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 مرجعتينا

فريقية في في قمة المدن اإل والمشاركين UCLG AFRICA منظمة أعضاء ادعاثني عشر عاما  أزيد منمنذ  ،2009-2021

، من خالل القرار أدناه،  2009 دجنبر 20 و 16 بين مافي مراكش بالمملكة المغربية في الفترة  المنعقدةنسختها الخامسة 

فريقيا إفي  وأطر الجماعات الترابيةالمحليين  والمنتخبات المنتخبين وتكوينتمكين وبناء القدرات لالتميز  أن يتم إنشاء مركز

 .ALGA للجماعات الترابيةفريقية األكاديمية اإل ك الحينمنذ ذل أصبح الذي، 

 المنظومة التي تكوم مناسبةلتحديد  ببالمغرمن وزارة الداخلية  بدعم مهمةدراسة جدوى وفي هذا الصدد، تم إجراء 

 .التي يجب أن تقوم بها ألكاديمية وكذلك المهام الرئيسيةل

 في   ة( والسابع2012داكار )ب ةالسادس المدن اإلفريقية طة، سيما خالل قمةتقديم األكاديمية خالل العديد من األنش وقد تم

 (.2015) جوهانسبرج

 .2016بدأت األكاديمية عملها منذ عام و

 

 

دعو إلى "تنمية رأس المال البشري، وبناء ت التي GADDEPA من 3األكاديمية شرعيتها ليس فقط من األولوية وتستد 

لعام  UCLG AFRICA (GADDEPA 2.0) التوجهات االستراتيجية الجديدة لـ ولكن أيضا من القدرات والتبادل الفكري"،

2030. 
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 االستراتيجيةرؤيتنا 

فريقية اإل للجماعات الترابية في االستثمار في رأس المال البشريUCLG AFRICA  ألكاديمية االستراتيجيةتتمثل الرؤية 

وبالتالي  هذه الجهات باكتساب الكفاءة المهنيةوللموظفين  للمنتخبين للسماح، المؤسسات  لتحويل القيادة على مستوى هذه

 ترسيخ األداء على المستوى المحلي واإلقليمي.

 

 قيمنا

ـ نستمد قيمنا من النظام األساسي ومدونة قواعد السلوك الخاصة  ة لرشيدا حكامةللعلى ترسيخ قيم عمل الب ،UCLG AFRICAب

 .التميز وضمان الجودة والمساءلة لشفافية والتنوع وتكافؤ الفرص والجدارة واألداء والبحث عناو والمشاركة والمسؤولية

 مهامنا 

للجماعات الترابية الذي يستهدف رأس المال البشري  والتكوينبناء القدرات و مركًزا متميًزا في التمكين، أن نكون  .1

 ؛اإلفريقية

 ،وموظفو الجماعات الترابية والمنتخبات المحليين للمنتخبين التكوينية لمؤسسات والدوراتوالمصادقة على ا دعتماالا2

 ؛الترابية الجماعاتفي  األطراقتراح دورات تدريبية لكبار  .3

 ؛للجماعات الترابيةالمساهمة في تحديث إدارة الموارد البشرية  .4

 لترابية؛لجماعات ال هيكلة وإضفاء الطابع المهني وتقوية شبكات األطر اإلقليمية .5

 الجماعات الترابية؛ إنشاء منصة التعلم اإللكتروني لتسهيل الوصول إلى التدريب داخل .6

 وبناء القدرات؛ والتكوينتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في التعلم  .7

 ؛مبتكر تكوينيتطوير ونشر عرض  .8

 ؛الحكامة الترابيةتطوير الخبرات واألبحاث في مهن  -9

وموظفي الجماعات  المنتخبات والمنتخبينالقدرات لصالح  التكوين وبناءو للتعلمتعزيز وتأمين التمويل العمل على  -10

 الترابية.

