مؤتمر

السلطات المحلية واإلقليمية التابع
لمجلس أوروبا

تأسيس ديمقراطية
القُ
رب في قلب
مدننا وأقاليمنا

من أجلاأل قاليم

لمحلية ﻣﻧذ  65عاما
للديمقراطية ا
ﻧﺎﺷط

افتتحتف� 12كانون ن
/يناير  1957ت
اسبورغ،وتحت
بس�
الثا�
ي
ي
(فرنسا)،الدورة أ
لمؤتمر
الوىل
ديلماس
رئاسة جاكشابان
المؤتمر،من
للمؤتمر.وأصبح
السابقة
الهيئة
المحلية،
السلطات
ف
فعلية وعن قرب.
ديمقراطية
تأسيس
أساسياي�
قتها،عامال
و
في عام  ،1975ومع صعود
بشكل
اإلقليمي الذيبرز
العامل
متزايد في الدول األعضاء،
س َّع ْ
وُ ِ
ت صالحيات مؤتمر
األقاليم.
لتشمل
المحلية
السلطات
لشكل مؤتمر
فصار بهذا ا
قليمية
لمحلية واإل
لسلطات ا
ا
بأوروبا ،وض ّم بذلك كل
األوروبية.
المحلية
الجماعات

 12الثاني/يناير1957
كانون
جاكجاك شابان دلماس ،أول رئيس لمؤتمر للسلطات المحلية،

النصالمؤسس
القانونية
الوثائق
الديمقراطيةالمحلية لمجلس أوروبا مكان المؤتمرتعزيز
تعزيز
أدى
تمتفي عام 2009صياغة إطار
واعتراف الدول األعضاء بهذا السابق.
قليمية.
يمقراطية اإل
مرجعي للد
الميثاق
المتزايدإلىاعتماد
الدور
وشجعت لجنة وزراء مجلس
لذاتيالمحلي
األوروبيللحكم ا
اعتراف رؤساء الدول
باستلهام
أوروبا الدول األعضاء
في عام .1985
أكدرؤساء دول وحكومات
سياستهم
الوثيقةفي نطاق
البلدان هذه
بع المؤتمر
األعضاءفي مجلسأوروبافي وإصالحاتهم .وتا
فيي ّنا
مرحلةجديدةبعد قمة
بالميثاق
التعريف
أثناء قمة وارسو عام 2005على أيضا عملهفي
في عام  1994قُطِعت مرحلة أهمية
الديمقراطيةالمحليةلحسن األوروبيللحكمالذاتيالمحلي
جديدةفي
الديمقراطيةوالدور
تأسيسالمؤتمرالحالي سير
يربطحاليا  46دولة أعضاء
األساسي الذي
التابع
واإلقليمية
المحلية
للسلطات
المسيرة.
هذه
في
للمؤتمر
فيمجلسأوروبا.

إن ها المرة أ
دعوممثيل
حسب علمي ،تتم ة
طيات
لديمقرا،
الوىلفي�تاريخ ا
ّ
أ
لما يمكنأن تكون
افقةالحكومات
أيهم [ ،]...بمو
محلية لبداء ر
لسلطات ال
ا
ف
لتأسيس“.
سسات طور ا
تيبات مشاركتهمي�مؤ
عليه تر
ف
ن
/يناير 1957
الثا�
مقطع من خطاب جكا شابان دلماسي� 12كانون ي
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يمقراطيةالمحلية
راقبة الد
م
أ
ت
لمحلفي�كل دولةعضو
ورو�
تطبيق ا
قبة
تمر هيمرا
مهمةالمؤ
للحكم ا ي
لميثاق ال بي
لذا� ا ي
قليميةفي
لمحلية واإل
يمقراطية ا
لمحلية أو ذاك من الميثاق.ويمكنأيضا الد
يمقراطية ا
بعة الد
تسمحمتا
لميثاق
تطبيق ا
قليميةبقيام حوار سياسي أنينظم،في حال استعجال ،م هام بلدانمعينة ،وحول
واإل
تسمح في هذه البلدان.وتم اعتماد عدة
مقلقة .و
بناء مع سلطات الدول األعضاءتحقيق حول أوضاع
يعية منقبل الدول
والتوصيات والقرارات إصالحاتتشر
لمحليةالتقارير
يمقراطية ا
ضيع الد
حول موا
لحكومات األعضاءبالرجوعإلىال مالحظات
لتييعتمد ها بإطالع ا
بشكل ا
قليمية.يقوم المؤتمر و
واإل
لتيتقدمبها المؤتمر
صيات ا
لتو
دوريبرقابة عامةفي كلبلد ،والبرل مانات والجمعيات والنواب وا
يعنىبهذا الجانب ووسائل اإلعالم على أوضاعنتيجة الرقابة.
يضا أن ُ
يمكن أ
و

