أصداء إعالمية
للجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء
مجالس العماالت واألقاليم
المنعقد بفندق PALM PLAZA
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:الجريدة اإللكترونية بلبريس
https://www.belpresse.com/featured/306148.html
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تم ،مساء اليوم السبت ،بمراكش ،انتخاب عبد العزيز الدرويش رئيس
مجلس عمالة الرباط ،رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس
العماالت واألقاليم ،وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
وانتخب الدرويش ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء
الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام العادي ،الذي انعقد في جلسة
مغلقة ،وتميز باستقالة المكتب السابق للجمعية.
أكد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه "سيحاول
االستمرار في األوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد
القوانين ،وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب
المتعلق بالميزانيات".
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية،
والذي تضطلع من خالله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين
مؤشرات التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء
مجالس العماالت واألقاليم ،عرف أيضا تقديم التقارير األدبية والمالية
لسنوات  2019و 2020و ،2021والمصادقة عليها باإلجماع ،ومناقشة
تعديل القانون األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير األدبية إلى أهم األعمال واألنشطة التي قامت بها
الجمعية منذ إحداثها في  28يناير  ،2019فضال عن التذكير بالمحطات
التي شاركت فيها ،سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة
الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية ،أو على مستوى مشاركاتها
في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية
الجمعية ،سواء تعلق األمر بالموارد أو النفقات.
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ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة
قوة اقتراحية أمام الجهات الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها
لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك ،مع إبداء
الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون األساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة
واحدة خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة ميالدية ،وعلى عقد الجمع
العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهاء االنتخابات المحلية بثالثة أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي ،السنة الفارطة ،بسبب
الوضع الناجم عن جائحة (كوفيد ،)19 -وما واكبها من إجراءات
احترازية ،تمنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.

5

الجريدة اإللكترونية الصحراء:
https://assahraa.ma/web/2022/159264
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الجريدة اإللكترونية العمق:
https://al3omk.com/719703.html
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الجريدة اإللكترونية جديد :24
https://jadid24.com/2022/01/59332/
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جديد24
إنتخب مساء يوم السبت ،بمدينة مراكش ،عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس
عمالة الرباط) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،
وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
هذا وتم انتخاب الدرويش ،الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء
الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام العادي ،الذي انعقد في جلسة مغلقة ،وتميز
باستقالة المكتب السابق للجمعية.
وأكد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه “سيحاول الاستمرار في
الأوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات
والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي
تضطلع من خلاله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور
الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس
العمالات والأقاليم ،عرف أيضا تقديم التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019
و 2020و ، 2021والمصادقة عليها بالإجماع ،ومناقشة تعديل القانون الأساسي
للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير الأدبية إلى أهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها الجمعية منذ
إحداثها في  28يناير  ،2019فضلا عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها ،سواء
على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية،
أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية،
سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة
اقتراحية أمام الجهات الحكومية ،لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها
وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك ،مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة
بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون الأساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خلال
الثلاثة أشهر الاولى من كل سنة ميلادية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر
بعد تاريخ انتهاء الانتخابات المحلية بثلاثة أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي ،السنة الفارطة ،بسبب الوضع
الناجم عن جائحة (كوفيد ،)19 -وما واكبها من إجراءات احترازية ،تمنع عقد أي
اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.
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مجلة نادي الصحافة:
https://www.clubdepress.com/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d
8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a/

