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مذكرة مفاهيمية
السياق والمبررات
أدت الثورة الرقمية خالل العقد الماضي إلى نشوء ديناميكية حقيقية في الطريقة التي نعيش بها ،ونسير بها أمورنا ،وكيفية حكمنا،
وعملنا وإدارتنا وما نقدمه .في جميع أنحاء العالم ،نحن منغمسون تماما في مجتمع المعرفة والذكاء الرقمي والذكاء االصطناعي .تتحرك
المدن حول العالم وتتحول ،واالختالالت آخذة في االزدياد ،والمشاكل تزداد تعقيدا ،ال سيما فيما يتعلق بالحكامة المحلية المحلي ،واإلدارة
المحلية ،وتوفير الخدمات العمومية المحلية التي تستجيب للتوقعات واالنشغاالت واحتياجات السكان .بالنسبة إلفريقيا ،التغييرات عميقة،
والمخاطر كبيرة ويجب أن تؤخذ التحديات في المجاالت الترابية في االعتبار على سبيل االستعجال .لقد حان وقت العمل!
من اآلن فصاعدا ،تحرص الدول والمدن في رؤيتها االستراتيجية على الحكامة اإللكترونية ،والرقمنة ،وتطوير المدن الذكية ،مما يجعل
هذا الخيار توجها ً استراتيجيا لضمان ديناميكيات التنمية المستدامة على المستوى المحلي واإلقليمي وهذا ،في إطار تنفيذ جداول األعمال
العالمية لعام  2030واألجندة اإلفريقية لعام .2063
وجدير بالذكر في هذا السياق ،أن الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة ( ،)ODD 16يدعو إلى ظهور مجتمعات سلمية وشاملة
ألغراض التنمية المستدامة ،لضمان الولوج إلى العدالة للجميع وإنشاء مؤسسات فعالة على جميع المستويات ،مسؤولة ومفتوحة للجميع،
ال سيما من خالل االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )TICsوكذلك في التكنولوجيا الرقمية والذكاء .أدت كل هذه
االبتكارات التكنولوجية إلى تسريع وتيرة حياتنا اليومية ،وإتاحة المعلومات التي يمكن الولوج إليها بسهولة ،ورفع أصوات السكان
والمواطنين والمجتمع المدني ،وغيرت الطريقة التي نحل بها المشاكل ونصمم بها مالمح السياسات العمومية .ولتقديم الخدمات إلى
السكان .في الوقت نفسه ،تجد الحكومات نفسها تحت ضغط الموارد وزيادة المطالب العمومية ،وعليها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير،
بموارد أقل.
لقد كانت جائحة كوفيد ـ  19في عام  2020بمثابة مسرع ضاعف قوة هذه االتجاهات ،حيث أضحى العمل عن بُعد معتمدا من طرف
الحكومة ،وكذا تقديم الخدمات الرقمية ،وفرق الخدمة االفتراضية ،وحتى حزمات الخدمات الرقمية الجديدة بالكامل.
وينطبق الشيء نفسه على األجندة اإلفريقية  ،2063التي تمثل الرؤية وخريطة الطريق للقارة اإلفريقية ،والتي تهدف إلى تحويلها إلى
قوة عالمية وفاعال استراتيجيا في المستقبل ،على أساس تطلعاتها السبعة ( )7للتنمية المدمجة والمستدامة.
سيتم استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر التخاذ قرارات أفضل ومراقبة األداء وضمانه وتقديم خدمات عالية الجودة .سيتعين على القطاع
الخاص ،وكذلك المجتمع المدني بالمعنى الواسع ،أن يلعبا دورا أكثر أهمية في جميع جوانب خلق القيمة المضافة .هذه عناصر أساسية
للتحضير للمستقبل ،وضمان سياسات شاملة وخدمات مستجيبة ،والحد من عدم المساواة ،وخفض تكاليف الخدمات العمومية ،واكتساب
القرب ،وقبل كل شيء زيادة الثقة في المؤسسات العمومية والحكومات وااللتزام الصارم بطريق التنمية المستدامة ،وعدم ترك أي أحد
على الهامش.
في إفريقيا ،أظهر قطاع االتصاالت اإلفريقي ،الذي يقع في قلب التحول الرقمي ،نموا قويا من حيث المشتركين ورقم المعامالت
والنفقات االستثمارية .تعد الثورة في خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مثاال آخر يجب تذكره في هذا الصدد :مع وجود  300مليون
حساب (أعلى رقم في العالم) ،بدأت خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية للسكان الذين ال
يتعاملون مع البنوك .وإتاحة الولوج إلى نماذج تجارية المبتكرة لفائدة المقاوالت المحلية الصغيرة والمتوسطة (.)PME
يستفيد عدد متزايد من الشركات الناشئة (الشركات المبتكرة الشابة) والشباب األفارقة الحريصون على التكنولوجيا الرقمية من هذه
التكنولوجيات واالحتياجات الخاصة إلفريقيا لنشر نماذج أعمال عالية النمو ،وخلق فرص عمل تستهدف الشباب ،والعمل على تعزيز
االبتكار في نصف القارة .تقدر قيمة بعض الشركات الناشئة األفريقية حاليًا بأكثر من مليار دوالر أمريكي .أكثر من  640مجمعًا
technopolesوحاضنة ناشطة في القارة ،مقارنة بـ  314في عام .2016
تم تطوير البنية التحتية لالتصاالت بشكل مطرد ،وال تزال آفاق تنفيذ مشاريع جديدة قوية .في عام  ،2018بلغ تمويل البنية التحتية
الرقمية  7مليارات دوالر أمريكي ٪80 ،من هذا المبلغ مصدره مستثمرون من القطاع الخاص ( .)ICA, 2018من خالل البرامج

