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 الغــــــــب

العالم: تتويج الستراتيجية تدويل المنتخبين ب لمدن والحكومات المحلية المتحدةانتخاب محمد بودرا رئيسا ل

 المغاربة

 2019نوفمبر  26الرباط في 

، من خالل انتخاب رئيسها محمد بودرا عمدة مدينة الحسيمة الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحليةتؤكد 

تؤكد وهي أهم منظمة عالمية للمنتخبين المحليين والجهويين،  المحلية المتحدة والحكوماتالمدن على رأس 

 دورها الرائد ولسان الحال الدولي للمناطق الترابية والالمركزية.

من المنتخبين المحليين والجهويين وبدعم من  35من الفاعلين المغاربة من بينهم  50على رأس وفد يضم حوالي 

أصبح محمد بودرا اليوم على فريييا، إل المحلية المتحدة الحكوماتللمدن وا الفرع اإلقليمياألفارقة و نظرائه

 رأس حركة الجماعات العالمية لمدة الثالث سنوات الُمقبلة.

  المحلية المتحدة والحكوماتالمدن  ، ونائب رئيسالجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية محمد بودرا رئيس

العالم، ييول ب المحلية المتحدة لحكوماتلمدن والييا إلقليم شمال إفريييا والذي أصبح من اآلن فصاعدا رئيسا فريإل

  مفسراً:

المدن  هذا التشريف لنا هو تكليف يُحملنا مسؤولية كبرى، مسؤولية ارتيينا إليها بفضل دعم كافة أعضاء»

من خالل وحدة ميدسة تجمع اختالفاتنا من أجل أن نكون لسان حال والصوت  المحلية المتحدة حكوماتوال

الُموَحد الُمعبِر عن مطالبنا وميترحاتنا. إننا نسعى إلى النهوض بأجندة محلية للعمل والحلول، أجندة تعتمد على 

الدولية للتنمية  د لألجنداتالمنتخبين من العالم بأسره وذلك من أجل توطين ُمجد ِ وخبرة. وتجربة المنتخبات 

المستدامة واالزدهار والعيش الرغيد لسكاننا في أفق تحييق مساواة النوع وإدماج الشباب مع احترام بيئتنا 

 .«وحمايتها

من المشاركين بمدينة دوربان  3000أكثر من  2019لسنة  المحلية المتحدة والحكوماتالمدن  ليد جمع مؤتمر

 بجنوب إفريييا. 

 هات السياسية للمنظمة، وهي:مناسبة لتأكيد التوجؤتمر وشكل الم

 ( تعميق الالمركزية في جميع مناطق العالم؛أ

( تيوية العالقات بين المنتخبين المحليين والجهويين ومع الفاعلين اآلخرين من أجل النهوض باإلبداع المشترك ب

 لسياسات محلية في خدمة السكان؛

لجماعات الترابية في ما طنية لوالجهوية الذي تحمله جمعياتها الو محلية( الرفع من قوة صوت السلطات الج

دة المناخ واألجندة ألهداف التنمية المستدامة وأجن 2030دة صرنا، بما فيها أجنهانات الكبرى لعيخص الر

 .«إفريييا التي نريدها»لالتحاد اإلفرييي حول  2063فريييا أجندة مية الجديدة وفي إلالحضرية العا

 إثر انعياد المؤتمر تم اعتماد نصين أساسيين هما:على 

لليرن الحادي والعشرين ويعتمد  اتالبلديالذي ييدم رؤية قوية لمستيبل حركة  اإلعالن السياسي لدوربان -

 للمنظمة العالمية بالنسبة للعشرية الُميبلة؛ للبلديات اإلعالن على برنامج
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ي يلتزم فيه األعضاء برؤيتهم وهو اإلعالن الذاإلعالن النهائي للجمعية الدولية للحكومات المحلية والجهوية  -