ت المحلية واإلقليمية ،ومتابعة الميثاق األوروبي لالستقالل المحلي األولويتين لعمل المؤتمر

واإلقليمية
االنتخاباتالمحلية
مراقبة
قليميةوخاصةفي�الدول
وال
نتخابات
وبشكل دوري اال
المؤتمر
يراقب
المحلية إ
أ
بمجلسأوروبا
العضاء
لجنة اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون.
نيةلمجلس أوروبا و
لبرلما
تتعلق ا
لتي
تسمح المالحظات ا
ليم
يضا لجنة األقا
قية ،وخاصة عبر مجلس كما تدعى أ
لبند
بية ا
نتخا
لتصويت والحملة اال
بإجراء ا
التحاد األوروبي
بفتح الحوار على أعلىمستوى االنتخاباتالديمقراطية،وكذلك مع األوروبية ل
لتي
قبة ا
لية أخرىمثلمكتب للمشاركةفي مهام المرا
معممثلي األحزاب والمجموعات منظمات دو
يمقراطية وحقوق يقومبها المؤتمر.
سسات الد
بية وكذلك المؤ
نتخا
للجان اال
سية وا
لسيا
ا
نظمات
والم
اإلعالم
ائل
وس
مع
قبة و مابعد المالحظات
مابعد المر ا
يمكن لمهام
لحكومية .و
غير ا
تنفيذ
بعةلضمان
نتخابات،متا
قبة ومالحظة اال
نتيجة مرا
لتييقوم بها المؤتمر يضع المؤتمر
قبة ا
المرا
لجمعية التوصياتويقوملتحقيقذلكببدء حوار مستمر معالدول األعضاء.
لتعاون مع ا
أنتحقق با
3
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التعاونوالشراكات

وثيقة مع
شراكة
االتحاداألوروبي

وال�اكةمعالدول أ
دعمالمؤتمرالتعاون ش
سات
ؤس
وم
ضاء
ع
ال
في عام  ،2005وقع
لديمقراطية
وبيةبغرضتعزيز ا
وجمعيات أخرى أور
ليم
لجنة األقا
المحلية .المؤتمر و
أ
فاق تعاون ي هدف إلى
ات
ورو�
ميثاق ال
تطبيقال
ميدانيةلضمان
واقت ُ ِْ�حتنشاطات
ب
ي
لمحلية
يمقراطية ا
تشجيع الد
“
ت
المؤتمر.
وتوصيات
لمحل
للحكم ي
الذا� ا ي
قليمية ،والالمركزية
واإل

نيكسبو
للبلديات ،
األلبانيينفيالصالونالدولي
المحليين
أشرفالمؤتمرعلىمشاركةالنواب
في كرواتيا
2013
،

لمحليفي
تي ا
لحكم الذا
وا
أوروبا و(ضمان) احترام
قليمية
لمحلية واإل
األولويات ا
طنية
لسلطات الو
بفضل ا
واألوروبية‟ .ووُ ِ
سّع هذا
االت
فاق عام 2009بتحديد
المجاالت وطرق التعاون
سستين.
بين المؤ