االستثمار في رأس 
المال البشري

تحويل القيادة

اكتساب المهنية

ترسيخ األداء على 
المستوى المحلي 
والجهوي في 
أفريقيا
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 كاديمية األ حكامة

  .REFELA   الموسعة إلى مكتب ،للمنظمةمن قبل اللجنة التنفيذية  يسير UCLG AFRICA داخل منظمة تشكل األكاديمية قطاعا

 .األخيرة لهذه التنفيذيةمدير معين من قبل اللجنة  من قبل وتسيرللمنظمة  طة الهرمية لألمين العامعلى السلفي عملها تعتمد 

تكون من ممثلين عن شبكتها من المعاهد ي تعتمد األكاديمية أيًضا على مجلس أكاديمي يجتمع مرة واحدة على األقل في السنة،

  2020حتى عام  2015د اجتماعات سنوية من عام من عقتمكن المجلس األكاديمي ا والشركاء الراسخين. هذ

 (.Covid-19)عبر اإلنترنت بسبب وباء 

 

اإلجتماع اإلفتراضي الخامس 

2020 

 2017اإلجتماع الثالث في الرباط  2019اإلجتماع الرابع في إفران 

 

 

 سياق عملنا والتزامنا
 

حاليًا في سياق خاص للغاية توجد في إفريقيا،  م وخاصةالالمركزية التي تمثل حركة ال رجعة فيها في كل مكان في العال

 تم التعهد بالعديد من االلتزامات العالمية والقارية التي يجب الوفاء بها وتنفيذها كما .التحديات والفرص الهائلة يتميز بأهمية

خطة التنمية  أيضا بالنسبة لـنفس األمر  .والمحلية على المستوى دون الوطني في أفريقيا اإلقليميةوال سيما  بها العملو

للحد  ساندايوإطار  الجديدة واألجندة الحضرية ، أجندة المناخ(SDG) لتنمية المستدامةل 17 أهدافها مع 2030المستدامة لعام 

 أديس أبابا.لـ  من مخاطر الكوارث أو أجندة التمويل
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 :وهي سبعال هاتطلعاتمع  2063ق األمر كذلك على األجندة اإلفريقية بوينط

 

 

 إفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة؛ .1

 ؛فريقيةفريقية ورؤية النهضة اإلقارة متكاملة، موحدة سياسيا وترتكز على المثل العليا للوحدة اإل .2

 وسيادة القانون؛ والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة تمتلك الحكامة الرشيدةفريقيا إ .3

 ؛ا تعيش في سالم وأمنفريقيإ .4

 ؛فريقيا بهوية ثقافية قوية، وتراث مشترك وقيم وأخالق مشتركةإ .5

 ؛أطفالها برفاهةمهتمة سكانها، وخاصة النساء والشباب،  إفريقيا محور تنميتها اإلنسان وتعتمد على إمكانات .6

 العالمي. المستوىفريقيا التي تعمل كفاعل وشريك قوي وموحد ومؤثر على إ .7

 

التحول على جميع المستويات لمواجهة التحديات المتعددة التي  فريقيا تعبئة أكبر وديناميكيةإمركزية في لذلك تتطلب الال

تغير المناخ،  ، التوسع الحضري المتفشي،ةالمحلي ةالديمقراطي الحكامة القيادة السياسية، :اإلفريقية الجماعات الترابية تواجهها

 ... إلخ الهشاشة، ،وعدم المساواةالتمييز  ،لمواردلذي يطال اا هدربطالة الشباب، الندرة و / أو ال الهجرة،

في أهم مورد ألي منظمة: رأس مالها البشري  لالستثمار مدعوةهيأتها وفريقية اآلن أكثر من أي وقت مضى، الدول اإل

من قبل  ناء القدرات والتعلموب والتكوين والتعليم التعلمو البشرية، وال سيما من خالل ديناميكية حقيقية للتمكين ومواردها

 األقران.
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   فريقي للقيم ومبادئ الالمركزيةمقتطف من الميثاق اإل

 2014)  (المحلية والتنمية ةالمحلي الحكامة و
 : الكفاءة16المادة 

 .الحكامة المحلية ةإدار .1

 .واستخدامهاتعبئة الموارد  .2

 البشرية والمالية  تتوفر على المواردأ( الحكومات المحلية 

 .مهامها بشكل فعالإلنجاز  المطلوبةالتقنيات و

 .بناء القدرات .3

 
من قبل A / RES / 72/235مقتطف من القرار المعتمد  

بشأن  2017دجنبر  20الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

 تأهيل الموارد البشرية
"نؤكد على أن تنمية الموارد الموارد البشرية هي حجر 

قتصادية واالجتماعية والبيئية وأن الزاوية في التنمية اال
الصحة والتعليم في صميم تنمية الموارد البشرية، ونؤكد أيضا 
على أن تأهيل الموارد البشرية هو العنصر األساسي لإلجراء 
المتخذ لتحقيق أهداف التنمية المحددة على المستوى الدولي، 

بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المزيد من 
لفرص والمنافذ، وال سيما بالنسبة للمجموعات األكثر ا

 … ".هشاشة

 

 UCLG AFRICAيخص المجاالت ذات األولوية لـ  مافيااللتزامات 

 

 الحصول على التمويل والمساعدة 

 الفنية

 المرافعة بناء القدرات وإدارة المعارف

 والتعبئة

 

 

 

 

 

 

لجماعات الترابية رافعة ل لمال البشريجعل رأس ا وهو ،هذا هو سياق عملنا والتزامنا

 استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ال تترك أحدا على الهامش.

 

 

االقتصاد المحلي والتمويل 
المحلي 

الجندر و الشباب

السالم واألمن 
المناخ والتنوع البيولوجي 

والنظم الغذائية

الخدمات األساسية  و 
أهداف التنمية  المستدامة

الثقافة الهجرة 

التدريب الترابي
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 مناطق القارة الخمس في إفريقيا تغطي الحاضرةشبكة من المعاهد 

  المعاهد الحاضرة المناطق األفريقية

منطقة جنوب 
 إفريقيا

 .جنوب أفريقيا ديربان، ثيكويني،معهد التعلم البلدي ببلدية  -

 .ناميبيا سواكوبموند،معهد التعلم البلدي  -

 .معهد تشالمبانا للتكوين على الحكامة المحلية، زامبيا -

 .جامعة ستيلينبوش، كلية القيادة المحلية، إفريقيا الجنوبية -

 .ديربان، جنوب أفريقيا البناءة،المركز اإلفريقي لتسوية النزاعات  -

 زمبابوي. مؤسسة بناء القدرات اإلفريقية ، -

 (MILE) 
(SMILE) 

 
 

(ACCORD) 
(ACBF) 

منطقة شمال 
 إفريقيا

 

 .القاهرة، مصر ،بالقاهرةالجامعة األمريكية  -

 .، سال، المغربالجامعة الدولية بالرباط -

 .إفران، المغرب ،بإفرانجامعة األخوين  -

 مراكش، المغرب ،عياضجامعة القاضي  -

 .الرباط، المغرب ،الماليةمعهد  -

 .المغرب .لي لإلعالم واالتصال بالرباطالمعهد العا -

 .، المغربكامةالمعهد الدولي للح -

 

(AUCE) 
 

(UAI) 
(UCA) 
(IDF) 

(ISISC) 
(IIG) 

إفريقيا  منطقة
 الوسطى

 

 .الكاميرون ،المحليةحب الكتب والتنمية من أجل جمعية  -

 .المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالكاميرون، الكاميرون -

 الكاميرون. المدينة،في مجال مهن  لتكوينلوطني برنامج اال -
 

(ASSOAL) 
(ESSACA) 

(PNFMV) 

 إفريقيا الشرقية
 

 .، نيروبي، كينياالعمومية والتسييرفريقية لإلدارة اإل الجمعية -

 .موريس األمانة العامة، ،المعماريينفريقي للمهندسين االتحاد اإل -
 .فريقية، أوغنداشبكة إدارة الموارد البشرية للخدمة العامة اإل -

 .جزر القمر ،المنتخبينالمسؤولين  لتكوينالمعهد القمري  -

 .إثيوبيا ،اإلثيوبيمعهد اإلدارة  -

 .جامعة كوتيبي متروبوليتان، إثيوبيا -

 .إثيوبيا ،اإلثيوبيةجامعة الخدمة المدنية  -

 .كينيا ،للحكامةمدرسة كينيا  -

اخلية وزارة الد ،المحلية والتنمية لالمركزيةالمعهد الوطني  -
 .والالمركزية في مدغشقر

 كلية الخدمة المدنية، أوغندا. -

 

(AAPAM) 
(AUA) 

(APS-HRMNET) 
(ICFE) 
(EMI) 

 
(ECSU) 

(KSG) 
 (INDDL) 

 إفريقيا الغربية
 

 .كوت ديفوار، لتدبير وتأهيل األطرفريقي المركز اإل -

 .، غاناالعموميةمعهد غانا لإلدارة واإلدارة  -

 .اناغ ،الحضريةمعهد اإلدارة   -
 .غانا ،المحلية الحكامةمعهد دراسات  -

 .غينيا بيساو ،بيساوالمدرسة الوطنية لإلدارة في غينيا  -

 .دلتا سي، مالي ةمحليال واالستشارات للتنمية التكوينمركز دعم  -

 .، النيجرالجماعات الترابيةفي إدارة  التكوينمركز  -

- - OIDP و ENDA ECOPOP السنغال ،. 