لن يتركوا أي كان وال أية منطية ترابية من دون اهتمام والعمل على ضمان ذلك وهو األمر  مأنهالمشتركة على 

ة التفكير في شراكة المنظمة مع كافة الفاعلين في الذي يُسرع من األعمال الرامية إلى تحييق االستدامة وإعاد

 المجتمع المدني.
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 -الترابية المناطقالمغرب، الصوت العالمي الُمعبر عن  -

 

عمدة مدينة الحسيمة،  ؛، بمدينة دوربان في جنوب إفريقيا، انتخاب السيد محمد بودرا2019نوفمبر  15تم يوم 

وهي أهم منظمة  المحلية المتحدة والحكوماتلمدن لرئيسا  ؛المحلية المجالسالجمعية المغربية لرؤساء رئيس 

منظمة  تعالجهاعالمية لتمثيل الجماعات الترابية في ما يخص مجموع األجندات الدولية للتنمية المستدامة التي 

 األمم المتحدة.

 تتويج الستراتيجية تدويل المنتخبين المغاربة 

من يحتفي المغرب اليوم بااللتزام الموطد لمنتخبيه المحليين في مجال الدبلوماسية الدولية للمدن والجهات 

لرئاسة  وعمدة مدينة الحسيمة المحلية المجالسالجمعية المغربية لرؤساء  خالل انتخاب محمد بودرا، رئيس

 المدن والحكومات المحلية المتحدة.

، خالل انعياد المؤتمر العالمي للمدن والحكومات 2019نوفمبر  15تم انتخاب السيد محمد بودرا رئيسا، في 

إفريييا لخالفة ب المحلية المجالسالجمعية المغربية لرؤساء  مرشحبمدينة دوربان وذلك باعتباره  ةالمحلية المتحد

( وهو يشغل اليوم منصب SALGAفريييا الجنوبية )السيد بركس تو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية لمنتخبي إ

 وزير منتدب للحكامة التعاونية في حكومة جمهورية جنوب إفريييا.

( في هذه الوظيفة السامية للمنظمة الدولية المرجعية للجماعات 2022-2019تدوم هذه الوالية ثالث سنوات )

مراء فيه، استراتيجية التدويل التي انتهجها المنتخبون الترابية العالمية، ويأتي هذا االنتخاب ليتوج، بنجاح ال 

 المغاربة.

 2009( في Africités -بدأ الشروع في نهج هذه االستراتيجية بتنظيم لياءات إفرييية مدن إفريييا )أفريستي 

ل وذلك بعد الوصو 2016سنة  COP22- 22كوب  أثناء  للمناخ خالل قمة المنتخبين المحليين والجهويين 2018و

(. وتسعى استراتيجية االنفتاح الدولي هذه إلى تحييق 2018إلى منصب نائب رئيس إفريييا لمنطية شمال إفريييا )

 اإلشعاع الدبلوماسي الدولي للمملكة.

تشكل هذه االستراتيجية فرصة سانحة لتنمية أشكال التعاون اإلجرائية نداً للند مع شركاء عالميين من شأنهم 

 توفير خبرة قطاعية مالئمة للتنمية المستدامة للمدن والجهات المغربية. 

د السادس، حفظه وفي األخير فإن هذه االستراتيجية التي تندرج بشكل مباشر في الرؤية الدولية لجاللة الملك محم

وذلك بفضل اتفاقيات  استفادة جماعات أخرى من جنوب العالم من الخبرة الترابية المغربيةهللا، تمكن أيضا من 

مع نظيراتها اإلفرييية  المحلية المجالسالجمعية المغربية لرؤساء التعاون والشراكة المبرمة من طرف 

 في الملحق(. المحلية المجالس الجمعية المغربية لرؤساءواألوروبية )انظر تيديم 

التي تضم المنتخبات  بالمغرب المنتخبات اإلفريقيات شبكةبتعزيز ظهور ليد سمح المؤتمر العالمي أيضا 