p. 2

الرئيسية ألجندة  ،2063ينفذ االتحاد األفريقي  114مشروعا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تهدف إلى تحسين نقاط
تبادل اإلنترنت الرئيسية ،وبناء بنية تحتية جديدة للصبيب العالي من األلياف البصرية وعصرنة الشبكة البصرية األرضية الحالية
(.)AUDA-NEPAD, 2020

أفريقيا في طريقها لتصبح رائدة على مستوى العالم في التكنولوجيا الفالحية  .Agritechفي الواقع ،وفقا لدراسة أجرتها
شركة  ،Microsoftمن المتوقع أن ينمو القطاع الزراعي اإلفريقي بشكل كبير خالل العقد المقبل ،بسبب طفرة ،Agritech
بقيمة متوقعة تبلغ  1000مليار دوالر بحلول عام (https://www.agrimaroc.ma/afrique-leader- 2030
) .mondial-agritech/الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال وتلك التي ترتبط أعمالها باستخراج البيانات تنمو
في جميع أنحاء القارة .وهذا يساعد على الحد من التفاوتات االجتماعية ،من خالل تعزيز المهارات الرقمية للسكان العاملين
واإلجراءات التي تركز على التعليم والتدريب التقني والمهني للنساء.
ومع ذلك ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،فإن مختلف جداول األعمال العالمية (جدول أعمال المناخ ،جدول األعمال الحضري الجديد،
جدول أعمال أديس أبابا ،إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث) بحلول عام  2030وكذلك التطلعات السبعة ألجندة  ،2063التحول
الرقمي والنهوض بالمدن الذكية يجب أن تكون أساس تحول القارة ونجاحها.
يتمثل دور الحكومات ،التي وضعت معظمها سياسات عمومية واستراتيجيات رقمية وطنية ،في خلق بيئة مواتية وميسرة ومشجعة
تسمح للعديد من الجهات الفاعلة والمعنيين باألمر باالستفادة من هذه الديناميكية ،ال سيما على مستوى الجماعات الترابية والمدن
اإلفريقية .على الرغم من أن العديد من البلدان اإلفريقية قد طورت استراتيجيات رقمية وطنية ،إال أنها تميل إلى التركيز حصريا على
القطاع الرقمي .تهدف معظم هذه االستراتيجيات إلى توسيع نطاق تغطية شبكات البنية التحتية لالتصاالت ،وتعزيز المجمعات التقنية
والمجمعات التكنولوجية ،وتنفيذ إصالحات تنظيمية لجذب الشركات الكبيرة .إنهم يستهدفون قطاعات معينة فقط ويميلون إلى التغاضي
عن إمكانيات استخدام الرقمنة لتحويل القطاعات غير الرقمية .يجب أن تحد استراتيجيات الرقمنة الجديدة من التفاوتات المكانية واإلقليمية
واالجتماعية ،ومن حيث القدرة التنافسية الملحوظة في سوق العمل ،وأن تضمن الحلول الرقمية لالقتصاد غير الرقمي .يجب على
الحكومات تحديد أفضل االبتكارات الرقمية أدا ًء وتنفيذها من أجل التنمية القروية.
ستستفيد هذه السياسات العمومية والعديد من االستراتيجيات الوطنية من كونها محلية وترابية للسماح للجماعات الترابية بامتالك هذه
الديناميكية التحويلية .في الواقع ،يكمن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التحول الرقمي في أقلمة السياسات العمومية واالستراتيجيات
الوطنية وتوطينها بحيث تصبح هذه الديناميكية حقيقة على المستوى المحلي والترابي .إن ديناميكية التحول الرقمي ليست غاية في حد
ذاتها .يتعلق األمر بجعل المناطق أكثر قدرة على المنافسة ،وتحسين الظروف المعيشية للسكان ،وتحسين جودة الخدمات المقدمة
للمواطنين وقبل كل شيء الحفاظ على المرونة في مواجهة األزمات ومخاطر الكوارث ،مثل وباء كوفيد .19-
