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» إن قارتنــا ال يعوزهــا الطمــوح وال اإلرادة الالزمــة لذلــك، بقــدر مــا 
هــي فــي حاجــة إلى بلــورة أشــكال تنظيميــة جماعية جديــدة إلدارة 
ــذي يحكــم  ــة وتدبيرهــا. وذلكــم هــو المنطــق ال المجــاالت الترابي
اختيارنــا للجهويــة المتقدمــة محــورا لنموذجنا التنمــوي االقتصادي.

فالجهويــة المتقدمــة ليســت مجــرد تدبيــر ترابــي أو إداري، بــل هــي 
تجســيد فعلــي إلرادة قويــة علــى تجديــد بنيــات الدولــة وتحديثهــا، 
ــة،  ــا الترابي ــة لمجاالتن ــة المندمج ــم التنمي ــد دعائ ــن توطي ــا يضم بم
ومــن تــم تجميــع طاقــات كافــة الفاعليــن حــول مشــروع ينخــرط فيــه 

الجميــع «.

ــك محمــد الســادس  ــة المل مقتطــف مــن نــص الرســالة الســامية التــي وجههــا جالل
ــة،  ــا المنعقــد بالداخل ــدورة الرابعــة لمنتــدى كرانــس مونتان إلــى المشــاركين فــي ال

16 مــارس 2018.

جاللة الملك محمد السادس

» الجهوية المتقدمة ليست 
مجرد تدبير ترابي أو إداري، 

بل هي تجسيد فعلي إلرادة 
قوية على تجديد بنيات الدولة 

وتحديثها، بما يضمن توطيد 
دعائم التنمية المندمجة 

لمجاالتنا الترابية «



رسالة الحملة
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مــن خــالل هــذا الكتيــب، أتمنــى التوجــه مباشــرة إلــى كل واحــد)ة( منكــم مــن أجــل تقديــم تفاصيــل الخلفية 
ــة  ــس الجماعي ــاء/ات المجال ــة لرؤس ــة المغربي ــاء الجمعي ــوع أعض ــي مجم ــي ومع ــت ب ــي دفع ــروح الت وال
)ج.م.ر.م.ج( فــي إطــار الترشــيح الرســمي لرئاســة المنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة.

ــة للمــدن والحكومــات  ــة التنفيذي ــر هــذا الترشــيج نتيجــة لســيرورة انتخــاب ج.م.ر.م.ج مــن طــرف اللجن يعتب
المحليــة المتحــدة افريقيــا كممثــل رســمي للقــارة. وهــو الوضــع الــذي تــم الحســم فيــه خــالل االجتمــاع 
االســتثنائي المنعقــد فــي ليبروفيــل بتاريــخ 26 يوليــوز الماضــي. كمــا أنــه يقــع بوضــوح ضمــن اســتمرارية 
تقليــد مــدة االنتــداب المزدوجــة المحــددة فــي 3 ســنوات الــذي دأبــت عليــه المنظمــة العالميــة منــذ 

تأسيســها والــذي يمنــح لمختلــف الفــروع اإلقليميــة التــي تأهلــت لرئاســة. 

ــل  ــن أج ــك م ــارة، وذل ــيح الق ــرف ترش ــم لش ــزون بحمله ــورون ومعت ــوم فخ ــم الي ــة ه ــاء المغارب كل األعض
 Parks( ــارك طــو ــس ب ــا تحــت إشــراف الرئي ــم النهــوض به ــي ت ــاء التوجهــات واألنشــطة الت ــة وإغن مواكب

.)Tau

نتعهــد هنــا ونلتــزم أمامكــم برفــع تحــدي ورش التحــول وتقويــة وترســيخ األبعــاد االســتراتيجية منهــا 
والمؤسســاتية والعمليــة لمنظمتنــا الرائدة.

ــك  ــم، وذل ــى جانبك ــا إل ــا لتعبئتن ــادا وأساس ــكل عم ــة تش ــاهماتكم اإلرادوي ــم ومس ــم وانخراطك إن دعمك
مــن أجــل حفــز وتقويــة عالقــات التعــاون والتضامــن واإلغنــاء المتبــادل بيــن ممارســاتنا وسياســاتنا 

ــة.  ــة والجماعي الفردي

فــي هــذا الوقــت بالــذات ومــع تطــور مفاهيــم وبراديغمــات جديــدة مثــل »براديغــم التوطيــن المحلــي«، 
ــك  ــد عنهــا – ولكــن كذل ــي تتول ــن القــوة الت ــدة وموازي ــا بعمــق التطلعــات والمنافســات الجدي ــا من ووعي
الفــرص التــي تدخرهــا – ألتــزم شــخصيا بضمــان وحــدة مواقفنــا فــي احتــرام تــام لتنوعنــا الــذي يشــكل 

رأســمالنا البشــري واالجتماعــي والثقافــي والسياســي.

ــم  ــت تقدي ــس الوق ــي نف ــا، وف ــا ومطالب ــن مبادءن ــاع ع ــا للدف ــي عالي ــع صوت ــأن أرف ــد ب ــا أتعه كم
مقترحاتنــا والتزاماتنــا وابتكاراتنــا لمخاطبينــا ولشــركاءنا.

إن التحالفــات الدائمــة والمســتدامة التــي عقدناهــا مــع الفاعليــن الدولييــن األساســيين تشــكل عنصــر جــذب 
وعالمــة مميــزة لمؤسســتنا : هــذه الديناميــة القويــة التــي تــزاوج بيــن النفــس السياســي والموضوعاتــي 

والتقنــي ستشــكل ال محالــة واحــدة مــن بيــن أعمــدة حصيلــة مــدة انتدابنــا.

نموذج من الوحدة والتعاون واالندماج العمودي منع واألفقي
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إن اختيــار المغــرب الحتضــان مؤتمــر المــدن والحكومــات المحليــة اإلفريقيــة )2018-2009( لمرتيــن، 
وكذلــك المؤتمــر العالمــي الرابــع للمنظمــة العالميــة م.ح.م.م )2013( فــي نفــس الوقــت الــذي كان يتــم 
فيــه تخليــد مئويــة هــذه المنظمــة، وكذلــك احتضــان المؤتمــر العالمــي للمنتخبيــن المحلييــن والجهوييــن 
ــا تعطــي الدليــل علــى قدرتهــا  ــاخ )2016( خــالل الكــوب 22 بمراكــش، يؤكــد أن افريقي مــن أجــل المن
علــى منــح نمــوذج يمكــن تقديمــه علــى المســتوى الدولــي لجماعاتنــا المنتميــة لــدول فــي طريــق 

النمــو وكذلــك لجــودة االندمــاج العمــودي الــذي نجحــت فيــه بالدنــا

لقــد تمكنــا مــن تطويــر سياســة وآليــات الحــوار والتشــاور الوطنــي حــول الالمركزيــة التــي تعتبــر مــن بيــن 
ــي  ــت ف ــة ال زال ــذه السياس ــت ه ــارة. وإذا كان ــتوى الق ــى مس ــا عل ــم تحقيقه ــي ت ــبات الت ــم المكتس أه
طــور البنــاء وفــي البحــث عــن الطابــع الــذي ســيميزها والمنهجيــة التــي ســتعتمدها فــي تحديــد وإعمــال 
الالمركزيــة »المعاصــرة«، فــي زمــن الســرعة واالســتعجالية، فإنهــا وبقــدر مــا عليهــا االنطــالق مــن النمــاذج 
التقليديــة التــي طورتهــا البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والتــي تتوفــر علــى مئــات الســنوات مــن المكتســبات 

فــي مجــال هيكلــة اإلدارات المركزيــة والمحليــة، فهــي مطالبــة باالبتــكار واإلبــداع.