والحكومات للمدن وذلك في وقت يتم فيه النهوض بتنوع النوع وإدماج المرأة في الهيئات التيريرية  المغربيات

 من مناصب المجلس العالمي(. %30)على األقل  المحلية المتحدة

اه الرئيس بودرا عند ليذي أطاب الة للسياسة العالمية للمؤسسة بالخوفضال عن ذلك، تعززت هذه الركيزة األساسي

وأيضا المحلية المتحدة  والحكوماتالمدن دة بمساواة النوع في قيا بالنهوض تشبثه العميق هي أكد فيتنصيبه والذ

 في مواقفها الدولية. المنظمةناها بالنهوض بالحلول التي تتب

 المحلية المجالسالجمعية المغربية لرؤساء يسر ونائب رئيس ڱالسيد ياسين الداودي، عمدة وفي األخير تولى 

وذلك خالل الجمعية العامة للمنظمة  نائب الرئيس وأمين مال الصندوق العالمي لتنمية المدن منصب
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نوفمبر بمدينة دوربان على هامش  13المتخصصة في حلول تمويل التنمية المحلية المستدامة والتي انعيدت في 

 . لمدن والحكومات المحلية المتحدةلالمؤتمر العالمي 

 ق األجندة المحلية للعمل وللحلولبرنامج حملة موجٍه بصرامة إلى تحقي

حملة اعتمدت على مرتكزين اثنين  بحملة نموذجية،بة واألفارقة وقام اعتمد الرئيس بودرا على نظرائه المغار

 المحلية المتحدة والحكوماتلمدن ل وتُدمج مقترحات تفصيلة من أجل التعزيز الهيكلي واإلشعاع المؤسساتي

بالنسبة إلى  كما تمحورت الحملة أيضا حول اإلغناء الموضوعاتي للمواضيع التي تحملها المنظمة العالمية

 السنوات الثالث الُميبلة.

التي تشمل على الخصوص  هذه األجندة المحلية للعمل وللحلول «2030-2020عشرية إعمال »في زمن 

وبصفة أعم مدن وجهات العالم  المحلية المتحدة والحكوماتالمدن  المواضيع الكبرى مثل: تنويع مصادر تمويل

للمنتخبات والمنتخبين وانطالقة العمل بكيفية عميية في مجال جودة وجاهزية  والتيوية الهيكلية للجمعيات الوطنية

الخبرات في إطار الموارد البشرية العاملة في اإلدارات العمومية المحلية، والعمل على إدماج أفضل للجهات في 

ة، والنهوض بحلول ُمجِددة ييدمها االقتصاد والمالية االجتماعيين والتضامنيين والتعبئة من أجل ظمة الدولينالم

المناخ جندة ألالسيادة الغذائية للمناطق الترابية من أجل توفير الغذاء للمدن والجهات اليوم وغداً واندماج أقوى 

 . دةالمحلية المتح والحكوماتالمدن واالنتيال اإليكولوجي في أشغال 

 لخص ميترحات الحملة في الملحق(.)انظر م

 مؤتمر تميّز بالوحدة المقدسة  :2019المحلية المتحدة  والحكومات للمدنالمؤتمر العالمي 

من المشاركين الوافدين من العالم  3000أزيد من  المحلية المتحدة والحكوماتلمدن لجمع المؤتمر العالمي 

حد مع إدماج كافة ، وهو األمر الذي يبي ن مدى بأسره تنوع وثراء المنظمة العالمية ومدى تعييد الكالم بصوت ُمو 

ن المنظمة.-التمايزات السوسيو  ثيافية لمختلف الفروع التي تكو 

المحلية والحكومات  المدن النهوض بمقاربة تروم بعزم قيادة جماعية لرئاسةوسعيا من محمد بودرا إلى 

ً في كلمته  ر عن أمله في أن ينضمعب   المتحدة المترشحون اآلخرون ويتم إدماجهم في رئاسة المنظمة ُمصِرحا