متابعة مجلة نادي الصحافة النتخاب الهياكل المسيرة
للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم
انعقد يوم السبت  29يناير  2022الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت و
األقاليم بفندق  PALM PLAZAبمدينة مراكش انطالقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور مختلف
السادة رؤساء مجالس العماالت و األقاليم من كافة ربوع المملكة و قد عرف هذا اللقاء المناقشة و
التصويت على التقارير األدبية و المالية برسم سنوات  2019و 2020و  2021و التي تم التصويت
عليها باإلجماع .ولإلشارة تراس جلسة انتخاب المكتب الجديد السيد لحسن زلمات رئيس ا لمجلس
االقليمي بإقليم صفرو ورئيس الجمعية الصناعية الفندقية السياحية بالمغرب لما له من تجربة وخبرة
في تدبير الشأن المحلي والوطني وبعد ذلك قدم مكتب الجمعية استقالته لفتح المجال النتخاب الرئيس
الجديد للجمعية والذي آل للسيد عبد العزيز الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط بإجماع الحاضرين.
ليتم بعد ذلك انتخاب أعضاء المكتب المسير الذي يضم  12نائبا للرئيس باإلضافة إلى كاتب الجمعية
ونائبه وأمين المال ونائبه وكذا رؤساء اللجن.
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:الجريدة اإللكترونية كالمكم
https://klamkom.com/2022/01/31/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%d8%a1/amp/
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كالمكم
تم ،نهاية األسبوع الماضي ،بمراكش ،انتخاب عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس عمالة الرباط)
رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام
العادي.
وانتخب الدرويش ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام
العادي ،الذي انعقد في جلسة مغلقة ،وتميز باستقالة المكتب السابق للجمعية.
وأكد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه “سيحاول االستمرار في األوراش التي بدأها
المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب
المتعلق بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي تضطلع من خالله بدور
الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،عرف
أيضا تقديم التقارير األدبية والمالية لسنوات  2019و 2020و ،2021والمصادقة عليها باإلجماع،
ومناقشة تعديل القانون األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير األدبية إلى أهم األعمال واألنشطة التي قامت بها الجمعية منذ إحداثها في  28يناير
 ،2019فضال عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها ،سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة
الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية ،أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات
الدولية.
وفيما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية ،سواء تعلق األمر
بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية أمام الجهات
الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك،
مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون األساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خالل الثالثة أشهر االولى من
كل سنة ميالدية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهاء االنتخابات المحلية بثالثة
أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي ،السنة الفارطة ،بسبب الوضع الناجم عن جائحة
(كوفيد ،)19 -وما واكبها من إجراءات احترازية ،تمنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.
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:الجريدة اإللكترونية هوية بريس
http://howiyapress.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9
-%d9%84%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%85%d8%ac%d8%a7/