لهــذا الســبب، حرصــت شــخصيا، وحتــى قبــل وضــع ملــف الترشــيح، مــن الحصــول علــى دعــم واضــح وقــوي 
مــن طــرف الســلطات الحكوميــة المغربيــة لنتمكــن مســتقبال مــن تقويــة ديناميــات الحــوار والتشــاور 

بيــن المنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة والــدول المتطوعــة. 

هــذا، وبصفتــي رئيســا للجمعيــة المغربيــة لرؤســاء المجالــس الجماعيــة، وهــي الجمعيــة التــي تضمــن 
اليــوم الوحــدة المغربيــة للجماعــات المحليــة رغــم اختــالف التوجهــات السياســية والحزبيــة، والتــي تشــكل 

8th Africities Summit, Marrakesh, 2018 



» ستسعى هذه األجندة إلى تقوية 
القدرة على الفعل، الفردي منه 

والجماعي، والعمل على التواصل بينهم 
وبين الشركاء األساسيين المنوطة 

بهم برمجة وتفعيل وتمويل السياسات 

واالستراتجيات وخطط العمل «
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فضــاء للوســاطة واإلجمــاع الــذي أهلهــا إلــى احتــالل رئاســة منظمــة المــدن والحكومــات المحليــة 
المتحــدة.

والجديــر بالذكــر، أن مجمــوع الجمعيــات المغربيــة للمنتخبيــن وللمنظمــات علــى المســتوى الترابــي تدعــم 
ترشــيحنا، إضافــة إلــى رؤســاء البلديــات ورؤســاء الجهــات المنتميــن لمختلــف األحــزاب السياســية المغربيــة، 
والذيــن يعطــون بذلــك الدليــل علــى وحــدة االلتــزام الوطنــي الــذي يعلــو فــوق تنــوع انتداباتنــا 

ــية. ــا السياس ــؤولياتنا وانتماءاتن ومس

المدن المتوسطة أكثر اندماجا ومعروفة بشكل أفضل

)CGLU( التزامنا الصريح بالعمل على التقوية المؤسساتية والهيكلية للمنظمة

انطالقــا مــن مســؤوليتي كرئيــس  جماعــة مدينــة الحســيمة، وهــي مدينــة متوســطة فــي شــمال المغــرب، 
اختــارت افريقيــا أن تؤكــد للمنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة أهميــة التنــوع الــذي 
تعرفــه المجموعــة العالميــة للجماعــات الترابيــة ولالعتــراف بــأن المــدن المتوســطة تمثــل اليــوم فاعــال 

أساســيا فــي المجــال الحضــري، ليــس فقــط علــى مســتوى افريقيــا بــل علــى المســتوى العالمــي.
مــن هنــا، يتخــذ انتخــاب عمــدة مدينــة افريقيــة متوســطة كرئيــس للمنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات 
المحليــة المتحــدة طابعــا مميــزا. إنــه اختيــار يؤكــد عمليــا حــرص وإرادة منظمتنــا العالميــة علــى االنســجام 
مــع التزامنــا والتــزام المجموعــة الدوليــة فــي األخــذ بعيــن االعتبــار لــكل فــرد ولــكل جماعــة كيفمــا كان 

حجمهــا. 

ــدن  ــدى الم ــى رأس منت ــد عل ــاون، يوج ــة شفش ــدة مدين ــفياني، عم ــد الس ــيد محم ــر الس ــرب، وعب إن المغ
المتوســطة للمنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة، وهــو مــا يمنــح دعمــا وقــوة فــي 

ــة.  ــزام بالترافــع حــول هــذا الشــق للمنظمــة العالمي االلت

كعمــدة لمدينــة الحســيمة، أتوقــف يوميــا عنــد طبيعــة الصعوبــات التــي تواجــه المــدن المتوســطة للقيــام 
بدورهــا المحــوري فــي تقديــم الخدمــات لســاكنتها وللســاكنة المقيمــة بضواحيهــا وأساســا فــي المجــال 

الشــبه-قروي.
إن المــدن المتوســطة تشــكل قطــب التــوازن ضمــن هيكلــة المؤسســات البشــرية بصفتهــا فضــاء للوســاطة 
ــا بيــن المناطــق القرويــة والمــدن الصغــرى مــن جهــة، والمــدن والجهــات الحضريــة الكبيــرة  وجســرا عضوي

مــن جهــة أخــرى.

إن التوعيــة بالــدور االســتراتيجي للمــدن المتوســطة فــي تحقيــق التــوازن الحضــري العالمــي، وإثــارة 
انتبــاه الحكومــات الوطنيــة والمجموعــة الدوليــة إلــى األهميــة القصــوى التــي يجــب ايالؤهــا إلــى هــذا 
الجانــب الخــاص فــي منظومــة المؤسســات البشــرية التــي ظلــت مهملــة إلــى يومنــا هــذا، ليســاهم فــي 

منــح ترشــيحي مــن طــرف القــارة اإلفريقيــة معنــى خــاص ويمنحــه طابعــا مميــزا.

بهــذه الخلفيــة وبهــذه الــروح، أعبــر عــن التزامــي هنــا علــى احتــرام األدوار والمهــام كمــا وردت فــي دفتــر 
.)CGLU( التحمــالت الخــاص برئاســة المنظمــة

ــر العمــل فــي إطــار  ــى تطوي ــق، سأشــارك بقــوة فــي أنشــطة المنظمــة، وسأســعى إل مــن هــذا المنطل
ــادة والحكامــة  ــى النهــوض بالري ــف الشــركاء، كمــا ســأحرص عل الشــبكات، وداخــل المنظمــة ومــع مختل

ــة. ــدة للمنظم الجي

ــة  ــل المنظمــة العالمي ــي بذلهــا مــن ســبقوني حتــى تحت ــة المجهــودات الت إننــي مصمــم علــى مواصل
للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة المكانــة الجديــرة بهــا ضمــن المنظومــة العالميــة للحكامــة 

وحتــى يصــل رأي قــادة الحكومــات المحليــة واإلقليميــة إلــى طاولــة المفاوضــات الدوليــة. 
فــي هــذا اإلطــار، سأشــتغل رفقــة زمالئــي فــي رئاســة المنظمــة علــى تقويــة االنســجام فــي أنشــطة 
الجمعيــة العالميــة وفرقــة العمــل العالميــة للحكومــات المحليــة واإلقليميــة، وكــذا علــى توســيع 
دائــرة التأثيــر خصوصــا داخــل أجهــزة األمــم المتحــدة، ومــع مجمــوع الشــركاء التقنييــن والمالييــن وذلــك 

حتــى يكــون لتوجهاتنــا السياســية فائــدة وقــدرة علــى التأثيــر فــي النتائــج والخدمــات الخاصــة بنــا. 

5th UCLG World Congress, Bogota 2016
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بدعــم صريــح وبمشــاركة نشــيطة للرؤســاء المنتدبيــن ونــواب الرؤســاء، وبتعــاون مــع مختلــف الفــروع 
ــذي  ــع ال ــة الموق ــل المنظم ــل أن تحت ــن أج ــدي م ــارى جه ــأبذل قص ــة، س ــركاء المنظم ــاء وش واألعض
تســتحقه كإطــار مرجعــي مهــم مــن أجــل تجديــد وضــخ روح جديــدة فــي الديمقراطيــة المحليــة وفــي 
الفعــل المحلــي الــذي يتوخــى تحقيــق التنميــة المســتدامة وتجديــد ثقافــة الشــراكة العالميــة مــن 
ــنداي  ــل س ــار عم ــس، إط ــاق باري ــل اتف ــة مث ــا الموازي ــتدامة وأجنداته ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــل تحقي أج

ــدة. ــة الجدي ــدة الحضري ــا واألجن وبرنامــج أديــس أباب

لهــذا، ســتمنح لمنظمتنــا قــوة جديــدة ســتمكنها ال محالــة مــن تســجيل حضــور مميــز فــي النقاشــات الدوليــة 
ــف  ــي مختل ــة ف ــات الترابي ــدن والجماع ــا الم ــي تحمله ــكارات الت ــة باالبت ــطة المهتم ــة األنش ــي موج وف
ــت  ــا تم ــر، كم ــرس بالنظي ــارب والتم ــادل التج ــق بتب ــا يتعل ــك فيم ــر وكذل ــع التغيي ــطة ورواف ــن األنش ميادي

