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منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة تعقد 

ن بعد ندوة ع الرباط و مجلس جماعة في إفريقيا

 حول:

 

حكامة  في الرقمنة ومزايا ةمكان"

 "اإلفريقية  الترابية الجماعات
 

 2020 يونيو 8 االثنينيوم 

الخامسة      الساعةالثانية إلى  الساعة من

 بعد الزوال و النصف 
 

 

 

 

 الشركاء

 

 

 

عبر ، الدار البيضاءبتوقيت  14:00على الساعة  ،2020يونيو 08 االثنين يوم ZOOMمنصة  لىع الندوة إلى واانضم

 :رابطال

 

https://us02web.zoom.us/j/89045354826?pwd=Sjcrc1BpZnpRL01OMm5UazFSeitxUT09 

ID de réunion : 890 4535 4826 

Mot de passe : 967907 
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كرة تقديميةذم  

 

، عوباتو الص، تتزايد االختالالت تتحرك المدن وتتغير ،لتوسع الحضري المتفشيل مواجهة

دمات رة المحلية وتوفير الخواإلدا ةالمحلي ةمافيما يتعلق بالحك، خاصة وتزداد المشاكل تعقيدًا

 .المحلية موميةالع

تبار وعلى في االع محليةتؤخذ التحديات اليجب أن كما  بالنسبة للمغرب، فإن التغييرات عميقة

 .وجه السرعة

 المدن في ضعن تماًما في مجتمع المعرفة. تومع ذلك، في جميع أنحاء العالم، نحن منغمسو

وير الرقمنة، وتط مة اإللكترونية، واالحك، االستراتيجية، في رؤيتها جميع أنحاء العالم اآلن

خيارات ال رجعة فيها وتوجهات  كونها، لسبب بسيط هو لذكي، وحتى التخصص االمدن الذكية

 امة على المستوى المحليتلعب دوًرا مركزيًا في ديناميكيات التنمية المستد استراتيجية

 .ترابيوال

مجتمعات  تطويردعو إلى يي الذ16، تجدر اإلشارة إلى هدف التنمية المستدامة وفي هذا الصدد

لى ع ،، وإنشاءالتنمية المستدامة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة سلمية وشاملة ألغراض

سيما من خالل االستثمار في ال ،مسؤولة وشاملة جميع المستويات، مؤسسات فعالة و

 .وكذلك في الرقميةت المعلومات واالتصاال تتكنولوجيا

الذي  ألفريقيا المخطًط التوجيهي،2063 بالنسبة إلى جدول األعمال اإلفريقيكما هو الشأن 

تهدف إلى  يةاستراتيجخطة  بإتباعيهدف إلى تحويل القارة األفريقية إلى قوة عالمية للمستقبل، 

 تحقيق هدفها المتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة.

 التحول العالمي المعلومات واالتصاالت وكذلك الرقمية اآلن أدوات تتعتبر تكنولوجيا

قيا تحديا استراتيجيا حقي. إنها تمثل أداة عالمية والعمومية ةماالحك وشأن العمومي للمجتمع، وال

 بيةذاة وجلتكون تنافسي المجاالت تمكينتساعد على  ، وقتصادهاوا المجتمعات حول تل، للتنمية

 تحسينستثمار والل مناخ األعمال وتبسيط اإلجراءات والترويج بشكل متزايد من حيث تحسين

من خالل توفير االتصال الرقمي واإلدراج  هذا، كل ظروف وأساليب الحياة للمواطنين

 .اإللكتروني

تفكير وبناء مبتكرة لل تحفيز مناهج من التقنية الرقمية بشكل عام مّكن، تعلى المستوى الحضري

ا ويق اتنفيذها تفترض وجودل اتخذتالتي  اإلجراءاتشاملة. إن  و فعالة ،متصلة، مدن ذكية

تية الرقمية للبنية التحفي المقام األول  واإلتقان، والتصور العقليات، وتغيير رادة السياسيةإلل

 يةتنماليجب على  رأس المال البشري. الوكذلك إعداد وتمكين  ،الماديالطابع وعملية إزالة 

كية مقاربة تشار المناطق الحضرية والرقمية اآلن بطريقة مرتبطة ومتكاملة في ظل تضمأن 

ة الترابية و المحليالوزارية و لمصالحا ، مثالع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحةجمي ّضمت