 .مؤتمر الوحدة المقدسة هو بمثابة  2019مؤتمر بأن  منصب الرئاسة هأمام أعضاء المجلس العالمي الذين بوؤو

لألمم  المتحدة هكذا، تم تعيين السور متسهين، عمدة كازان ومرشح أورازيا مبعوثا خاصا لدى اللجنة االستشارية 

 (.UNACLAللسلطات المحلية )

كما تم تعيين عمدة برشلونة أداكالْو وعمدة لشبونة فرنندو مدينا، مرشح أوروبا، على التوالي مبعوثا خاصا 

 ألجندة التنمية لدى األمم المتحدة ومبعوثا خاصا للتنمية المحلية.

 ءأعضا 342المحلية المتحدة وانتخبت الجمعية العامة  قام المؤتمر العالمي أيضا بتجديد هيئات المدن والحكومات

 عضوا لمكتبها التنفيذي العالمي. 108للمجلس العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة و

على إثر ذلك تم انتخاب محمد بودرا وأعضاء الرئاسة المنضمين على الئحته الرابحة. وهكذا، فإن الرئاسة 

ن من التالية   أسماؤهم:المشتركة تتكو 

 عمدة سان خوسي، كوستاريكا، جوني أرايا؛ 
 كونيا، تركيا، أوغور إبراهيم ألطاي؛ عمدة 
 عمدة أوتريخت، هولندا، جان فان زانين؛ 
 عمدة كسيان، الصين، لي مينغويان؛ 
 عمدة بولوكواي، جنوب إفريييا، تيمبيسيل نكاديمنخ؛ 
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 عمدة باريس، فرنسا، آن هيدالغو. 

 الرئيس:ويتولى مسؤولية نيابة 

 أرمان بونيدي، عمدة واغادوكو، بصفته نائب الرئيس عن إفريييا؛ 
 تري ريثماهريني، عمدة سورابايا، بصفته نائب الرئيس عن آسيا. المحيط الهادي؛ 
 أوراسيا؛ بصفته نائب الرئيس عن، رئيس جمهورية ساخا، فأيسين نكوليي 
 أوروبا؛ بصفته نائب الرئيس عنكارلوس مرتينيز، عمدة صوريا،  
س اتحاد بلديات دامية ورئيس المدن والحكومات المحلية المتحدة للشرق األوسط وآسيا محمد سعدي، رئي 

 ؛الشرق األوسط وآسيا الغربية بصفته نائب الرئيس عن( MEWAالغربية )
 كريستيان دي كانديا، عمدة مونتيفيديو بصفته نائب الرئيس عن أمريكا الالتينية؛ 
أمريكا  بصفته نائب الرئيس عنFCM  شار بلدي بالبلدية اإلقليمية لهاليفاكس ورئيس بيل كارنستن، مست 

 الشمالية؛
 متروبوليس؛لرئيس  ابصفته نائبميخييل مولر، عمدة برلين ورئيس متروبوليس  
( CONGOREورادو مورينو، رئيس كنسورسيوم الحكومات اإلقليمية المستيلة لإلكوادور )خبابلو  

 لرئيس منتدى الجهات.بصفته نائبا 

ن أمانة مال  من عمدة كيتشينسر بيري فرابانوفيك وعمدة إيريغا مدلين  المدن والحكومات المحلية المتحدة وتتكو 

 بي الفيدوركزمان.