ــا .  اإلشــارة إليــه فــي النقــاط الخاصــة بحملتن

إن مــدة االنتــداب مــن 2019 إلــى 2022، ســتكون مــدة لتحقيــق التغيــر المنشــود للمنظمــة : مــن منظمــة 
للدفــاع عــن الحكومــات المحليــة واإلقليميــة، والترافــع مــن أجــل االعتــراف الفعلــي بدورهــا فــي المجتمــع 
وفــي التنميــة إلــى مــدة انتــداب تظهــر فيهــا بوضــوح وبشــكل جلــي السياســات المتبعــة والمؤهالت 

المتوفــرة للمــدن واألقاليــم فــي إيجــاد حلــول للمشــاكل العامــة. 
»أجنــدة عمــل وحلــول مــن أجــل التغييــر« تشــكل محــورا عرضانيــا لمــدة االنتــداب، وذلــك مــن خــالل 
اآلليــات واألدوات الموضوعــة رهــن إشــارة األعضــاء ســواء منهــم كأفــراد أو كحــكام، أو كفــروع 

إقليميــة أو موضوعاتيــة.

من أجل النهوض بأجندة عمل وحلول

ــي،  ــه والجماع ــردي من ــل، الف ــى الفع ــدرة عل ــة الق ــى تقوي ــا إل ــن أهدافه ــدة ضم ــذه األجن ــعى ه ستس
والعمــل علــى التواصــل بينهــم وبيــن الشــركاء األساســيين المنوطــة بهــم برمجــة وتفعيــل وتمويــل 

السياســات واالســتراتجيات وخطــط العمــل. 

ســواء تعلــق األمــر بالتغيــر المناخــي أو تدبيــر قضايــا الهجــرة أو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وتجديــد 
النظــم األيكولوجيــة والهندســة التمويليــة وتنميــة االقتصــاد المحلــي المســتدام وتعبئــة الشــباب والنهــوض 
بأوضــاع المــرأة، أو الدعــم االســتراتيجي للتعــاون والتحالفــات النــد للنــد أو تلــك المتعــددة األطــراف أ 
والتعــاون الدولــي المتعــدد األطــراف، التــي تعتبــر عناصــر ضروريــة لحفــظ األمــن والســالم بيــن الشــعوب، 
الدولــي منــه أو المحلــي، ســأحرص علــى تطويــر منجزاتنــا ومقترحاتنــا ونماذجنــا الغنيــة بتنوعهــا 

ــة وبنجاعتهــا. وبقدرتهــا اإلبتكاري

مــن هــذا المنطلــق، قامــت الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء المجالــس الجماعيــة علــى بعــث عــدد مــن الوفــود 
ــا،  ــر برنامــج حملتن ــل الشــروع فــي تحري ــك قب ــة، وذل ــواب الرؤســاء للقــاء بالفــروع اإلقليمي ــة مــن ن المكون
ــول والفــرص،  ــات والحل ــى الحاجي ــى الحساســيات والتعــرف عل ــالع عل ــة جمــع اآلراء واالط متوخي
الخاصــة منهــا والعرضانيــة، التــي يرتئيهــا األعضــاء خدمــة لمســتقبل المنظمــة وخطــة عملهــا 

ــة.  القادم

إن هــذا العمــل القائــم علــى االندمــاج الممنهــج، واالقتــراح المعتمــد علــى الخبــرة، واالنصــات 
اإليجابــي والحوصلــة المحترمــة لالختــالف بيــن مــن يتحــدون فــي تنوعهــم، هــو مــا ســأحرص 
ــة للمــدن  ــداب اإلفريقــي لرئاســة المنظمــة العالمي ــة لالنت ــا للمــدة الثاني ــه عالمــة وإرث ــى جعل عل

والحكومــات المحليــة المتحــدة التــي أتقــدم اليــوم بالترشــح لهــا. 

لــكل هــذه األســباب، أتقــدم بترشــيحي للرئاســة العالميــة لمنظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة، 
اقتناعــا منــي بأننــا مجتمعيــن وبتعــاون كل واحــد منــا، ســننجح فــي رفــع رايتهــا عاليــا.

مع تقديري

Habitat III Conference, Quito, 2016
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تقوية ودعم الحوار العملي مع مستويات التدخل وطنيا وجهويا
من خالل تنسيق أفضل بين :

- األمانة العالمية وأجنداتها الدولية، األولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية،
- الفروع اإلقليمية وأنشطة الجمعيات والمنظمات الوطنية.

يتعلــق األمــر بالقيــام بعمــل دقيــق مــن أجــل تحديــد خريطــة االحتياجــات والفــرص )خصوصــا علــى مســتوى الجمعيــات 
والمنظمــات الوطنيــة(، لتســهيل عمليــة التشــبيك مــع المنظمــات حســب تخصصهــا وتوزيعهــا الجغرافــي، التابعــة 

ــة عــادة. ــة الدولي ــي تتعامــل معهــا األمان ــة الت ــة واإلقليمي ــات المؤسســات الدولي لكبري
ــام بــه بشــكل دقيــق ومنظــم مــن طــرف المنظمــة العالميــة للمــدن  إن إنجــاز هــذه الخريطــة، والــذي لــم يســبق القي
والحكومــات المحليــة المتحــدة ســيمكن مــن تحديــد اســتراتيجيات التأثيــر لألمانــة العالميــة وذلــك مــن أجــل دعــم التدخــل 
ــي  ــن المحل ــات التوطي ــم آلي ــة وتنظي ــل التجرب ــهيل نق ــل تس ــن أج ــك م ــي، وكذل ــي والوطن ــتوى اإلقليم ــى المس عل

للسياســات األساســية وتمويلهــا المتالئــم مــع األهــداف المحــددة. 

تقويــة وترســيخ التزاماتنــا الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي بتعــاون مــع المنظمــات اإلقليميــة 
الوطنيــة  والجمعيــات 

تثمين الخبرة واالبتكار اإلقليمي والوطني 

تقويــة الريــادة ودعــم وســائل التدخــل الخاصــة بالجمعيــات الوطنيــة عــن طريــق حملــة تواصليــة عالميــة 
تتوخــى تثميــن وتأكيــد قيمــة المنجــزات اإلقليميــة 2019-2022 

تقوية البعد الخاص باإلدارة الجماعية
بهــدف تشــجيع روح التعــاون والتنســيق والتفويــض المتبــادل بيــن الرئيــس والرؤســاء المنتدبــون ونــواب الرئيــس ســواء 

فيمــا يتعلــق بالبعــد الموضوعاتــي أو التوزيــع الجغرافــي. 

تنظيــم اجتمــاع الرئاســة مرتيــن فــي الســنة : علــى هامــش المجلــس العالمــي وبمناســبة انعقــاد 
اجتمــاع المكتــب التنفيــذي العالمــي بنــاء علــى الوثائــق المعــدة مــن طــرف الرئيــس وفريقــه وبارتبــاط 

ــة. ــة والمؤسســات المتخصصــة أو اإلقليمي ــة العالمي مــع األمان

1

2

تنويع مصادر التمويل للمنظمة العالمية
 لتتمكن من الحفاظ على استقالليتها وضمان استمرارية إطارها.