يقدم المؤتمر ،باالعتماد على المواطنية؛ وإدارة حمالتإيجابية
والتشريعيةفيبلدانالجوارمثل
لمحلية المغربوتونس.
يمقراطية ا
قبة الد
مرا
لمحلية (
نتخابات ا
يتعلق باال
فيما
بعة اال
قليمية ومتا
واإل
قليمية)،االستشارات والحوار
نتخابات واإل
لمحلية ،شبكاتوتناوب
ا
لسلطات المركزية وا
لمحليةللدول،خبراته عن طريق بين ا
لعملية
ا
ته
صا
صا
خت
ا
و
ئه
عضا
أ
لخبرات و
تشجيع ا
لمشاركة
تبادلها حول يشجع المؤتمرالحوكمة وا
وبخاصة:
طبيق حقوق اإل
ت
لسلطات
طنيةبدعم جمعيات ا
نسان على الموا
لمحلي ،األقلمة وا
لمستوى ا
تي؛ ا
لشبكات
ثيق مع ا
بتعاون و
لمحلية
لتعاون ا
سسا
لقانونيوالمؤ
لنطاقا
تقييما
• 
األوروبية (،)CCRE / ARE
قوانين و عبرالحدود.
•  مساهمةفيصياغة
لشبكات ومن
سيس ا
تشجيع تأ
و
سياساتجديدة؛
لسلطات
بينهاشبكة جمعيات ا
• تبادل الم مارسات الجيدة /تبادل المساهمةفي خططالعمل
المحليةفي جنوب شرقأوروبا
فاعلية؛
الدورات والندواتالت
لتييحضر ها
لبرامج ا
تندرج ا
(, )NALASجمعية وكاالت
الديمقراطي
لمحليين المؤتمرفي المجال
للمنتخبين ا
• ورشات عمل
لمحلية ()AADL
يمقراطية ا
الد
من
أوروبا
مجلس
عمل
لخطط
واإلقليميين حول الريادةالتخاذ
سساتتأهيل
بيةلمؤ
لشبكة األورو
وا
ريع
شا
م
ضاء.
األع
الدول
بل
ق
القرارات.
لمحلية (.)ENTO
الجماعات ا
أرمينيا
وكذلك حسب األوضاع الخاصة التعاون جاريةحاليافي
لبوسنة والهرسك وجورجيا
لمعنية وحاجيات وا
لبلدان ا
في ا
دوفا وأوكرانيا.
تنظيم وجمهورية مول
لمحلية،يمكن
الجماعات ا
كوسوفو ,سواء كانإلى
*أي إشارةإلى
يضا دورا
يلعب المؤتمر أ
نشاطاتفيالمجاالتالتالية :دور و
مؤسساتها أوسكانها,يجب أن
أراضيها,
ليتهم ،نشيطاللحوارفيالمجال
لمحليين ومسؤو
لمنتخبين ا
ا
تثالالكاملللقرار 1244
السياسي تفهمفي اإلم
األخالقفي السياسة وفي مجال لمجلسأوروبا والذي يهدف إلى لمجلس األمنلألممالمتحدة و دون حكم
الكوسوفو.
بوضع
قليمية مسبق
لتحسينات اإل
اتخاذ القرارات؛ والمشاركة مساعدة ا
4
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اإلقليمية
للسلطات
األوروبية
الجمعية

قليميةللدول أ
العضاء ال
وال
للسلطات
التمثيلية
الهيئة
المؤتمرهو
المحلية إ
46لمجلساوروبا
إنها الهيئةاألوروبية الوحيدة
يمقراطية
بعة حالة الد
لمكلفةبمتا
ا
تي
لحكم الذا
قليمية وتطور ا
اإل
تنا.
قليمي في قار
لمحلي واإل
ا

ليم
لناطق باسم األقا
و هي ا
والبلديات في أوروبا .وتعمل
يمقراطية عن
تطبيق الد
على
كيز على
لتر
تشجيع ا
قرب مع

لحكومات
لسياسيبين ا
الحوار ا
تتعاون
لمحلية .و
والجماعات ا
خاصة ،لهذا الغرض ،معلجنة
وزراء مجلسأوروبا.