 .والمواطنينو المؤسسات التعليمية و الجامعات   ،المدنيالمجتمع و  ،والقطاع الخاص

 

 

 

 



p. 3 

 

 

مان ، وبهدف ضلتنمية المستدامةل كجزء من التزامات المملكة المغربية في المشاريع الكبرى

، ومواصلة 2013الوطنية السابقة في عام  االستراتيجيةقامتها استمرارية الديناميكية التي أ

 المغربلكل ما هو رقمي" رؤية جديدة تّمت بلورة ،الرقميقطاع االقتصاد  تعزيز تنميةل

 ،التحول الرقمي هدف إلى تسريعت، ا في ظل مقاربة تشاركيةتم تطويره حيث، "رقميال

من  ،النظم اإليكولوجية معيقاتو التغلب على ، إقليمي وتعزيز مكانة المغرب كمحور رقمي

 .والمهارات الرقميةمة اكالحقضايا  خالل معالجة على وجه الخصوص

مشاريع بالتعاون المحفز ومدير ال دور (ADD) ، تلعب وكالة التنمية الرقميةفي نفس السياق

 ذاهتسريع المشاريع الرئيسية المرتبطة ب كذلك تعتزمو مع البلديات والشركاء المحتملين. 

مواطنين لفائدة الاإلجراءات واإلدارات  رقمنةب أساسا هذه المشاريع واعد. تتعلقالقطاع ال

 مقاوالت.والمستثمرين وال

-كوفيد مةأزفي  في المقام األول تتواجد التي األفريقية ترابيةالجماعات ال لجأت ،من جهة ثانية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية لمنع انتشار الوباء ومراقبته  إلى  ،19

في هذه الرافعات لضمان استمرارية الخدمات ت استثمرهده الهيئات  كما أن. و احتوائهوتوقعه 

 أيًضا الحظنا لقد .التعليمالصحة و مثل  ساسية،األ اتقطاعللالمحلية، وخاصة بالنسبة  العامة

الحجر الصحي التي حرصت  فترة خالل اإلقليمية الجماعات من العديد لدى كان الذي التعود

 باب ابةبمث التعود هذا ونعتبر الرقمية المنصات استخدام خالل من التبادالت على استمرارية

 .الماضي ممارسات إلى الالعودة

 19-كوفيد لوقاية من جائحةل ،، مثل نظرائها في إفريقيابدورها، تعهدت بلدية الرباط

زالة إ استراتيجية أقلمةوالتحول الرقمي  عملية تسريع في ابالغ ااهتمامو أبدت  ، ومكافحتها

كون لت قوية إرادةب، هابعدما  و األزمةفترة هذه  استباق تدبيرالطابع المادي لخدماتها من أجل 

مات الرقمية ستعمل بالتأكيد هذه األدوات والخد.محليةمحفز للتنمية في بيئتها البمثابة نموذج و

الالزم  تعزيز التحولعلى  ستعمل االقتصادية ولكن قبل كل شيءو الجسور االجتماعية مدعلى 

 .2063وجدول أعمال أفريقيا  ةول األعمال العالمياجدلتفعيل 

 كل مع يفتتك استراتيجية تحديد كيفية هو نفسه يطرح الذي السؤال فإن ، سبق ما على بناءً 

 .رابيةالت عاتامالج داخل اإللكترونية مةوالحكا الرقمية الثقافة تثبيت لتسريع سيناريو

منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة في  شراكة معم مدينة الرباط بتنظفي هذا السياق 

تبادل و مناقشةلورشة عمل عن بعد  ،التابعة لها ترابيةاإلفريقية للجماعات ال كاديميةاأل و إفريقيا

مكانة ومزايا الرقمنة في حكامة الجماعات : موضوعحول  ،الخبرات والممارسات الجيدة

و النصف   5  الساعة ظهًرا إلى 2، من الساعة 2020 يونيو 8االثنين  يوم"،اإلفريقية  ترابيةال

 .ZOOMعلى منصة  مساءً 

 في يلةطو خبرة بالفعل لديها التي الترابية عاتامالج أمام مفتوحا عن بعد جالالم هذه ستكون

 نياتواإلمكا هناك، إلى للوصول اتبعتها التي والخطوات االستراتيجية لتقديم الثقافة هذه

 رموها،أب التي والشراكات ، عليها تغلبوا لقد التي والعقبات ، لهم فتحتها التي والفرص