السياسي الذي سيسهر على توجيه المنظمة العالمية خالل السنوات الثالث اليادمة، وذلك بالدعم هذا هو الفريق 

ه للفروع اإلقليمية والفروع المركزية واإلقليمية للجمعيات الوطنية وكذلك رئيسات ورؤساء الذي ال مناص من

لمدن والحكومات المحلية المتحدة وأعضاء اللجن ومجموعات العمل والمنتديات والمجموعات الممارسة التابعة ل

 نية للمؤسسة.وكل ذلك يُشكل المجموعة الغ

 السيرة الذاتية: محمد بودرا

 مدينة الحسيمةعمدة 

 رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية  

 المدن والحكومات المحلية المتحدة نائب رئيس  

 م من أجل الديمقراطية المحليةاالتز

، 2003محمد بودرا دكتور في الطب ومختص في طب األشعة )راديولوجيا(، قضى كل مساره المهني، إلى غاية 

وأمام غياب إطار معي ن  1997بمنطية الريف الشرقي المغربي حيث ما زال يعيش إلى اليوم. خالل انتخابات سنة 

لإلدارة المحلية ومن أجل توفير الخدمات العمومية المحلية وأمام تصاعد احتجاجات السكان ضد اختيارات 

 العمدة آنذاك قرر محمد بودرا خوض غمار السياسة وأصبح مستشارا بلديا في المعارضة.

 ة الحسيمة.، تم انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي وأصبح عمدة مدين2003في سنة 

أدى به ميله إلى تفويض المسؤوليات وتياسمها داخل الهيئات التي يترأسها إلى االعتراف بخصاله كوسيط يؤمن 

 بمزايا التوافق المستنير بعيدا عن المواقف المتَحِزبَة.

كتور كان الد 2004في الوقت الذي كانت فيه مدينة الحسيمة تعاني من ويالت هزة أرضية ُمدمرة وقاتلة سنة 

الترابية األكثر تضرراً خاصة  محمد بودرا في الصفوف األمامية لتدبير األزمة وتنظيم التضامن مع المناطق

 روية والمعزولة باإلقليم.منها المناطق الي
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ومن أجل تجسيد العمل العمومي المحلي وإضفاء مصداقية عليه، شرع في عهد جديد للتدبير البلدي من خالل 

البنيات التحتية المستدامة )النفايات، الماء والتطهير، تدبير الساحل( من أجل توفير خدمة  االستثمار في مجال

 ذات جودة في مستوى حاجيات السكان.

 ولة وأعاد ربط الحوار مع السلطات الالممركزة وهوالت التعاون مع الجهة والدكوهكذا قام أيضا بتجديد بروتو

انات االندماج هبة لراجتضافية من أجل االسإمكانيات إتفاوض بشأن المنطية المعزولة من الاألمر الذي مكن 

 نطية.مطني الااالجتماعي، االقتصادي والثيافي لمو

-وأصبح فضال عن ذلك رئيسا لجهة تازة 2015أعيد انتخاب محمد بودرا بأغلبية مطلية عمدة للحسيمة سنة 

 (.2016-2011برلمانيا بمجلس النواب )(، وفي نفس الفترة انتُخب 2015-2009تاونات ) -الحسيمة

إلى  2016بذلك اكتسب محمد بودرا معرفة تامة بخبايا السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو األمر الذي قاده سنة 

برئاسة الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية وهي  2022اختياره من طرف نظرائه لييوم إلى غاية سنة 

 من عمداء الجماعات بالبلد. 1503والتي تضم  2013ها سنة الجمعية التي تم تأسيس

 التزام من أجل تدويل المناطق الترابية

وهو دستور غير  «الجهوية المتيدمة»، يشجع 2011في الوقت الذي وضعت فيه الدولة دستورا جديدا، سنة 

ودرا بمد أعطى مح ية،زية تطبييدة لالمركح خطاطة جديمسبوق من حيث مداه، وأصدرت قوانين تنظيمية تيتر

ية، داذلك لوعيه بمدى ثراء اإلسهامات التينية، االقتصانطالقة ورش تدويل ]نشاط[ الفاعلين المحليين المغاربة و

أشكال التعاون الدولي واإلقليمي في مرحلة مفصلية من تاريخ والدبلوماسية المتأتية من  الثيافيةالمالية، 

 الجماعات الترابية المغربية.