 .وغوطجامعة كارا في توغو و،  -

 وغو.طجامعة لومي ومركز سيرفيدا دونيدون للتميز،  -

(GIMPA) 
(UMI)  
(ILGS)  
(ENA)  

(CAMPC) 
 

(CFGCT)  
 

(UTC) 
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 ة المستهدف الفئات 

 

 كتالوجنا

 التكوين الذي يمكن من الحصول على الديبلوم

 (MEMVA) فريقيةالماجستير التنفيذي في إدارة المدن اإل

  2021من  الثاني نصفال: المشاركة فيهتاريخ 

 شركاؤنا: 

o جامعة األخوين بإفران، المغرب. 

o فاس مكناس جهة.  

o جهة الرباط سال القنيطرة. 

o سوس ماسة جهة. 

o الصندوق اإلفريقي لدعم  من المستفيدة من المنح الدراسية الجماعات الترابية

 .  (FACDI)يالالمركزالتعاون 

 

 

أعضاء منظمة  
UCLG إفريقيا

وشبكاتها

المستشارون
والمنتخبون المحليون

موظفو الحكومات 
المحلية

معاهد التدريب وبناء 
القدرات

الطالب

/  مجتمع المدربين
األشخاص ذوي / الخبراء

الخبرة 

المعاهد األفريقية الراسخة 
والشركاء

المكونات المختلفة 
للمجتمع المدني
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 المستمر  التكوين

المتفق عليها  أو منظمتنا المرتبطة بمجاالت األولوية في تدريبية قصيرة المدى حول الموضوعات بعروض األمريتعلق 

 .الشراكة والتعاون في إطار

 

 
 

  توطين لتوعية والتدريب علىا
    أهداف التنمية المستدامة في 
 ،واغادوغو 2019مايو  17 -16 

 وركينا فاسوب
 

            التوعية حول تعزيز الثقافة
 مقر      في 2019أبريل  19  والتراث في

        بالرباط، المغرب   اإلسيسكو

 حول الهجرة التوعية 
 في بروكسل، بلجيكا 2019فبراير  5في 

 

 
هدف بناء القدرات بشأن تحقيق 

 وتعميم المنظور 5 التنمية المستدامة
 13إلى  9الجندري في الفترة من 

 2019كانون األول/ديسمبر 

 بناء القدرات على الحكم المحلي 
في  2019سبتمبر  20إلى  16في الفترة من 

 ياوندي، الكاميرون

 أفريقيافي  ترابيامدربا  63تدريب 
(Coachs Territoriaux) 

 

 ندوة حول المدن الذكية والصامدة       
 2021 و المستدامة

   2020   التحسيس بأهمية الرقمنة
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لـ منظمة المدن والحكومات المحلية  Academy-eتكوين عن بعد من خالل لا

  المتحدة إلفريقيا

 .IDEO FACTORY / Maroc شراكة مع مكتبالب

 

 المتاحة المسالك

 من هولندا وكورسيرا، وتغطي: IHS بالشراكة مع ،Coursera على منصة MOOCs (2) اثنينباإلضافة إلى 

 
 

 المدن المستدامة والمبتكرة في أفريقيا 
 

 
 

المناخية في المدن األفريقية للتغيراتالتخطيط   تمويل البنية التحتية في المدن األفريقية 

 

 

 بالموازنة التشاركية التحسيس 
 الترابيبالتدريب  التحسيس 

 ةمحليال للخدمات العامة بالتدبير المفوض التحسيس 
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 تكوين المكونين

 تكوين، أو ةمعينكفاءة  أوجدد في موضوع  مكونينوإعداد  التكوينفي  المكونينإلى إشراك  (ToT) تكوين المكونينيهدف 

 .شامل

 التكوينية، لكسب القرب ولتكييف عروضها مكونيهاوتقوية مجموعة  لتوسيع منهجيةو استراتيجية رافعة المكونينتكوين  يعتبر

 المستهدفة. للفئاتبشكل أفضل وفقًا 

 

أنغوال،  التراث والثقافة منب نهوضال في مجال مكونا 13

فريقيا إجنوب  ألمانيا، غانا، موريتانيا، المغرب، روسيا،
في  2018فبراير  15إلى  12وتونس من  والتوغووتنزانيا 

 (la vie au-delà du tourisme)المعهد الدولي 
(IILBT)، ،إيطاليا فلورنسا.  

