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 المجلس التنفيذي  مقررعن المفوضية تقرير 
  للسلطات المحليةعلى ألا االتحاد االفريقي مجلسإنشاء شأن ب

 لالتحاد األفريقيمنظومة الحكم داخل  ااستشاري جهازاباعتباره 

 

 مقدمة 

 مقررال بموجب والعشرون للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي اعتمدت الدورة العادية الخامسة .1

Doc. EX. CL/849 (XXV)ا باعتباره جهازالمحلية  األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلس ، إنشاء
ألعلى ااالتحاد األفريقي  مجلسل. وتتمثل الوالية األساسية التحاد األفريقيلالحكم داخل منظومة 

ضمان مراعاة آراء السكان المحليين من خالل ممثليهم في تحديد السياسات في  المحلية للسلطات

ات هذه السياسل، والتأكد من أن  والقاري  الفرعي  اإلقليميويين والبرامج اإلنمائية على المست

، وال سيما على المستويات المحلية في الدول األعضاء في االتحاد السكانعلى  اتنموي اأثروالبرامج 

التحاد ا مجلسالمحددة التي يقوم بها  األدوار، تشمل األساسية الواليةضافة إلى هذه وباإلاألفريقي. 
 –ما يلي:  المحلية األعلى للسلطاتاألفريقي 

 ؛التمثيليدور ال)أ( 

 ؛)ب( دور الدعوة

 )ج( الدور االستشاري؛ و

 .التشاوري)د( الدور 

لمحلية ا/ الحكومات لسلطاتاتمثيل  ،للسلطات المحلية األعلى االتحاد األفريقي  مجلسيتولى س .2

؛ والدفاع عن مصالح الحكومات المحلية األفريقية وأصحاب المصلحة على جميع االفريقية

في االضطالع بأدوار  والمشاركة ؛ 2602أفريقيا لعام  أجندةتعزيز تنفيذ والمستويات في القارة؛ 

على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية دعما للحكم الرشيد والتنمية على وتشاورية استشارية 

قيا لعام أفري أجندةلتفعيل العشرية األخرى خطط الالصعيد المحلي؛ ودعم تنفيذ ورصد وتقييم 

نمية كزية والحكم المحلي والت، وتعزيز التصديق على الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الالمر2602

االتحاد نة لجمع  المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسالمحلية وتنفيذها. كما سيتعاون 

لخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية ل 8. رقمالفنية المتخصصة االفريقي 

 ذات الصلة مثل المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا سائر األجهزة و

 المشار إليه أعاله في الفقرة األولى بما يلي:و سالمجل الصادر عن  مقررالأوصى  .2

  ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أن تستكشف مع الدول األعضاء المهتمة وأصحاب المصلحة
 حاد األفريقياالت لمجلس الكفاءةبالفعالية و المتسمللتشغيل   تقديم آلية تمويل مستدام ، والشركاء

/  يوالمنعقدة في يونالعادية في دورته  المؤتمر يتدارسها كي المقترح، األعلى للسلطات المحلية
 ؛ 2612 يوليو

  طات للسل األعلى وضع مشروع النظام األساسي والميزانية الشاملة للمجلس للمفوضيةينبغي
 .2612 / يوليويونيوفي  هلبحث المؤتمروتقديمه إلى  المقترح، المحلية

 وأصحاب المصلحة: المفوضية المتخذة من قبل اإلجراءات  

المهام المذكورة أعاله، فإن مفوضية االتحاد األفريقي وحكومة السنغال والشركاء  أجل إنجازمن  .4

، ومركز الخدمات اإلقليمي ألفريقيا التابع لبرنامج لحوكمةل  األفريقي المعهد- ن اإلنمائيين التالي
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األمم المتحدة اإلنمائي، والمدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا وممثلي منظمات المجتمع 

 هذين االجتماعين المهمين: تنظيم في وا قد شرع،  وخارجها المدني في أفريقيا 

 

ألعلى ااالتحاد األفريقي لمجلس لوثائق المرجعية استكمال اعمل تشاورية رفيعة المستوى بشأن  ورشة .أ 

 للسلطات المحلية:

في داكار بجمهورية السنغال. وكان  2612أبريل   2و1عقد االجتماع الذي استغرق يومين في  .2

ألعلى ااالتحاد األفريقي  مجلسلالوثائق التالية وتنقيح الهدف الشامل لالجتماع هو استعراض 
 وهيكل مجلس 1المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  لمجلس األساسي النظام- للسلطات

األعلى.  للمجلس المستدام؛ والتمويل التنظيميالهيكل /المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي 

في داكار  2612أبريل  9إلى  7من وكان هذا االجتماع تمهيدا لالجتماع الثاني الذي عقد 

 بجمهورية السنغال.

