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الرابطة األفريقية لإلدارة العامة ،آابام
 ٢٠١٩آذار مارس ٢٢

سيدي العزيز/سيدتي العزيزة

الموضوع :دعوة لتقديم طلب إلى الجمعية األفريقية لإلدارة العامة الثانية عشرة حول جائزة اإلبداع اإلداري

تعلن الجمعية األفريقية لإلدارة العامة (آابام) عن دعوتها لتقديم الطلبات للحصول على جائزة آابام لإلبتكار اإلداري لعام  .٢٠١٩جائزة
آابام لإلبتكار اإلداري هي جائزة قارية لتكريم مؤسسات القطاع العام والهيئات والوزارات التي قدمت مساهمات إستثنائية وطويلة األمد
للجمهور

تقدِّر الجائزة االبتكارات التي تخلق فعالية في أداء المؤسسات في القطاع العام من خالل تقديم أفكار جديدة وأساليب تشغيلية وإدارية
جديدة .الغرض من الجائزة وأهدافها تشمل ما يلي
١ـ التعرف على االبتكارات التي تستحق ان تكون قدوة وإعالنها في القطاع العام
٢ـ تعزيز صورة القطاع العام في أفريقيا
٣ـ تشجيع االبتكار في القطاع العام من خالل تشجيع المنظمات واألفراد وتقديرهم من أجل إيجاد طرق مبتكرة وفعالة لحل مشاكل
معينة في اإلدارة والتنظيم
٤ـ تسهيل نقل االبتكارات وأفضل الممارسات كوسيلة لتحسين جودة اإلدارة العامة في أفريقيا

سيتم منح الجوائز في مؤتمرالمائدة المستديرة السنوي األربعين آلابام الذي ستستضيفه حكومة مصر في القاهرة في أكتوبر .٢٠١٩
وسيتم إعالن أسماء الفائزين على نطاق واسع مع ملخصاتهم التنفيذية وستظهر في موقع آابام اإللكتروني والمنشورات والشبكات
الدولية األخرى

مرفق إلرشادك شروط وإجراءات وقواعد المنافسة (الملحق  )1لهذه الجائزة والمعايير التي يجب استخدامها لتقييم الطلبات (الملحق
 .)2يرجى تقديم ملخص تنفيذي لما يصل إلى  ٥٠كلمة يتم نشرها على الموقع
يرجى استخدام إستمارة الدخول المرفق (الملحق  )3لتقديم طلبك وإرسال اإلدخال الخاص بك عن طريق البريد اإللكتروني
aapam@aapam.org/info@aapam.org/nancy@aapam.org
EXECUTIVE COMMITTEE: President - Dr. Roland Msiska; Deputy President - Mr. Mohamed Ben Abdelkader; Vice Presidents: (Central Africa) - Mr. Faustin
;Clovis Noundjeu; (East Africa) - Mr. John Nakabago; (West Africa) - Mr. Joseph Olugbenga Dada; (North Africa) - H.E. Ms. Ghada Labib Abdelghany
(Southern Africa) - Ms Goitseone Naledi Mosalakatane; Vice President (AAPAM Headquarters) - Dr. Francis Owino; Secretary General, Dr. George Kojo Scott

لتصل إلى أمانة آابام بحلول  30مايو ٢٠١٩
يمكن للمنظمات إدخال عروض لم تكن ناجحة في األعوام السابقة شريطة أال تدخل أي عروض مماثلة في المسابقة أكثر من ثالث
مرات
سا لوزارة/لمنظمة أو جهة التنسيق آلابام في بلدك  ،فيرجى تعميم هذه الرسالة ومرفقاتها على أوسع نطاق ممكن بين
إذا كنت رئي ً
الحكومات المحلية والسلطات البلدية ومؤسسات التعليم العالي واإلدارات والوكاالت والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني  ،حسب الحالة  ،التي تخضع لواليتك القضائية

اشكركم على اهتمامكم ومساعدتكم وتعاونكم
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