  ةاإليطالي مؤسسةالبالشراكة مع 
(Fondation Romualdo Del Bianco-Life Beyond 

Tourism (  

 

 

حول توطين أهداف التنمية المستدامة والتخطيط  مكونا 46

غانا ونيجيريا وسيراليون وتوغو  اإلقليمي من الكاميرون،
 .2019في عام  وأوغندا،

  NALAG وCGLU من التعلم قطاعبالشراكة مع 
Association  و  GIMPA ،يل من ديربان ام من غانا

 وإيسيسكو

 

 

أهداف التنمية المستدامة  توطين حول مكونا 60أكثر من ـ 

 أفريقيا،مناطق  كافةالالمركزي من  من خالل التعاون
 .2021في عام  تكونوا

و تم التعلم   PlatformaوCGLU  التعلم قطاعبالشراكة مع 

 .عن بعد
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 اجتماعنا السنوي

 نيالمنتدى اإلفريقي للمدبرين الترابي
التي تستهدف  يةالتكوينمعاهد الو

 (FAMIالجماعات الترابية )
 

 –القنيطرة  -منطقة سال -األولى، الرباط الدورة

  الجامعة الدولية بالرباط

 2017     سبتمبر 20إلى  18من 

 الموضوع: "الموارد البشرية للجماعات الترابية
 «عمل... اآلن!!! الألفريقية: حان وقت ا

قة الشرقالثانية، منط الدورة   

   2018أبريل 26إلى  25من 

الموضوع: "التعبئة من أجل تنمية رأس المال 
البشري للسلطات المحلية: مطلب رئيسي 

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
 

  
 

الدورة الثالثة، جهة فاس ـ مكناس، جامعة 

 األخوين إفران

يونيو 14إلى  10من    

ن وتعزيز مهارات تمويل التلقين، التكوي"الموضوع 
المنتخبين المحليين ومستخدمي الجماعات الترابية 

 "مبتكرة ومستدامة مالية آلياتمن أجل : في إفريقيا

 

الرابعة افتراضية الدورة  

 جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

2020نونبر  28إلى  23من   
الموضوع: "النهوض بالمؤسسات العمومية 

الكفأة  و ةالنزيهالمحلية المسؤولة والشفافة، و
بإفريقيا من أجل التفاعل والتأثير في عشرية 

 المبادرة"
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 UCLG AFRICAدعم احترافية الشبكات المهنية ومراصد 

 التابعة للمنظمة. الشبكات المهنية لكافةوبناء القدرات والتحسيس  والتعلم من األقران، التكوين تقدم األكاديمية فرص التعلم
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 ت الدراسيةتنظيم الرحال

األكاديمية، مما يسمح بالتعلم من األقران، وتبادل الممارسات  تمثل الرحالت الدراسية رافعة إستراتيجية أخرى في منهجية

الجيدة واالبتكارات، وإقامة عالقات التعاون والشراكة، وتبادل المعرفة والدراية الفنية، وتوفير الوثائق واألدوات، وال سيما 

الصداقات  الدراسية تمكن أيضا من نسج هذه الرحالت. والتنمية المحلية واإلقليمية ةالمحلي ةمامركزية والحكالالب فيما يتعلق

 بين الجماعات الترابية اإلفريقية.

-UCLGستهدف أعضاء وشبكات تدولي، ال رحالت دراسية في إفريقيا أو على المستوى UCLG AFRICAتنظم أكاديمية 

Africa ،شركاء الجماعات الترابية، وموظفو و ،تخبينالمنتخبات والمنوALGA مكونات مختلفة من المجتمع  أو الطالب أو

 .المدني

 

رحالت دراسية 
طالب  لفائدة منظمة

جامعة فلوريدا 
( FIU)الدولية 

بالواليات المتحدة 
   األمريكية

2016- 2019 
 

 
 

 

رحلة دراسية 
منظمة لفائدة طالب 
الجامعة األمريكية 

، مصر للقاهرة
AUCE  2017في 

 

