شعار المؤسسات الشريكة
)(Logos
بمناسبــــة االحتفـــــــال :

بالذكرى الخامسة والسبعون لهيأة األمم المتحدة
وباليوم العالمي للخدمة العامة ( 23يونيو)
ويوم إفريقيا لمكافحة الفساد ( 11يوليوز)
ينظم اتحاد المدن و الحكومات المحلية بإفريقيا الدورة الرابعة للمنتدى األفريقي للمسؤولين المحليين ومعاهد
التكوين التي تستهدف الجماعات الترابية
موضوع المنتدى : FAMI 4
"تشجيع المؤسسات العمومية المحلية المسؤولة والشفافة و النزيهة
و الكفؤة والمحاسبة في أفريقيا
للتأثير على عقد العمل"
التاريخ والمكان:
من  6إلى  11يوليوز  2020في مدينة طنجة ،بالمملكة المغربية

www.uclgafrica-alga.org

"معا من أجل أفريقيا محلية فعالة"
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مذكرة تقديمية
 .1السياق والتبرير
خالل االحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة في عام  2018وتنظيم منتدى الخدمة العامة ،في المملكة المغربية بمدينة مراكش ،تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نظم قطاع الشؤون االقتصادية و االجتماعية التابع لهيأة األمم المتحدة ) (UN DESAواللجنة
الفنية المتخصصة رقم  8التابعة لالتحاد األفريقي بشأن الخدمة العامة ،و الالمركزية والتنمية الحضرية ،و منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم
والثقافة (اإليسيسكو) ،و الوزارة المسؤولة عن إصالح اإلدارة والوﻇيفة العمومية للمملكة المغربية واتحاد المدن و الحكومات المحلية في إفريقيا
) (UCLG-Africaو األكاديمية األفريقية للجماعات الترابية ) (ALGAحدثًا جانبيًا في  22يونيو  2018حول "الشفافية والنزاهة ومكافحة
الفساد :مطلب أساسي لتحقيق التنمية المستدامة" .في نهاية هذا الحدث ،قدم المشاركون واعتمدوا إعالناً ،فيما يلي مقتطف منه :
"التأكيد على مدى التزام رؤساء دول وحكومات إفريقيا بمناسبة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح سيادة القانون،
وهو شرط أساسي لقيام منع الفساد والمعاقبة عليه ؛
"استوحائنا من ال ُمثُل الجماعية النبيلة التي عبرت عنها خطة االتحاد األفريقي لعام  2063لشعوب إفريقيا دون فساد ،حيث يسود الحكم الديمقراطي
التشاركي الجيد ،وكذلك احترام حقوق اإلنسان ؛
"إدراكً ا ألثر السلبي للفساد وآثاره الضارة على كل من التنمية البشرية والنمو االقتصادي والقدرة التنافسية وعمل المؤسسات الديمقراطية
وصورتها وسمعتها ،وهي عوامل أساسية الستقرار المؤسسات الوطنية والمحلية وكذلك إقامة العدل االجتماعي ؛
"مع مراعاة أن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قد أعلنت يوم  11يوليو من كل عام "،يوم أفريقيا لمكافحة الفساد "وكرست عام  2018سنة
أفريقية لمكافحة الفساد مع موضوع" التغلب على الفساد :طريق مستدام لتنمية أفريقيا "؛
" التمسك بمعايير الحكامة الرشيدة التي تنفذها الصكوك األفريقية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ،وتعزيز الشفافية والنزاهة ،وال سيما مختلف
بروتوكوالت ومواثيق االتحاد األفريقي المتعلقة بمكافحة الفساد ،و الخدمة المدنية والالمركزية ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وكذلك
االستراتيجيات التي وضعتها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من أجل عدم إعاقة الممارسات الفاسدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام
 2030؛
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"وإذ ترحب بجهود الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تنفيذ هذه الصكوك وإرادة رؤساء الدول والحكومات احترام االلتزامات المتعلقة بمنع
الفساد ومكافحته وكذلك تشجيعه الشفافية والنزاهة في الحكامة الترابية ؛
"إذ يشير إلى أنه يجب تنفيذ حوالي  ٪ 65من أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدن واألقاليم ،مما يتطلب التزاما حازما من جانب الدول
والمجتمع الدولي لصالح تطبيق مبدأ التفريع ) (Principe de Subsidiaritéواالعتراف بالدور األساسي للجماعات الترابية في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة على أرض الواقع بفعالية ؛
"واقتناعا منها بضرورة العمل اآلن وقبل كل شيء على مستوى المدن واألقاليم و الجهات ،لتعزيز ظهور و ترسيخ مجتمعات مسالمة وشاملة
ألغراض التنمية المستدامة ،وضمان وصول الجميع إلى العدالة ووضع مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات ".
ضا أحكا ًما تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية (المجتمع الدولي ،والدول والحكومات الوطنية ،والجماعات المحلية)  ،المعنية
يتضمن اإلعالن أي ً
بهذه الديناميكية المليئة بالطموحات الجديرة بالثناء ،ولكن دون أن ننسى التحديات والتعقيدات والمخاطر التي تهدد جعل التنفيذ صعبا وشاقا في
الواقع.
فللتذكير ،على المستوى العالمي ،يعمل المجتمع الدولي بأسره و من خالل جميع مكوناته ،منذ عام  ،2015على تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ) ، (SDGsمن خالل  17هدفًا و  169غاية وأكثر من  200مؤشر لمواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا بحلول عام  .2030من بين
هذه األهداف ،الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق
التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات:
الهدف  16للتنمية المستدامة و غاياته
16.1

الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

16.2
16.3

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص و وصول الجميع
إلى العدالة
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد الممتلكات و
األموال المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ،بحلول عام .2030

16.4

3

16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.a
16.b

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على
جميع المستويات.
توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكامة العالمية.
توفير هوية قانونية للجميع ،بما في ذلك تسجيل المواليد ،بحلول عام .2030
ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية ،وفقا ً للتشريعات الوطنية
واالتفاقات الدولية.
تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة ،بوسائل منها التعاون الدولي ،سعيا ً لبناء القدرات على
جميع المستويات ،وال سيما في البلدان النامية ،لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة.
تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفق برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بلغت تكلفة الفساد
والرشوة والتهرب
الضريبي في البلدان
النامية نحــو  1.26تريليون
دوالر سنويا.1

إن أهداف التنمية المستدامة ال تهم فقط بعض البلدان ،بل جميع الدول  -الغنية والفقيرة منها  .يتعلق األمر بشكل أساسي بإعادة التفكير في كل ما
نقوم به .في نهاية المطاف ،األمر ال يتعلق بالحكامة فقط  -الحكامة التي تنتج نتائج للمجتمعات واألفراد والمواطنين و المؤسسات ،من ناحية،
ضا على الشمولية في المجتمعات التي ال
وتعتمد شرعيتها على فعاليتها الشاملة وأداء السياسات التي تقوم عليها .من ناحية أخرى 2يعتمد هذا أي ً
عا (عدم تهميش أي شخص أو أي مكان ) ،وإذا تجاوزنا منطق الصوامع3
يقبل فيها الناس التحول و االنخراط إال إذا كان صوتهم مسمو ً
).(le travail en silos

www.undp.org 1
 .2انظر مؤلف د .لويس موليمان :

Metagovernance for Sustainability, A framwork for implementing the Sustainable Development Goals, London, 2018.
 .3انظر الجمعية العامة لألمم المتحدة ،شتنبر .2015
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على المستوى األفريقي ،فإن الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الالمركزية والحكامة المحلية والتنمية المحلية ،الذي اعتمد في ماالبو ()2014
والذي يتضمن من بين أهدافه تعزيز وحماية وتحفيز الالمركزية و الحكامة المحلية والتنمية المحلية في إفريقيا ،مستوحى من القيم األساسية
التالية (المادة  : )4النزاهة ،.المسؤولية المدنية والمواطنة ،الشفافية والمساءلة ،التفاعل ،المشاركة المجتمعية والشمولية ،و التضامن و احترام حقوق اإلنسان
و التنوع والتسامح و العدالة والمساواة.