هوية بريس – متابعات
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تم ،مساء اليوم السبت ،بمراكش ،انتخاب السيد عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس عمالة الرباط)
رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام
العادي.
وانتخب السيد الدرويش ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع
العام العادي ،الذي انعقد في جلسة مغلقة ،وتميز باستقالة المكتب السابق للجمعية.
وأكد السيد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه “سيحاول االستمرار في األوراش التي
بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا
الجانب المتعلق بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي تضطلع من خالله بدور
الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،عرف
أيضا تقديم التقارير األدبية والمالية لسنوات  2019و 2020و ، 2021والمصادقة عليها باإلجماع،
ومناقشة تعديل القانون األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير األدبية إلى أهم األعمال واألنشطة التي قامت بها الجمعية منذ إحداثها في  28يناير
 ،2019فضال عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها ،سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة
الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية ،أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات
الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية ،سواء تعلق األمر
بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية أمام الجهات
الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك،
مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون األساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خالل الثالثة أشهر االولى من
كل سنة ميالدية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهاء االنتخابات المحلية بثالثة
أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي ،السنة الفارطة ،بسبب الوضع الناجم عن جائحة
(كوفيد ،)19 -وما واكبها من إجراءات احترازية ،تمنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.
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:الجريدة اإللكترونية المغربي
https://www.almaghribi.ma/2022/01/30/%D8%B9%D8%A8%D8%A
F-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA/
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:الجريدة اإللكترونية يناير
http://yenayer.com/2022/01/29/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae
%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84/
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تم ،مساء اليوم السبت ،بمراكش ،انتخاب عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس عمالة الرباط) رئيسا
جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
وانتخب الدرويش ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام
العادي ،الذي انعقد في جلسة مغلقة ،وتميز باستقالة المكتب السابق للجمعية.
وقال الدرويش في تصريح للصحافة ،إنه “سيحاول االستمرار في األوراش التي بدأها المكتب السابق،
والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق
بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي تضطلع من خالله بدور
الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
يُشار إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،عرف أيضا
تقديم التقارير األدبية والمالية لسنوات  2019و 2020و ،2021والمصادقة عليها باإلجماع،
ومناقشة تعديل القانون األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير األدبية إلى أهم األعمال واألنشطة التي قامت بها الجمعية منذ إحداثها في  28يناير
 ،2019فضال عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها ،سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة
الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية ،أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات
والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية ،سواء تعلق األمر
بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية أمام الجهات
الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك،
مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون األساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خالل الثالثة أشهر االولى
من كل سنة ميالدية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهاء االنتخابات المحلية
بثالثة أشهر.
يذكر أنه كان قد تعذر عقد هذا الجمع العام العادي ،السنة الفارطة ،بسبب الوضع الناجم عن جائحة
(كوفيد ،)19 -وما واكبها من إجراءات احترازية ،تمنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات.
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:28 الجريدة اإللكترونية مغرب
https://www.maroc28.ma/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
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تم عشية اليوم السبت  29يناير  ،2022انتخاب عبد العزيز الدرويش (رئيس مجلس
عمالة الرباط) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،
وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
وانتخب الدرويش ،المرشح الوحيد لهذا المنصب ،بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين
لهذا الجمع العام العادي ،الذي انعقد في جلسة مغلقة ،وتميز باستقالة المكتب
السابق للجمعية.
وأكد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه “سيحاول الاستمرار في
الأوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات
والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي تضطلع
من خلاله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي
الذي تعيشه المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس
العمالات والأقاليم ،عرف أيضا تقديم التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2020 2019
و ، 2021والمصادقة عليها بالإجماع ،ومناقشة تعديل القانون الأساسي للجمعية ،وكذا
تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير الأدبية إلى أهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها الجمعية منذ
إحداثها في  28يناير  ،2019فضلا عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها ،سواء
على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو لمختلف المؤسسات العمومية،
أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية
أمام الجهات الحكومية ،لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها
من الوسائل الضرورية لذلك ،مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة
اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون الأساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خلال
الثلاثة أشهر الاولى من كل سنة ميلادية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل مؤتمر
بعد تاريخ انتهاء الانتخابات المحلية بثلاثة أشهر.
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:مراكشMAP الجريدة اإللكترونية
https://www.mapmarrakech.ma/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A
D-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%
