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ّمنطقةّأفريقياّوالبلدانّالعربيّةّ–حادّالدوليّللخدماتّالعامةّاالتّ 
ّفرعّأفريقيّاّ–منظ مةّالمدنّالمت حدةّواإلداراتّالمحليةّ

 

 حلقة نقاش وإطالق مذّكرة التفاهم
 خدمات عامة محلية جّيدة النوعية في أفريقيا والدول العربية:  

يمكن أن يقّدم االّتحاد الدولّي للخدمات العامة بالتعاون مع منظمة المدن المّتحدة واإلدارات   ذاما
 ؟ فرع أفريقيا في هذا المجال  - المحلية 

 

 2021أيلول/ سبتمبر  24الواقع فيه  الجمعة
 

  14h00-15h30 WEST (UTC+1) | 15h00-16h30 (CEST) 
 
 

 اإلنكليزية والفرنسية والعربية الترجمةّالفوريةّمتوف رةّباللغات
 

PWwrKQRoU-e7QvObmbnZcpsi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Z-://worldhttps: لتسجيلل

 
 

 https://publicservices.international: االت حادّالدوليّللخدماتّالعامّة

 https://www.uclga.orgفرعّأفريقيا:ّّ–منظ مةّالمدنّالمت حدةّواإلداراتّالمحليةّ

https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Ze7QvObmbnZc-PWwrKQRoU
https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Ze7QvObmbnZc-PWwrKQRoU
https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Ze7QvObmbnZc-PWwrKQRoU
https://publicservices.international/
https://www.uclga.org/
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 المرجعية 
 الخلفية: 

 

رةّّأتّت • ّالعامّةّّللخدماّتّّالدوليّ ّّاالت حادّّأمانَتّيّّبينّّالدولي،ّّالمستوّىّّعلّىّّالمستمرّ ّّوالتعاوّنّّاألمدّّالطويلّّحوارالّّنتيجةّّهذهّّالتفاهمّّمذك 
ّوأفضّىّ،2018ّّالعامّّفّيّّالحوارّّبدأّّوقدّّ.العربيةّّوالدولّّأفريقياّّمنطقةّّفّيّّفروعهماّّبيّنّوّّ،المحليةّّواإلداراّتّّالمت حدةّّالمدّنّّمنظمةّو

 .المنظ مَتْيّنّّبينّّالمستمرّ ّّوالتعاوّنّّالمنظ مّّللحوارّّتفاهمّّمذكرّةّّإلّىّّاليوم
ّعدًداّّالعربيةّّوالبلدانّّأفريقياّّمنطقّةّّ–ّّالعامةّّللخدماتّّالدولّيّّاالت حادّوّّأفريقياّّفرعّّّ–ّّالمحليةّّواإلداراّتّّالمت حدّةّّالمدّنّّمنظمةّّتشاركت •

ّإلىّالعربيةّوالدولّاألفريقيةّالقارّةّفّيّوالمجتمعاّتّّوالسكاّنّالمواطنينّوصولّوتعزيزّبدعّمّلتزماّنيّّكماّ،االستراتيجيةّاألولوياّتّمّن
ّقدراّتّوّّواإلقليميّةّّالمحليةّّللحكوماّتّّالمؤسسيةّّالقدراتّّتعزيزّوّّ؛الفعالةّّالالمركزيةّّأولوي اتهما:ّّبيّنّومّنّّ.النوعي ةّّجيدّةّّعامّةّّخدماّت

ّتمويّلّّعلّىّّوالحصولّّ،االجتماعّيّّوالحوارّّالبشريةّّالمواردّّإدارّةّّفيّّسليمةالّّالممارساّتّّشجيعوتّّ؛الوطنيةّّوالجمعياّتّّواإلدارّةّّموظ فيها
ص  .الرشيدّّوالحكمّّ؛المحليةّّالعامةّّللخدمةّّمخص 

ّهمّاّّأفريقياّّفرعّّ–ّّالمحليةّّواإلداراّتّّالمت حدّةّّالمدّنّّمنظمةّوّّالعربيةّّوالبلداّنّّأفريقياّّمنطقةّّ–ّّالعامةّّللخدماّتّّالدولّيّّاالت حاّدّّأنّ ّّوبما •
ّوالمبادراّتّّلحواراّّيتمت عّّ،القارةّّفّيّّواإلقليميةّّالمحليةّّالحكوماّتّّفيّّللموظفيّنّّتمثيالًّّّاألكثرّّالعضويةّّعلّىّّتانالقائمّّّناالمنظمت
ّّالمحليّةّّالحكوماّتّّومؤسساّتّّ،المحليةّّالمجتمعاّتّّلصالّحّّوتدريجّيّّعملّيّّتغييرّّإحداّثّّعلّىّّالقدرةبّّهما،بينّّالمشتركةّّالميدانية

