
DAKARDAKAR  20122012 ررا رراــــــــــكااددكاادد   
 

تنميیة إإفريیقيیا اانطالقا من االمجالل٬، وواالتحديیاتت   
االمطرووحة بالنسبة لجماعاتهھا االمحليیة  

 
 

) يیمثل هھھھدفف تنميیة ددوولل إإفريیقيیا اانطالقا من مجالهھا أأفضل ما يیمكن أأنن نتمناهه 1
وولشعوبهھا٬، وولديیمقرااططيیاتهھا االفتيیة. ٬،لتلك االدوولل وولجماعاتهھا االمحليیة  

ا في ووقت ووجيیز٬، أأنن تجعل من االمجالل منطلقا وومحركا لتنميیة ذذلك ألنهھ يیمكنهھ
محليیة يیكونن هھھھدفهھا ااألساسي تقليیص االفوااررقق االميیداانيیة ووإإيیجادد نوعع من االتوااززنن 

.وواالعداالة االتراابيیة  
كما أأنن االلجوء إإلى االمجالل االتراابي وواالعمل االتشارركي يیمكن تلقائيیا من سيیاسة 

وواالمشارريیع من جهھة٬، ووحاجيیاتت االسكانن  االقربب ووإإلى االتطابق بيین االمعطيیاتت االميیداانيیة
مما يیجعل االساكنة االمستفيیدةة تتبنى تلك االمشارريیع االمقترحة لتلبيیتهھا من جهھة أأخرىى٬، 

.ووتساهھھھم في إإنجاحهھا ووضمانن ااستمراارريیتهھا ووااستقراارر االتنميیة االمحليیة االمبنيیة عليیهھا  
ة ) إإال أأنن كل هھھھذهه ااألهھھھداافف تمثل تحديیاتت كثيیرةة ووعقباتت على االجماعاتت االمحليی2

بجميیع مستويیاتهھا يیصعب االتغلب عليیهھا.  
♦ منهھا أأووال االتحكم في االحكامة االتي يیتطلبهھا تدبيیر االشأنن االمحلي وواالجهھويي بجميیع  

.تقنيیاتهھا ووخاصيیاتهھا ووااختصاصاتهھا  
♦ هھھھناكك أأيیضا االعمل على إإيیجادد عمل تشارركي وواالبحث على ااألططراافف االموجوددةة  

إلددماجهھا في هھھھذاا االعمل.مجاليیا   
♦ بما فيیهھا االتعاوونن االدوولي٬، خاصة منهھ ى جميیع أأنوااعع االتعامل هھھھناكك كذلك االبحث عل 

.االتعاوونن بيین االجماعاتت االمحليیة  
♦ ووهھھھناكك أأخيیراا االعمل االمشتركك بيین االمستويیاتت االمختلفة للجماعاتت االمحليیة٬، من  

االذيي يیؤدديي إإلى االرفع من جماعاتت قروويیة ووبلديیاتت وومجالس إإقليیميیة ووجهھويیة٬، 
مة جاددةة ووفعالة في هھھھيیكلة االالمركزيیة مرددوودديیة االعمل االميیدااني وويیساهھھھم مساهھھھ

.االفتيیة ووترسيیخ االديیمقرااططيیة االمحليیة  
) أأمامم هھھھذهه االمتطلباتت ووهھھھذهه االتحديیاتت٬، وواانطالقا من تجربة ططويیلة٬، نقترحح 3

عوضض أأنن نبحث على منهھجيیة شموليیة تحددد ووتساغغ على االمستوىى ووتعرضض قصد 
لق من تجارربب محليیة برهھھھنت على جدووااهھھھا أأنن ننطعلى مستوىى االميیداانن٬، االتطبيیق 



ووأأعطت نتائج ملموسة في عدةة قطاعاتت مهھمة بالنسبة لحاجيیاتت االسكانن من جهھة٬، 
على أأنن يیتم تحليیل هھھھذهه االتجارربب وومتطلباتت االتنميیة االمحليیة وواالجهھويیة من جهھة أأخرىى٬، 

من االجانب االمنهھجي وواالتطبيیقي االناجح وواالمفيید.   
ض ااألفكارر ووبراامج تدخل في إإططارر: ووكنموذذجج لهھذاا ااالقترااحح نتقدمم ببع  

االعمل االمشتركك وواالتشارركي بيین ااألططراافف االموجوددةة في االميیداانن االمجالي  -
وواالمتدخلة بكيیفيیة أأوو أأخرىى في االنشاطط ااالقتصادديي ووااالجتماعي.   

  االمستويیاتت االمختلفة للجماعاتت االمحليیة.أأوو االعمل على  -
ووتدخل هھھھذهه االبراامج االمقترحة في إإططارر:   

صالح االفالحة أأوو لصالح االسكانن. تعبئة االميیاهه ل -  
فك االعزلة عن االمناططق االجبليیة. -  
٬، عوضض إإنجاززهھھھا بكيیفيیة حولل براامج مشتركةتجميیع االجماعاتت االمحليیة  -

اانفراادديیة.  
تعبئة خبرةة ووتجربة االمصالح االخاررجيیة للدوولة لفائدةة االجماعاتت االمحليیة  -

ميیدااني غيیر ررسمي. وومساعدتهھا في إإططارر "التمركز مسبق"  
لمواارردد االماليیة للجماعاتت االمحليیة٬، "تعاضديي" لعلى تجميیع  لمووكذلك االع -

ااإلقليیميیة وواالجهھويیة قصد ااستعمالهھا في إإططارر براامج شموليیة متكاملة معقلنة 
ملبيیة لحاجيیاتت االسكانن بغض االنظر عن االحدوودد االتراابيیة للجماعاتت.  

االبحث وواالعمل على بناء شرااكة بيین االجماعاتت وومصالح االدوولة عبر أأوو في إإططارر  -
ؤؤيیة متكاملة بيین االمركزيي وواالالمركزيي٬، قصد تغطيیة حاجيیاتت االسكانن أأيینما رر

.تغطي جميیع مناططقهھا بكيیفيیة متوااززنةووتنميیة االبالدد تنميیة متكاملة  ٬،ووجدوواا  
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