ــات  ــل المؤسس ــن قبي ــيين م ــن األساس ــع المتدخلي ــتوى م ــع المس ــي رفي ــوار سياس ــهيل ح ــان وتس ضم
ــد التوجهــات المتجــددة للمنظمــة وتدخــالت المنظمــات  ــة مــع الحــرص علــى ترصي ــاك المهتمــة بالتنمي واألبن
اإلقليميــة والجمعيــات الوطنيــة وقدراتهــم علــى الفعــل والتأثيــر )تطويــر إطــارات مالئمــة تســاعد علــى إنجــاز 
المشــاريع المدعومــة ماليــا مــن طــرف المموليــن ووضــع بنــك للمشــاريع يتــم تقاســمه مــع الجماعــات الترابيــة؛ 
وضــع الئحــة للخبــراء والشــركاء األساســيين، وإنجــاز خريطــة مضبوطــة مــن المــوارد البشــرية توضــع رهــن إشــارة 
الجماعــات الترابيــة والشــبكات المرتبطــة بهــم ســواء علــى المســتوى العالمــي أو علــى المســتوى اإلقليمــي(. 

التفكيــر فــي وســائل تعبئــة المســاهمات الماليــة كمبــدأ سياســي أساســي يمكــن مــن ضمــان 
المنظمــة  اســتقاللية 

ترصيد واالستفادة من كمية المعطيات المتوفرة لدى المنظمة العالمية للمدن 
والحكومات المحلية المتحدة

عــدد كبيــر مــن الوثائــق ومــن التحاليــل يتــم إنتاجهــا ســنويا مــن طــرف فــرق العمــل التابعــة للمنظمــة العالميــة وللفــروع 
اإلقليميــة والجمعيــات الوطنيــة والتــي تظــل محــدودة الولــوج وغيــر معروفــة بمــا يكفــي كمــا أن اســتعمالها 

واالســتفادة منهــا يظــل محــدودا وضيقــا.

إطــالق ورش لتثميــن المعلومــات يســمح باحتــالل المنظمــة مكانــة معتبــرة كمصــدر موثــوق بــه للمعلومــات 
ــا  ــة منه ــة اإلقليمي ــات الترابي ــكار للجماع ــة واالبت ــا التنمي ــق بقضاي ــا يتعل ــة فيم ــة دقيق ــق تحليلي ــاج وثائ وإلنت

والوطنيــة.

تخصيص فضاء وحيز متميز لهذا الجانب في موقع المنظمة وفي اإلقليم.

3

4

» تقوية الريادة ودعم وسائل 
التدخل الخاصة بالجمعيات 
الوطنية عن طريق حملة 

تواصلية عالمية «

UCLG Annual Retreat, Barcelona, 2019
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2. التأكيد على اإلشعاع المؤسساتي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات 
المحلية المتحدة

ضمان التناوب المؤسساتي لفرق العمل العالمية للحكومات المحلية واإلقليمية
ــة وذات  ــف الشــبكات الدولي ــن مختل ــارب ومــد الجســور بي ــق التق ــة وخل ــى اســتدعاء وتعبئ ــا عل ــا أكــدت قدرته بعدم

ــات.  ــذ التوصي ــى المحــاور المرتبطــة بإعمــال وتنفي ــام بترافــع يركــز أساســا عل ــى هــذه الفــرق القي االختصــاص، عل

تنظيــم التقــارب بيــن مختلــف الشــبكات أعضــاء فــرق العمــل العالميــة ومقترحاتهــم الخاصــة بنــاء علــى 
ــة  ــالل خريط ــن خ ــك م ــي وذل ــي والجغراف ــي و الموضوعات ــد القطاع ــار البع ــن االعتب ــذ بعي ــدة تأخ قاع
الــدول المتدخلــة والموضوعــات واآلليات/البرامــج التــي تــم تطويرهــا. إن التكامــل بيــن التعبئــة العالميــة 
والترافــع الدولــي ومحــاور العمــل القائمــة علــى التعــاون بيــن الشــبكات األعضــاء ســيكون فــي صالــح برنامــج 

ــة. ــات الوطني العمــل والحلــول المحــددة مــن طــرف المنظمــات اإلقليميــة والجمعي

مواكبة وتنظيم ومأسسة سياسة الجوائز الصادرة عن المنظمة العالمية للمدن 
والحكومات المحلية المتحدة

مــع تطويــر فضــاء للفائزيــن/ات يســمح بتبــادل التجــارب ونشــر الممارســات الجيــدة بيــن األعضــاء، وفــي نفــس الوقــت 
يســمح بتثميــن عمــل المنظمــة لــدى شــركاءها وبتأكيــد نجاعتهــا فــي بلــورة الحلــول. 

هــذا وســعيا مــن أجــل توطيــد المكانــة التــي اكتســبتها المنظمــة عبــر تاريخهــا ودعمــا بالمــوازاة مــع ذلــك لجــودة 
ــك مكافــأة  ــم كذل ــرح أن تت ــن والشــركاء، يقت ــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة والممولي ــن المنظمــة وال الحــوار بي

حكومــة مركزيــة ومؤسســة دوليــة أو فاعــل مميــز اســتطاع عبــر نشــاطه أن يقــدم دعمــا خاصــا للجماعــات الترابيــة.

االجتهــاد فــي مرحلــة أولــى فــي خلــق جائــزة االندمــاج العمــودي مهــداة إلــى واحــدة مــن بيــن الــدول 
التــي نجحــت فــي وضــع سياســة معتمــدة علــى االبتــكار فــي مجــال الالمركزيــة. 

إدماج أفضل لألقاليم/العماالت داخل الفضاء الواسع للمنظمة
الجماعــات المحليــة واإلقليميــة، واالندمــاج األفقــي والتنســيق األفضــل بيــن هذيــن المســتويين مــن التدخــل الترابــي، 
يعتبــر أولويــة تســمح باالســتجابة الجماعيــة للرهانــات المرتبطــة بتفعيــل األجنــدات الدوليــة فــي الوقــت الــذي ال زالــت 

فيــه المــوارد الماليــة دون المســتوى المطلــوب.
مــن الناحيــة السياســية، أصبحــت المنظمــة تحتــل موقعــا مميــزا كفضاء يســمح باإلدمــاج لمختلــف الشــبكات واالئتالفات 
ــط  ــتراتيجياتها وخط ــن اس ــة بي ــل واإللتقائي ــق التكام ــى تحقي ــادرة عل ــا ق ــا يجعله ــة مم ــا واإلقليمي ــة منه الموضوعاتي

عملهــا. 

فتــح قنــوات للحــوار السياســي حــول اآلليــات التــي بإمكانهــا أن تحقــق أفضــل تعــاون يمكنــه أن يســمح 
ــاج فــي أجهــزة وبرامــج المنظمــة مدعومــة مــن طــرف منظمــة الجهــات  لألقاليم/العمــاالت باالندم

.)l’ORU Fogar ( المتحــدة

تقوية اليقظة بخصوص االنتهاكات التي قد تلحق بحرية إدارة الجماعات الترابية
ــن  ــل م ــد يحص ــا ق ــة بم ــذار المنظم ــه وإن ــمح بالتنبي ــذي يس ــكل ال ــم بالش ــة مهامه ــي ممارس ــن ف ــيادة المنتخبي وبس

ــك. ــر ذل ــب األم ــجبها إذا تطل ــى ش ــل وحت ــاوزات ب تج

5
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» ضمان وحدة مواقفنا في 
احترام تام لتنوعنا الذي يشكل 
رأسمالنا البشري واالجتماعي 

والثقافي والسياسي «

9th World Urban Forum, Kuala Lumpur, 2018
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 المحور الموضوعاتي

تقوية وتحريض وتنشيط االستراتيجيات حول التمويل اإلقليمي )دون- وطني( 
والتنمية االقتصادية المحلية المستدامة

موضوعــان اســتراتجيان أساســيان لــم يتــم دمجهمــا بشــكل عرضانــي فــي مختلــف فضــاءات عمــل المنظمــة واللــذان 
يتطلبــان دعمــا خاصــا خــالل الثــالث ســنوات القادمــة حتــى تنبثــق مــن داخــل المنظمــة مقترحــات وخطــط عمــل ذات 

قيمــة وعلــى أســاس التعبئــة ومــا تــم القيــام بــه فــي الســابق.