 سواءّ.ّحدّ ّّعلىّّفيهّاّّوالعامليّنّّواإلقليمية
ّتخدمّّعملي ةّّوأنشطةّّبرامّجّّإعدادّّفّيّّوالمشاركةّّالمشتركةّّالدعويةّّاألنشطةّّإطالقّوّّللتعاوّنّّكبيرةّّفرصّّإلّىّّالعناصرّّهذهّّتشير •

 .المنظمتيّنّّكلتاّّأعضاءّّمصالّح
 األهداف: 
ّالمت حدّةّّالمدّنّّمنظمةّوّّالعربيةّّوالبلدانّّأفريقيّاّّمنطقّةّّ–ّّالعامةّّللخدماّتّّالدوليّّت حاّدلالّّيمكّنّّكيفّّهذّهّّالنقاشّّحلقةّّستكشفت •

ّّأزمّةّوّّالجائحة،)ّّوالقارةّّالعالمّّتواجهّّالتّيّّالمتعددةّّاألزماّتّّمواجهةّّبهدفّّيتعاوناّّأّنّّهماوأعضاءّّأفريقياّّفرعّّ–ّّالمحليةّّواإلداراّت
ةّّالقضاياّّمنّّوغيرهاّّاإلنسان،ّّوحقوّقّّوالتمويل،ّّوالهجرة،ّّوالعمالة،ّّالمناخ،  .(األخرّىّّالملح 

ّخدماتّّإلّىّّالوصولّّضماّنّّأجلّّمّنّّالبعّضّّبعضهماّّالمنظ مَتْيّنّّدعمّّكيفيةّّحولّّالنظرّّوجهاّتّّبادلتّّهذهّّالنقاشّّحلقةّّخاللّّويتمّ  •
ّّاألجندّةّّفّيّّوالبحّثّّ،المحلّيّّالمستوّىّّعلّىّّالمستدامةّّالتنميةّّأهدافّّوتنفيذّّالمجتمعات،ّّإلّىّّعادلّّبشكلّّوتأمينهاّّالنوعيةّّجي دةّّعامة

ّ.األفريقية
ّذلكّّفيّّبمّاّّالتالية،ّّاألولىّّالتعاوّنّّخطواتّّعلىّّالضوّءّّيسل طّّكماّّوإطالقها،ّّالتفاهّمّّمذكرةّّعلّىّّالرسمّيّّالتوقيعّّأيًضاّّالحدّثّّويشهد •

ّفرعّّّ–ّّالمحليةّّواإلداراتّّالمت حدةّّالمدنّّمنظ مةّّتنظ مهّّالذّيّّالرائد،9ّّّّاألفريقيّةّّللدولّّالقمّةّّمؤتمرّّفيّّوالمشاركةّّالمتبادلّةّّالمساهماّت
ّالعربيةّّوالبلدانّّأفريقيّاّّلمنطقةّّالعامةّّللخدماتّّالدوليّّاالتحاّدّّمؤتمرّوّّّ،2022ّّمايوّّأيار/21ّّو17ّّّبيّنّ(كينيا)ّّكيسوموّّفيّّأفريقيا

 .2023ّالعامّّفّيّّالمنعقد
 توجيهية: أسئلة
ّضّوّّالنوعيّةّّجي دّةّّمحليةّّعامّةّّخدماتّّتقديّمّّتعيقّّالتيّّاألساسي ةّّالتحدياتّّهيّّما • ّكيفّّّ؟العربيةّّوالدولّّأفريقيّاّّفيّّإليهاّّالوصولّّتقو 

ّواإلداراتّّالمت حدّةّّالمدّنّّمنظمةّوّّالعربيّةّّوالبلدانّّأفريقيّاّّمنطقّةّّّ–ّّالعامةّّللخدماّتّّالدوليّّاالت حاّدّّبينّّاإلقليمّيّّوالتعاوّنّّللحوارّّيمكّن
 ّ؟اإلطارّّهذاّّضمّنّّالمبذولةّّالجهودّّفّيّّعملّيّّبشكلّّهمايساّأّنّّأفريقياّّفرعّّ–ّّالمحلية

نّّأّنّّيمكنناّّكيف • ّفيّّقياداتهاّّتعزيزّّأجلّّمّنّّاإلقليمي ةّوّّالمحلي ةّّالحكوماّتّّفّيّّوالموظفيّنّّالشباّبّّوالمسؤوليّنّّالنساءّّمّنّّكاًلّّّنمك 
 ؟المنطقةّّفيّّالرشيدّّوالحكمّّالمستقبل