 
 

 

رحلة دراسية إلى 
المغرب لفائدة وفد 
 من رابطة بلديات 

 13من  ليبيا دولة

شتنبر  21إلى 

2019 

 
 

 

رحلة دراسية إلى 
 لفائدة وفدالمغرب 
 ةمن جمعي

الجماعات الترابية 
من نيجيريا 

(ALGON)  31من 

 5أكتوبر إلى 
  2019نونبر
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 لجودةتعزيز معايير التميز وا
 

الدعوة للتعبير عن االهتمام لمنح هذه المنظمة نظام االعتماد وضمان الجودة للتكوين وبناء  UCLG AFRICAأطلقت منظمة 

 .2021في الربع الرابع من  الدراسةإتمام من المقرر و القدرات الذي يستهدف الجماعات الترابية في إفريقيا

 

 أكاديمية ملتزمة على الصعيد الدولي

 
 المؤسسات أو الشبكات الدوليةأكثر من عشرين اتفاقية شراكة، وتعاون وتعاضد مع  UCLG AFRICA، وقعت 2016عام  منذ

 :أو تتعاون معها بشكل غير رسمي، ويتعلق األمر بـكل من

 ؛(CIB)مؤسسات ال قدراتبناء ، CGLUمجموعة عمل  -

 ؛(AIEIA)بروكسل بلجيكاومقرها في  ةاإلدارمعاهد لمدارس والمعهد الدولي للعلوم اإلدارية والجمعية الدولية  -

 ؛(ICAPA) التكوين وبرامج الهيئة الدولية العتماد اإلدارة العمومية -

 ؛(إيسيسكو)المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -

 ؛(FIU) جامعة فلوريدا الدولية بالواليات المتحدة األمريكية -

 ؛(BIPA)البحرين لعمومية،امعهد البحرين لإلدارة  -

 ؛(MENAPAR)بالشرق األوسط وشمال إفريقيا  شبكة أبحاث اإلدارة العمومية -

 ؛(SHRDC)كوريا الجنوبية الحضرية،مركز تنمية الموارد البشرية لحكومة سيول  -

 ؛ افلورنسا، إيطالي  ، (Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism) لمؤسسة المعهد الدولي التابع -

، (اليونسكو)األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  منظمةوالديمقراطية المركز األوروبي للتدريب والبحوث لحقوق اإلنسان  -

 ؛ ETC Graz) ) &(UNESCO) النمسا ،كراز

 ؛(ASAN)أذربيجان  جمهوريةرئيس  رئاسةوكالة الدولة للخدمة العامة واالبتكارات االجتماعية تحت  -

 ؛(ADEME) فرنسا، وكالة التحول البيئية وكال -

 ؛System Global Hygiène (GGHS) ، سويسراالتجمع الجمعوي -

  ؛(PROFADEL)ليون، بروفديل، فرنسا المركز الدولي لدراسات التنمية المحلية، الجامعة الكاثوليكية -

 ؛(IHS)معهد دراسات اإلسكان والتنمية الحضرية  -

 ؛(WDO)ة منظمة التصميم العالمي -
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 ؛(ICMA) الواليات المتحدة األمريكية، الجمعية الدولية لمدبري المدن -

 المحلية، هولندا؛ للحكامةأكاديمية الهاي  -

لشؤون ا لقطاعالرقمية التابعة  والحكامة العمومية، تعاونت األكاديمية أيضا مع مديرية المؤسسات 2016منذ عام  -

 (.UNPAN)األمم المتحدة لإلدارة العامة  شبكةمع و (UN DESA)تحدة الم األممبواالجتماعية االقتصادية 

 محطات مهمة لألكاديمية

  ة، تم انتخاب مدير2018في عام ALGA فريقية،شبكة إدارة الموارد البشرية للخدمة العامة اإللرئيس  ةنائب 

APS-HRMNet) .( 

  تم انتخاب2019في عام ، ALGA  دولي للعلوم اإلدارية والجمعية المعهد العضًوا في مجلس إدارة

 . (AIEIA) ةاإلدارمعاهد لمدارس والدولية 

  ةمدير ت، أصبح2020في عام ALGA لـ اإلشرافللجنة ة رئيس (ICAPA). 