فاإلرادة السياسية إذا موجودة ،والصكوك القانونية والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة موجودة على جميع مستويات الحكامة ، ،كما يتم إنشاء
المؤسسات و المنظمات والهياكل ،والتعهدات ،والموارد البشرية والمالية والتقنية و التكنولوجية يتم تخصيصها وتعبتها  ...ومع ذلك  ،تظهر
الحقيقة أن هناك مشاكل خطيرة على مستوى المؤسسات العامة ،ال سيما على المستوى دون الوطني ،من حيث القيادة والمؤسسات والمنظمات
واإلدارة والسلوك والمساءلة ،و النتائج وتأثيرها على التنمية المستدامة للعالم الذي نريده وألفريقيا التي نريدها.
وفقًا لألمين العام لألمم المتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريس ،فإن عالمنا "يقع على مفترق طرق على جبهات مختلفة" ،سواء تعلق االمر
بحالة الطوارئ المناخية ،و زيادة حاالت عدم المساواة ،و ارتفاع الكراهية والتعصب وكذلك العدد المقلق من التهديدات التي يتعرض لها السالم
واألمن)  ،(4باإلضافة إلى انعدام الثقة في المؤسسات العامة ،وانعدام الثقة في القادة السياسيين ،والتوسع الحضري المتفشي ،و الجوع ،وتدفقات
ضا الفوضى الرقمية ،والفساد والسلوك غير
الهجرة ،والبطالة ،و الشباب الضائع  ،وعدم المساواة بين الجنسين ،والثورة الرقمية ،ولكن أي ً
األخالقي ،ال سيما في المجال العام  ...إلخ ،مشاكل و تعقيدات تتطلب اهتماما جماعيا عاجال على جميع المستويات.
في الواقع ،على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجاالت ،ووفقًا للتقرير حول تقدم تنزيل أهداف التنمية المستدامة لعام ، (5 ) 2019
فإن الوتيرة ليست سريعة بما يكفي للوصول إلى هذه األهداف بحلول عام  .2030كما أن التقرير العالمي للتنمية المستدامة لمجموعة من 15
علماء ومتخصصين بارزين يفيد أنه "على الرغم من الجهود األولية ،فإن العالم ليس على المسار الصحيح للوصول إلى معظم األهداف و لــ
 169غاية التي تشكل أهداف التنمية المستدامة" .هناك أربع حقائق تهم الخبراء بشكل خاص :تزايد عدم المساواة ،والتغيرات المناخية ،وفقدان
التنوع البيولوجي ،فضالً عن زيادة كميات النفايات البشرية.

www.un.org/press
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https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_French.pdf
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يالحظ كدلك أنه في عام  ،2020ان المجتمع الدولي دخل في عقد حاسم من أجل الحاضر والمستقبل لألجيال وللحياة كلها على هذا الكوكب
وتقرر جعله عقدًا من العمل والتعبئة و خدمة التنمية المستدامة.
بالنسبة لالتحاد األفريقي ،في تقريره عن الحكامة في أفريقيا "تعزيز القيم المشتركة لالتحاد األفريقي" ( ، 6)2019هناك تقدم كبير فيما يتعلق
ببعض القيم المشتركة لالتحاد األفريقي وكذلك تطلعات جدول األعمال  2063التي يجب تسليط الضوء عليها .ومع ذلك ،يكشف هذا التقرير عن
استمرار التحديات الهامة التي تتطلب تدابير عاجلة لتحقيق أهداف اإلصالحات الديمقراطية والمضي قدما ً في طريق التنمية المستدامة.
" ...قام عدد كبير من القادة األفارقة بصياغة رؤى وطنية ووضع برامج مبتكرة .على الرغم من أن معظم البلدان األفريقية قد تبنت
ثقافة التخطيط ،إال أنه ال يزال يتعين عمل المزيد لترجمة هذه الخطط إلى الواقع و استيعابها من أجل الحصول على نتائج إيجابية من
أجل التنمية .ومن المشجع مالحظة أن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي شرعت في إصالحات دستورية لمزيد من الديمقراطية
والحريات والتعددية السياسية و نظام التعددية الحزبية ،واعتماد الحد من عدد الفترات الرئاسية ،وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية
منتظمة وتنافسية ،وتعزيز وظائف اإلشراف و المراقبة للبرلمانات ،وضمان االستقالل القضائي وتمكين منظمات المجتمع المدني
من العمل بحرية" 7
في هدا السياق ،فإن المؤسسات العمومية المحلية و الجهوية التي تجسدها الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها تلعب دورا حاسما في هذا اإلطار
لتكون جهة فاعلة حقيقية في التغيير قادرة على التصرف والتأثير على عقد العمل المعلن عنه و المرغوب فيه ،بدعم من جميع مكونات المجتمع
الدولي و الوطني.

