
أفریقیا جنوب في ھائل تغییر إحداث إلى ١٩٩٤ عام الدیمقراطیة االنتخابات أدت
رئیسھا وأصبح دیمقراطیة جدیدة دولة المنبوذة الدولة أصبحت فجأة، المعزولة.
التي جنوب أفریقیا إلى یتقرب بالتالي أخذ العالم عالمیة، مندیال شخصیة نیلسون

للعالم. قلبھا فتحت

تتمتع الحصریة التي بالسلطة یتعلق فیما بالوضوح أفریقیا دستور جنوب یمتاز
تتكون التي التسعة  المقاطعات أن إال دولیة. اتفاقیات لعقد الوطنیة الحكومة بھا
ولكن دولیة. ارتباطات تكون أن البلدیات استطاعت من والعدید أفریقیا جنوب منھا
المقاطعات بانخراط یسمح الذي الدستوري المضمون حول قائمة زالت ما الخالفات
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التي القومیة المعاھدات حول التفاوض في ودورھا الدولیة في العالقات والبلدیات
القانونیة. سلطاتھا على تؤثر

القومي تحت المستوى من المسئولون بھا قام التي الدولیة الحمالت أول كانت
االتفاقیات إال أنھا من العدید على التوقیع وتم احتفالیة. مجامالت عملیات عن عبارة

الزیارات. وتبادل من الورق أكوامًا إال تنتج لم

اقتصاد تحویل في المتمثلة الحقیقیة للتحدیات أفضل فھم وجود ومع اآلن،
توجھ أیضًا ھناك نحو العنصریة، فإن االجتماعي المائلین ونظامھا جنوب أفریقیا
تعود اتفاقیات خالل من عالقات دولیة تترجم إیجاد نحو والبلدیات لدى المقاطعات
تحول ھنالك المواطنین ككل. على االجتماعیة بالقیمة أو الملموس االقتصادي بالنفع
اجتماعیة ألولویات وفقًا تحقیقھا وتعمل یمكن األھداف التي توجھھا ترتیبات باتجاه
شرق إقلیم لعب الخارجیة. للسیاسة الوطنیة األھداف التماشي مع أجل من اقتصادیة
حیث المجال، ھذا في Eastern دورًا Cape Province الصالح الرجاء رأس
بین من بالمائة ٣١ إلى ٢٠٠٣ وصلت عام بطالة عالیة نسبة من اإلقلیم ھذا یعاني
التعلیم من نوع إلى أي یفتقرون السكان  وحیث ربع مالیین ٧ البالغ سكانھ عدد
مع محددة مشاریع تتناول اتفاقیات على التركیز على اإلقلیم عمل ھذا لقد الرسمي.

االتجاه. نفس تسیر في األخرى األقالیم أن بالذكر الجدیر شركاء التطویر.

على الحصول على المقاطعات في المسئولون فیھ یركز الذي الوقت وفي
المتعلقة المسائلة مركزة باتجاه الوطنیة الخزینة عملت المانحة الجھات من منح
الدولیة العالقات باحتالل مجال الوطنیة الحكومة وبدأت المساعدات. بإنفاق ھذه

المالي. اإلشراف اسم تحت والمقاطعات

اإلقلیمیة بالنزعة الشعور  تعزیز إلى أیضًا أدت اإلنسانیة االھتمامات أن كما
السابقة. المبادرات  مع بالمقارنة الملموسة الفوائد من المزید یولد مما األفریقیة 
وموزمبیق سوازیالند لسكان مجانیة صحیة خدمات ناتال كوازولو- إقلیم یوفر مثًال،

الخدمة. ھذه أجل من الحدود یعبرون الذین

وفق متزاید بشكل والبلدیات تسیر للمقاطعات الحمالت الدولیة من أن وبالرغم
دولیة بنشاطات  القیام في تستمر أنھا إال الوطنیة  الغایات ترسمھا التي الخطوط
مثیرة نتائج إلى یؤدي مما الحكومة الوطنیة أو مع بینھا فیما التنسیق من حد بأدنى
الفعالیة عملت وعدم االرتباك تقلیص أجل ومن بالتالي، بعض األحیان. في للخجل
وضع إرشادات تتناول على والمحلي اإلقلیمي الحكم عن المسئولة الوطنیة الدائرة
إطار للعالقات الدولیة وضع العمل على بدأت ثم البلدیات، ومن الدولیة مع العالقات



٤٣ إفریقیا جنوب

مشروع نشر على ناتال كوازولو- والیة  تعمل  األثناء ھذه وفي المقاطعات. مع
البراغماتي التوجھ ھذا الممارسات. إن أفضل بحكم الواقع أنھ على الخاص إطارھا
وقعتھا المقاطعات التي الدولیة االتفاقات قانونیة حول األسئلة تراجع إلى أدى قد
للمقاطعات الشرعیة العالقات الدولیة بین ما الفاصل الخط جانبًا والبلدیات ووضع

