
1 
 

 

 

 

مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت  تقرير حول

 واالقاليم في 

 أشغال الملتقى اإلقليمي لشمال افريقيا

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة االفريقية   

 CGLUA   

 لمدينة األقصر المصرية

  

 

شارك بدعوة من السيد األمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة اإلفريقية 

السيد الزمزامي زهير امين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واالقاليم 

شبكة  ونائبة رئيسةالمحلية فقة وفد مغربي يمثل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات ر

لحضور اشغال الملتقى االقليمي لشمال  ،رئيسة الفرع المغربي صفتهاالمنتخبة بالنساء 

.0100نونبر   10و 10االقصر المصرية يومي  بمدينهافريقيا وذلك   

الفريسيتي الذي سينظم بمدينة    التحضير للقمة التاسعة إطارهذا اللقاء في  ويأتي

شعارتحت  0100ماي  00الى  01كينيا خالل الفترة الممتد من بكيسيمو   

 

واجندة االتحاد 0202في تنفيذ اجندة  ةاألفريقيدور المدن الوسيطة "  

".0200االفريقي   
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 المحيلةوافتتح اللقاء بحضور السيد وزير التنمية المحلية المصري ووزير التنمية 

ورئيس جهة شمال افريقيا للمنظمة ونائب محافظ االقصر  افظ مدينة كيسيموحالكيني وم

ورئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط ومديرة الفدرالية  موريتانيااالفريقية ووفد عن 

الى  ةباإلضافالمغربي الوطنية للجماعات التونسية وممثل عن ليبيا الى جانب الوفد 

وتميز اللقاء بالكلمة  فريقيا.السيد األمين العام للمنظمة االفريقية ورئيس جهة شمال ا

باسم الوفد  التي القتها السيدة أسماء غاللو رئيسة جماعة الرباط )المرفقة(الرئسية 

.المغربي   
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  :التاليةوخالل اليوم االول تم التطرق الى النقط 

0101 -0100استراتيجية المنظمة االفريقية للفترة  -  

لتسهيل الولوج للسوق المالي للجماعات الترابية  كألية الوكالة الترابية االفريقية-

 االفريقية

.زمع تنظيمها بمدينة كيسيمو الكينيةمال   يال فريسيتقديم القمة التاسعة ت-  

.واالحداث الخاصة للقمة المذكورة السياسيةتحضير االجتماعات -  

.معرض افريسيتي بكيسيمو تقديم -  

بشبكة شمال افريقيا والثانية تتعلق  جمعيات جهةولى خاصة بدور مجموعتي عمل اال -

REFELA افريقيا.  االفريقية لشمالالمنتخبة المحلية  النساء     

جلسة عامة حول تكافؤ الفرص بهيئات الحكامة لشمال افريقيا تمثيلية النساء وتمثيلية  -

 الشباب داحل هيئات الحكامة المذكورة.

  األول اليوم  غالألشوفي اليوم الثاني تم تقديم خالصة 

التحضير ألشغال الجمعية العامة النتخابات هيئات منظمة المدن والحكومات المحلية  -

.المتحدة االفريقية  

تعيين المرشحين داخل المنظمة من طرف اعضاء الملتقى االقليمي لشمال افريقيا  -

عبر تقنية التواصل. نالحاضرون وكذا المواكبو  

الشباب كهيئة  افريقي وشيكة االفريقية لشمال تخبة المحليةالمنكة النساء بملتقى ش -

 جديدة داخل المنظمة.

تقديم تجربة النظام الرقمي للنقل بمصر. -  

المنتخبة المحلية  شمال افريقيا بمختلف الهيئات وشبكة النساءتقديم المرشحين ب -

.الشباب افريقيا وشبكة االفريقية لشمال  
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الستكمال الهياكل، على ان يتم  اجل لوضع الترشيحات كأخردجنبر  00وتم تحديد يوم 

بمدينة الرباط بمقر منظمة المدن والحكومات  0100يناير  02تنظيم لقاء اخر يوم 

 محلية المتحدة االفريقية. 

 

  

جمعية المغربية لالممثل والوفد المغربي تم تنظيم لقاء  وعلى هامش االجتماع االقليمي

مع  مجالس العماالت واالقاليم والجمعية المغربية للجماعات المحلية   لرؤساء المجالس

وزير التنمية المحلية الكيني ومحافظ مدينة كيسيمو لمناقشة موضوع االستفادة من 

التجربة المغربية في تنظيم لقاءات افريسيتي لثالث مرات بالمغرب الخامسة بمدينة 

مع تباحث امكانية  والثامنة بمدينة مراكش.مراكش والسادسة بمدينة داكار السينغالية 

لمثل هذه التظاهرات الكبرى. االستعانة بالشركات المغربية في مجال التنظيم  

السيد زهير الزمزامي  امين عتم الجمعية والسيد عبد الفتاح تم عقد  ’ توبالموازنا

 تاني حولوالموريمنتحبي الوفدين المغربي  نما بيجلسة عمل اسكير المدير التنفيذي 

والجهوية.لمية للسلطات المحلية اتعزيز حضورهما في هده الحركة الع  

مسار عن رغبته في االستفادة من التجربة المغربية في  الموريتانيعبر الوفد  كما 

 "سنوي تناوبي   بتنظيم منتديودلك من خال ل تقديم اقتراح ية الالمركزية تقو

لتقاسم التجارب في هدا المجال ما بين المنتخبين المغاربة  ليكون فضاءا "لالمركزية 

عمل في هذا الموضوع بمقر  اتفق على برمجة جلسة بحيث واخوانهم الموريتانيين  .

 الجمعية بالرباط .
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وتجدون رفقته الالئحة المقترحة لتقلد مناصب بالهياكل التنظيمية للمنظمة. وكذا كلمة 

الهام. افريقي اللقاء الشمالالل االفتتاح الرسمي لهذا ط خالسيدة رئيسة جماعة الربا  

 

 

 

 

 

 