ــالل  ــن خ ــك م ــع وذل ــذه المواضي ــول ه ــاء ح ــة باألعض ــة الخاص ــات والهندس ــتوى المعلوم ــيع مس توس
تقويــة آليــات اإلخبــار الموجــودة والنقــاش وتبــادل الــرأي )بمــا فــي ذلــك التنميــة الذاتية/التكويــن( عبــر األبعــاد 
ــات  ــض الممارس ــم بع ــي تقدي ــت ف ــي نجح ــك الت ــل وتل ــات العم ــك مجموع ــة وكذل ــة والموضوعاتي اإلقليمي

ــدة؛ الجي

تنظيــم االلتقائيــة بيــن المقاربــات وتجميــع المشــاريع حــول هــذه الرهانــات وعلــى مختلــف المســتويات 
)الوطنــي، اإلقليمــي والدولــي( مــن أجــل وضــع طلبــات تمويــل مشــتركة )علــى أســاس خريطــة معــدة بشــكل 

منظــم( ؛

وضــع دالئــل للخبــراء والشــركاء )تحديــد البرامــج وفقــرات التمويــل المخصصــة لهــا( بالشــكل الــذي يســاعد 
علــى تعبئــة كل الجهــود لتنفيــذ مخططــات العمــل علــى مختلــف مســتويات عمــل المنظمــة )األمانــة العالميــة، 

الفــروع، الجمعيــات الوطنيــة، األعضــاء(.

إطــالق حملــة عالميــة حــول التوطيــن المحلــي للتمويــل، كمــا تــم التنصيــص علــى ذلــك فــي االســتراتيجية 
الجديــدة التــي تــم اعتمادهــا فــي ستراســبورغ. ســتمكن هــذه الحملــة مــن احتــالل المنظمــة لموقعهــا الريــادي 
حــول قضيــة أساســية شــدت إليهــا اهتمــام مختلــف الفاعليــن الدولييــن، كمــا ستســمح بتجميــع وتثميــن مختلــف 

الممارســات واالبتــكارات التــي أنتجتهــا مختلــف األقاليــم والجمعيــات الوطنيــة العضــو فــي المنظمــة.
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3. االستمرار في العمل على أن تحتل المدن واألقاليم موقع الصدارة في 
مجال خلق الثروات وإنتاج المعنى واستشراف المستقبل

فتح باب خاص بالمنظمة حول المناخ والتناوب البيئي
هنــاك اليــوم حاجــة ماســة لموقــف المنظمــة مــن أجــل دعــم سياســات التوطيــن المحلــي التفــاق باريــس فــي مختلــف 
ــبكات  ــع الش ــض م ــاور العري ــاب بالتش ــذا الب ــح ه ــمح فت ــة. سيس ــا المنظم ــع عليه ــي تداف ــة الت ــدة المحلي ــاد األجن أبع

ــة المنظمــة. ــد الســمات الخاصــة لمقارب ــادة بتحدي ــة حــول موضــوع الري ــة الدولي األخــرى المتخصصــة والموضوعاتي

 ICLEI, ــل ــاط مــع المنظمــات الشــقيقة )مث ــاخ فــي ارتب ــد وإدمــاج مواقــف المنظمــة الخاصــة بالمن تحدي
ــاتيين؛  ــركاء المؤسس ــاه الش ــخ( واتج ــادرات البيئية...ال ــي للمب ــس الدول C40, REGIONS4 – المجل

ــول  ــات ح ــار النقاش ــي إط ــة ف ــة للبيئ ــات الداعم ــة للسياس ــدرات التغييري ــول الق ــد ح ــاب جدي ــر خط نش
ــة.  ــاء المنظم ــم وأعض ــة لألقالي ــة بالبيئ ــج الخاص ــرات والبرام ــن الخب ــا م ــي« انطالق ــن المحل »التوطي

اقتــراح مجموعــة مــن الحلــول وتنظيــم عمليــة تشــبيك األعضــاء مــع الشــركاء المتخصصيــن الذيــن يقومــون 
بتنفيــذ برامــج للدعــم التقنــي واالســتثمار علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي؛ 

ــي وضعتهــا  ــب الت ــات التدري ــر آلي ــن أفضــل لنشــاط وتدخــل األعضــاء حــول الموضــوع ونشــره عب تثمي
ــة. المنظم
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تنظيم الترافع من أجل تطوير الموارد البشرية للحكومات المحلية واإلقليمية
يجــب الحــرص علــى تنظيــم تفكيــر ونقــاش مؤطــر داخــل المنظمــة مــع ترســيخ أســس حــوار بنــاء بيــن مختلــف األجهــزة 
علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي بهــدف طــرح مســألة خصــاص التأطيــر علــى مســتوى اإلدارات المحليــة 

خصوصــا بالنســبة للــدول ذات المــوارد المحــدودة والضعيفــة.
ــر  ــذا تدبي ــة وك ــة واإلقليمي ــدى اإلدارات المحلي ــة ل ــة المهني ــة وتقوي ــألة تنمي ــا مس ــى به ــي تحظ ــة الت ــذه األولوي ه
المــوارد البشــرية بشــكل يستشــرف المســتقبل، مــن المفــروض فيهــا أن توفــر فــرص توحيــد األدوات والوســائل التــي 
تمــت بلورتهــا فــي هــذا المجــال فــي مختلــف األقاليــم والــدول وأن تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى إمكانيــة خلــق 

ــة لتنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية فــي خدمــة الجماعــات. مركــز دولــي ومراكــز إقليمي

يتعلــق األمــر بأولويــة سياســية مــن المفتــرض فيهــا أن تــؤدي إلــى تثميــن التدخــل علــى المســتوى المحلــي لــإدارات 
مــن خــالل صياغــة ترافــع فــي اتجــاه المواطنيــن والمؤسســات يهــم العراقيــل والمخاطــر التــي يطرحهــا واقــع الحــال 

هــذا الــذي يتســم بنــوع مــن الهشاشــة التــي تهــم المــوارد البشــرية المحليــة واإلقليميــة. 

طــرح موضــوع الهيكلــة والتفكيــر اإلســتراتيجي للمنظمــة داخليــا مــن أجــل تحديــد محــاور خطــة العمــل 
التــي يجــب إدماجهــا ضمــن أنشــطتها المحوريــة. 

طــرح التفكيــر مــن أجــل تعريــف وتحديــد المعاييــر المالئمــة داخــل اإلدارات المحليــة واإلقليميــة أخــذا 
بعيــن االعتبــار الحجــم والوظيفــة والســياق المؤسســاتي واالقتصــادي والمالــي الــذي تتطــور فــي إطــاره. 

البــدء بشــراكة مــع الشــركاء الجامعييــن والمؤسســاتيين المالئميــن فــي إطــالق مرصــد للمــوارد 
البشــرية للجماعــات الترابيــة فــي كل إقليــم والــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي إنتــاج تقريــر مرجعــي حــول 

ــي.  ــتوى الدول ــى المس ــات عل ــرية للجماع ــوارد البش ــة الم حال

ــى  ــة عل ــات الترابي ــن المــوارد البشــرية للجماع ــاز خريطــة لبرامــج تكوي ــى إنج إطــالق عمــل يهــدف إل
المســتوى اإلقليمــي والموضوعاتــي المتوفــرة. 
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االستثمار في تجديد مخططات السياسة وخطط العمل المحلية عبر الحلول 
المقترحة من طرف االقتصاد والتمويل االجتماعي التضامني واإلدماجي