مكتسباتالمؤتمر

جعياللد
سيسه  ،2009إطارا مر
يمقراطيةاالتفاقية حولمشاركةاألجانبفي
تمرمنذتأ
سا همالمؤ
المستوىالمحلي
لنص الحياة العامةعلى
قليميةُ .
ستفاد من هذا ا
ي
اإل
في�صياغةمجموعةمن
يعتمدعليها (.)1992
لتي
كمرجعللمبادئ ا
لية،مثل
المعا هدات الدو
بعة وضع الد
المؤتمرلمتا
اإلقليمية
يمقراطيةاالتفاقيةاألوروبيةللغات
أ
للحكم
ورو�
ا
لميثاق ال بي
ا
األقلية (.)1992
لمحلية.يود المؤتمر-على المدى أولغات
ت
الذا�المحيل ،والذيأص
ي
بح البعيد -أن يطوره ليصبح أداة االتفاقية الحضرية األوروبية
يصير الرديف اإل
ملز مة و
ليةمرجعيةفي�
معا هدة دو
قليمي ( )1992و
لمحلي.
تي ا
للحكم الذا
لميثاق
االتفاقية الحضرية األوروبية ،II
هذاالمجال.
لمنطقةحضرية جديدة (.)2008
ثيقة
األدوات القانونية في مجال و
المحلية
الديمقراطية
واإلقليمية :الميثاق األوروبي حول مشاركة
لميثاق منقبل
بعد اعتماد ا
و
واإلقليمية
البلدية
األوروبية الشبابفيالحياة
الدول األعضاء عام  ،1985اعتمد االتفاقية -اإلطار
والميثاقالمعّدل (.)2003
لتعاونعبرالحدودللجماعات أو (،)1992
لمحلية ل
لمكلفينبالجماعات ا
الوزراء ا
قليميةفي أوترختبهو
واإل
لندا عامالسلطات
للطبيعة (.)2000
بية
قية األورو
تفا
اال
المحلية (.)1980
ميثاق أوروبيللحكم الذاتي المح ّل ّي

الميثاق على كل شخص
ميثاق األوروبيللحكم  ،1988صودق عليه منقبلتطبيق
يحدد ال
لمشتركة  46دولة عضو في مجلس يشاركفي أعمال جماعةمحلية.
يير ا
لمحلي المعا
تي ا
الذا
ِ
ّ
يشير إلى
الميثاقفي  2009وفي هذاالخصوص،
لحمايةحقوق وحريات الجماعات أوروبا .وعُزز
لتيتعترف
لميثاق ا
يباجة ا
إضافي حولمشاركة د
ببروتوكول
لمحلية وتطوير ها ويطلب من
ا
لتي صادقتالمواطنين.فُ
للتوقيععليهفي بحقالمواطنين فيالمشاركة
تح
بية ا
الدول األورو
الثاني/نوفمبر  2009في إدارةالشؤون العامةكمبدأ
تشرين
لشروط 16
االلتزامبمجموعة من ا
عليه
المشتركة
مقراطية
لتنفيذ في األول منمبادئالدي
والمبادئوالتعامالتفي هذاالمجال .ودخل حيز ا
فُ
حزيران/يونيو ،2012يعمل لكل الدول األعضاءفي مجلس
للتوقيع عليه عام  1985من
تح
لبروتوكول على شمول أوروبا.
لتنفيذ في عام هذا ا
ودخل حيز ا
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إقليم
وغرفتان من أجل 130 000
مؤتمر
لمحلية ،وغرفة أ
تمر من ين
ليم.
القا
لسلطات ا
غرفت�  :غرفة ا
يتشكلالمؤ
أ
صيال و306عضوابديال ،ويُختاركل العضاءلمدة أربع
ويضم 306عضوا أ
أ
ف
يمثلون ث
قليميةمن الدول العضاءي�
أك�من  130 000جماعةمحلية وإ
سنوات،
مجلسأوروبا وع ددها  46دول ة.