استخدمت الجماعات الترابية اإلفريقية التي تقف على الخطوط األمامية وعلى خط المواجهة وعلى جسر أزمة كوفيد  ،19-تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية إلدارة ومنع ورصد وتتبع واستباق ووقف انتشار الوباء ،مع دعم السلطات الوطنية ودون
الوطنية والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع المدني .وقد استثمروا أيضًا في هذه الرافعات لضمان استمرارية الخدمات العمومية
المحلية ،ال سيما للقطاعات الحيوية ،مثل التعليم والصحة والوصول إلى الخدمات األساسية .لقد الحظنا أيضًا استئناس وتعود العديد من
الجماعات الترابية أثناء الحجر الصحي في مجال التبادالت من خالل استخدام المنصات الرقمية ونعتبر هذه المبادرات بمثابة باب ال عودة
إلى ممارسات الماضي.
هذا هو مثال أو حال العديد من المدن والمناطق اإلفريقية التي لديها أو بدأت في االهتمام بشكل حاسم بتسريع تحولها الرقمي وإضفاء الطابع
الترابي على االستراتيجيات الوطنية لرقمنة الخدمات وإضفاء الطابع غير المادي عليها من أجل توقع إدارة هذه األزمة وما بعد األزمة،
وإعادة بناء المؤسسات العمومية المحلية بشكل أفضل .ستعمل هذه األدوات والخدمات الرقمية بالتأكيد على سد الفجوة االجتماعية واالقتصادية
ولكن قبل كل شيء لتعزيز التحول الالزم لتحقيق جداول األعمال العالمية واألجندة اإلفريقية لعام .2063
في هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من هذه الديناميكية ،فقد اعتمد عدد قليل من المدن اإلفريقية والجماعات الترابية استراتيجيات
رقمية حقيقية ،مما جعل التكنولوجيا الرقمية الرافعة االستراتيجية على مستوى ريادتها ،وحكامتها ،وأساليبها التنظيمية والتشغيلية ،وإدارتها،
وبنياتها التحتية وخدماتها العمومية.
على الرغم من وجود مبادرات إفريقية مهمة ،تشيد بها أحيانًا مؤسسات إقليمية أو دولية ،إال أن التحول الرقمي ليست بعد مشروعا ذا أولوية
لتحقيق الالمركزية والحكامة المحلية والتنمية المحلية والترابية.
وبالتالي تثير ديناميكية التحول الرقمي عدة أسئلة:

 هل توجد سياسات عمومية واستراتيجيات وطنية على مستوى جميع البلدان اإلفريقية؟ -كيف يتم توطين هذه السياسات واالستراتيجيات الوطنية على المستوى الترابي؟
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 ما هي اإلجراءات والمقاربات والطرق والوسائل لجعل المدينة ذكية ،مثل ما يتم مالحظته في عدة مدن في أوروبا وآسيا وأمريكاوأمريكا الالتينية؟
 ما هي االحتياجات الملموسة للجماعات الترابية عندما تريد االنخراط في ديناميكية التحول الرقمي ،عندما تعبر عن طموحها في أنتصبح مدنًا ذكية ،سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية أو الموارد المالية أو البنى التحتية التكنولوجية ،إلخ ...؟
 هل توجد معايير ومؤشرات وخرائط طريق يمكن تكييفها مع السياق اإلفريقي؟ ما هي كيفية االستفادة القصوى من أفضل الممارسات الحالية في الرقمنة والمدن الذكية؟ كيف يمكن لمنظمة  CGLU-Afriqueبناء ونشر مجموعة من الخدمات في هذا المجال؟في هذا السياق ولإلجابة على هذه األسئلة ،قررت منظمة المدن والحكومات المحلية اإلفريقية المتحدة ( ،)CGLU-Afriqueمن خالل
قطبيها التنمية واألكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية ( )ALGAوالعمليات والمساعدة التقنية ،تخصيص النسخة الخامسة من المنتدى
اإلفريقي للمديرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات ( ،)FAMIفي صيغة هجينة ،للموضوع العام التالي:

"التحول الرقمي والذكي إلفريقيا المحلية :حان وقت العمل اآلن!!! ".
صا بالتأكيد للجماعات الترابية
كما كان الحال منذ عام  ،2017تهدف  FAMIإلى أن يكون اجتماعا ال يترك أحدًا خلف الركب ،ومخص ً
ومعاهد التكوين في إفريقيا ،ولكن أيضا لجميع الجهات الفاعلة والمعنيين اآلخرين بديناميكيات تحول إفريقيا المحلية.

الهدف العام
سيكون المنتدى فرصة لالطالع ومناقشة ديناميات التحول الرقمي والذكي على مستوى الجماعات الترابية اإلفريقية ،ال سيما في عصر
وباء كوفيد  19-وما بعده ،مع التركيز على االلتزامات التي تم التعهد بها والتقدم المحرز ،االبتكارات ذات الصلة بالحكامة والتنمية
على المستويين المحلي والترابي ،والتحديات والعقبات التي تواجهها ،فضالً عن أنسب الوسائل للتغلب عليها.

أهداف محددة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقييم االلتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكي ،على المستويين الدولي واألفريقي
مناقشة االتجاهات العالمية بشأن الحكامة اإللكترونية ورقمنة الخدمات العمومية.
التعرف على مكانة الرقمنة في االستراتيجيات والسياسات العمومية للبلدان اإلفريقية.
التعرف على دور الرقمية على المستوى اإلقليمي والمحلي ،من خالل التعلم وقياس اللحظات من قبل األقران.
تعزيز الريادة التحويلية المحلية وكذلك الممارسات الجيدة الحالية على المستوى المحلي ،ال سيما فيما يتعلق برقمنة الخدمات
والمدن الذكية.
تحديد التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه ديناميكية التحول الرقمي والذكي على المستويين اإلقليمي والمحلي.
االتفاق على المحاور الرئيسية لخارطة طريق للتحول الرقمي والذكي على المستويين المحلي واإلقليمي في أفريقيا.
توفير مساحات للتوعية والتعلم والتكوين وبناء القدرات والتدريب والتواصل.
عرض نتائج  ALGAواالتفاق على التوجهات االستراتيجية للمستقبل في إطار اجتماع المجلس األكاديمي السادس لألكاديمية.
اكتشف جهة جديدة للمملكة المغربية ،ويتعلق األمر هنا بجهة مراكش آسفي.

سيكون هذا الحدث أيضًا فرصة إلنشاء شبكتين لـ  ،CGLU-Afriqueوهما:
-

شبكة األمناء الدائمين للجمعيات الوطنية للجماعات الترابية ،أعضاء منظمة  CGLU-Afrique؛
شبكة المديرين األفارقة الذين يديرون التعاون الالمركزي والشراكات.

التاريخ والمكان
من  6إلى  11دجنبر  ،2021على مستوى جهة مراكش ـ آسفي ،بالمركب الثقافي واإلداري لألوقاف والشؤون اإلسالمية بمدينة
مراكش.
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فئتنا المستهدفة