الوطني. النطاق سلطات على تتعدى التي واالتفاقیات

اإلطار ضمن والبلدیات، المقاطعات تقوم بھا التي الحمالت تبقى حال، أیة على
للقیام والبلدیات المقاطعات ھذه اندفاع كان مھما ثانویة أفریقیا، لجنوب الدستوري
ھامة نتائج الحكومة الوطنیة وقعتھا االتفاقات التي العدید من یتضمن بھا. بالمقابل

والبلدیات. المقاطعات على

وزراعیة تجاریة متزامنة بمسئولیات تتمتع  بمقاطعات أفریقیا جنوب تتمیز
أفریقیا جنوب أعمال  جدول من ھامًا  جزءًا  تحتل  أمور وھي وبیئیة،  وصحیة
المتعلقة الوطنیة القوانین بتنفیذ القیام المقاطعات من یتوقع الدستور أن كما الدولي.
في الدولیة االتفاقیات في  حیویة مصلحة للمقاطعات فإن وبالتالي  األمور. بھذه
األغلب على وأنھ القانونیة للمقاطعات بالسلطات أنھا تتعلق لسببین: المجاالت ھذه
المقاطعات تنخرط أن الدستوري اإلطار ھذا یقترح تنفیذھا. األقالیم من  سیطلب
یجب المتزامنة. المسئولیات مجاالت في التجاریة االتفاقیات  حول التفاوض في 
تمثیلھا خالل  من الدولیة المعاھدات بعض  مصادقة على المقاطعات توافق أن
للمقاطعات الوطني المجلس وھو الوطني للبرلمان الثاني التشریعي المجلس في
إدراج إلى یحتاج فقط للمقاطعات الوطني المجلس أن الجدیر بالذكر .(NCOP)
موافقتھ على االتفاقیات على ال الحصول المجلس، أعمال  جدول على االتفاقیات
تؤدي قد التي االتفاقیات وھي بالضبط التنفیذیة، اإلداریة أو أو ذات الطبیعة الفنیة

المقاطعات. عوامل قلق لدى بروز إلى

لحكومة الدستوري  اإلطار ضمن ھام غیر الدستوري اإلغفال ھذا یبدو قد
إلى والبلدیات تضم المقاطعات أن خاللھ من الوطنیة الحكومة تستطیع "تعاونیة"
قلیًال ھذا إال أن مسئولیتھا، یتحملون التي بالقضایا تتعلق اتفاقیات المفاوضات حول
والحكومة التعاون بین المقاطعات لھیكلة إطار حاجة إلى وجود ھنالك یحدث. ما
من الوطني تحت المستوى على الدولیة العالقات تقلیص سیتم الوطنیة. وإال فإنھ

المخاطر. إدارة وتبریرات المالیة المسائلة اسم تحت الوطنیة الحكومة قبل

إلى المقاطعات ضم في الوطنیة الحكومة لتردد استثنائیة حاالت ھنالك
یأتي االستثناءات ھذه أھم متزامنة. مسئولیة ذات قضایا حول الدولیة المفاوضات
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اإلقلیمیة المؤسسات المعنیة الوطنیة الدوائر تستخدم حیث البیئیة القضایا ضمن
مالوتي منتزه ھو ذلك على التنفیذ. أحد أھم األمثلة االختصاص كشركاء في ذات
وھو Maloti-Drakensberg Transfrontier Park الحدود عبر دراكنزبیرغ
السیاحة خالل من البیئة على الحفاظ تشجیع على یعمل طموح خماسي مشروع
بتمویل أفریقیا وجنوب لیسوثو بین اتفاق خالل من المشروع تأسس  الطبیعیة.
شاركت مقاطعة لقد .Global Environment Facilit العالمیة مرفق البیئة من
ھي المقاطعة في البیئة على المحافظة سلطة وكانت المفاوضات في ناتال كوازولو-

أفریقیا. في جنوب المنفذ للمشروع الذراع

مقاطعاتھا كما أن فتیة، تزال ال المتعددة المستویات ذات أفریقیا جنوب حكومة إن
بالتالي المدارس، وإدارة التقاعد ومعاشات المساكن توفیر أجل من تناضل وبلدیاتھا
برحالت قصیرة المسئولین لقیام فرص مجرد الدولیة النشاطات تكون أن یجب ال
الوضع یشیر المحلیة. تتناول االحتیاجات مبادرات دعم إلى تترجم أن وإنما یجب
بمستقبل یتعلق فیما یقین عدم  ویرافقھ قویة  مركزیة میوًال  یتضمن الذي القائم
العالقات في أفریقیا جنوب في الوطنیة تحت الحكومات مشاركة أن إلى المقاطعات
في االنخراط الوطنیة أو األطر مع االنسجام بین واضح خیار على ستعتمد الدولیة

مستدامة. مؤقتة لكنھا غیر ترتیبات