6

Publication du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), en collaboration avec l'Architecture Africaine de Gouvernance (AGA),
2019.
7
Idem, Avant-Propos de S.E. Idriss Déby ITNO, Président du Forum du MAEP, Président de la République du Tchad, page 9.
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خالل أعمال الدورة األولى للمنتدى األفريقي للمسؤولين المحليين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات الترابية ) ، (FAMI1ناقش
المشاركون موضوع "الموارد البشرية للجماعات الترابية اإلفريقية " :وقت العمل ،هو اآلن! " ،الذي نظم في مدينة سال بجهة الرباط-سال-
القنيطرة ،في الجامعة الدولية ) (UIRبالرباط بالمغرب ،من  18إلى  21سبتمبر  ،2017أكد المشاركون على أهمية التدريب و التكوين وتعزيز
قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية ،بالنظر إلى المكانة التي يشغلونها في المؤسسات العامة والمحلية في مختلف بلدان أفريقيا وجميع
مكونات المجتمع األفريقي .كما أصروا على الحاجة إلى االستثمار في الرأسمال البشري ،من أجل ترسيخ مسلسل الالمركزية وتطوير الحكامة
المحلية والتأثير على التنمية اإلقليمية والمحلية.
في ختام أعمال الدورة الثانية للمنتدى األفريقي ( ،)FAMI2التي عقدت في مدينة السعيدية بالجهة الشرقية ،بالمغرب ،يومي  25و  26أبريل
 ،2018حول موضوع " :تعبئة من أجل تنمية الرأسمال البشري في الجماعات الترابية  :مطلب رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"،
شدد المشاركون على الحاجة ،بل والحاجة الملحة إلى االستثمار في الرأسمال البشري األفريقي على جميع المستويات ،وخاصة على المستوى
المحلي ،وتعبئة الموارد المالية وتخصيصها للقيام بذلك.
و قد ركزت الدورة الثالثة للمنتدى األفريقي ( ، )FAMI3والتي عقدت في مدينة إفران بجهة فاس-مكناس ،بالمغرب ،في الفترة الممتدة من
 10إلى  14يونيو  ،2019حول الموضوع التالي" :تمويل التعلم والتدريب وبناء قدرات المنتخبين المحليين و الموظفين في الجماعات الترابية
في أفريقيا :من أجل آليات مبتكرة ومستدامة " .خلصت هده الدورة إلى صياغة واعتماد نداء إفران للعمل من أجل تعبئة وتنفيذ التمويل المبتكر
والمستدام لبناء قدرات المسؤولين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية األفريقية.
و قد اختارت الدورة الرابعة للمنتدى اإلفريقي ( )FAMI4التي سيتم تنظيمها في الفترة من  6إلى  11يوليوز  2020في مدينة طنجة بجهة
طنجة -تطوان  -الحسيمة ،بالمغرب ،الموضوع التالي " :تشجيع المؤسسات العمومية المحلية المسؤولة والشفافة و النزيهة و الكفؤة
والمحاسبة في أفريقيا للتأثير على عقد العمل".
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 .2الهدف العام للمنتدى
سيكون المنتدى فرصة للتبادل و التشاور بشأن تنفيذ الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي ،وخاصة في إفريقيا ،لمناقشة
العقبات والتحديات التي ما زالت تعيق هذا التنفيذ وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات الناجحة التي تسهم في تعزيز وتثبيت مؤسسات عامة
محلية مسؤولة وشفافة ونزيهة وفعالة وخاضعة للمساءلة للتقدم بحزم نحو التنمية المستدامة.