A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7/
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مراكش – أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية ،السيد خالد سفير ،اليوم السبت ،بمراكش ،أن إصالح القوانين
التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ،الذي عرفه المغرب سنة  ،2015كانت له آثار إيجابية جدا ،على الخدمات المقدمة
للمواطنين ،وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات.
وقال السيد سفير ،في كلمة ،خالل ندوة وطنية حول “مالءمة اإلطار التشريعي للعماالت واألقاليم ..االختصاصات والتفعيل”،
إن “ نظام الالمركزية في جميع أنحاء العالم خضع لتغييرات تدريجية ومستمرة لتجويد وتحسين أدائه ،وفي نفس السياق
ال يمكن ألحد اليوم ،أن ينكر أن إصالح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ،الذي عرفه المغرب سنة ، 2015
قد سجل مكاسب واضحة ،كان لها آثار جد إيجابية ،سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،أو على مستوى
حكامة الجماعات الترابية”.
وأضاف في هذه الكلمة ،التي ألقاها بالنيابة عنه العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية،
السيد عبد الوهاب الجابري ،خالل الندوة ،التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واالقاليم ،بشراكة مع
المديرية العامة للجماعات الترابية ،بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين ،أنه ،وبعد مرور سبع سنوات على دخول هذا
االصالح حيز التنفيذ ،تبين من خالل اللقاءات التي تنظمها المديرية العامة مع المنتخبين ،في إطار مواكبتها للجماعات
الترابية ،أن “تنزيل هذه المكتسبات يواجه بعض الصعوبات والتعثرات ،البعض منها يكتسي طابعا مشتركا بين كافة
مستويات الجماعات الترابية ،والبعض اآلخر تختص به مجالس العماالت واألقاليم”.
وأوضح ،في هذا الصدد ،أن “تنفيذ اإلصالحات وإعمالها وأجرأتها على أرض الواقع ،هو مشروع طويل األمد وعملية تعلم
يومية وإعادة هيكلة اإلدارة وأساليب التدبير ،ومراجعة وتعديل للقوانين واألنظمة ،وذلك باالستلهام من أفضل الممارسات
ا لدولية في هذا المجال ،باإلضافة إلى تنزيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد ،ومالءمته مع اإلطار القانوني المنظم
للجماعات الترابية ،وخاصة الشق المتعلق بتدبير هذه الجماعات ،وتحقيق الحكامة الترابية ،والتنمية المندمجة والدامجة
لكل مكونات وفعاليات المجتمع المغربي”.
وتابع السيد سفير أن أهمية هذه الندوة تكمن في كونها فرصة سانحة لتدارس كل ما يتعلق بتدبير مجالس العماالت واألقاليم،
وتجويد أدائها والتدقيق في اختصاصاتها ،واالرتقاء بها نحو آفاق جديدة ،تناسب تلبية االحتياجات المتزايدة للمواطنين.
من جهته ،قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،السيد سعد بنمبارك ،إن “التجربة التي عاشتها
مجالس العماالت واألقاليم خالل مدتها االنتدابية المنتهية ،أظهرت مجموعة من االشكاالت العملية ،وكذا بعض الصعوبات
القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي ،والتي اعترضت األجهزة المسيرة لهذه المجالس  ،سواء من
حيث تداخل االختصاصات وغياب االلتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية ،خاصة في المجال االجتماعي،
أو من حيث االمكانات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها”.
وتطرق السيد بنمبارك  ،في هذا السياق ،إلى بعض هذه الصعوبات ،ك”الغموض الذي يكتنف مجال التنمية االجتماعية
ومحاربة الهشاشة ،ومحدودية االمكانيات المادية الموضوعة رهن إشارة المجالس لممارسة االختصاصات الموكولة لها،
وغياب آليات تحفيزية الستقطاب األطر والكفاءات”.
وأشار الى أن هذه الندوة تدخل في إطار االهتمام الدائم للجمعية لتدارس القضايا التي تهم تدبير مجالس العماالت واألقاليم،
بهدف تشخيص بعض االشكاليات والصعوبات التي صادفتها خالل سنوات االنتداب المنقضية ،والبحث عن الحلول الكفيلة
بتجاوزها ،وتوفير الظروف المالئمة لممارسة االختصاصات المخولة لها.
وتميزت أشغال الندوة ،المنظمة على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،بإلقاء
عروض ،تناولت مواضيع همت “مالءمة اإلطار التشريعي للعماالت واألقاليم ..االختصاصات والتفعيل” ،و” اختصاصات
مجالس العماالت واألقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد” ،و”الصندوق االفريقي لدعم التعاون الالمركزي
الدولي للجماعات الترابية ..حاضنة من أجل التعاون الالمركزي جنوب –جنوب” ،و”دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس
العماالت واألقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية”.
وسيتم خالل أشغال الجمع العام العادي للجمعية ،عرض التقارير األدبية والمالية لسنوات  2019و 2020و ،2021وتعديل
القانون األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
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:الجريدة اإللكترونية مساء الجهة
http://massaealjiha.com/politique/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
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جرى مساء يوم السبت  29يناير  ،2022بمراكش ،انتخاب رئيس مجلس
عمالة الرباط السيد عبد العزيز الدرويش رئيسا جديدا للجمعية المغربية لرؤساء
مجالس العماالت واألقاليم ،وذلك بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي.
وانتخب السيد الدرويش بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام
العادي وأكد السيد الدرويش ،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أنه
“سيحاول االستمرار في األوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على
تجويد القوانين ،وتجاوز العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق
بالميزانيات”.
وشدد على أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي
تضطلع من خالله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات
التطور الديمقراطي الذي تعيشه المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس
العماالت واألقاليم ،عرف أيضا تقديم التقارير األدبية والمالية لسنوات 2019
و 2020و ، 2021والمصادقة عليها باإلجماع ،ومناقشة تعديل القانون
األساسي للجمعية ،وكذا تجديد هياكلها المسيرة.
وتطرقت التقارير األدبية إلى أهم األعمال واألنشطة التي قامت بها الجمعية منذ
إحداثها في  28يناير  ،2019فضال عن التذكير بالمحطات التي شاركت فيها،
سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو لمختلف المؤسسات
العمومية ،أو على مستوى مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي ما يتعلق بالتقارير المالية ،فقد تم تقديم عرض مفصل حول ميزانية
الجمعية ،سواء تعلق األمر بالموارد أو النفقات.
ويأتي إحداث هذه الجمعية كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة
اقتراحية أمام الجهات الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها لممارسة
اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك ،مع إبداء الرأي حول
القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي.
وينص القانون األساسي للجمعية على عقد جمعها العام العادي مرة واحدة خالل
الثالثة أشهر االولى من كل سنة ميالدية ،وعلى عقد الجمع العام في شكل
مؤتمر بعد تاريخ انتهاء االنتخابات المحلية بثالثة أشهر.
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:الجريدة اإللكترونية هوسبريس

