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 االتحاد األفريقي  مفوضيةتقرير 
 المتخصصة الفنية االتحاد األفريقي يل لجنة عن تفع

 ركزيةالالمالمحلي والتنمية الحضرية و  ملخدمة العامة والحكل
 

 معلومات أساسية. أوال
 52التي تشكل جهازا فنيا هاما في االتحاد األفريقي، بموجب المادة  أنشئت اللجان الفنية المتخصصة .1

 تحول منظمة الوحدةعلى إثر و االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(. المؤسسية للجماعة من المعاهدة 
حاد األفريقي القانون التأسيسي لالتاللجان الفنية المتخصصة إلى ألفريقي، تم نقل األفريقية إلى االتحاد ا

 لجان االتحاد األفريقي الفنية المتخصصةمن المتوقع أن تقدم كان و  .11 إلي 11بموجب المواد من 
عمل المجلس التنفيذي. كما أنها مكلفة بأن تكون إلى مدروسة جيدا في مجاالت تخصصها  إسهامات

 تنفيذ البرامج من قبل االتحاد األفريقي والمجموعاتعمليتي وضع و سيقوم برصد جزءا من الفريق الذي 
 االقتصادية اإلقليمية نيابة عن المجلس التنفيذي.

 
المحلي والتنمية الحضرية  مالعامة والحك ةلخدمل 2لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم تفعيل . ثانيا

 : مركزيةلالوا
برامج وزارية مختلفة لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية في مختلف مؤتمرات و على مر السنين، أنشئت   .5

حكم الالمركزية والو القطاعات في جميع أنحاء القارة. وتشمل بعض هذه القطاعات الخدمة العامة واإلدارة؛ 
ليال من أن عددا قالتنمية الحضرية؛ والمستوطنات البشرية وما إلى ذلك. وفي حين و اإلسكان؛ و المحلي؛ 

إطار  مها يعمل فيالمؤتمرات الوزارية األفريقية يعمل بشكل مستقل عن االتحاد األفريقي، فإن معظ
 .1االتحاد األفريقي منظومة الحكم

التحاد للجنة ا انةواألم منسقةدارة البمثابة اإل إدارة الشؤون السياسية التابعة لمفوضية االتحاد األفريقيتعّد  .3
لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية. وعلى ل 8الفنية المتخصصة رقم األفريقي 

بما يتماشى مع  8 رقماللجنة الفنية المتخصصة  النحو المبين في الفقرة التالية، شرعت اإلدارة في تفعيل
 . 5113جميع المقررات ذات الصلة باالتحاد األفريقي في عام 
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تنمية العامة والحكم المحلي وال المتخصصة للخدمةللجنة االتحاد األفريقي الفنية الدورة العادية األولى . ثالثا

 :الحضرية والالمركزية
لخدمة العامة والحكم ل 8الفنية المتخصصة رقم التحاد األفريقي للجنة االدورة العادية األولى عقدت  .1

نوفمبر  51إلى  51في الفترة من فيل، جمهورية الكونغو في برازا المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية
 فيما يلي:هذا االجتماع لالرئيسية  تمثلت األهداف. و 5111

 ؛8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم تفعيل  (أ
تخصصة رقم الفنية المالتحاد األفريقي للجان الفرعية للجنة ا مواءمة البرنامج واألنشطة المتفق عليها (ب

 (5111-5112) لسنتين القادمتينبخصوص ا 8
 

 ( دولة عضوا في االتحاد األفريقي، وهي: 31وحضر االجتماع ثالثون ) .2
، أنجوال، بنين، بوروندي، الكاميرون، الكونغو برازافيل، إرتريا، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، الجزائر

لعربية ، رواندا، الجمهورية انيجيريا، النيجر، ناميبيا، موريتانيا، مالي، مالوي غانا، كينيا، ليسوتو، 
مهورية ج، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تشاد، توجو، أوغندا، زامبيا، السنغالالصحراوية الديمقراطية، 

  .الكونغو الديمقراطية
 

 : ملخص النتائج الرئيسية للدورة العادية األولى للجنة الفنية المتخصصة .رابعا
 الرئيسية لالجتماع:فيما يلي النتائج  .1

 ؛8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم  عملهيكل و االتفاق على  (1
للعامين بالنسبة  8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم رامج وأنشطة االتفاق على ب (5

 القادمين.
توصية أجهزة ، و 8قواعد اإلجراءات للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم  استكمال  (3