 ديمهالتق استعداد على هم التي التعاون عروض عن اإلعالن يمكنهم كما. المتبقية والتحديات

 .اإلفريقية الترابية عاتامالج إلى
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 :الهدف الرئيسي
 

المدن خالل أزمة و أداء و تضمن مرونة  استراتيجيةالخدمات كرافعة  ناقشة مكانة رقمنةم

 وما بعدها. 19-جائحة كوفيد

 

 :خاصةالدهداف األ
 

 رقمنة الخدمات ؛ التعرف على االتجاهات العالمية في الحكامة اإللكترونية و -

 من حيث الرقمنة ؛ ترابيةالجماعات عرض التحديات الرئيسية التي تواجه ال -

 التنمية المستدامة ؛ التعرف على المكانة الرقمية في ديناميات -

 والسياسات العامة الوطنية ؛ االستراتيجياتمناقشة مكانة الرقمنة في  -

نة رقم مستوى على خاصة ،على المستوى المحلي موجودةتعزيز الممارسات الجيدة ال -

 ؛ الذكية الخدمات والمدن

تحديد المحاور الرئيسية لخارطة طريق لرقمنة الخدمات على المستوى المحلي في   -

 أفريقيا.
 

 :الشركاءو ة مستهدفالفئات ال
 

 ؛الجماعات الترابية و ممثليها  -

 ممثلو الحكومة ؛ -

 ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات؛ -

 .المنظمات الدولية والشركاء -
 

 العربية و الفرنسية و اإلنجليزية :لغات العمل 

 

 :جهات االتصال
 

التابعة لمنظمة المدن و الحكومات  ترابيةاإلفريقية للجماعات ال األكاديميةزروق، مديرة  ةنجاالدكتورة 

 المحلية المتحدة في إفريقيا

 552 120 661(0) 212+ :رقم الهاتف -

 Najat_zarrouk@yahoo.fr:اإللكترونيالبريد  -

 alga.org-www.uclgafrica/  www.uclga.orgالبوابة والموقع اإللكتروني:  -

 

 الرباطجماعة  التعاون والشراكة في، مسؤولة عن ساميت الحيا دكتورةال

 villederabat.coopint@gmail.com, samhay0000@gmail.comاإللكتروني:البريد  -

 00212661373567 - 00212661433688:رقم الهاتف -

 

 

 

 

mailto:Najat_zarrouk@yahoo.fr
http://www.uclgafrica-alga.org/
http://www.uclga.org/
mailto:villederabat.coopint@gmail.com
mailto:samhay0000@gmail.com
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 الندوة برنامج 
 

 األنشطة التوقيت
 رسميال فتتا اال 14:00 – 14:30 

 

 المغرب، الرباطالنائب األول لرئيس مجلس جماعة  العمراني، لحسن السيد: مسيّر الورشة. 

 كلمات المنظمين و الشركاء

  .الرباطجماعة مجلس رئيس ، قييدمحمد صالسيد  -

  .األمين العام لمنظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة إلفريقيا، جون بيير إلونك مباصيالسيد  -

 .المغرب جهات جمعيةأسفي، ممثل   -مجلس جهة مراكشرئيس ، أحمد اخشيشنالسيد  -

 .القنيطرة –سال  –، نائب رئيس مجلس جهة الرباط السيد عبد الكبير برقية -

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح ب اإلداري اإلصالح قطاع العام لكاتب ، العمومريلالسيد أحمد  -

 .اإلدارة، المغرب

 .(AIMF) ، األمين العام للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيةييالسيد بيار باي -

 .، محافظ كيسومو، كينياوكونالسيد بيتر أنيان ني -

 على المستوى العالمي رقمنة الخدمات : الحكامة اإللكترونية ولالمحور األو - 14:30 – 15:15 
 

عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مدير عبد الكريم مرزوق، د.  :  ر الجلسةمسيّ  -

  ، جامعة األخوين بإفران، المغربجهويةالتعليم المستمر والتنمية ال

 المتحدثون: -

 مديرية ، الرقميةالحكامة واإلدارة العامة، شعبة كامة العمومية ، مسؤول عن الحالسيد دنيز سوزار -

األمم المتحدة، لهيأة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  قطاع، حكامة الرقميةال المؤسسات العامة و

 نيويورك.