ممثلو الدول والحكومات الوطنية.
ممثلو المنظمات الدولية.
الجماعات الترابية.
الجمعيات الوطنية للجماعات الترابية.
المنتخبات والمنتخبون المحليون.
مديرو األقاليم اإلفريقية.
معاهد  ALGAفي  CGLU-Afriqueوشركائها.
الجامعات ومؤسسات التكوين.
شركاء التنمية والمانحون.
المكونات المختلفة للمجتمع المدني.
ممثلو القطاع الخاص.
الطالب والشباب.
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جلسة افتتاح رسمية.
ضيف مميز أو ضيفان.
جلسة عامة مخصصة للموضوع العام للمنتدى.
ورشات عمل موازية.
أيام لإلعالم ،والتحسيس ،والتكوين ،وتعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة بشأن الرقمنة والمدن الذكية باإلضافة إلى
الموضوعات األخرى المتفق عليها مع شركاء  ALGA؛
عقد االجتماع السادس للمجلس األكاديمي لـALGA.
تنظيم الجمعية العامة لألمناء الدائمين للرابطات الوطنية للجماعات الترابية ،أعضاء منظمة المدن المتحدة والحكومات
المحلية  -إفريقيا.
تنظيم الجمعية العامة للمديرين األفارقة المسؤولين عن التعاون والالمركزية ،والشراكات.
تنظيم رحلة واكتشاف التراث الثقافي لجهة مراكش آسفي.

المنظمون والشركاء









منظمة المدن والحكومات المحلية األفريقية ) (CGLU-Afriqueواألكاديمية األفريقية للجماعات الترابية التابعة لها
)(ALGA؛
المديرية العامة للجماعات الترابية ) (DGCTبوزارة الداخلية.
جهة مراكش آسفي
جامعة القاضي عياض بمراكش
دار المنتخب بمراكش
االتحادات الوطنية للجماعات الترابية المغربية ( )AMPCC ،AMPCPP ،ARM
الشركاء في طور التحديد :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ،ASAN ،WeGO ، / DIPGD
.ASPA-USA, METROPOLIS, IEEE
الرعاة.

نمط التنظيم
نظرا الستمرار جاائحة كوفيد  ،19سيتم تنظيم  FAMI Vوفق نمط هجين ،حضوري وافتراضي.
ً
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لغات العمل
أخذا بعين االعتبار التنوع الثقافي اإلفريقي ،ستكون خدمات الترجمة الفورية متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية
والبرتغالية.

معلومات عن المنتدى
جميع المعلومات حول  ، FAMI V-2021بما في ذلك البرنامج باإلضافة إلى الجوانب العملية واللوجستية  ،متاحة على موقع
ALGAالخاص بـ: CGLU-Afrique
https://www.uclgafrica-alga.org/

التسجيل في FAMI 5-2021
للمشاركة في  FAMI Vواالستفادة من جميع أقسامها وأشغالها ،يمكن لتسجيل مقدما باستخدام الطريقتين التاليتين:
 .1بإرسال استمارة التسجيل إلى طاقم  ALGAفي منظمة  CGLU-Afrique؛
 .2بالتسجيل على رابط  Zoomالتالي
: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlceitrz0qGNFyFz4vSLfFz2-sv4-w6ZJe

رسوم التسجيل والمشاركة في FAMI 5-2021
•
•
•
•

بالنسبة ألعضاء وشبكات  300 : CGLU-Afriqueأورو
لغير األعضاء في  :CGLU-Afriqueأورو400
األزواج والمرافقون 100 :أورو
للوفود  /المجموعات التي تضم أكثر من  5مشاركين :تخفيض بنسبة .%20

يمكن دفع رسوم التسجيل :عن طريق التحويل المصرفي مباشرة إلى الحساب البنكي لـCGLU-Afrique
البنك BNPPARIBAS :العنوان ،117 :شارع هوسمان  ،75008باريس _ فرنسا
المستفيدون :المدن والحكومات المتحدة المحلية
رقم الحساب المصرفي الدولي  /رقم الحساب المصرفي  / BIC FR7630004005670001009726629رمز: SWIFT
 BNPAFRPPINTيجب أن يتضمن التحويل المصرفي اإلشارة التالية :االسم الكامل للشخص المعني
 + CGLU-Afrique / FAMI V-2021لـ ALGA

أو عند الوصول إلى مكان انعقاد المنتدى ووقت التسجيل
تتيح رسوم التسجيل هذه االستفادة من الخدمات الرئيسية التالية:









الولوج واالستفادة من جميع ورشات وأشغال  FAMI 5-2021؛
التوفر على مجموعة أدوات المنتدى.
االستفادة من استراحتين ( )2لتناول القهوة ووجبة غداء واحدة يوميًا طوال مدة المنتدى ؛
المشاركة في حفل العشاء.
االستفادة من رحلة ليوم واحد.
االستفادة من تسهيل إجراءات التأشيرة عند الحاجة.
االستفادة من النقل الداخلي وخاصة من وإلى المطارات.
الحصول على شهادة تقدير و  /أو مشاركة.
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التأشيرات
لدخول أراضي المملكة المغربية ،يجب تزويد الرعايا األجانب بتأشيراتهم وجميع الوثائق المطلوبة من قبل السلطات المغربية
 ،بما في ذلك تلك المتعلقة بوباء كوفيد  .19-هناك عدة دول معفاة من التأشيرة.
يتعين على المشاركين من الدول التي تتطلب تأشيرة دخول إلى المغرب والتي لديها سفارة للمملكة المغربية في بلدانها  ،االتصال
بخدمات السفارة للحصول على تأشيرة دخول إلى المغرب.
بالنسبة للمشاركين من البلدان التي ال توجد بها سفارة مغربية ،فإن خدمات  CGLU-Afriqueذات الصلة ستساعدهم في الحصول
على تأشيرة إلكترونية.

اإلجراءات المفروضة في سياق وباء كوفيد 19-
يجب على المشاركين االلتزام بشكل إلزامي بجميع اإلجراءات التي فرضتها األزمة الصحية ،والتي اتخذتها بلدهم األصلي والبلد
المضيف ،في هذه الحالة المملكة المغربية.

النقل الدولي
المشاركون في المنتدى مدعوون لتولي مسؤولية النقل الدولي الخاص بهم.

الفنادق
قائمة الفنادق وخيارات اإلقامة بمراكش ستكون متاحة للمشاركين .يجب حجز جميع أماكن اإلقامة ودفع ثمنها مباشرة ً مع
الفنادق.
سيكون لمنظمي  FAMI V -2021مكتب استقبال في مطارات الدار البيضاء ومراكش والرباط سال للترحيب واإلرشاد.
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نبذة عن المنظمين:
منظمة المدن
والحكومات المحلية
المتحدة
األفريقية
CGLU-AFRIQUE
وأكاديميتها
ALGA

منظمة المدن والحكومات المحلية األفريقية المتحدة ) (CGLU Afriqueهي المنظمة الشاملة
والصوت الموحد الذي يضمن تمثيل الجماعات الترابية للقارة األفريقية بأكملها .منظمة دولية ذات
وضع دبلوماسي ،تضم  CGLU Afriqueأكثر من  350مليون مواطن أفريقي و 51اتحادًا وطنيًا
وإقليميًا ،باإلضافة إلى أكثر من  2000مدينة .وتتمثل مهمتها في تعزيز وترسيخ عملية الالمركزية
في أفريقيا وداخل الجماعات الترابية األفريقية كمجاالت مستقلة ومتميزة عن الحكومات المركزية،
وبالتالي المساهمة في توطيد وحدة القارة األفريقية .وهي توفر بعثات للدعوة والتعبئة ،وبعثات
بناء القدرات والتمكين ،وبعثات تعبئة الموارد والتمويل  ،فضالً عن المساعدة الفنية ألعضائها

وشبكاتها.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة بوابة CGLU Afrique: www.uclga.org -
اعتبارا من عام
تم إنشاء األكاديمية األفريقية للجماعات الترابي ) (ALGAفي عام  2009وتشغيلها
ً
 ، 2016وهي هيئة فرعية تابعة لمنظمة  CGLU Afriqueوتتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز
معايير الجودة من حيث التكوين وتعزيز القدرات التي تستهدف الجماعات الترابية  ،واالستثمار
في رأس المال البشري هذه الكيانات لتمكينهم  ،وترسيخ األداء والمهنية على المستوى المحلي

واإلقليمي في أفريقيا.
مجلس جهة مراكش
آسفي

تقع جهة مراكش -آسفي في قلب المملكة المغربية ،وهي واحدة من المناطق االثنتي عشرة التي
أنشئت في عام  .2015وهي تغطي مساحة  39 167كيلومترا مربعا ،و 4 520 569نسمة
) ،(RGPH2 2014أي بكثافة تبلغ  115نسمة لكل كيلومتر مربع ومساحة  5.5في المائة من
األراضي الوطنية .ويحد المنطقة من الشمال إقليم الدار البيضاء الكبرى  -سطات ،ومن الشرق
جهة بني مالل  -خنيفرة ،ومن الجنوب الشرقي جهة درعة تافياللت ،ومن الجنوب جهة سوس
ماسة ،ومن الغرب المحيط األطلسي .منطقة مراكش -آسفي مليئة باإلمكانات االجتماعية
واالقتصادية .تشتهر مدينة مراكش ومنطقتها في جميع أنحاء العالم بثرواتها السياحية والتاريخية
والثقافية .تكمن تفرد جهة مراكش -آسفي وقوة الجذب فيها في تحالف نسيج اقتصادي كثيف ومتنوع

تدعمه البنى التحتية لالتصاالت ،في قلب بيئة طبيعية استثنائية.
.