 ؛صنع السياسات في االتحاد األفريقي ببحثها واعتمادها
المقبلين،  بخصوص العامين 8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم مكتب هيئة تشكيل  (1

 .5111 نوفمبر- 5111نوفمبر 
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تخصصة الفنية الماالتحاد األفريقي لجنة  تفعيلعن تنفيذي بشأن التقرير المقدم مقرر المجلس ال. خامسا
 EX.CL/915.الوثيقة 6102 في يناير المركزيةالتنمية الحضرية واللخدمة العامة والحكم المحلي و ل 2رقم 

(XXVII) 

 :لقد تقّرر ما يلي .7
أن تبسيط المقترحات المقدمة بشمن المفوضية العمل مع اللجنة الفنية المتخصصة ل يطلب أن (1

المعنية ة الفرعي اللجان إلى ذات صلةمالية وهيكلية آثار  ةأساليب عملها وإجراءاتها وأن تقدم أي
 (.1لمقرر في الملحق يرد النص الكامل ل)التابعة للجنة الممثلين الدائمين. 

 
للخدمة العامة والحكم المحلي  2للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم  ثانيةالدورة العادية ال. سادسا

 :والالمركزيةوالتنمية الحضرية 
للخدمة العامة والحكم  8للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم الدورة العادية الثانية عقدت   .8

 .5111ديسمبر  9إلى  7في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية 
 الجتماع هي:اوكانت األهداف الرئيسية 

 لفترة سنتين؛ 8للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم جديد المكتب هيئة التشكيل  (أ
( للجنة 5111 -5112استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة خطة العمل لفترة السنتين ) (ب

 لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية؛الفنية المتخصصة ل
 8اللجنة الفنية المتخصصة رقم الكامل ألمانة  يلتفعحالة البشأن استعراض التقدم المحرز  (ج

 مثل هيكلها ومواردها البشرية والمالية؛
 في االتحاد األفريقي، وهي: ا( دولة عضو 31وثالثون ) حضر االجتماع ست .9

، يقياجنوب أفر ، غانا، غينيا، النيجر، ا، أنجوال، بنين، بوروندي، الكاميرون، تشاد، أريتريالجزائر
 إثيوبيا،، اتنزاني، السنغال، جمهورية الكونغو، نيجيريا، ناميبيا، موزمبيق، موريتانيا، مالوي كينيا، 

ة الكونغو ليبيا، جمهوري ابون، غينيا االستوائية،الججيبوتي، سيشيل، جمهورية أفريقيا الوسطى، 
 .أوغندا، مصرزامبيا، مدغشقر، ليسوتو، مبابوي، بوتسوانا، يز الديمقراطية، تونس، 

 : 2 رقم خص النتائج الرئيسية للدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصةمل. سابعا
 فيما يلي النتائج الرئيسية لالجتماع: .11

 ؛8 لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم عملهيكل و وضع  (أ
 توفير  (ب
-5117)لعامين القادمين بخصوص ا 8 الفني للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمالمكتب  (ج

 (؛5118
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لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية ل 2هيكل لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم . ثامنا

 :مركزيةالالو 

 
a)  
b)  

 
 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لجنة فرعية للجنة الفنية 
 المتخصصة

لجنة فرعية للجنة الفنية  لجنة فرعية للجنة الفنية المتخصصة
 المتخصصة

أجهزة صنع السياسات في االتحاد 
 األفريقي

 تنسيق اللجنة الفنية المتخصصة آلية
  (مفوضية االتحاد األفريقي وكبار الخبراء الفنيين)

 (برئاسة المقرر)

 لخدمةالمعنية با اللجنة الفرعية
كبار فريق عمل )العامة واإلدارة 

ويرأس اللجنة (. المسؤولون 
ية اللجنة الفنالفرعية نائب رئيس 

 .  المتخصصة
 
 

المعني بالحكم اللجنة الفرعية 
فريق عمل )المحلي والالمركزية 

ويرأس اللجنة  (.كبار المسئولين
ية اللجنة الفن الفرعية نائب رئيس

 .المتخصصة
 
 

اللجنة الفرعية المعنية بالتنمية 
الحضرية واإلسكان والمستوطنات 

فريق عمل كبار )البشرية 
ويرأس اللجنة (. المسؤولين

الفرعية نائب رئيس اللجنة الفنية 
 المتخصصة 

 

  فنيةالمؤتمر العام للجنة ال

   المتخصصة
 (رئيسالبرئاسة )

مكتب اللجنة الفنية 
 المتخصصة
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للخدمة العامة  2لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم  ألمانةالهيكل التنظيمي المقترح . تاسعا
 :والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية

 

 

ل اخد 2الفنية المتخصصة رقم  االتحاد األفريقيلجنة  والميزانية المؤقتة ألمانة الهيكل المقترح والمناصب
 ( 6102)إدارة الشئون السياسية 

 تكلفة الوحدة مستويات الرتب المناصب 
 (بالدوالر األمريكي)

 إجمالي التكاليف
 (بالدوالر األمريكي)

 39,43.444 7,474474 4م منسق األمانة   1
 .75,47449 5،35.459 9م نائب المنسق  2
ة المعنيللجنة الفرعية الرئيس الفني  3

للجنة لخدمة العامة واإلدارية التابعة با
  الفنية المتخصصة

 9,7944.4. 5,944443 7م

 الرئيس الفني للجنة الفرعية المعنية 4
بالتنمية الحضرية واإلسكان 

والمستوطنات البشرية التابعة للجنة الفنية 
 المتخصصة

 9,7944.4. 5,944443 7م

للجنة الفرعية المعنية الرئيس الفني  5
 7م  المحلي كمبالالمركزية والح

 9،7944.4. 5,944443 7م

 999,535497 .53947,.7  اإلجمالي 
 

األمانةمنسق

4م 

رعيةالفللجنةالرئيس الفني 
العامةلخدمةاالمعنية ب

نية الفةللجنالتابعةة واإلدار
2مالمتخصصة 

اءنفنيون في مجال براءخب
اللجانعمللدعمالقدرات

(3)الثالثالفرعية

يةللجنة الفرعالرئيس الفني
الحضريةبالتنميةالمعنية

والمستوطناتواإلسكان
للجنة الفنية لالتابعةالبشرية

المتخصصة 

2م

رعيةالفللجنةالرئيس الفني 
التابعة للجنة الفنية 

المعنيةالمتخصصة
المحليوالحكمبالالمركزية

2م 

3م المنسقنائب
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 : التوقعات الرئيسية من مفوضية االتحاد األفريقي. عاشرا

أمانة بخصوص  (5118للسنة األولى ) أعاله مذكورةتحاد األفريقي الميزانية المن المتوقع أن يتحمل اال .1
الميزانية . ويوجز الجدول أدناه توزيع 5118اعتبارًا من  8الفنية المتخصصة رقم  االتحاد األفريقيلجنة 

 .8الفنية المتخصصة رقم االتحاد األفريقي للجنة  لسنة واحدة ألمانة شغيليةتال
التحاد اومؤتمر  المؤتمر الوزاري األفريقي للخدمة العامة،دمج موظفي أمانات المؤتمرات الثالثة السابقة ) .5

( في يةلإلسكان والتنمية الحضر والمؤتمر الوزاري األفريقي الحكم المحلي، لالمركزية و  الوزاري األفريقي 
نفيذ هذه لتيسير العمليات اإلدارية الالزمة لت إدارة الشؤون السياسية وةيقي، ودعهيكل مفوضية االتحاد األفر 

 .;EX.CL/915 (XXVII) التوصية من قبل المجلس التنفيذي
لخدمة العامة ل 8رقم  لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصةتوفير مخصصات كافية في الميزانية لعمل  .3

 والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية؛
في السياسات صنع أجهزة إلی  8 الفنية المتخصصة رقم األفريقياالتحاد تقديم تقرير عن تفعيل لجنة  .1

 .األفريقياالتحاد  مقرروفقا ل األفريقياالتحاد 
 

 :2رقم  المتخصصة لجنة االتحاد األفريقي الفنيةميزانية وتمويل . حادي عشر
 تمويلل هوما بعد 5118فية اعتبارا من عام مخصصات کا بضرورة توفير األفريقياالتحاد توصية  (أ

 ؛5117 ميزانيةإعداد ، حيث تم استكمال 8رقم  لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصةأنشطة 
لمانحين/ الشركاء لماع اجتبعقد  8الفنية المتخصصة رقم  لجنة االتحاد األفريقيمكتب وأمانة قيام   (ب

 ؛8االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم اللتماس دعمهم لبرامج وأنشطة لجنة 
حاد األفريقي االتلجنة تعبئة الموارد الالزمة للتنفيذ الفعال لبرامج وأنشطة إلى دعوة الدول األعضاء  (ج