 

 (.يونيو 23) للوظيفة العموميةاألمم المتحدة  يوم تخليد
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 داءواأل والمهنيةفريق يتميز بالتنوع وااللتزام واإلنتاج والخدمة 

 

 
 

 السيد جان بيير إلونغ مباسي
 

 الكاميرون ،(UCLG AFRICA) بإفريقيا منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةاألمين العام لـ

 

 

     
 

السيدة فيلومين 
 دابيري

  إطار 
 بوركينافاسو

السيدة عبير 
 مهندسة 

 تونس

الدكتورة نجاة زروق، 
مديرة التنمية وتقوية 

وتدبير القدرات 

 األكاديميةوالكفاءات 

 للجماعات األفريقية
 الترابية

 ALGA المغرب 

اآلنسة فاريات شابي 
  إطار

 البنين

السيد كوفي أبالو  
  إطار

 الطوغو
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 UCLG AFRICAإذا انضممت إلى أكاديمية  ستستفيد منها التي المزايا العشر

 UCLG AFRICA لمنظمةة والمنظومة االقتصادية شبكالاالستفادة من الفرص المتعددة التي توفرها  (1

 لفريق متنوع ومتعدد التخصصات؛ الفنيةإلى الخدمات والمساعدة  العالم باإلضافةبإفريقيا وعبر 

 األكاديمية؛شبكة المعاهد الراسخة في إفريقيا وشركاء  االنتماء إلى (2

 ؛وأكاديميتها UCLG AFRICA ةلمنظم إلى البرامج والمبادرات المختلفة ولوج تفضيلي االستفادة من (3

 تقترحهاالقدرات التي  بناءبرامج و التكوينعلى عروض  % 20االستفادة من تخفيض يصل إلى  (4

 األكاديمية؛

المنتدى اإلفريقي السنوي للمدبرين  فريقيوم التسجيل خالل المنتدى اإلاالستفادة من تخفيض رس  (5

  ؛(FAMI) نيالترابي

 UCLG لـ اإللكترونية كاديميةاألالموارد والوثائق الخاصة بمنصة  الوصول غير المحدود إلى مختلف (6

AFRICA؛ 

 ؛التمويل والرعاية التي سيتم تعبئتها من طرف األكاديميةاالستفادة من فرص  (7

التعلم وبناء القدرات في منظمة المدن المتحدة  ،التكوينامتياز الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامج  (8

 ؛وشركائها (UCLG AFRICA) والحكومات المحلية

 .التكوينيةرقمنة الدورات لدعم الاالستفادة من  (9

 ،أنشطةتنظيم ، رسوم التسجيل)(Africités)اإلفريقيةاالستفادة من المزايا أثناء تنظيم قمة المدن   (10

 …(. معرضال المشاركة في
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  لالتصال بنا

 

الدكتورة نجاة زروق، مديرة التنمية وتقوية 

 األفريقية األكاديميةوقدرات وتدبير الكفاءات ال

ALGA الترابية للجماعات           
المغرب   

                                   Nzarrouk@uclga.org  :بريد إلكتروني
 2120661120552 :المحمول

 

 

  إطاراآلنسة فاريات شابي، 
 البنين

                                        Fchabi@uclga.org  : بريد إلكتروني
 00212700991848 هاتف:

 

 

 إطار دابير،السيدة فيلومين 
 بوركينافاسو

                                    pdabire@uclga.orgالبريد اإللكتروني: 

   0022670266703هاتف: 

 

  مهندسة، عاشور،السيدة عبير 
 تونس

 aachour@uclga.org : بريد إلكتروني
 2120688429510هاتف: 

 

 

  أبيلو، إطارالسيد كوفي  
 الطوغو

   kabalo@uclga.org   بريد إلكتروني
 212632084972هاتف:  

 

 CGLU-Afrique  info@uclga.org الضبطمكتب 
 الفاكس:ــ 212537260063+/212537260062+ الهاتف:

+212537260060 

 

 

 
 الواتساب  يمكن الوصول إلى جميع جهات االتصال هذه عن طريق ملحوظة:

 
 :CGLU-Afrique في االتصال بنا وزيارة بوابة واال تتردد

 www.uclga.org 
   

 التابعة لها: ALGAألكاديمية لوالموقع اإللكتروني 
 

 alga.org-www.uclgafrica    
 

 

mailto:Fchabi@uclga.org
mailto:aachour@uclga.org
mailto:info@uclga.org
http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/