https://www.housepresse.ma/archives/100478
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:الجريدة اإللكترونية سجلماسة بريس

https://www.sijilmassapress.ma/77261.html
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سجلماسة بريس
تم يومه السبت  29يناير الجاري ،إنتخاب حمزة إدموسى رئيس المجلس الإقليمي للحوز كاتبا عاما
للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ،في أعقاب الندوة الوطنية التي احتضنتها
مدينة مراكش حول موضوع“ :ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم ..الاختصاصات
والتفعيل”.
و تميزت هذه الندوة ،بكلمة للوالي المدير العام للجماعات الترابية ،خالد سفير ،أوضح من خلالها
أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ،الذي عرفه المغرب سنة  ،2015كانت
له آثار إيجابية جدا ،على الخدمات المقدمة للمواطنين ،وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات

هذا وتميزت أشغال الندوة المنظمة على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء
مجالس العمالات والأقاليم ،بإلقاء عروض ،تناولت مواضيع همت “ملاءمة الإطار التشريعي
للعمالات والأقاليم ..الاختصاصات والتفعيل” ،و” اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على
ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد” ،و”الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي
للجماعات الترابية ..حاضنة من أجل التعاون اللامركزي جنوب –جنوب” ،و”دور الجمعية المغربية
لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية
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: الجريدة اإللكترونية كالمكم
https://klamkom.com/2022/01/30/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8
%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%83%D8%A7%D8%AA/amp/
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انتخب مساء اليوم السبت ،بمراكش ،االستاذ حمزة ادموسى(رئيس المجلس اإلقليمي للحوز) كاتبا عاما
جديدا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،وذلك على هامش انعقاد جمعها العام
العادي.
وانتخب االستاذ حمزة ادموسى بإجماع أعضاء الجمعية الحاضرين لهذا الجمع العام العادي ،الذي انعقد
في جلسة مغلقة،باحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش.

وقال الكاتب العام الجديد لذات الجمعية في تصريح اعالمي،بانه “سيحاول بمعية اعضاء المكتب
المنتخب ،االستمرار في األوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز
العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق بالتمويل،وحل االشكاالت القانونية.مع التركيز
على إعطاء االولوية،للمشاريع،والمخططات ذات الصبغة التنموية،التي تدخل في صلب المشروع الملكي
الطموح،للنموذج التنموي الجديد”
وفي نفس السياق أكد ادموسى على الدورالوازن للجمعية داخل المنظمات والهيئات الدولية ،والذي
تضطلع من خالله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات الدينامية الديمقراطية الذي
تعيشهابالدنا،
ويذكرأن الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،المنعقد بمدينة
مراكش،تم خالله عرض التقارير األدبية والمالية لسنوات  2019و 2020و ،2021والمصادقة عليها
باإلجماع،باالضافة الى مناقشة التعديالت الجديدة التي ادخلت على القانون األساسي للجمعية ،وكذا
تجديد هياكلها ومكتبها المسير.
ومعلوم ان الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالت واالقاليم،منذ إحداثها في  28يناير ،2019تعد
حسب قانونها االساسي ،كإطار مؤسساتي وكآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحية ،أمام السلطات
الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها على مستوى ممارسة اختصاصاتها،وذلك بهدف تمكينها من
الوسائل الضرورية للعمل ،مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن
الترابي الوطني.
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:الجريدة اإللكترونية برس بي
https://pressbee.net/show4191927.html?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%
A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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تم مساء يوم السبت  29يناير ،بمراكش انتخاب السيد سعيد الرحموني رئيس
مجلس إقليم الناظور رئيسا للجنة الشؤون المالية واإلدارية وعضوا دائما
بالمكتب المسير للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم باألجماع
من
طرف رؤساء مجالس اقاليم وعماالت المملكة خالل الجمع العادي الدي انعقد من
اجل تجديد هياكل الجمعية وانتخاب رئيس جديد لها .وتجدر اإلشارة ان الجمعية
المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم ،هي إطار مؤسساتي وآلية جديدة
وقوة اقتراحية أمام الجهات الحكومية ،لحل اإلشكاالت التي تواجهها لممارسة
اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك ،مع إبداء الرأي حول
القضايا المتعلقة بممارسة الالمركزية وتدبير الشأن الترابي .وأكد السيد عبد
العزيز الدرويش الرئيس الجديد للجمعية على انه “سيحاول االستمرار في
األوراش التي بدأها المكتب السابق ،والعمل على تجويد القوانين ،وتجاوز
العقبات والمشاكل التدبيرية ،خصوصا الجانب المتعلق بالميزانيات” .وشدد على
أهمية الحضور الوازن للجمعية داخل المنظمات الدولية ،والذي تضطلع من
خالله بدور الدبلوماسية الموازية ،التي تعد من بين مؤشرات التطور الديمقراطي
الذي تعيشه المملكة.
www.nador24.com