-ARLEM( )2010متوسطية ) -شغل خالل واليتين منصب نائب رئيس الجمعية الجهوية والمحلية األوروهكذا 

ونيابة  لمدن والحكومات المحلية المتحدة متوسطي ل -( ورئاسة المجلس السياسي للجنة األورو2012/2017-2019

هوية ألوروبا وكان عضوا في متوسطية لمجلس السلطات المحلية والج -رئيس اللجنة الدائمة للشراكة األورو

 (.CIFAL-UNITARاللجنة العلمية للمركز الدولي لتكوين السلطات المحلية )

ساهم محمد بودرا، بروح من استمرارية مكاسب والتزامات الفاعلين المحليين، على الصعيد المغربي واإلفرييي، 

على إثر اليمة العالمية  ةمعتمدفي النهوض بأعمال خارطة طريق مراكش من أجل توطين مالية المناخ ال

ولية للمدن دشبكة  24 مجموعمن طرف  COP22 -22كوب  للمنتخبين المحليين والجهويين من أجل المناخ

شراكة مع المديرية  الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعيةهذا النحو، أطلق باسم  وعلىوالجهات الُمَمثلة. 

غرب والصندوق العالمي لتنمية المدن وجمعيات الجهات بالمزارة الداخلية لومة للجماعات المحلية التابعة االع

المناخ دون الوطنية الذي يرمي إلى تمكين الجماعات المغربية من منصة الخبرة الخاص بمالية  جوبرنام

 المخصصة جل إعداد وتمويل مشاريع الجماعاتلهندسة المالية من أريق مخصص في اات المنسية ومن فللخدم

انطالقة المشروع أثار المشروع اهتمام العديد من الشركاء في  منذ .من آثار التغيرات المناخية لتكيف والتخفيفل

 .ترسانة المشروع استنساخاإلفرييية التي ترغب في  والبلدانالتنمية 

، نائبة لرئيس المدن 2018عمل كذلك على أن تصبح الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية سنة 

 نوفمبروالحكومات المحلية المتحدة إلفريييا بالنسبة إلقليم شمال إفريييا، في الوقت الذي استيبل فيه المغرب في 

وهو رقم قياسي ال  -مشارك 8000، للمرة الثانية، اليمة اإلفرييية لمدن إفريييا. واحتفل بما ييرب من 2018

 ليمة المرجعية بالنسبة للفاعلين المحليين األفارقة وشركائهم. سنة على هذه ا 20بمرور  -يُضاَهى

بهذه المناسبة، وقع المغرب، بانسجام مع وضعه كرائد قاري بالنسبة لالمركزية، اتفاقيات تعاون، ندا للند، مع 

إفريييا مجموعة واسعة من الجمعيات الوطنية لمنتخبين أفارقة، لكن مع لجنة االتحاد االقتصادي والنيدي لغرب 

 كذلك، بحضور العديد من الوزراء حول رهانات الولوج المستدام للجماعات الترابية إلى التمويل.
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التي تم وضعها في التدبير المحلي وإضفاء الطابع الدائم عليها، شراكة  بالتجديداتوقع المغرب، وعيا منه 

لدى المنتخبين المغاربة، بنشر برنامج  خاصة مع شبكة المناطق الترابية لالقتصاد التضامني من أجل الييام،

 تشجيع الحلول التحويلية المنبثية عن االقتصاد والمالية االجتماعيين التضامنيين والمدِمجين.

، عبر الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، البلد الوحيد غير األوروبي 2019أخيراً، اعتُبر المغرب سنة 

وضع شريك في الديميراطية المحلية لدى مؤتمر السلطات المحلية واإلقليمية إلى يومنا هذا الذي حصل على 

 لمجلس أوروبا، وهو مبدأ أساسي يشكل ويُرِشد التوجه والعمل السياسيين لمحمد بودرا منذ بداياته.