 

لمحلية ا األعلى للسلطاتاالجتماع االستشاري ألصحاب المصلحة بشأن تمويل مجلس االتحاد األفريقي . ب
 التحاد األفريقي:الحكم ل منظومةفي إطار 

لتخطيط المسبق، سهلت مفوضية االتحاد األفريقي با ذكره والمتعلق االجتماع السابقأعقاب  في .0

في داكار بالسنغال  2612أبريل   9إلى 7من  عقد اجتماع لمدة ثالثة أيام في فندق الملك فهد 

جميع الوثائق وتقرير المجلس األعلى للسلطات المحلية على النحو الذي كلف به المجلس الستكمال 

 :أهداف االجتماعيلي  وفيما. 2612ى قمة يونيو إل ااألفريقي، لتقديمهالتنفيذي لالتحاد 

الهيكل المقترح، والميزانية، ونظام التمويل المؤقت لمدة سنتين، وآليات  بشأنتوافق ال( التماس 1)

 المحلية؛ األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  لتفعيل مجلسالتمويل المستدام 

 المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  األساسي لمجلساستكمال مشروع النظام ( 2) 

مع حكومة السنغال  تحديد التكاليفإلى جانب مدتها سنتان مفصلة  خطة تشغيل( مناقشة 2)

 اآلخرين.وأصحاب المصلحة 

 

 :المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلس مشروع هيكل ودرجات موظفي

في  2614و الهيكل الذي قدم إلى مؤتمر قمة  يونيعلى نطاق واسع تناول االجتماعان واستعرضا  .7

الضوء على  انسلط االجتماع كماالبو وتوصال إلى المناصب التالية لبدء تشغيل المجلس األعلى. م

تشغيل ونظام تمويل مؤقت لمدة سنتين، ومصدر تكميلي ممكن للتمويل المستدام من أجل تفعيل 

 بفعالية؛المحلية  األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلس

الرقم 
 التسلسلي 

 مستويات الرتب الوظائف 

 (2)م األمين التنفيذي  .1
 

 (4)م كبير موظفي الشؤون السياسية  .2

 (2)م موظف الحكم المحلي والتنمية .3

 (2)م موظف قانوني   .4

 (2)م موظف اإلدارة /المالية  .5

 (خ ع) لغتينيجيد سكرتير إدارة /  .6

                                                           
  1  انظر الملحق بالمشروع المعدل للنظام األساسي لمجلس االتحاد األفريقي األعلى للسلطات المحلية    
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 ( )مترجمين فوريين / مترجمين4أربعة )  .7

 (األربع  ( )لغات االتحاد االفريقيتحريريين
 (4)م

 ب( خ ع ) النظافةصيانة / لل( موظفين 2)  .8

 ب(خ ع ) (2وكيال أمن )  .9

 األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسالتي تمولها حكومة السنغال كمساهمات والتزام بإنشاء  الوظائف 
 2121-2102من  المحلية؛

 موظف توثيق  .1
 

 (1 )م

 سائق .2
 

 أ( خ ع)

 أ(خ ع ) ساعي بريد  .3

 

تمشيا  ،من بين أمور أخرى، ما يلي بتوفير البلد المضيف يقوم باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن  .8

 األفريقي(حاد التلستضافة الااتفاق د األفريقي: )انظر التفاصيل في التحالستضافة المع اتفاق ا

 بسهولة  إليها يمكن الوصول سكرتارية مفروشة .أ

 . مرافق االتصاالت السلكية والالسلكيةب

 اإلقامة لألمين التنفيذيمكان . ج

 . الحصانات واالمتيازات المطبقة على جميع الموظفيند

 المحلية؛ األعلى للسلطات مجلسالموظفي لتأشيرات الدخول عن تنازل تسهيل ال. ـه

 

  المحلية؛ األعلى للسلطاتمجلس لل التمويلالمستدام ومصادر  التمويل

 المحلية؛ األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسلمن المتوقع أن يكون  .9

ن أجل التشغيلية والبرنامجية. وم تان بفعالية وكفاءة، وهما الميزاني من الميزانيات لكي يعمل نوعان

 عي لتوفيرالسينبغي  اُقترح أنه  ،المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسلتمويل مستدام 