انتخاب السيد سعيد الرحموني رئيسا للجنة الشؤون اإلدارية و المالية
للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت و األقاليم بالمغرب للمزيد
اقرأ الخبر من المصدر
كانت هذه تفاصيل انتخاب السيد سعيد الرحموني رئيسا للجنة الشؤون
اإلدارية و المالية للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت و األقاليم
بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات
الكامله.
كما تَ ْجدَر األشارة بأن الموضوع األصلي قد تم نشرة ومتواجد
على ناظور  24وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم
التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه ويمكنك
قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره االساسي.
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L’économiste :
https://www.leconomiste.com/flash-infos/abdelaziz-darouich-nouveau-president-de-l-ampcpp
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Abdelaziz Darouich, président du Conseil
préfectoral de Rabat, a été élu, samedi à
Marrakech, nouveau président de
l'Association marocaine des présidents des
conseils préfectoraux et provinciaux
(AMPCPP). Seul candidat à ce poste,
Darouich a été élu à l'unanimité des membres
présents de ladite Association à l'occasion de
la tenue, à huis clos, de son Assemblée
Générale Ordinaire (AGO) et qui a été
marquée notamment, par la démission des
membres du précédent bureau.
"Nous ouvrerons à poursuivre les chantiers
initiés par le précédent bureau, à améliorer
les lois et à surmonter tous les obstacles et
problèmes administratifs, notamment ceux
relatifs à l'aspect budgétaire", a-t-il souligné à
la suite de son élection. Le nouveau président
de l'AMPCPP a par ailleurs
relevé l'importance de la présence équilibrée
de l'Association au sein des organisations
internationales, afin de jouer son rôle de
diplomatie parallèle.
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Pam.ma :
https://www.pam.ma/fr/index.php/2022/01/26/lampcpp-organise-un-seminaire-national-surladaptation-du-cadre-legislatif-des-prefectures-et-provinces/
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L’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP), en partenariat avec la Direction
Générale des Collectivités Territoriales, organisent le samedi 29 janvier à l’hôtel Palm Plazza à Marrakech, un séminaire national
sur le thème “L’adaptation du cadre législatif des préfectures et provinces : prérogatives et activation”, d’après un communiqué
officiel.

Les travaux de ce séminaire seront présidés par Monsieur Khalid Safir, Wali directeur général des collectivités territoriales, et
Monsieur Saad Ben Mbarek, président de l’association marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces.

Pour enrichir les débats de ce séminaire, l’AMPCPP a invité Monsieur Abdelouahad Ourzik, professeur universitaire et chercheur
en droit administratif et gouvernance locale, Monsieur Saad Bouachrine, expert international en gouvernance et directeur de
l’Institut international de gouvernance , Monsieur Mostafa Ameur, Cadre supérieur à la direction générale des collectivités
territoriales au ministère de l’Intérieur, et Monsieur Abdelfatah Skir, directeur exécutif de L’AMPCPP.

Voici l’intégralité du communiqué de l’AMPCPP :

Les travaux de ce séminaire s’articulent autour des thèmes traitant notamment « l’adaptation du cadre législatif des préfectures et
provinces : prérogatives et d’activation », « les prérogatives des conseils des préfectures et des provinces au regard du nouveau
modèle de développement », « Le Fonds africain d’appui à la coopération internationale décentralisée pour les collectivités
territoriales comme incubateur pour le développement de la coopération décentralisation Sud-Sud» et « Le rôle de l’association
marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces dans l’appui de la diplomatie parallèle « .

Les collectivités locales vivent une des étapes les plus importantes du développement de la décentralisation dans notre pays, ce qui
constitue un moment crucial pour réhabiliter et activer les institutions locales et les doter des outils et moyens matériels et juridiques
pour assurer l’exercice de leurs compétences en matière de développement local à travers la réalisation des projets et équipements
de proximité ainsi que les services de base pour les citoyens.

La constitution du royaume du Maroc de 2011 a attribué une grande importance aux collectivités dans l’organisation territoriale
générale en soulignant, dès le premier chapitre de celle-ci, que « l’organisation territoriale du royaume est une organisation
décentralisée fondée sur la régionalisation avancée ». La constitution a également établi l’option de la décentralisation de manière
irréversible en instituant des principes fondamentaux au niveau de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités
territoriales, ainsi que l’exercice de compétences par les collectivités territoriales concernées.