تعود  ، استجابة لنداء نظرائه من األفارقة، ولتكملة الوالية المزدوجة لثالث سنوات التي2019أعلن في يوليوز 

إلى اليارة، ترشحه باسم الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، عن إفريييا لرئاسة المدن والحكومات 

 المحلية المتحدة.   

ألجندة محلية للعمل في دوربان، بإفريييا الجنوبية، وبعد حملة تمي زت بالعرض المفصل  2019نوفمبر  15يوم 

 ومات المحلية المتحدة بالعالم من لدن نظرائه من المجلس العالمي.، انتخب رئيسا للمدن والحكوللحلول

 ملخص برنامج الحملة لرئاسة المدن والحكومات المحلية المتحدة

 يتناول البرنامج الذي َحَمله الرئيس محمد بودرا 

(، يتناول www.ampcc.ma -)وهو متوفر بتفصيل على موقع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية 

 جانبين: 

 يشمل: جانب تقوية هيكلية وإشعاع مؤسساتي للمدن والحكومات المحلية المتحدة 

 تنظيم تنسيق أفضل بين األمانة العالمية والفروع اإلقليمية السبعة،  
 تيوية الجمعيات الوطنية هيكليا، 
، بمنح مزيد من التفويض والتعبئة للشركاء في الرئاسة ونواب إعطاء بُعد جماعي للرئاسة 

 الرئيس،
 تنويع مصادر تمويل المنظمة العالمية، 
إطالق ورشة لتثمين المعطيات وجعل المدن والحكومات المحلية المتحدة مرجعا للمعلومات  

 بخصوص مدن  وأقاليم العالم،
ومات المحلية والجهوية الذي يضم كبريات للحك فرقة العمل العالميةضمان االنتيال المؤسساتي  

الشبكات الدولية الموضوعاتية للمدن والجهات، التي تيوم فيها المدن والحكومات المحلية 

 المتحدة بدور األمانة،
التجديد من خالل إحداث جائزة لإلدماج العمودي تُمنح للدولة التي نهجت سياسة للتجديد في  

 مجال الالمركزية،
للجهات/األقاليم داخل هيئات المدن والحكومات المحلية المتحدة، وتيوية الييظة إدماٌج أفضل  

بخصوص االنتهاكات التي تعرضت لها اإلدارة الحرة للجماعات الترابية وكذا وضع المنتخبين 

 في ممارسة وظائفهم.
 جانب لإلغناء الموضوعاتي يشمل: 

داخل الوطن والتنمية االقتصادية تعزيز االستراتيجيات بخصوص المواضيع الكبرى للتمويل  

 المحلية المستدامة،
 فتح فرع خاص للمدن والحكومات المحلية المتحدة حول المناخ واالنتيال اإليكولوجي، 
 إعطاء إشارة انطالق النياش حول جودة وجاهزية الموارد البشرية الخبيرة في الجماعات. 

 

 

http://www.ampcc.ma/
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ل الموضوعات: « موجتان لعمل المدن والحكومات المحلية المتحدة»  تُكم ِ

النهوض بالخطاطات الجديدة للسياسة المحلية المستوحاة من االقتصاد ومن المالية االجتماعية  

 والتضامنية، 

 تشجيع النياش والعمل بخصوص السيادة الغذائية: تغذية المدن اليوم وغداً. 