ّباإلضافةّّ،األفريقّيّاإلقليمّيّّوالبنكّاألفريقيّاالتحاّدّمثلّمؤسساّتّّعمّبالتعاوّنّّدعوي ّةّأنشطّةّوّامشتركًّّاحوارًّّنطلقّأنّيمكننّاّكيف •
 ؟المحليةّّالعامةّّللخدماّتّّالكافّيّّالتمويلّّتوفيرّّبهدفّّ،األوروبّيّّاالتحادّّمثلّّشركاءالّّإلّى

نّّأنّّيمكننّاّّكيف • ّّوالوصوّلّّالمحليةّّالعامةّّالخدمةّّنوعي ّةّّتعزيزّّإلىّّالراميّّالبناءّّالحوارّّخاللّّمنّّالعامةّّللطوارّئّّاالستجابّةّّنحس 
 ؟الئقةّّظروفّّظلّ ّّفّيّّوعملهمّّوأمنهّمّّومهاراتهمّّاإلقليمي ةّوّّالمحلي ةّّالحكوماّتّّموظفّيّّتحفيزّّعلّىّّفاظالحّّمعّّ،إليها

 ّ؟إفريقياّّفّيّّوالمحلّيّّاإلقليمّيّّالمستوييّنّّعلّىّّتعملّّالتّيّّالمتوف رةّّالسليمةّّالبشرّيّّالمالّّرأسّّإلمكاناّتّّالعناّنّّإطالقّّيمكنناّّكيف •
 



 

 4 من 3الصفحة  

 جدول األعمال 
 

 

 الساعة 
(UTC+1) 

 الساعة 
(CEST)  البنود على جدول األعمال 

 
14.00 -
14.15 

 

 
15.00 - 
15:15 

 

 ّ(دقيقّة15ّّّ)الترحيب والمالحظات االفتتاحية  

 ّّأفريقياّّفرعّّ–ّّالمحليةّّواإلداراتّّالمت حدةّّالمدّنّّمنظمةّّعاّمّّأميّنّّمباسي،   إلونغ   بيير   جان  •
 العامّةّّللخدماّتّّالدوليّ ّّاالت حاّدّّالعربيةّ،ّّوالبلداّنّّألفريقيّاّّاإلقليمّيّّالسكرتيّرّّبابا،   ساني  •

14.15 -
14.25 

15.15 -
15.25 

ّد.ّ(10ّّتوقيع مذّكرة التفاهم وإطالقها ) 

14.25 -
15.25 

 

15.25 -
16.25 

 

 )ساعةّ(ّّحلقة نقاش 

 المشاركون:  

 ّّأفريقياّّفرعّّ–ّّالمحليةّّواإلداراتّّالمت حدةّّالمدّنّّمنظمةّّعاّمّّأميّنّّمباسي،   إلونغ   بيير   جان  •
 العامّةّّللخدماّتّّالدوليّ ّّاالت حاّدّّّ،باالنكليزيّةّّالناطقّةّّألفريقيّاّّالفرعّيّّاإلقليمّيّّالسكرتيّرّّ، أكاتشي   أفرلين  •
 األفريقيّةّّالمحليّةّّالحكوماّتّّأكاديميّةّّفّيّّالمعارّفّّوإدارّةّّالقدراّتّّوبناّءّّالتنميّةّّمديرّةّّزّروق،   نجاة  •
 نيجيريّاNASUّّّّالعامةّ،ّّللخدماّتّّالدولّيّّاالتحاّدّّرئيّسّّنائّب  أديمي،   بيتر  •
 العامّةّّللخدماّتّّالدولّيّّاالت حاّدّّالعربيةّ،ّّللبلداّنّّالفرعّيّّاإلقليمّيّّالسكرتيّرّّحنا،   نجوى  •
 أفريقيّاّّفرعّّ–ّّالمحليةّّواإلداراتّالمت حدةّّالمدّنّّمنظمةّّالتقنيةّ،ّّوالمساعدّةّّالعملياّتّّمديّرّّياتا،   فرانسوا  •
ّّللشغلّ،ّّالتونسّيّّالعاّمّّاالت حاّدّّّ،البلدّيّّاالت حاّدّّمارساّ،ّّاّلّّمدينّةّّالبشريةّ،ّّالموارّدّّمديرّة  ميزوني،   فرح  •

 ونّسّت

 : إدارة الجلسة 

ّللخدماتّالعامّةّّداريا سيبراريو،  •  مسؤولةّفيّمجالّالحكوماتّالمحليةّواإلقليمي ة،ّاالت حادّالدولي 
 