جامعة القاضي عياض
بمراكش

جامعة القاضي عياض بمراكش هي جامعة عامة ،أنشئت في عام  ،1978تحت رئاسة موالي ل
حسان عبيد ،والتي استمرت في التطور وتأكيد مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي من خالل
تطور عدد طالبها ،تنويع عرض التدريب أو من خالل البحث والتأثير الوطني والدولي .جامعة
القاضي عياض لديها  15مؤسسة 9 ،في مراكش 3 ،في آسفي 2 ،في الصويرة و 2في قلعة
السراغنة وتشمل  221دورة تدريبية أولية بما في ذلك  14دورة البكالوريوس بسعة  48700مكان
مادي ( 4200قيد التنفيذ)؛ باإلضافة إلى  57مختبر أبحاث ومركزين للبحوث .وقد صنفتها صحيفة
التايمز للتعليم العالي ضمن أفضل  100جامعة في العالم مع وجود أقل من  50عاما ،كما صنفتها
صحيفة يو أس نيوز أند وورلد ريتر في المرتبة  23في الترتيب اإلقليمي للجامعات في العالم
العربي لعام  .2016وتتمثل استراتيجية الجامعة في أربع نقاط أساسية هي :اإلرساء اإلقليمي
والتوطين والرقمنة والكفاءة اإلدارية .وتمكنت جامعة القاضي عياض بمراكش من النجاح في
معركتها ضد "كوفيد "19-من خالل إنشاء وسائط إعالم رقمية ،وإنشاء منصة رقمية ،فضال عن

تسجيل  132دورة لقناة الرياضية و 169دورة إذاعية إقليمية.
دار المنتخب

تعتبر دار المنتخب ،التابعة لمجلس جهة مراكش -آسفي ،التي أنشئت منذ عام  ،2011كتجربة
رائدة ونوعية في تنفيذ الالمركزية في المغرب وأداة لدعم التنمية اإلقليمية .أنشئت هذه المؤسسة
في جهة مراكش -آسفي ،وهي أول مؤسسة والوحيدة على الصعيد الوطني ،كجزء من شراكة
بين المجلس اإلقليمي ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) واألكاديمية اإلقليمية
للتعليم والتدريب ،من أجل تعزيز قدرة المسؤولين المنتخبين على مواجهة التحديات اليومية
لوظائفهم والسماح لهم بمراقبة المراجع القانونية بشكل أفضل .وقد أنشئ هذا الهيكل أيضا لدعم
المسؤولين المنتخبين ومسؤولي األقاليم في االرتقاء باإلدارة اإلقليمية التي تقودها عملية
الالمركزية
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لالتصال بنا:
الدكتورة نجاة زروق ،مديرة التنمية وتقوية
القدرات وتدبير الكفاءات واألكاديمية األفريقية
للجماعات الترابيةALGA
المغرب

البريد اإللكترونيNzarrouk@uclga.org:
المحمول2120661120552 :

اآلنسة فاريات شابي ،إطار
البنين

البريد اإللكترونيFchabi@uclga.org :
المحمول00212700991848 : :

السيدة فيلومين دابير ،إطار
بوركينافاسو

البريد اإللكترونيpdabire@uclga.org :
المحمول0022670266703 : :

السيدة عبير عاشور ،مهندسة،
تونس

البريد اإللكترونيaachour@uclga.org :
المحمول002120688429510 :

السيد كوفي أبيلو ،إطار
الطوغو

البريد اإللكتروني kabalo@uclga.org:
المحمول00212632084972:

مكتب الضبط CGLU-Afrique

info@uclga.org
الهاتف +212537260063/+212537260062:
الفاكس+212537260060:

ملحوظة :يمكن الوصول إلى جميع جهات االتصال هذه عن طريق
الواتساب
ال تترددوا في االتصال بنا وزيارة بوابةCGLU-Afrique:

www.uclga.org
والموقع اإللكتروني لألكاديمية  ALGAالتابعة لها:

www.uclgafrica-alga.org
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