بالرغــم مــن خلــق مجموعــة خاصــة بالممارســات حــول موضــوع االقتصــاد االجتماعــي، المحــدود فــي عنوانــه، 
ــدات  ــع أجن ــة م ــدة ذات العالق ــة الجدي ــة والمالي ــاذج االقتصادي ــة بالنم ــات المتعلق ــش النقاش ــى هام ــود عل والموج
التنميــة المســتدامة، انخفــاض الكربــون، مرنــة ومدمجــة، التــي توجــه عملنــا، يبــدو ملحــا إدمــاج هــذا الموضــوع بطريقــة 
ــى أســاس مجمــوع الممارســات  ــك عل ــاه األعضــاء، وذل ــة اتج ــا مــن البيداغوجي ــذي يضمــن نوع ــة وبالشــكل ال عرضاني

ــة. ــركاء المنظم ــاء وش ــبكات األعض ــج الش وبرام

ــة  ــة بتعبئ ــة والمندمج ــة، المتضامن ــة االجتماعي ــاد والمالي ــول االقتص ــطة ح ــن األنش ــة م ــالق موج ط
خبــرة وتجربــة األعضــاء، والفــروع والشــبكات الشــريكة الرياديــة فــي المجــال بالمــوازاة مــع المنتــدى العالمــي 
لالقتصــاد االجتماعــي 2020 المزمــع تنظيمــه فــي مدينــة ميكســيكو فــي شــهر أكتوبــر 2020. ســيتم تثميــن 
مســاهمات هــذه الموجــة مــن األنشــطة خــالل اللقــاءات الدوليــة واإلقليميــة المهتمــة بالموضــوع والمخصصة 

لــه والتــي بقــدر مــا تتعــدد فهــي تنخــرط فــي ســيرورة اإللتقائيــة االســتراتيجية والعمليــة. 

للنهــوض باالقتصــاد االجتماعــي  القــارات  بيــن  وضــع اتفاقيــة إطــار للشــراكة مــع الشــبكة مــا 
ــة  ــس الطريق ــم بنف ــة ومنظ ــة للمنظم ــروع اإلقليمي ــبعة ف ــي الس ــر ف ــاري حاض ــن ق ــم بي ــي، تنظي والتضامن
الــال مركزيــة. سيســمح هــذا بوضــع شــراكات إقليميــة ووطنيــة مــع الشــبكات األعضــاء فــي الشــبكة الســالف 

ــا. ذكره

وضع افريقيا في قلب الحلول المستدامة12
تقديــم خطــاب متجــدد عــن افريقيــا مــن خــالل بلــورة جــواب متفــق عليــه مــع المجموعــات اإلقليميــة الفرعيــة 

والجمعيــات الوطنيــة مــن أجــل أجنــدة خاصــة 2022-2019 وبتنســيق مــع برامــج فــرع المنظمــة بإفريقيــا. 

تثمين الخبرة القارية واالبتكارات والمقترحات النابعة عن القارة من خالل الحملة المنظمة؛

التفكيــر بشــكل أفضــل وتنفيــذ التوصيــات اإلفريقيــة مــع الشــركاء فــي مجــال التنميــة ومــن خــالل تدخــل 
الجمعيــات الوطنيــة.

+

 إنعاش وتغذية المدن واألقاليم اليوم وغدا - من أجل سيادة غذائية مؤكدة
تحتــل التغذيــة والزراعــة مكانــة مميــزة بالنســبة لمجتمعاتنــا ولــذى كل فــرد منــا، الخــاص والعائلــي. إلــى يومنــا هــذا لــم 
تتوفــر المنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة علــى الفرصــة المواتيــة مــن أجــل القيــام ببحــث منظــم 
ــذي  ــة، فــي الوقــت ال ــا الترابي ــى تســيير جماعاتن ــرة عل ــار الكبي ــات المنتظــرة فــي هــذا المجــال واآلث حــول االضطراب
يبقــى هــذا الموضــوع عنصــر مهــم ضمــن انشــغاالت عــدد مــن القــارات حيــث توزيــع الســاكنة بيــن القــروي والشــبه-

حضــري والحضــري يبقــى اســتراتيجيا بالنســبة لمســتقبل ترابنــا. 
من هنا، يقترح ما يلي :

ــاور  ــع ومح ــع المواضي ــة م ــاط الصل ــة ونق ــيادة الغذائي ــوع الس ــول موض ــطة ح ــن األنش ــة م ــالق موج ط
التواصــل بيــن الريــف والحضــر، باإلضافــة إلــى الحكامــة والتخطيــط والفالحــة البيئيــة والصحــة والرفــاه والقضــاء 
علــى الفــوارق ومــن أجــل إعــادة التوطيــن المحلــي لالقتصــاد. موجــة األنشــطة هــذه ستســمح بتحييــن 
مقترحــات الحلــول الموجــودة والقابلــة الستنســاخها فــي مختلــف الســياقات والتحالــف مــع الفاعليــن الذيــن 

ــرون مرجعــا حــول الموضــوع.  يعتب

13
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رئيس المجلس البلدي للحسيمة - رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية - المرشح الرسمي للقارة اإلفريقية لرئاسة المنظمة 
العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة

رسالة الحملة

انخراط والتزام لصالح الديمقراطية المحلية

انخراط والتزام من أجل الحضور الدولي للجماعات الترابية

محمــد بــودرا حاصــل علــى الدكتــوراة، تخصــص الطــب اإلشــعاعي، زاول 
مهنتــه إلــى حــدود ســنة 2003 بجهــة الريــف الشــرقي بالمغــرب حيــث 

ال زال يقيــم إلــى اآلن.

خــالل انتخابــات ســنة 1997، قــرر اقتحــام ميــدان السياســة بعــد أن 
الحــظ مــن جهــة، غيــاب إطــار مهتــم بالتدبيــر اإلداري المحلــي وتوفيــر 
الخدمــات العموميــة علــى المســتوى المحلــي، ومــن جهــة أخــرى 
تصاعــد احتجــاج الســاكنة علــى اختيــارات رئيــس المجلــس البلــدي حينهــا، 

ــا للمعارضــة. ــا منتمي ــح فيمــا بعــد مستشــارا جماعي ليصب
ســنة 2003 تــم انتخابــه علــى رأس مجلــس الجماعــة و رئيســا للمجلــس 

البلــدي للحســيمة.

ــي كان  ــزة الت ــب األجه ــن قل ــي وم ــام المحل ــأن الع ــره للش ــي تدبي ف
يترأســها، آمــن بأهميــة االنتــداب وتقاســم المســؤوليات ونجــح بفضــل 
مرونتــه أن يفــرض نفســه كرجــل التوافقــات بعيــدا عــن الحســابات 

ــة. ــة الضيق الحزبي

ــة  ــي مقدم ــنة 2004، كان ف ــيمة س ــة الحس ــزال مدين ــرب الزل ــن ض حي
ــف  ــع مختل ــن م ــم التضام ــة وتنظي ــر األزم ــؤولية تدبي ــوا مس ــن تحمل م
المناطــق التابعــة لإقليــم التــي مســت، وبشــكل خــاص المناطــق 

القرويــة البعيــدة والمعزولــة.

دشــن عهــدا جديــدا فــي مجــال التدبيــر المحلــي مــع الحــرص علــى تأكيد 
ــق  ــن طري ــك ع ــودة، وذل ــى الج ــم عل ــي القائ ــل العموم ــة التدخ أهمي
ــاء  ــات، الم ــتدامة )النفاي ــة المس ــات التحتي ــال البني ــي مج ــتثمار ف االس

ــات وتطلعــات الســاكنة. ــر وإدارة الســاحل( مســتجيبة لحاجي والتطهي

نجــح كذلــك فــي تجديــد عالقــات الشــراكة والتعــاون مــع الجهــة 
والدولــة وتمكــن مــن إقامــة الحــوار مــع الســلطات الــال ممركــزة بهدف 
تمكيــن هــذه المنطقــة المعزولــة مــن التفــاوض علــى مــوارد إضافيــة 
ــادي  ــي واالقتص ــاج االجتماع ــات اإلدم ــتجابة لرهان ــى االس ــادرة عل ق

ــات.  ــن والمواطن ــي للمواطني والثقاف

ــة،  ــة المطلق ــدي باألغلبي ــس البل ــس للمجل ــه كرئي ــادة انتخاب ــت إع تم
ــح بعدهــا رئيســا  ــن علــى التوالــي ســنة 2009 وســنة 2015 ليصب مرتي
لجهــة تازة-الحســيمة-تاونات )2015-2009(، ومنتخبــا فــي مجلــس 

.)2011-2016( المستشــارين 

مكنتــه تجربتــه هــذه مــن معرفــة وضبــط خبايــا الســلطة التنفيذيــة 
ــرف  ــن ط ــاره م ــم اختي ــأن يت ــنة 2016 ب ــه س ــمح ل ــا س ــريعية، م والتش
زمــالءه لتولــي رئاســة الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء المجالــس الجماعيــة 
ــنة  ــها س ــم تأسيس ــي ت ــة الت ــي الجمعي ــنة 2022. وه ــدود س ــى ح إل

2013 والتــي تضــم عضويــة 1503 رئيســا للجماعــات المغربيــة.