 .3األهداف الخاصة
 إعالم وتوعية مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة بشأن أهمية عقد العمل ،ال سيما في أفريقيا ؛ تقييم تنفيذ الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي ،وخاصة في أفريقيا ؛ تقييم تنفيذ الصكوك الدولية واإلفريقية المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ تبادل المبادئ الجديدة للحكامة الفعالة التي اعتمدتها األمم المتحدة في عام  2019؛ مناقشة القيادة التحويلية التي يمكن أن تساهم في تغيير جذري وتؤدي إلى تحسينات واسعة النطاق في حياة الناس ؛ تبادل مبادئ وطرق تعزيز نزاهة القادة السياسيين والموظفين العموميين على المستوى المحلي ؛ إلقاء الضوء على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة من جميع أنحاء العالم والتعلم منها و اإلستأناس بها ؛ توفير مجال لزيادة الوعي والتدريب و التكوين وبناء القدرات والتعلم من األقران حول مضوع المنتدى ؛ تسهيل التشبيك و الشراكة بين المسؤولين المنتخبين المحليين ومدبري الجماعات الترابية ومؤسسات التدريب ؛ اكتشاف جهة جديدة من جهات المملكة المغربية ،و هي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة ؛ عقد الدورة الخامسة للمجلس األكاديمي لالكاديمية األفريقية للجماعات الترابية  ، ALGAبما في ذلك تنظيم التعلم من األقران الذي يستهدفالمعاهد و المؤسسات الشريكة لألكاديمية في إفريقيا.
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 .4التاريخ ومكان
من  6يوليو إلى  11يوليوز  ،2020بالمملكة المغربية بمدينة طنجة.

 .5الفئات المستهدفة
يشارك في أشغال المنتدى اإلفريقي ممثلين عن أهم الهيئات التالية :
 المنظمات الدولية. الحكومات و المؤسسات الوطنية. الجماعات الترابية. الجمعيات الوطنية للجماعات الترابية. المنتخبون المحليون. األطر المسؤولة بالجماعات الترابية. معاهد ترسيخ  ALGAالتابعة لـ  UCLG-Africaوشركائها شركاء التنمية والجهات المانحة. مكونات المجتمع المدني. الجامعات ومؤسسات التكوين/التدريب و الطلبة. -القطاع الخاص  ،إلخ ....

 .6برنامج المنتدى
جلسة افتتاحية رسمية مع ضيف خاص. جلسة عامة مخصصة للموضوع العام للمنتدى. أوراش العمل الموازية.9

 أيام إعالمية وتحسيسيىة لبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة بشأن الحكامة ومبادئ اإلدارة العامة والشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. اجتماع المجلس األكاديمي لالكاديمية األفريقية للجماعات الترابية ALGA -رحلة واكتشاف التراث الثقافي المغربي.

 .7المنظمون والشركاء
 اتحاد المدن والحكومات المحلية في إفريقيا ) (UCLG-Africaواألكاديمية األفريقية للجماعات الترابية )(ALGA -الشركاء اآلخرون الدين يتم تحديدهم حاليا.

 .8معلومات حول المنتدى
يمكن االطالع على جميع المعلومات الواردة عن المنتدى ،بما في ذلك البرنامج باإلضافة إلى الجوانب العملية واللوجستيكية ،على البوابة و
الموقع اإللكتروني التالي :
www.uclga.org
www.uclgafrica-alga.org

 .9التسجيل بالمنتدى
للمشاركة في أشغال المنتدى واالستفادة من أعماله ،فإن المشاركين مدعوين للتسجيل مسبقًا :
 عن طريق إرسال نموذج التسجيل الخاص بكم إلى  ALGA؛ أو من خالل منصة التسجيل عبر اإلنترنت على موقع ، ALGA10

 -أو عند وصولكم لفضاء المنتدى.

 .10رسوم التسجيل في المنتدى والمشاركة
 أعضاء وشبكات وشركاء  UCLG Afriqueبأفريقيا 300 :يورو. المشاركون األخرون من خارج إفريقيا 400 : ..................يورو. األزواج واألشخاص المرافقون 100 :.............................يورو. الوفود المكونة من أكثر من  5مشاركين :...................خصم .٪ 20يمكن دفع رسوم التسجيل:
 عن طريق التحويل المصرفي مباشرة إلى الحساب البنكي لـــ :UCLG-AfricaBANQUE : BNPPARIBAS
Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris - France
Bénéficiaire : UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS OF AFRICA
)(UCLG-AFRIQUE
IBAN/ Numéro du Compte Bancaire : FR7630004005670001009726629
BIC/SWIFT Code : BNPAFRPPINT
يجب أن يتضمن التحويل المصرفي البيان التالي :االسم الكامل للطرف المعني  +المنتدى اإلفريقي
UCLG Afrique /ALGA/FAMI 4 2020
 أو عند الوصول إلى مكان المنتدى وفي وقت التسجيل.11