 بية لرؤساء المجالس الجماعية التزامات الجمعية المغر

 في إطار رئاسته، التزمت الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بما يلي:

وضع رهن اإلشارة لوسائل دبلوماسية وللخبرة التي ساهم بها الرئيس وفرييه لدعم عمل األمانة  

 العالمية؛
 الجهوية، تكملة لألجندات الدولية؛الحضور الفعلي للرئاسة في األوقات الرئيسية لألجندات  
التشاور والحوار عن كثب من العمل )الجمعيات الوطنية والفروع الجهوية( في ارتباط مع دعم الحوار  

 السياسي مع الحكومات المركزية واللجان الجهوية؛
 سياسة إفرييية موطدة لتيوية سلطة العمل اليارية والنهوض برؤيتها وبحلولها المستدامة؛ 
وء إلى سلطة التأثير واإلقناع المغربي لدى الشركاء في التنمية وكبار المانحين والمحسنين لفائدة اللج 

 المدن والحكومات المحلية المتحدة.

 www.ampcc.ma -بخصوص الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية

هي التمثيل السياسي واإلداري لرؤساء المجالس الجماعية جماعية الجمعية المغربية لرؤساء المجالس ال

 .2011لتعزيز العمل الجماعي الذي كّرسه دستور للمملكة. ويعود إحداثها إلى اإلرادة الملكية السامية 

، ييع ميرها في مدينة الرباط، وهي تواكب وتساعد وتدعم المجالس الجماعية 2013تأسست هذه الجمعية في مايو 

 إنجاز سياساتها التنموية، في سياق يتميز بغليان شديد.في 

تشكلت كذلك على مر السنين، منذ إحداثها، كُممفِصل أساسي لتدويل أعضائها، على الخصوص عبر الييام في 

مشارك من اليارة اإلفرييية ومن قارات  8000بتنظيم قمة المدن اإلفرييية التي جمعت ما ييرب من  2018نوفمبر 

 أخرى.

شرعت كذلك في أنماط من التعاون ندا للند مع منظمات إفرييية ودولية من خالل التوقيع على اتفاقيات للتعاون 

 وشراكات استراتيجية ثنائية مع:

o جمعيات النظراء من بوركينا فاسو ومن الكونغو ومن مدغشير؛ 

o منظمات موضوعاتية مثل شبكة الجماعات الترابية لالقتصاد التضامني؛ 
o إفرييي؛ -جماعات الترابية لالتحاد االقتصادي والنيدي الغربمجلس ال 
o  ائتالفات إقليمية مثل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية للمجلس األوروبي الذي يعتبر المغرب فيه

 من أجلأول بلد، خارج البلدان األوروبية، الذي حصل حتى أيامنا هذه على وضع شريك 

 لديميراطية المحلية.ا
 

 www.cglu.org -ن والحكومات المحلية المتحدةبخصوص المد

من اندماج عدة ديناميات ومؤسسات للحركة  2004تمثل المدن والحكومات المحلية المتحدة، التي أحدثت سنة 

مليار  5من سكان العالم، أي  %70من جمعيات الحكومات المحلية والجهوية و 175البلدية الدولية، تمثل اليوم 

 بلدا. 140( منبثية عن Métropolesمدينة وجهة ومدن كبرى ) 240 000شخص في 

http://www.ampcc.ma/
http://www.cglu.org/
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 :مهمتها

د والمدافع عن االستيالل المحلي والجهوي الديميراطي والنهوض بييمه وأهدافه ومصالحه » هي الصوت الموح 

 «عبر التعاون بين الحكومات المحلية وداخل المجموعة الدولية.

 تتوفر المدن والحكومات المحلية المتحدة على خطة عمل تتمثل محاورها الرئيسية في ما يلي:

 الرفع من مكانة تأثير الحكومات المحلية والجهوية وجمعياتها في الحكامة العالمية؛ 

جعل المدن والحكومات المحلية المتحدة المصدر الرئيسي للدعم بالنسبة للجماعات الترابية الفعالة  

 الُمجِددة، اليريبة من مواطنيها؛و
 جعل المدن والحكومات المحلية المتحدة منظمة عالمية فعالة وديميراطية. 

 االتصال الصحفي

 rajaa.charifi@brandimage.ma -444 887 679 +212:  رجاء الشريفي

   

       

  

 

 

 

 

 

mailto:rajaa.charifi@brandimage.ma