ــدا ســنة 2011  ــه المغــرب دســتورا جدي ــذي اعتمــد في فــي الوقــت ال
»الجهويــة  برنامــج  وتطويــر  لدعــم  إمكانيــة  قانونيــا  منــح  والــذي 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــوة نوعي ــا خط ــي حينه ــكلت ف ــي ش ــة« الت المتقدم
اعتمــاد القوانيــن التنظيميــة ســنة 2015 والتــي اقترحــت مخططــا 
ــدا لــال مركزيــة، ســعى المغــرب إلــى فتــح ورش الحضــور الدولــي  جدي
بأهميــة االســتفادة مــن  المغاربــة، وعيــا منــه  المحلييــن  للفاعليــن 
اإلســهام التقنــي واالقتصــادي والمالــي والثقافــي والدبلوماســي 
فــي إطــار عالقــات التبــادل والتعــاون الدولــي واإلقليمــي فــي مرحلــة 

ــة. ــة المغربي ــات الترابي ــاة الجماع ــي حي ــة ف دقيق

فــي هــذا اإلطــار، تمكــن الســيد بــودرا مــن شــغل منصــب الرئيــس الثاني 
 /  2010-2012( األورو-متوســطية  والمحليــة  اإلقليميــة  للجمعيــة 
2017 – 2019( ورئيســا للمجلــس السياســي للجنــة المتوســطية للمــدن 
ــة الدائمــة للشــراكة األورو- ــا لرئيــس اللجن ــة ونائب والحكومــات المحلي
ــوا  ــا وعض ــة ألوروب ــة واإلقليمي ــلطات المحلي ــدى الس ــطية لمنت متوس

ــة. ــة للمركــز الدولــي لتكويــن الســلطات المحلي ــة العلمي فــي اللجن

ــن،  ــن المحليي ــات الفاعلي ــبات والتزام ــم مكتس ــة دع ــه بأهمي ــا من وعي
ــذ  ســاهم علــى المســتوى المغربــي واإلفريقــي فــي النهــوض وتنفي
للتمويــل  المحلــي  بالتوطيــن  الخــاص  لمراكــش،  الطريــق  خارطــة 
للمنتخبيــن  العالمــي  المؤتمــر  اعتمادهــا فــي  تــم  التــي  المناخــي 
المحلييــن واإلقليمييــن للمنــاخ خــالل الكــوب 22 مــن طــرف 24 شــبكة 

دوليــة للمــدن والجهــات الممثلــة. 

ــد  ــة، عق ــس الجماعي ــاء المجال ــة لرؤس ــة المغربي ــا للجمعي ــه رئيس بصفت
شــراكة مــع المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة بــوزارة الداخليــة 
وجمعيــة جهــات المغــرب والصنــدوق العالمــي لتنميــة المــدن وبرنامــج 
الخبــرة للتمويــل المناخــي الــذي يتوخــى منــح الجماعــات الترابيــة 
المغربيــة إطــارا متكامــال للخدمــات وفريقــا مختصــا فــي الهندســة 
ــف  ــى التكي ــاعية إل ــاريع الس ــل المش ــداد وتموي ــل إع ــن أج ــة م المالي
والتخفيــف. وهــو البرنامــج الــذي أصبــح منــذ انطالقــه، يحظــى باهتمــام 
عــدد مــن الشــركاء والفاعليــن التنموييــن وعــدد مــن الــدول اإلفريقيــة 

ــة.  ــي تتوخــى اعتمــاد نفــس هــذه اآللي الت

المجالــس  لرؤســاء  المغربيــة  الجمعيــة  لتحــوز  مجهــودا  بــذل  لقــد 
الجماعيــة بمقعــد نيابــة الرئاســة لجهــة افريقيــا الشــمالية لمنتــدى 
الســلطات المحليــة واإلقليميــة- افريقيــا، فــي الوقــت الــذي كان 
ــة  ــر 2018، القم ــهر نونب ــي ش ــة ف ــرة الثاني ــن للم ــرب يحتض ــه المغ في
اإلفريقيــة للمــدن. إنهــا القمــة التــي حضرهــا مــا يقــارب 8000 مشــارك، 
وهــو رقــم قياســي لــم يتحقــق فــي الســابق، وهــي تخلــد 20 ســنة مــن 
وجودهــا الــذي تمكنــت عبــره مــن أن تصبــح مرجعــا لمختلــف الفاعليــن 

المحلييــن األفارقــة وشــركائهم.

فــي هــذه المناســبة وانســجاما مــع مكانــة المغــرب كبلــد رائــد علــى 
ــات  ــع اتفاقي ــام بتوقي ــة، ق ــال مركزي ــم ال ــا يه ــاري فيم ــتوى الق المس
ــة  ــات الوطني ــن الجمعي ــعة م ــة واس ــع مجموع ــر م ــاون نظير-نظي التع
للمنتخبيــن األفارقــة، وكذلــك مــع لجنــة االتحــاد االقتصــادي والنقــدي 
لغــرب افريقيــا بحضــور عــدد مــن الــوزراء همــت رهانــات ولــوج الجماعات 

الترابيــة للتمويــل الدائــم. 

وعيــا منــه باالبتــكار الــذي عرفــه التدبيــر المحلــي ومأسســته، قــام 
أجــل  الترابيــة مــن  الجماعــات  بتوقيــع شــراكة خاصــة مــع شــبكة 
االقتصــاد التضامنــي، وذلــك بغيــة تمكيــن المنتخبيــن المغاربــة مــن 
برنامــج لتطويــر والنهــوض بالحلــول القــادرة علــى إحــداث التغييــر، 
المنبثقــة مــن االقتصــاد والتمويــل االجتماعــي، المتضامــن واإلدماجي. 