ماتها إلى الحساب الخاص بإرسال مساههذا المسار واإلسهام ماليا في  8الفنية المتخصصة رقم 
 .تسيير عملها بسالسةمن  اتمكينهل 8الفنية المتخصصة رقم التحاد األفريقي لجنة ال
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( 6102 - 6102)للفترة  2لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم مكتب هيئة  أعضاء. ثاني عشر

 :هم
 

 الوظيفة
 

 الدولة
 

 اإلقليم
 

 القطاع

 الالمركزية والحكم المحلي غرب أفريقيا بنين الرئيس

 اإلسكان والتنمية الحضرية الجنوب األفريقي ليسوتو النائب األول للرئيس 

 الالمركزية والحكم المحلي شمال إفريقيا موريتانيا النائب الثاني للرئيس 

 الخدمة العامة واإلدارة شرق أفريقيا كينيا النائب الثالث للرئيس 

 الالمركزية والحكم المحلي أفريقياوسط  بوروندي المقرر
 

 :2لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقممكتب ل عليها متفقال المهام. عشر ثالث
 .8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقملتنفيذ الفعال لبرامج وأنشطة تسهيل ا (1
 ؛8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقماإلشراف على أمانة  (5
قي فريألتحاد االعلى مستوى صنع السياسات في ا 8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمتمثيل  (3

 متى وحيثما كان ذلك ضروريا.
ريقي لجنة االتحاد األفلخالل الدورة العادية الثانية  اعتمادهاات / التوصيات التي تم مقرر متابعة ال (1

 ؛5111ديسمبر  19 -17الفترة  التي عقدت في 8الفنية المتخصصة رقم
اللجان الفنية المتخصصة األخرى و  8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمتسهيل التفاعل بين  (2

 .المشترك هتمامالت ذات االبشأن المجاالتابعة لالتحاد األفريقي 
 

من  الفترةخالل  2لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمواجهتها تحديات التي ال -عشر رابع
 :6102إلى  6102

ا لفترة السنتين في خطة عملهالمبينة الموارد البشرية لالضطالع بفعالية بالوالية القدرات من االفتقار إلى  (أ
 (؛5111 -5112)

 8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمعدم كفاية األموال من أجل الحفاظ على زخم أمانة  (ب
 من أجل تحقيق الهدف المنشود؛على النحو األمثل لتنفيذ برامجها 
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صة فيما ، خابين مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء تآزرالحد األدنى من التعاون / التوفير  (ج
الموظفين وإعارة  8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقمجهات االتصال الوطنية لحديد يتعلق بت

 المذكورة.اللجنة لدعم عمل 
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 EX.CL/DEC مشروع مقرر
  2بشأن لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم

 (المالية والهيكليةاآلثار ) الحضرية، والالمركزيةالعامة، والحكم المحلي، والتنمية للخدمة 
 EX.CL/1044(XXXII)  :الوثيقة

 

 
 إن المجلس التنفيذي،

 مفوضيةطلب من ال، الذي ي5112يناير في الصادر  ()I5  X  519/LC )  .OO() مقررهب يذّكرإذ  .1
ا ساليب عملها وإجراءاتهفي تبسيط المقترحات المقدمة بشأن أ 8رقم  العمل مع اللجنة الفنية المتخصصة

 ؛دائمينالمعنية التابعة للجنة الممثلين الالفرعية  اللجانذات الصلة إلى مالية وهيكلية آثار  ةوتقديم أي

خدمة العامة والحكم للالمتخصصة  الفنيةالتحاد األفريقي لجنة اتقرير الدورة العادية الثانية لب يحيط علما .5
 ؛تفعيلهاالمحلي والتنمية الحضرية والالمركزية، فضال عن التقدم المحرز في 

للجنة الفنية افي التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة دورها القيادي الكونغو ل بالمفوضية وجمهورية يشيد .3
 ؛5111 إلى 5112ها من تفعيلومستوى  8رقم  المتخصصة

 ؛التحديات السائدة في الخدمة العامة والحكم المحلي والالمركزية والتنمية الحضريةب يحيط علما .1

 8الفنية المتخصصة رقم  األفريقياالتحاد لجنة  تمويل أنشطة وبرامج علىالدول األعضاء  شجعي .2
ارة ، وتلك التي هي في وضع يمّكنها من إعوالالمركزيةلخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية ل

لبشرية تعزيز القدرات اعلى فعل ذلك بغية االتحاد األفريقي  مفوضيةالذوي وخبرة أكفاء و موظفين 
 .اللجنة الفنية المتخصصةمانة أل