 .المدرسة الدولية للعلوم الحضرية، جامعة سيول، كوريابأستاذ  ، د. كيم دهينجو  -

 .( ، كورياWeGo، المنظمة العالمية للمدن المستدامة الذكية )السيدة ريجينا جو - -

 .Berger Levrault Maroc، نائب المدير العام لمجموعة مونتيش غازيالسيد  -

االبتكار  -البحث  -نائب رئيس التعليم العالي أنجي لوار ميتربول،  نائب عمدة ، السيد بونوا بيلي -

 . United Cities Franceوالتعاون الالمركزي ، ممثل 

 أسئلة/أجوبة -
 

 15:15 – 16:00 

 

 : االستراتيجيات الوطنية واإلطار القانوني وطرق التنظيميالثان المحور

 ، المغرب.LMS-ORHمكتب ، مديرالسيد محمد التازي،  الجلسة: مسير -

 :ونالمتحدث -
 .المغرب ،(ADD) الرقمية التنمية وكالةقطاع ب رئيس ،لصفر نورالدين السيد -

اإللكترونية، الوكالة الحكومية للخدمة العامة ، رئيس مركز تطوير الحكومة جعفروف دالسيد فري -

 .واالبتكارات االجتماعية برئاسة رئيس جمهورية أذربيجان، أذربيجان
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وزارة االقتصاد والمالية وإصالح ، مديرة مديرية أنظمة المعلومات بالسيدة شاكري سامية -

 مية، تقديم تجربة المغرب.: اإلدارة الرق اإلدارة

 وزارة الداخليةترابية بال المديرية العامة للجماعاتمكلف بمهمة، ، السويسي أمينمحمد السيد  -

 : التحول الرقمي، رافعة ألداء الجماعات الترابية.

رئيس المعهد الدولي  ،، المدير العام للمعهد الوطني لإلدارة بمملكة البحريند. رائد بن شمس -

 للعلوم اإلدارية. 

 أسئلة/أجوبة -

 إنجازات محليةالتعلم من األقران: توجهات و المحور الثالث:  17:15  - 16:00  

 

ترابية اإلفريقية للجماعات ال األكاديمية مديرة ، نجاة زروقد. مسيرة الجلسة:  -

(ALGA) الـتابعة لمنظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة إلفريقيا 

 :ونالمتحدث -
 

الرقمي والحكومة اإللكترونية، مدينة كار مفوض االبت ، ميخائيل س. دونالدسون لسيدا -

 .، إسبانيابرشلونة

 رئيسة مجلس جهة نواكشوط، موريطانيا.السيدة فاطمتو منت عبد المليك،  -

 .النائبة الثانية لعمدة مدينة داكار، المكلفة بالمدن الذكية، السنغال ،السيدة ووري دياو -

ون الرقمية والشباب، المستشار ؤالتاسع، مندوب للش ليل مدينة  ، نائب عمدةلسيد أكيم أورالا -

، رئيس مجموعة عمل "التعاون 2013ليل متروبول المسؤول عن االقتصاد الرقمي بالخامس 

 .تعاون الالمركزي، فرنساللالالمركزي والرقمي" التابعة للجنة الوطنية 

 الغابون. ، ليبرفيل لعمدة مدينة الثانية النائبة ،ليمبورغ كريستيل آني السيدة -

 .، المغرببلدية تطوان، مكلفة بشروع الرقمنة بالسيدة رجاء عزوز -

 ، جنوب أفريقيا.ربانوعرض تجربة مدينة د، د. نكوبان مبيلو  -

عن علم البيئة الرقمي والروبوتات، تولوز مسؤول ، نائب الرئيس ، بيرتران سيرب السيد -

 ، فرنسا.متروبول

نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات في بلدية  ة قطاع ، مديرد. صفاء كركي الدويك  -

 رام هللا ، فلسطين.

 تركيا.اليكسير، ب ، بلديةعمدة، يلماز يوسال السيد  -

 .، غانامدينة أكراتجربة عرض  -

  أسئلة و أجوبة   -

النائب األول لرئيس ، سيد لحسن العمرانيالمن طرف  عرض التوصيات الرئيسية،  17:15 - 17:30

 .الرباط جماعة  مجلس

 

 الندوة اختتام  17:30

 

 .األمين العام لمنظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة إلفريقيا، جون بيير إلونك مباصيالسيد  -

  .الرباطجماعة مجلس رئيس ، قييدمحمد صالسيد  -

 

 