وإقليمي يجتمعون في جلسة عامة بستراسبورغ (فرنسا).
ب محلي 612

ياسية ،وي َُو َّزعونبين غرفة تجري بمناسبة هذه الدورات
الوطنيةفيالمؤتمر س
الوفود
تضم
للتقارير
السلطات نقاشاتنوعية ،ودراسة
المحليةوغرفة
ممثلين عن الجماعاتالمحلية السلطات
للتوصيات والقرارات.
ويختارالمؤتمر واعتماد
للمؤتمر.
واإلقليميةفي ال  46دولة عضواإلقليمية
بالتناوب منبين أعضاء ويدعو المؤتمرممثلين عن
في مجلس أوروبا .هؤالءالوفود رئيسه
طنية والجماعات
لحكومات الو
الغرفتين ا
انتخابيةفي واحدة منبينهاتين
يتمتعونبوالية
إما
نتيجة ولمدة عامين ونصف.ويجتمعاإلقليمية وكذلك وفود منظمات
إقليمية
جماعةمحلية أو
سبورغ في أوروبية أخرى أو دول غير
لين المؤتمر في سترا
نتخابات مباشرة أو مسؤو
ا
يستقبلون كزائرين
هيئتهمرتينفي أعضاء،
بشكل دورتينبكامل
ي ْن َ
سياسيا أمام مجلس ُ
ت َخب
بعة
قبين لمتا
صين أو مرا
الربيع واألخرى خا
األصليون السنة ،واحدةفي
يجتمعالنواب
مباشر.
المناقشات أوالمشاركةفيها.
كوُفود فيالخريف.
كوُفود وطنية و َ
والبدالء َ
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ثالث لجانتعكسأولوياتالمؤتمر
يُ َن َّ
المتابعةولجنةالحوكمة،ولجنة
قانونية:لجنة
المؤتمر بع�ثالثلجان
ظمعمل
قضاياالساعة.
تتكفل لجنة احترام االلتزامات
بالدولالموقعة
يتعلق
فيما
والواجبات
للحكمالذاتي
الميثاقاألوروبي
على
المتابعة)
المحلي (أولجنة
بمراقبة
االستقاللية
الميثاقوتطوير
طبيق
ت
المحلية واألقلمة في أوروبا،
لتقارير حول وضع
تحضير ا
و
قليمية،
لمحلية واإل
يمقراطية ا
الد
لقضايا الخاصة
ودراسة بعض ا
لمحلية
لمتعلقة بالديمقراطية ا
ا
واإلقليميةفيالدولاألعضاء؛
لقضايا
لجنة الحوكمة،مكلفة با
لقانونيةللمؤتمر
بالوالية ا
المتعلقة
لية العا مة
مثل الحوكمة والما
والتعاونعبر الحدودوبين
موضوعُعَ ّدمشاركة الشباب من بين أولويات المؤتمر
األقاليم ي
التعاون
المواطنيةوكذلك
والمشاركة
بينالحكومات.
تنشط ما
معهيئات
تتكفل لجنةقضاياالساعةبدراسة
قليمية
لمحلية واإل
لسلطات ا
دور ا
لتحديات
في مجاالتتتعلق با
تندرج في
تنا ،و
لكبرىلمجتمعا
ا
سية لمجلس أوروبا.
لقيم األسا
ا
وهيتدرسمواضيعمثل:االندماج
والتربية
التشرد
االجتماعيومكافحة
والحوار بين الثقافات ،والشباب
الالجئين وحمايةاألطفال.
واندماج
ووضع المؤتمر أيضا منتدى
قانونيا،يضم رؤساء كلالوفود
للتصرف
و 17عضوا منالمكتب
بينالدورات.
باسمالمؤتمر