Les choix constitutionnels sont clairs en termes d’attribution aux élus des conseils des pouvoirs d’exécution des décisions, de la
nécessité de répartir les compétences entre les différents acteurs territoriaux sur la base du principe de subsidiarité, et de permettre
aux collectivités territoriales d’exercer leurs fonctions sur la base du principe de libre gestion , de coopération , de solidarité et de
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bonne gouvernance, en plus de la nécessité d’encadrer la décentralisation par des lois organiques pour instituer les exigences
constitutionnelles mentionnées.

Dans le cadre de l’exécution des dispositions de la constitution de 2011, la loi organique n°14-112 relative aux conseils des
préfectures et provinces a été promulguée, ce qui a constitué un saut qualitatif qui a permis le développement de la collectivité
territoriale en tant que véritable acteur occupant une place fondamentale aux côtés de l’état, de la province et de la collectivité dans
le domaine du développement territorial dans ses différentes dimensions.

En marge de ce colloque, se tiendra l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’AMPCPP, au cours de laquelle les rapports moraux
et financiers de l’association pour les années 2019, 2020 et 2021 seront examinés et approuvés.

La présentation des deux rapports moraux de l’association abordera les activités les plus importantes de l’association depuis sa
création fin janvier 2019, à commencer par la mise en place de son siège et de son administration et de ses structures, en plus du
rappel des principales activités auxquelles elle a participé, que ce soit au niveau national en tant qu’interlocuteur du ministère de
l’Intérieur ou de diverses institutions publiques, ou au niveau international notamment sa participation à de nombreux colloques et
séminaires internationaux .Concernant les rapports financiers, le budget détaillé en termes de ressources et de dépenses sera
présenté par le comptable et le commissaire aux comptes de l’association.

Depuis sa création le 28 janvier 2019, avec les associations d’autres conseils territoriaux œuvrant dans le domaine de
l’administration locale, s’est efforcée d’atteindre les objectifs fixés dans ses statuts fondamentaux, en prenant en considération son
rôle de partenaire et d’interlocuteur des services du ministère de l’Intérieur et son souci d’une communication permanente avec la
direction générale des collectivités territoriales et ses directions rattachées dans le but de dépasser les différents problèmes que la
pratique a révélés, à travers sa participation dans plusieurs études et ateliers interactifs avec les services du ministère de l’Intérieur
et de la conférence des pouvoirs locaux et régionaux du conseil de l’Europe dans le cadre du soutien de ce dernier au Royaume du
Maroc pour l’amélioration de son arsenal juridique

Le législateur a distingué les conseils des préfectures et des provinces en tant qu’unités territoriales, aux côtés d’autres unités
territoriales, dotées d’un ensemble de compétences propres, communes et transférables visant notamment le développement social, la
lutte contre la fragilité et la pauvreté, et le développement du monde rural. Ces conseils jouissent d’une personnalité morale et de
l’autonomie de gestion.

Les conseils de préfecture et province ont fait face au début de leur mandat actuel de plusieurs problèmes, qui ont conduit à la
création de l’association en tant que plateforme de coordination et qui servirait de force de proposition auprès des agences
gouvernementales pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs pouvoirs et leur permettre
d’utiliser les moyens nécessaires pour ce faire, tout en s’exprimant sur les questions liées à la pratique de la décentralisation et la
gestion des affaires territoriales.
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Infomédiaire :

https://www.infomediaire.net/abdelaziz-darouich-elu-president-de-lampcpp/
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Abdelaziz Darouich, Président du Conseil préfectoral de Rabat, a été élu, samedi
à Marrakech, nouveau président de l’Association Marocaine des Présidents des
Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP). Seul candidat à ce poste,
Darouich a été élu à l’unanimité des membres présents de ladite Association à
l’occasion de la tenue, à huis clos, de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
et qui a été marquée notamment, par la démission des membres du précédent
bureau
« Nous ouvrerons à poursuivre les chantiers initiés par le précédent bureau, à
améliorer les lois et à surmonter tous les obstacles et problèmes administratifs,
notamment ceux relatifs à l’aspect budgétaire », a souligné Darouich dans une
déclaration à la presse au marge de son élection.
Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la présence équilibrée de
l’Association au sein des organisations internationales, afin de jouer son rôle de
diplomatie parallèle, qui figure parmi les indicateurs de l’évolution
démocratique que connaît le Royaume.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AMPCPP a été également marquée par la
présentation des rapports moraux et financiers au titre des années 2019, 2020
et 2021, leur approbation à l’unanimité, et l’examen de l’amendement du statut
de l’Association, ainsi que le renouvellement de ses structures dirigeantes.
Les rapports moraux, qui ont abordé les activités les plus marquantes menées
par l’Association depuis sa création le 28 janvier 2019, à commencer par
l’établissement de son siège et la mise en place de ses structures, ont rappelé
les étapes auxquelles elle a participé, que ce soit au niveau national en tant
qu’interlocuteur du ministère de l’Intérieur et de diverses institutions
publiques, ou au niveau de sa participation à une série de conférences et
séminaires internationaux.
En ce qui concerne les rapports financiers, une présentation détaillée a été faite
sur le budget de l’Association (ressources et dépenses).
L’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des
Provinces est une instance qui a été fondée dans le cadre des dispositions du
Dahir Royal N° 1.86.376, du 15 novembre 1958, tel que modifié et complété en
matière de libertés publiques. Ses membres sont les Présidents des Conseils des
Préfectures et des Provinces du Maroc.
En coordination avec les différentes composantes du cadre institutionnel de la
décentralisation administrative au Maroc, l’AMPCPP œuvre pour servir de plateforme représentant les préfectures et les provinces et faciliter les rencontres et
les échanges entre elles.
Elle sert également d’interlocuteur de l’ensemble des acteurs du développement
territorial au Maroc, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux dans
la perspective de promouvoir le développement territorial et la bonne
gouvernance locale.
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Map express :

