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FAMI6_2022 
 

 

 

التعاون الالمركزي والعالقات الدوليةكلفين باألقاليم الم لمسيريفريقية اجتماع الشبكة اإل  

)RAMCD( 

 

 منظم من طرف:

 
RAMCD   واألكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابيةALGA   لمنظمة المدن المتحدة والحكومات

 المحلية ـ إفريقيا
 

 

 التاريخ والمكان

 
 الجمعة 02 دجنبر 2022، من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، القاعة رقم....

 

 

 

 المملكة المغربية

 جهة سوس ـ ماسة، بجامعة ابن زهر بأكادير

 مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير
 

 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

 

 

 

  

 

 
 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 بطاقة تقنية
 

 السياق:
 

الجماعات شمال، ثالثي، أو متعدد الفاعلين( داخل  -جنوب، جنوب  -يمثل التعاون الدولي الالمركزي بأبعاده المختلفة )شمال 

 .األفريقية، اليوم رافعة استراتيجية، إلى جانب دبلوماسية الدولالترابية 

للتنمية المستدامة  2030 لسنةالعالمية  األجنداتأيًضا ديناميكية تشكل جزًء من تنفيذ وإضفاء الطابع المحلي على  ووه

الذي يدعو إلى التعاون والشراكة العالميين، وال سيما  17، وال سيما هدف التنمية المستدامة 2063واألجندة األفريقية 

لدولي بين الشمال والجنوب، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي : " تعزيز التعاون اإلقليمي وا17.6الهدف 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وكذلك الوصول إليها، وتحسين تبادل المعرفة بشروط متفق عليها بشكل متبادل، بما في في 

 ". حدة، وإنشاء آلية عالمية لتيسير التكنولوجياذلك تحسين التنسيق بين اآلليات القائمة، وال سيما على مستوى األمم المت

ال محيد مؤثرا  فريقية التي تدعو إلى أن تصبح إفريقيا )بكل مكوناتها المؤسسية( فاعاًل وينطبق الشيء نفسه على الرؤية اإل

 على الساحة العالمية. عنه 
 

 :2063 األفريقية ألجندةل 7 الطموح

 

 ةالعالمي الساحةعلى  اومؤثر اوموحد اقوي اوشريك فاعالبوصفها فريقيا التي تعمل إ

ومؤثر، ويلعب دوًرا مهًما في الشؤون الدولية. نؤكد على أهمية الوحدة  وسلميوشريك عالمي قوي ومرن  كفاعلفريقيا إستبرز 

غوط والعقوبات غير فريقيين في مواجهة التدخل الخارجي المستمر، بما في ذلك محاوالت تقسيم القارة، وكذلك الضوالتضامن اإل

 :المبررة المفروضة على بعض الدول

العالمية )مجلس األمن التابع  الحكامةفريقيا في نظام إفريقيا ، شريك رئيسي في الشؤون العالمية والتعايش السلمي: تحسين مكانة إ -

 .الفضاء الخارجي( العالمية مثل الممتلكات العامة العالمية أو المشاعاتلألمم المتحدة، المؤسسات المالية، 

فريقيا وإعادة تركيزها بشكل أكثر استراتيجية لتلبية أولويات إفريقيا المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها: تحسين شراكات إتتحمل  -

 والتأكد من أن القارة لديها االستراتيجيات الصحيحة لتمويل تنميتها وتقليل االعتماد على المساعدات. والتحول،فريقيا للنمو إ
- https://au.int/fr/agenda2063/aspirations  

 

 

يتم  بذلك،فريقية. للقيام الديناميكية العالمية واإل ودعم هذه باالندماجالتزاًما راسًخا  UCLG Africa تلتزم منظمة

 :وال سيما المنظمة،خارطة طريق كاملة لدعم أعضاء وشبكات هذه بلورة االنتهاء من 

 .الدعوة على المستوى السياسي -

 المساعدة التقنية؛ -

 .وبناء القدرات التكوين -

 الوصول إلى المعلومات؛ -

 تعبئة الموارد؛ -

 الشبكات. -

 

فريقية ، خالل قمة المدن اإل(RAMCD) األقاليم للتعاون الالمركزي والعالقات الدولية لمسيريفريقية الشبكة اإل أحدثت