 :، بما يليمن بين امور أخرى القيام ،االستشارية من خالل لألجهزة الموارد 

 األعضاء في االتحاد األفريقي والسلطات المحلية: من الدول مساهمة (أ

 سيالرئيالمصدر هى  األفريقيللدول األعضاء في االتحاد  النظامية السنويةهمة المساستکون  .16

. وستکون الدول المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسل سبةنبال للتمويل

يقي االتحاد األفر مجلس مشارکة األعضاء في تكلفةعن  أيضااألعضاء/السلطات المحلية مسؤولة 
 .المحلية األعلى للسلطات

األعلى االتحاد األفريقي  مجلس خارج الميزانية للدول األعضاء في برامج مساهمة طوعية من (ب
 :المحلية للسلطات

اقترح االجتماع أنه باإلضافة إلى المساهمة السنوية المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء في  .00

االتحاد األفريقي التي لها اهتمام خاص ببرامج وأنشطة الجهاز االستشاري أن تقدم مساهمة طوعية 

 رة بصفةااإلشتمت . والمحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسلفي الميزانية البرنامجية 

خاصة إلى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي تساهم حاليا في دعم بعثات مراقبة االنتخابات 

 التابعة لالتحاد األفريقي والمحكمة األفريقية.
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 لدوليين:ا اإلنمائيينشركاء من قبل ال المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسإلى  دعمتقديم الج( 

والحكم المحلي في القارة في الماضي  الدعم لالمركزية التالية أسماؤهم اإلنمائيون  الشركاءقدم  .12

 محليةال األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  أنشطة مجلسبدعم بعض  البالغوأعربوا عن اهتمامهم 

 .ليةالمح األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  محتملين لمجلسمؤيدين  باعتبارهموتم تحديدهم 

 لتنمية البنك األفريقي ل .1

  .االتحاد األوروبي 2

 امج األمم المتحدة اإلنمائينبر 2

 ثالكومنولأمانة  . 4

 البنك الدولي  2

 الدولي  للتعاون األلمانيةوكالة ال. 0

 التنمية الدولية في المملكة المتحدة إدارة  . 7

 الوكالة النرويجية للتنمية الدولية .8

 الوكالة السويسرية للتنمية الدولية . 9

 المجتمع المفتوح  .مبادرة16

 الحكم المحلي حولالصين -أفريقيا . منتدى11

 للفرنكوفونيةالمنظمة الدولية  . 12

 .للسلطات المحلية من قبل القطاع الخاص األعلىاالتحاد األفريقي  مجلسبرامج لدعم تقديم ال (د

اد األفريقي التنمية لالتح أجندةلتحقيق  اأساسي اإشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية أمر يعتبر .12

أخذا بعين و. وبالنظر إلى ما تقدم، 2612التنمية المستدامة لما بعد عام  وأجندة ،2602لعام 

( من الميثاق األفريقي 1) 2للقطاع الخاص في التنمية المحلية، تنص المادة الهام لدور ا عتبار الا

لقيم ومبادئ الالمركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية على إشراك القطاع الخاص في التنمية 

 .في القارةالمحلية 

 

 مسؤوليات البلد المضيف: 

ي االتحاد األفريق مجلسجمهورية السنغال هي البلد الوحيد الذي أبدى اهتماما باستضافة أمانة إن  .14
 خطيطلتيحتاج إلی وقت  األفريقي. وبالنظر إلی أن االتحاد في داكار المحلية للسلطاتاألعلى 

 زانيتينالمي بتمويلالسنغال  حكومة التزمتفقد  ،المذكور  مجلسالتشغيل وتعبئة الموارد من أجل 

واستنادا إلى  .سنتينلمدة  المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  لمجلس يةوالبرنامج التشغيلية

 طاتاألعلى للسلاالتحاد األفريقي  مجلسلذلك، سيتولى االتحاد األفريقي إدارة الشؤون المالية 
 .2621يناير  اعتبارا من المحلية

قي االتحاد األفري مجلس، اقترحت حكومة السنغال التي عرضت استضافة سبقباإلضافة إلى ما  .12
 الدعم المحدد التالي: تقديمالمحلية،  األعلى للسلطات

 ( أمانة مضمونة ومؤثثة بشكل جيد في منطقة يسهل الوصول إليها في داكار، السنغالأ)