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-etregions/marrakech-m-abdelaziz-darouich-nouveau-presidentlampcpp/
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Maroc presse :
https://marocpresse.com/marrakech-m-abdelaziz-darouich-nouveau-president-de-lampcpp/
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Map Marrakech :
https://www.mapmarrakech.ma/fr/m-abdelaziz-darouich-nouveau-president-de-lampcpp/
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Marrakech – M. Abdelaziz Darouich, Président du Conseil préfectoral de Rabat, a
été élu, samedi à Marrakech, nouveau président de l’Association Marocaine des
Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP).
Seul candidat à ce poste, M. Darouich a été élu à l’unanimité des membres
présents de ladite Association à l’occasion de la tenue, à huis clos, de son
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et qui a été marquée notamment, par la
démission des membres du précédent bureau.
« Nous ouvrerons à poursuivre les chantiers initiés par le précédent bureau, à
améliorer les lois et à surmonter tous les obstacles et problèmes administratifs,
notamment ceux relatifs à l’aspect budgétaire », a souligné M. Darouich dans une
déclaration à la presse au marge de son élection.
Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la présence équilibrée de l’Association
au sein des organisations internationales, afin de jouer son rôle de diplomatie
parallèle, qui figure parmi les indicateurs de l’évolution démocratique que connaît
le Royaume.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AMPCPP a été également marquée par la
présentation des rapports moraux et financiers au titre des années 2019, 2020 et
2021, leur approbation à l’unanimité, et l’examen de l’amendement du statut de
l’Association, ainsi que le renouvellement de ses structures dirigeantes.
Les rapports moraux, qui ont abordé les activités les plus marquantes menées par
l’Association depuis sa création le 28 janvier 2019, à commencer par
l’établissement de son siège et la mise en place de ses structures, ont rappelé les
étapes auxquelles elle a participé, que ce soit au niveau national en tant
qu’interlocuteur du ministère de l’Intérieur et de diverses institutions publiques,
ou au niveau de sa participation à une série de conférences et séminaires
internationaux.
En ce qui concerne les rapports financiers, une présentation détaillée a été faite
sur le budget de l’Association (ressources et dépenses).
L’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des
Provinces est une instance qui a été fondée dans le cadre des dispositions du
Dahir Royal N° 1.86.376, du 15 novembre 1958, tel que modifié et complété en
matière de libertés publiques. Ses membres sont les Présidents des Conseils des
Préfectures et des Provinces du Maroc.
En coordination avec les différentes composantes du cadre institutionnel de la
décentralisation administrative au Maroc, l’AMPCPP œuvre pour servir de plateforme représentant les préfectures et les provinces et faciliter les rencontres et les
échanges entre elles.
Elle sert également d’interlocuteur de l’ensemble des acteurs du développement
territorial au Maroc, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux dans la
perspective de promouvoir le développement territorial et la bonne gouvernance
locale.
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:مقاطع الفيديو
https://youtu.be/judmkbVIOGs



https://www.youtube.com/watch?v=7V28VN7bQ9c



https://www.youtube.com/watch?v=8bb7JTSNSuA



https://www.youtube.com/watch?v=1DDzjVXnbXg



https://www.youtube.com/watch?v=OZR_QioU3iE



https://www.youtube.com/watch?v=tXIdk6t1ttc
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