة قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة إلضفاء مزيد من  نقرر أيضا .7

ية المتخصصة اللجنة الفنلبحثها من قبل ، والتوصية بالتعديالت الفعالية على عمليات اللجان الفرعية

إدارة الشؤون السياسية إلى تسهيل العمليات الضرورية لتنفيذ هذا ندعو ، وللعدل والشؤون القانونية

 ؛المقرر

ن بما في الرئيسييالمؤسسيين التعاون مع الشركاء  أمانة اللجنة الفنية المتخصصة الثامنةمن  طلبن .8

للجنة  تقديم مدخالتل م المتحدة للمستوطنات البشريةومنظمة األمذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 .فريقيلمفوضية االتحاد األ وضع استراتيجية شاملة لتعبئة الموارد الفنية المتخصصة الثامنة في

ة اللجنة الفنيوطني رفيع المستوى لصالح  تنسيقتشكيل فريق على  الدول األعضاء حثن .9

 ؛تماشيا  مع إعالن برازافيل المتخصصة

الفرق  تفعيل هذهإعداد المبادئ التوجيهية الالزمة لمن مكتب اللجنة الفنية المتخصصة  أيضانطلب  .20

 ؛وتقديمها إلى الدول األطراف الوطنية التنسيقية

اق القيم النموذجي وميث األفريقيقانون االتحاد  بوضعالتعجيل  األفريقيمفوضية االتحاد من  طلبن .22

اء لطرحها على الدول األعض طنات الحضرية والبشريةلمستوالمستدامة ل تنميةالوالمبادئ الخاصة ب

 ؛ لبحثها

محلية، المجلس األعلى للسلطات ال بعملية تفعيل من مفوضية االتحاد األفريقي التعجيلنطلب أيضا  .21

اجتماع المجلس التنفيذي المقرر  ورفع تقرير إلى 993مقرر المجلس التنفيذي رقم  من خالل تنفيذ

قواعد إجراءات  صياغة عملية لبدء ونطلب من مفوضية االتحاد األفريقي ؛1029ي يونيو عقده ف

 تحاداال سياسةصنع  أجهزةها من قبل واعتمادبحثها  بهدفالمجلس األعلى للسلطات المحلية  ووالية

 . األفريقي

المحلي  والحكملخدمة العامة اللجنة الفنية المتخصصة لعتمادات مالية كافية لعمل اتوفير إلى  ندعو .23

 والتنمية الحضرية والالمركزية؛

 تعيينوبالالمركزية وميثاق القيم والمبادئ الخاصة إلى تعزيز الدعوة للتصديق على ندعو أيضا  .24

 قائد لالمركزية األفريقية من أجل تسريع عملية التصديق على الميثاق؛

طلب من مفوضية االتحاد نو 1010-1029للفترة اللجنة الفنية المتخصصة خطة عمل نحيط علما ب .25

لجنة الفنية ال يسيين لتيسير تنفيذ وتنفيذ واليةالرئالمؤسسين التعاون مع الشركاء  األفريقي

 المتخصصة الثامنة، ورفع تقرير بشكل منتظم إلى المكتب والدول األعضاء

 األجندة الحضرية الجديدة في أفريقيااإلطار اإلقليمي المنسق لتنفيذ  نجيز .26

الجديدة  لألجندة الحضرية األعضاء للمشاركة بفعالية في تنفيذ اإلطار اإلقليمي المتسق الدول ندعو .27

 ؛آلية الرصد واإلبالغ التابعة لهافي أفريقيا فضال عن 

تحاد مفوضية االإدارة الشؤون السياسية التابعة لطلب من ن، ول بيوم أفري لإلسكانالحتفاا قررن .28

نفيذ تسهيل ت منظمة األمم المتحدة للمستوطنات الحضريةو بالتشاور مع الدول األعضاءاألفريقي 

 ؛ المقررهذا 
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 قيم بشأن فريقياأل الميثاق لتنفيذ توجيهية مبادئ لوضع اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة على نثني .29

 وتقديم تقرير عن تنفيذ، إلى الصدقت التي األعضاء الدول وندعو واإلدارة، العامة الخدمة ومبادئ

 للقيام بذلك؛ تصدق،، وتلك التي لم المحرز التقدم

 واإلدارة العامة للخدمة والمبادئ القيم ميثاقل األطراف الدول مؤتمر إنشاءعلى  نثني .10

األفريقية لالبتكار في مجال الخدمة العامة  جوائزال حفل في المشاركة على األعضاء الدول نشجع .12

ة األفريقي الجائزةالخطابات عن  إرسال ضمان إلى األفريقي االتحاد مفوضيةوندعو  ،1010 لعام

العمل  وبلغات المناسب الوقت في األعضاء الدول جميع إلىلالبتكار في مجال الخدمة العامة 

 الرسمية

 1010 ويونيو 1028 يونيو فياليوم األفريقي للخدمة العامة  في للمشاركة األعضاء الدول ندعو .11

 ينعام كل األقل على واحدة مرة الفرعية اللجان تجتمع أن نقرر  .13

لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة الثامنة إحالة هذا اإلعالن إلى أجهزة صنع  رئيس من نطلب  .14

 سياسة االتحاد األفريقي لبحثها؛

 ؛1010عقد الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة في عام  نقرر .15
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