 نغالفي داكار، الس إقامة مؤمن ومؤثث بشكل جيد لألمين التنفيذي في منطقة يسهل الوصول إليه مكان(ب)
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مشروع ى إلأدناه  السنتين، انظرالبريد لفترة  وساعي توثيقالوموظف سائق، كل من ال( تمويل وظائف ج)

البرنامج والميزانيات األخرى ذات الصلة في انتظار الحكومة المضيفة  قدمتالميزانية التشغيلية، وسوف 

 على التمويل من قبل االتحاد األفريقي، الحصول

 التوصيات:

 أوصى االجتماعان بما يلي: .10

اد االتح مجلسبشأن استضافة أمانة  مقررا  األفريقي يعتمد مؤتمر االتحاد أن  ينبغي ( أ  )
ريقيا بجنوب أف جرينسبهاجوفي  العادية خالل دورته للسلطات المحلية األعلى األفريقي 

 .للسلطات المحلية األعلىاالتحاد األفريقي  مجلس تشغيل فيأمر حاسم  هذاألن 

شتمل تينبغي أن يتضمن مشروع مقرر المجلس التنفيذي فقرة بشأن اعتماد الهيكل المقترح  ( ب)

 العمل.حجم استعراض الهيكل في المستقبل استنادا إلى بيقضي حكما على  

 ياألفريقاالتحاد ، سيمول 2621أنه اعتبارا من عام  يالحظ االتحاد األفريقي ضرورة أن   (ج)

نغال الس حكومةولوحظ أن  تمويال كامال للسلطات المحليةاألعلى  االتحاد األفريقي مجلس

بعد  محليةللسلطات ال األعلىاالتحاد األفريقي  مجلسل التشغيلية التكاليف جميعلن تغطي 

 .2626عام 

 مجلسلفي تحقيق االستدامة المالية  اتساهم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي سنويس ( د)
 .للسلطات المحليةاألعلى االتحاد األفريقي 

ينبغي أن تشترك مفوضية االتحاد األفريقي مع القطاع الخاص في تعبئة الموارد في إطار  ( ه)

 .والمسؤولية االجتماعية للشركات المبتكرالتمويل 

أن  وبالتالي ينبغي حأمر ملالبلد المضيف المقترح  حاجة إلى تأكيد السنغال باعتبارهال ( و)

رؤساء دول االتحاد  مؤتمرينعكس ذلك في التوصيات ومشاريع المقررات المقدمة إلى 

 .2612 يونيواألفريقي في مؤتمر قمة 

 

 (2121-2102لمدة سنتين ) للسلطات المحلية األعلى االتحاد األفريقي مجلسمشروع ميزانية 

 للسلطات المحلية اعتبارا من عام األعلىن المتوقع أن يتحمل االتحاد األفريقي ميزانية المجلس م .17

 مجلسلتفعيل  تاعتمادا، سيوفر البلد المضيف 2619/2626. وفي الفترة االنتقالية 2621
نة سيلخص الجدول أدناه توزيع ميزانية تشغيلية لمدة و ؛المحليةللسلطات  األعلىاالتحاد األفريقي 

 :المحلية األعلى للسلطاتاالتحاد األفريقي  مجلسل واحدة

 

 للسلطات المحليةاألعلى التحاد األفريقي امجلس  ووظائفالهيكل المقترح 

تكلفة الوحدة )بالدوالر  مستويات الرتب الوظائف الرقم
 األمريكي(

بالدوالر )التكاليف إجمالي 
 األمريكي(

 105,896.88 8,824.74 2م  األمين التنفيذي 1

 94,872.36 7,906.53 4م  كبير الموظفين السياسيين 2

 73,738.68 6,144.89 2م  والتنميةالحكم المحلي مسؤول  3

 51,602.16 300.78 ,4 (2)م  موظف قانوني 4
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تكلفة الوحدة )بالدوالر  مستويات الرتب الوظائف الرقم
 األمريكي(

بالدوالر )التكاليف إجمالي 
 األمريكي(

 61,738.68 5,144.89 2م  موظف اإلدارة/المالية 5

/ مساعد إداري لغتينيجيد سكرتير  6
 )محلي(

 24,842.52 2,070.21 خ ع

( مترجمين فوريين )للغات 4أربعة ) 7
 األربع(االتحاد األفريقي 

 379,488.63 7,906.53 4م 

 36,000.46 1,000.13 ب( خ ع) موظفين للتنظيف والصيانة )محليين( 2 8

 28,800.87 1,200.56 ب( خ ع ) ( )محليين(2وكيال أمن ) 9

    المجموع 

 