 لي:بما ي وصيي .1

ية اللجنة الفنتوفر ميزانية كافية لعمليات وبرامج قيام المفوضية، من اآلن فصاعدا، ب (1
 ؛5119من يناير  اعتباراالمتخصصة 

 8 الفنية المتخصصة رقم االتحاد األفريقيلجنة  دعوة الدول األعضاء لتمويل أنشطة وبرامج (5
، ودعوة تلك التي هي في وضع لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزيةل

ك بغية على القيام بذلمفوضية االتحاد األفريقي لذوي خبرة أكفاء و موظفين يمّكنها من إعارة 
 .اللجنة الفنية المتخصصةمانة ألتعزيز القدرات البشرية 
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وإدماجه في  8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم مانة المقترح ألهيكل الاعتماد  (3
لعام  ي ميزانيتها، وقيام المفوضية بتخصيص اعتمادات ففوضية االتحاد األفريقيإطار م
 مفوضية االتحاد األفريقي؛ اللجنة داخل  تفعيلل 5118

 تحديداو المؤتمرات الوزارية السابقة والمهتمين بالمؤهلين النظر في إجراء مقابلة مع الموظفين  (1
لحكم االوزاري لالمركزية و االتحاد األفريقي ومؤتمر  المؤتمر الوزاري األفريقي للخدمة العامة،)

ار ممن يعملون حاليا في إط (والمؤتمر الوزاري األفريقي لإلسكان والتنمية الحضريةالمحلي، 
 . 8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم 
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 .ASSEMBLY/DEC مشروع مقرر

الحضرية، العامة، والحكم المحلي، والتنمية للخدمة  2بشأن لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم
 ( المالية والهيكليةاآلثار ) والالمركزية

 EX.CL/1044(XXXII)  :الوثيقة

 
 إن المؤتمر،

لخدمة العامة لالمتخصصة  لفنيةاالتحاد األفريقي للجنة اتقرير الدورة العادية الثانية ب يحيط علما .1
 ؛تفعيلهاالتقدم المحرز في وكذلك ب والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية،

في تنفيذ برنامج عملها  8رقم  اللجنة الفنية المتخصصةالتقدم الذي أحرزته حتى اآلن ب يقر .5
 وأنشطتها؛

للجنة اتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة في اللدورها القيادي وجمهورية الكونغو بالمفوضية  شيدي  .3
 .5111و 5112 خالل عامي اهتفعيلومستوى  8الفنية المتخصصة رقم 

تحقيق الموقف األفريقي الموحد  نحو 8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم أهمية ب يعترف .1
والموقف األفريقي الموحد من مؤتمر األمم المتحدة الثالث ، 5112بعد  املالتنمية من أجندة 

 ؛ألفريقيا 5113( وأجندة 3)الموئل  ستدامةمرية الضحلوالتنمية ا لإلسكان
 ريةتنمية الحضالتحديات السائدة في الخدمة العامة والحكم المحلي والالمركزية والب يحيط علما .2

 :ما يلي يقرر .6

نية اللجنة الفكافية لعمليات  ميزانيةبتوفير  من اآلن فصاعدا مفوضيةال من طلبي (1
 ؛5119اعتبارا من يناير  8المتخصصة رقم 

خصصة الفنية المت االتحاد األفريقيلجنة  تمويل أنشطة وبرامج علىالدول األعضاء  ُيشجع (5
ي . وتلك الدول التي هوالتنمية الحضرية والالمركزيةلخدمة العامة والحكم المحلي ل 8رقم 

لى عمفوضية االتحاد األفريقي لذوي وخبرة أكفاء و موظفين في وضع يمّكنها من إعارة 
 .اللجنة الفنية المتخصصةمانة ألالبشرية من الموارد تعزيز القدرات فعل ذلك بغية 

وإدماجه  8لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة رقم مانة المقترح ألهيكل ال اعتماد  (3
ا لعام ي ميزانيته، وتخصيص المفوضية اعتمادات ففي إطار مفوضية االتحاد األفريقي

 في إطار مفوضية االتحاد األفريقي؛ اللجنة  تفعيلل 5118
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والمهتمين المؤهلين من المفوضية أن تنظر في إجراء مقابلة مع الموظفين  يطلب  (1
مؤتمر و  المؤتمر الوزاري األفريقي للخدمة العامة،) وتحديدالمؤتمرات الوزارية السابقة اب

والمؤتمر الوزاري األفريقي لإلسكان ، المحليالحكم الوزاري لالمركزية االتحاد األفريقي 
ممن يعملون حاليا في إطار لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة  (والتنمية الحضرية

 .8رقم 
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