15.25 16.25 
 د.ّ(5ّ)ّختامية  مالحظات

ّللخدماتّالعامّةروزا بافانيللي  •  ،ّأمينّعامّاالت حادّالدولي 

 اختتام الحدث  16:30 15:30
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ّّجميعمنتشرةّفيّّّّواإلقليميةّّالمحليةّّللحكوماتّّوطنًياّّاتحاًدا54ّّتتأل فّمنّّهيّمنظ مةّأفريقياّّّّفرع أفريقيا  –منظمة المدن المّتحدة واإلدارات المحلية  

ويقعّّ؛ّأفريقيّّمحليّّومجتمعّّمواطنّّمليوّن350ّّبالتاليّحوالىّّّّتمثلّوّّنسمة،100,000ّّّمنّأكثرّّتضمّّمدينة2,000ّّّّإلىّّباإلضافةّّفريقيا،أّّمناطق
ّالجنوّب)ّّأفريقيّاّّجنوببّّريتورياّب،ّّو(أفريقياّّشرّق)ّّكينيّابّّّنيروبّي،ّّو(أفريقياّّغرب)ّّغانابّّّأكرا،ومكاتبهاّاإلقليميةّفيّّمقر هاّالرئيسيّفيّالرباطّ)المغرب(ّ

ة،ّبناءّالقدراتّوإدارةّّدعوّيركائزّهي:ّاألنشطةّال3ّّوتقومّواليتهاّعلىّّّّ.(إفريقياّّشمال)ّّرصبمّّوالقاهرةّّّ،(إفريقياّّوسط)ّّابوّنغالبّّّليبرفيل،ّّو(األفريقي
ّباعتبارهّافرعّأفريقياّّّّ–المدنّالمت حدةّواإلداراتّالمحليةّّّّمنظمةتابعةّلّّاألفريقيةّّالمحليةّّالحكوماتّّأكاديميةّوالمعارف،ّالعملي اتّوالمساعدةّالتقنية.ّّ

 .البشرّيّالمالّرأسّوتمكينّلتدريبالمعنيّباّذراعها
 
 

مشتركةّمنّّّعضويةّّتمثلّّدولة45ّّمنّّّّمنتسبةّّنقابيةّّمنظمة157ّّيتأل فّمنّّّّمنطقة أفريقيا والبلدان العربية  –االتحاد الدولي للخدمات العامة  
جي دةّّّّعامّةّّخدماتّّتقديمالحكوماتّالمحليةّواإلقليمية،ّبهدفّّّّذلكّّفيّّبماّّالحكومات،ّّمستوياتّّجميعّّعلىّّيعملوّنّّورجلّّامرأّةّّمليوّن1.5ّّحوالىّّ

ّبيروّت،ّّو(بالفرنسيةّّالناطقةّّأفريقيا)ّّتوغوبّّلوميّّفيتقعّّّّالعربيةّّلبلدان؛ّومكاتبهّاإلقليميةّالفرعيةّألفريقياّواواألقاليمّّالمحليةّّلمجتمعاتالنوعيةّإلىّا
ّّالمشاريعّّعلىّّقائمةّدرة؛ّولديهّق(فريقياألّّجنوبال)ّّإفريقياّّجنوببّّّجوهانسبرغ،ّّو(باإلنجليزيةّّالناطقةّّأفريقيا)ّّكينيابّّّنيروبي،ّّو(العربيةّّبلدانال)ّّلبنانّب

ّّّّ.أفريقيّاّّجنوببّّّتاوّنّّوكيب،ّّبوتسوانابّّابوروّن،ّوغنيجيريّابّّّوالغوسّّأبوجا،ّّوأوغندابّّّكمباال،ّّوغانّابّّّأكرا،ّّوالنيجربّّّنيامي،ّّوالسنغالبّّّداكارّّفي إن 
لّّاطقّالمّنمنّالمنطقةّأفريقياّوالبلدانّالعربي ةّّ 30ّّّّتمثلّّنقابة700ّّّّمنّّأكثرّّيضمّّاعالميًّّّّانقابيًّّّااتحادًّتابعةّلالت حادّالدوليّللخدماتّالعامةّالذيّيشك 

ّّالمنظماّتأمامّغيرهاّمنّّّوّّالعالميةّّالصحةّّومنظمةّّالدوليةّّالعملّّومنظمةّّالمتحدةّّاألممأمامّمنظ مةّّّّأصواتهمّّرفعّيهوّّّو.ّّدولة154ّّّّفيّّعاملّّمليوّن
  وصولّالجميعّإلىّخدماتّعامةّجي دةّالنوعية.ّّأجلّمنّناضليّّوّوالعمالّالعماليةّالنقاباتّحقوّقّعنّدافعوّي.ّاألخرّىّوالعالميةّاإلقليمية