التحاد امجلس بإنشاء  اقبل حكومة السنغال باعتبارها مساهمة/التزامتمويلها من الواجب الوظائف 

 للسلطات المحلية  األعلى األفريقي

تكلفة الوحدة )بالدوالر  مستويات الرتب الوظائف الرقم
 األمريكي(

التكاليف اإلجمالية 
 )بالدوالر األمريكي(

 53,787.48 4,482.29 1م  موظف توثيق 1

 14,406.72 1,200.56 خ ع ب سائق 2

 14,406.72 1,200.56 ب خ ع  ساعي بريد .3

    المجموع 
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 مقرر مشروع

 ااستشاريجهازا باعتبارها بشأن إنشاء السلطات المحلية 

 ،التحاد األفريقيلالحكم  ةمنظومداخل 

 EX.CL/     (XXXII)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

  ؛ةالحكم األفريقي منظومةعن تمثيل السلطات المحلية في  المفوضيةبتقرير  علما يحيط .1

اد األفريقي التحااستضافة األمانة واإلسهام في تفعيل مجلس التخاذها القرار بحكومة السنغال يشيد ب .2

 ؛المقترح للسلطات المحليةاألعلى 

قيم ومبادئ الالمركزية والحكم المحلي ل األهمية والمساهمة المحتملة للميثاق األفريقي يالحظ .2

االتحاد جندة أرؤية االتحاد األفريقي وتنفيذ في  والتنمية المحلية والمجلس األعلى للسلطات المحلية

 ؛2602األفريقي لعام 

 :يليبما  يوصي .4

 للسلطات المحلية؛ األعلى األفريقيالتحاد امجلس إنشاء  (1)

مشروع  بحثبوالمسائل القانونية  المتخصصة للعدلالفنية  األفريقي االتحادلجنة قيام  (2)

ة القادمفي دورتها للسلطات المحلية األعلى التحاد األفريقي المجلس  األساسيالنظام 

 العتماده؛

 ألعلىا التحاد األفريقيا مجلسلمقر جمهورية السنغال في داكار استضافة الموافقة على  (2)

إلى دعم تفعيل  اإلنمائيينالدول األعضاء والشركاء  ويدعو كذلك، للسلطات المحلية

 المجلس األعلى للسلطات المحلية؛

التحاد األفريقي امجلس تشغيل ل .2621في ميزانيتها لعام  ترتيبات مؤقتة لمفوضيةااتخاذ  (4)

 .للسلطات المحليةاألعلى 



ASSEMBLY/AU/    (XXX) 
 

 مقرر مشروع

 استشاريا جهازاباعتبارها بشأن إنشاء السلطات المحلية 

 ،التحاد األفريقيل ممنظومة الحكداخل 

 EX.CL/ …(XXXII)الوثيقة 

 

 :المؤتمر إن

 ؛ةالحكم األفريقي منظومةتمثيل السلطات المحلية في  المفوضية عنعلما بتقرير  يحيط .0

ألعلى ااالتحاد األفريقي مجلس وتمويل استضافة األمانة التخاذها القرار بحكومة السنغال ب يشيد .2

 ؛2626إلى ديسمبر  2619للسلطات المحلية في الفترة من يناير 

قيم ومبادئ الالمركزية والحكم المحلي لاألهمية والمساهمة المحتملة للميثاق األفريقي  يالحظ .3

االتحاد  جندةأرؤية االتحاد األفريقي وتنفيذ في والتنمية المحلية والمجلس األعلى للسلطات المحلية 

 ؛2602األفريقي لعام 

 :قرر ما يليي .4

 للسلطات المحلية؛ األعلى التحاد األفريقيامجلس اعتماد إنشاء  (1)

مشروع  بحثبوالمسائل القانونية  للعدل الفنية المتخصصة األفريقي االتحاد لجنةقيام طلب  (2)

في دورتها القادمة األعلى للسلطات المحلية  االتحاد األفريقي لمجلس األساسيالنظام 

 العتماده؛

ه الذي ستستضيفاألعلى للسلطات المحلية  االتحاد األفريقي مجلسالموافقة على مقر  (2)

إلى دعم  اإلنمائيينالدول األعضاء والشركاء  ويدعو كذلكجمهورية السنغال في داكار، 

 تفعيل المجلس األعلى للسلطات المحلية؛

 التحاد األفريقياتفعيل مجلس ل 2621ة في ميزانيته لعام مؤقت ترتيبات المفوضيةاتخاذ  (4)

 .للسلطات المحلية األعلى
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