تؤهل رسوم التسجيل هذه إلى االستفادة من الخدمات الرئيسية التالية:
الولوج واالستفادة من أعمال المنتدى، حقيبة المنتدى،استراحتان لتناول القهوة ووجبة غداء واحدة يوميًا طوال فترة المنتدى، حفل عشاء، رحلة ليوم واحد، تسهيل عملية الحصول على التأشيرة عند الضرورة، ضمان النقل الداخلي ،وخاصة من وإلى المطارات في المغرب.النقل الدولي
بالنسبة إلى النقل الدولي ،فإن المشاركين في المنتدى مدعوون إلى التكلف بمصاريف تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا.
التأشيرة
فيما يخص المشاركين من الدول التي تتطلب تأشيرة دخول إلى المملكة المغربية والتي توجد في بالدهم سفارة للمملكة المغربية ،يتوجب عليهم
طلب الحصول على تأشيرة الدخول الخاصة بهم لدى هده السفارة .بالنسبة للمشاركين الدين ال توجد ببلدانهم سفارة للمملكة المغربية ،يرجى منهم
بعث صورة من جواز سفرهم لألكاديمية اإلفريقية ALGA

12

الفنادق
سيتم توفير قائمة بالفنادق وإمكانيات اإلقامة في مدينة طنجة للمشاركين .يجب حجز جميع أماكن اإلقامة ودفع ثمنها مباشرة ً مع التنسيق مع
الفنادق.
سيكون لدى المنظمين مكتب استقبال في مطارات الدار البيضاء والرباط -سال وطنجة للترحيب بكم وإبالغكم وتوجيهكم.
المؤسسات المنظمة :
اتحاد المدن و الحكومات المحلية في
UCLG
Africa
إفريقيا
و األكاديمية األفريقية للجماعات
الترابية ()ALGA

اتحاد المدن و الحكومات المحلية في إفريقيا  UCLG Africaهي المنظمة الجامعة والصوت الموحد
الذي يمثل الحكومات المحلية في جميع أنحاء القارة األفريقية .تضم  UCLG Africaأكثر من 350
مليون مواطن إفريقي وأكثر من  40جمعية وطنية وأكثر من  2000مدينة .من بين المهام الرئيسية
لـ  UCLG Africaتعزيز الالمركزية في إفريقيا وداخل الجماعات الترابية اإلفريقية باعتبارها
ضا المساهمة في وحدة القارة األفريقية من خالل ديناميكية
مجاالت حكم مستقلة ومتميزة ،ولكن أي ً
الجماعات الترابيةwww.uclga.org .
تعد األكاديمية األفريقية للجماعات الترابية ( ، )ALGAالتي تم إنشاؤها في عام  2009وتشغيلها
اعتبارا من عام  ،2016هيئة فرعية تابعة لـ  UCLG-Africaتتمثل مهمتها الرئيسية في الترويج
ً
لمعايير الجودة في التدريب وبناء القدرات التي تستهدف الجماعات الترابية ،لالستثمار في رأس المال
البشري لهذه الهيئات وترسيخ األداء والكفاءة المهنية على المستوى المحلي في أفريقيا .و للمزيد من
المعلومات www.uclgafrica-alga.org :
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شركاء FAMI4

لإلتصـــال بنا :
البريد اإللكتروني

اإلسم و الصفة

الهاتف

بــ najat_zarrouk@yahoo.fr ،CGLU Afrique

د .نجاة زروق ،مديرة األكاديمية ALGA
الرباط ،المغرب
السيد واهير جاستن سوم  ،مدير  ALGAواغادوغو ،بوركينا فاسو
السيدة لوفا راميليجونا

+212 (0)661 120 552

wjsome@uclga.org
lramilijaona@uclga.org

السيدة فيلومين دابيري

pdabire@uclga.org

اآلنسة فارياث شابي
السيد كوفي أبالو
اآلنسة صفية الناصري
CGLU-Afrique Info

Fchabi@uclga.org
henriabalo15@gmail.com
e.safia.alga@gmail.com
info@uclga.org

00.226 70 25 19 19
00212 658 333 027
00212 537 260 062
00226 70 26 67 03
00226 25 30 25 67
00212700991848
00212632084972
0021238808196
+212 (0)537 26 00 62/63
Fax: +212 (0)537 26 00 60

مالحظة :جميع جهات االتصال هذه قابلة للوصول بواسطة WhatsApp
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