ــة لرؤســاء  ــة المغربي ــر الجمعي ــأن المغــرب، وعب ــر ب ــرا، وجــب التذكي أخي
ــذي تمكــن  ــد ال ــي الوحي ــر األوروب ــد غي ــر البل ــة، يعتب المجالــس الجماعي
ســنة 2019 مــن الحصــول علــى وضــع الشــريك مــن أجــل الديمقراطيــة 
ــس  ــة لمجل ــة واإلقليمي ــدى الســلطات المحلي ــة مــن طــرف منت المحلي
ــزام السياســي لمحمــد  ــع ويوجــه االلت ــدأ أساســي يطب ــه مب ــا. إن أوروب

ــة انخراطــه فــي الشــأن المحلــي.  ــذ بداي ــودرا من ب

اســتجابة لنــداء زمــالءه األفارقــة، وحتــى يتــم اســتكمال االنتــداب 
الثانــي لمــدة الثــالث ســنوات المنتهيــة للقــارة اإلفريقيــة، يتقــدم محمــد 
بــودرا باســم الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء المجالــس الجماعيــة بترشــيحه 
اليــوم عــن افريقيــا لشــغل منصــب الرئاســة للمنظمــة العالميــة للمــدن 

ــدة. ــة المتح ــات المحلي والحكوم
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برامج وطنية حول موضوعات أساسية وذلك من أجل

ــرة  ــج الخب ــر برنام ــة عب ــة المالي ــال الهندس ــي مج ــراء ف ــن الخب ــق م ــن فري ــتفادة م ــوج واالس الول
للتمويــل الدولــي للمنــاخ الــذي وضعتــه المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة لــوزارة الداخليــة بالمغــرب 

بشــراكة مــع الصنــدوق العالمــي مــن أجــل تنميــة المــدن وجمعيــة الجهــات بالمغــرب؛

ــالل  ــن خ ــات م ــر الجماع ــة وتدبي ــية المحلي ــاة السياس ــي الحي ــاء ف ــاركة النس ــم مش ــجيع ودع تش
ــا؛ ــاص به ــدرات الخ ــة الق ــج تقوي ــرب وبرنام ــي المغ ــات ف ــات المحلي ــبكة المنتخب ش

دعــم تعبئــة المنتخبيــن/ات لفائــدة أطفــال الشــوارع مــن خــالل حملــة »مــدن إفريقيــة دون أطفــال 
فــي حالــة شــارع« بشــراكة مــع المنظمــة الدوليــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحدة-افريقيــا وشــبكة 

النســاء المنتخبــات المحليــات إلفريقيــا وافريقيــا الوســطى ؛

توفيــر التكويــن وتقويــة قــدرات المنتخبيــن/ات واألطــر اإلداريــة المحليــة مــن خــالل نقــاش وطنــي 
حــول القوانيــن التنظيميــة الجديــدة بالشــراكة مــع جامعــة األخويــن بإفــران.

فاعل سياسي من عيار ثقيل، يقوم بتنسيق الحوار مع الدولة فيما يتعلق ب :

ــة، والمســاهمة فــي  مرافقــة الجماعــات فــي ظــل التحــوالت العميقــة التــي نتجــت عــن الجهوي
ــى أفضــل وجــه ممكــن ؛  ــدة عل ــة الجدي ــة الترابي ــذ السياســات العمومي تنفي

ــة والثقافيــة التــي  ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــا أمــام التحدي ــاة المواطــن محلي ــر حي تحســين تدبي
ــة؛ تواجههــا ســاكنة الجماعــات الترابي

ــول  ــن ح ــن المحليي ــف الفاعلي ــود مختل ــيق جه ــر تنس ــة عب ــتوى الجماع ــى مس ــل عل ــيط العم تنش
ــر اليومــي  ــن/ات فــي التدبي ــالزم للمنتخبي ــم الدعــم ال ــة وتقدي ــي تهــم الجماعــة الترابي المشــاريع الت

ــة؛ للجماع

ــات  ــة الجه ــن جمعي ــوار بي ــات الح ــة وآلي ــات الترابي ــن الجماع ــاون بي ــن والتع ــات التضام ــة آلي تقوي
بالمغــرب والجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس العمــاالت واألقاليــم؛

تمثيــل المملكــة المغربيــة علــى المســتوى الدولــي فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا المتعلقــة بترســيخ ودعــم 
أســس الديمقراطيــة المحليــة والتنميــة المســتدامة للجماعــات الترابيــة والنهــوض وتقويــة التعــاون الــال 

مركــزي مــع الجماعــات الترابيــة لمختلــف جهــات العالــم.

مرافقة الجماعات في كل ما يتعلق ب :

تقويــة القــدرات المحليــة عــن طريــق تكويــن وتحســيس المنتخبيــن/ات المحلييــن/ات والمــوارد البشــرية 
التابعــة للجماعــات الترابية؛ 

تســهيل إدمــاج الجماعــات فــي الشــبكات الموضوعاتيــة وفــي الشــراكات المحليــة مــن أجــل ابتــكار 
طــرق جديــدة فــي تنفيــذ السياســات المحليــة وتقويــة آثارهــا؛

ــن والمالييــن مــن  ــك الشــركاء التقنيي ــة وكذل ــط العالقــات مــع الشــبكات والجماعــات األجنبي رب
ــة ؛ ــدان األجنبي ــا مــن االبتــكار والتقــدم الحاصــل لــدى البل أجــل االســتفادة وطني



التزامات المغرب
خالل مرحلة رئاستها، تتعهد المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة 

بما يلي :

وضع رهن اإلشارة للوسائل الديبلوماسية والخبرة المساعدة من طرف الرئيس 
وفريقه من أجل دعم عمل األمانة العالمية؛ 

الحضور الفعلي للرئاسة في مختلف اللحظات المهمة واللقاءات اإلقليمية في 
تكامل مع األجندات الدولية؛

سياسة شاملة وواضحة لعموم افريقيا

اللجوء إلى قدرة التأثير واإلقناع التي يتميز بها المغرب مع الشركاء في مجال 
التنمية ومع كبار الممولين  والمحسنين.

التشاور والحوار جنبا إلى جنب العمل والتدخل )الجمعيات الوطنية والفروع 
اإلقليمية( في ارتباط مع دعم الحوار السياسي مع الحكومات المركزية 

واللجان اإلقليمية؛
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منذ نشأتها عبرت عن التزام دولي قوي من خالل

اســتقبال عــدد مــن الوفــود األجنبيــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن التجربــة المغربيــة حــول الــال مركزيــة 
والتنميــة المحليــة؛

احتضــان مقــر المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة إلفريقيــا بالربــاط واألكاديميــة اإلفريقيــة 
للحكومــات المحليــة ؛

دعم تنظيم تظاهرات دولية من قبيل :
ــات  ــة حركــة البلدي ــة المتحــدة ســنة 2013 ومئوي ــع للمــدن والحكومــات المحلي - المؤتمــر الدولــي الراب

ــة؛ العالمي
- قمة »حلول افريقية« من أجل تمويل المدن اإلفريقية سنة 2014؛ 

ــر  ــاخ علــى هامــش مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغي ــن مــن أجــل المن ــن والجهويي ــن المحليي - قمــة المنتخبي
ــات  ــتدام بالجماع ــول المس ــة التح ــاخ لخدم ــل المن ــل تموي ــن أج ــنة 2016، »م ــوب 22 س ــي ك المناخ

ــة«؛ الترابي
ــة  ــى مــدن وجماعــات ترابي ــة ســنة 2018 حــول موضــوع »االنتقــال إل ــة للمــدن اإلفريقي - القمــة الثامن

ــا«. ــة إلفريقي ــات الترابي ــتدامة : دور الجماع مس

المســاهمة الفعالــة فــي عــدد مــن التظاهــرات الدوليــة مــن قبيل منتــدى كرانــس مونطانــا، مؤتمرات 
الحــوار األورو-متوســطي، مجمــوع مؤتمــرات األمــم المتحــدة )الســكان III، اتفــاق باريــس، أهــداف التنميــة 

المســتدامة، التمويــل مــن أجــل التنميــة، المنتــدى العالمــي حــول الهجرة(.

توقيع وتنفيذ التعاون والشراكات اإلستراتيجية مع

الجمعيات النظيرة ببوركينا فاسو، الكونغو ومدغشقر؛

منظمــات موضوعاتيــة مثــل شــبكة الجماعــات الترابيــة مــن أجــل االقتصــاد التضامنــي والنقــدي لغــرب 
افريقيــا ؛

ائتالفــات جهويــة مثــل مؤتمــر الســلطات المحليــة وااإلقليميــة لمجلــس أوروبــا الــذي يعتبــر المغــرب البلد 
ــة  ــة الشــريك مــن أجــل الديمقراطي ــه علــى عضوي ــه والــذي حصــل في ــد المنضــم إلي ــر األوروبــي الوحي غي

المحليــة.

8th Africities Summit, Marrakesh, 2018 

Crans Montana Forum, Dakhla, 2018
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