تمثيلمتوازن

السياسية
تمثيالمتوازناللقوى
يجب أنيعكس الوفد
للبلد .منذ عام ،2008يطلبميثاق
والجغرافية
ضعيف
تمثيالبحدأدنى من 30%للجنس
المؤتمرأيضا
التمثيلفي كلوفد.
سياسية:
يضمالمؤتمرأربع مجموعات
 :PPE/CCEمجموعة
 :GILDالمجموعة
الشعبياألوروبي
الحزب
الليبرالية
المستقلة
للمؤتمر
والديمقراطية
 :SOC/G/PDمجموعة
 :CREمجموعة
اكيين،الخضر (
االشتر
البيئيين) المحافظينوالمجددين
التقدميين
والديمقراطيين
األوروبيين
7

للتذكير

واإلقليمية
الديمقراطيةالمحلية
 60عاما من
 :2003إعتمادالميثاقاألوروبي
 :2009إعتماد اإلطارالمرجعي
 :1957أول دورةلمؤتمر
لمحلية
لسلطات ا
ا
لشبابفي
لمنقحعلىمشاركة ا
ا
لمجلس أوروباللديمقراطية
قليمية.
لمحلية و اإل
لحياة ا
ا
قليمية
اإل
 :1985اعتمادالميثاقاألوروبي
لمحلي
تي ا
للحكم الذا
تفاقتعاون معلجنة
 :2005ا
:2012-2010تعديلاألسس،
التحاداألوروبي
االقاليمل
والقواعداإلدارية وإجراءات
قبة
تقريرلمرا
 :1990أول
 :2007إطالقاألسبوعاألوروبي المؤتمر
االنتخابات
لمحلية
يمقراطية ا
للد
:1993تأسيس أولوكالة
قيععلى خراءط
لتو
 :2015ا
لمحلية
يمقراطية ا
للد
الطريقاألولىفي إطار مابعد
االتفاق معلجنة
تجديد
:2009
قبة
المرا
األقاليم
يصبح
 :1994المؤتمر الدائم
قليمية
إل
ا
و
لمحلية
لسلطات ا
مؤتمر ا
لترويج
60 :2017سنة من ا
 :2009اعتمادالبروتوكول
قليمية
لمحلية و اإل
يمقراطية ا
فيبشأنالحقفيالمشاركة للد
اإلضا
لمراقبة
تقرير
 :1995أول
داخل مجلسأوروبا
المحلية
الديمقراطية
لمحلية
فيشؤون الجماعات ا
قائمة الدول األعضاء (وعدد النواب)

سان ماران
ليتوانيا ()4
إسبانيا ()12
ألبانيا ()4
صربيا ()7
اللوكسمبورغ ()3
إستونيا ()3
ألمانيا ()18
ونيا ()3سلوفاكيا ()5
جمهوريةشمالمقد
فلنده ()5
أندور ()2
سلوفانيا ()3
مالطا ()3
فرنسا ()18
أرمينيا ()4
السويد ()6
موناكو ()2
جورجيا ()5
النمسا ()6
سويسرا ()6
الجبلاألسود ()3
اليونان ()7
أذربيجان ()6
مولدافيا ()5
جمهورية
النروج ()5
هنغاريا ()7
بلجيكا ()7
التشيك ()7
جمهورية
هولندا ()7
البوسنةوالهرسك ( )5إيرلندا ()4
تركيا ()18
بولونيا ()12
إيسلندا ()3
بلغاريا ()6
أوكرانيا ()12
البرتغال ()7
إيطاليا ()18
قبرص ()3
التفيا ( )3رومانيا ()10
جمهورية
كرواتيا ()5
المتحدة ()18
المملكة
ليشتنشتاين ()2
الدنمارك ()5
()2
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