، وهي جزء من خارطة الطريق هذه، وهي 2022ماي  21إلى  17التاسعة التي عقدت في كيسومو، كينيا، في الفترة من 

 .UCLG Africa  ها من قبلودعم إحداثهاالتي تم  شبكات المهنيين،اآلن جزء 

 

للشبكة اإلفريقية لمسيري األقاليم المكلفين بالتعاون الالمركزي والعالقات وفقا للوائحها الداخلية، فإن المهام الرئيسية 

 :هي RAMCDالدولية 

https://au.int/fr/agenda2063/aspirations
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رافعة حقيقية لتعزيز السالم والتضامن  للجماعات الترابيةالعمل على جعل التعاون الالمركزي والعمل الدولي  - 1

 فريقيا؛إوالشراكة والتنمية المستدامة في 

 .إنشاء فروع وطنية وإقليمية للشبكة .2

على مستوى  للجماعات الترابيةللمساهمة في خلق بيئة مؤسسية مواتية للتعاون الالمركزي والعمل الدولي  التعبئة .3

 والدولي؛ستويين األفريقي ، في كل بلد، على المالجماعات المحلية

 .التعاون الالمركزيتحديد فرص التمويل للمساعدة في إنشاء وتنفيذ مشاريع  .4

 .في منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا التعاون الالمركزيالمساهمة في تغذية مرصد  .5

التعاون والمديرين المسؤولين عن المحليين  والمنتخبات لمنتخبينلوبناء القدرات  التكوينالمساهمة في تنظيم برامج  .6

 ... ، إلخالالمركزي

 

وشركاؤها تنظيم اجتماع لهذه الشبكة الشابة كجزء من برنامج  UCLG Africaفي هذا السياق، تقترح منظمة 

FAMI6_2022. 
 

 

 

 الهدف العام:
 

 

 (.2025-2023المحاور الرئيسية لخارطة الطريق الخاصة بها ) ومناقشةجرد أنشطة الشبكة منذ تاريخ إنشائها 
 

 

 األهداف المحددة:

 
 

 .تنظيم االجتماع األول للشبكة -

 .كيسومو منذعرض األنشطة المنفذة  -

 .2025-2023عرض ومناقشة محاور خارطة الطريق للشبكة لألعوام  -

 وتبادلها بين األقران في هذا المجال؛تسليط الضوء على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة  -

 الجمهور المستهدف:

 
 ؛ RAMCD أعضاء شبكة -

 فريقيا ؛إفي  للجماعات الترابيةاإلقليميون المسؤولون عن التعاون الالمركزي والعمل الدولي  المسيرون -

 بهذا الموضوع. واألطراف المعنيةممثلو مختلف الفاعلين  -
 

 الشركاء:
 

لشبكة االمتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا من خالل أكاديمية الجماعات الترابية التابعة لها ومنظمة المدن  -

  RAMCDاإلفريقية لمسيري األقاليم المكلفين بالتعاون الالمركزي والعالقات الدولية 

 

 
 

 لغات العمل: العربية، الفرنسية واإلنجليزية
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 التاريخ والمكان
 

، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف 2022دجنبر  02من المرتقب عقد هذا االجتماع حضوريا، يوم الجمعة 

النهار، بالقاعة رقم....، مركز التكوين، كلية العلوم والصيدلة، جامعة ابن زهر، أكادير، جهة سوس ـ ماسة، المملكة 

 المغربية. 

 

 البرنامج
 

ا، المستشار الخاص للتعاون الالمركزي، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ المنسق: السيد شارل باتسيك

 إفريقيا، زيمبابوي

 

 األنشطة الساعة

8h45 استقبال المشاركين 

9h00-9h10 االفتتاح الرسمي لالجتماع  

9h10 - 10h30 - -  الداخلية للشبكة. القوانينالمصادقة على 

 الرئيسية ألعضائها. واألنشطةتقديم تقرير الستة أشهر عن وجود الشبكة  - -

 حول المحاور الرئيسية لخارطة طريق الشبكة. نقاش - -

10h30- 11h00 - استراحة قهوة ـ شاي 

11h00-11h45 - حول المحاور الرئيسية لخارطة طريق الشبكة. نقاش 

12h00 اختتام االجتماع 

 صورة جماعية للمشاركين

 

 

 

 

 

 


