
 

 

 تقرير مشاركة الوفد المغربي في مؤتمر السلطات المحلية بمحلس أوروبا

 

بفرنسا  ستراسبوغشارك الوفد المغربي في مؤتمر السلطات المحلية بمجلس أوروبا المقام بمدينة  

  2022مارس  22/23/24المنظم أيام 

 الئحة الوفد المشارك برئاسة  

 ــ السيدة مباركة بوعيدة

 عضاء الوفد أ 

 ــ السيد عزيز درويش

 ــ السيد منير ليموري

 ــ فاطنة لكحل

خالل الجلسة االفتتاحية بتفعيل  2022مارس  22وقد تميز اليوم األول من اللقاء الثالثاء  

ل ذه  تم خالومستجدات، ي عبر لجنة التتبع ولجنة الحكامة، ولجنة المشاركة الوفد المغرب

 د الهي ستعقللوفد المغربي من أجل المشاركة في االجتماع المقبل الجلسة توجيه دعوة 

لعقد يه دعوة توجباجتماع لجنة المستجدات فيما تميز ، بعاصمة تركيا إسطنبول لجنة التتبع

 بالعاصمة المغربية الرباط.عمل  اجتماع



توجه الوفد المغربي إلكمال باقي أطوار الجلسات الموزعة في الفضاء  بعد ذلك 

مساء من  07لوفد على حضور كافة الجلسات إلى غاية الساعة المخصص للمؤتمر وقد حرص ا

 األول.اليوم 

 2022مارس  23اليوم الثاني األربعاء  

إلى جانب حضور وتتبع أطوار جلسات المؤتمر تميز اليوم الثاني بعقد أعضاء الوفد 

اجتماعات مكثفة قصد إضفاء تغيرات على تقرير مؤتمر السلطات المحلية تم فيه التطرق 

، االجتماع تم عقد  مع 2021 شتنبر 08لعملية االنتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب ليوم 

 رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا. نائب Xavier Cadoretالسيد 

بعد ذلك عقد الوفد المغربي اجتماعا مع الوفد الفرنسي المشكل من األعضاء  

 يمةألحكام الق المضمنةتم فيه التطرق لمجموعة من األخطاء المادية والموضوعية  ،الدائمين

 م الملكالمتعلقة بإقحام اس بإيضاحات ال سيما في النقط لتقرير والتي تصدى فيها الوفدفي ا

في بعض القضايا المرتبطة بالعملية االنتخابية األخيرة بشكل غير موضوعي وعار من 

 .الصحة

 Vladimir prebilicالتقرير السيد  امباشرة بعد ذلك عقد الوفد المغربي اجتماعا مع مقرر ذه 

رير المضمنة في التقوء على األخطاء الموضوعية والتقنية وبعض أعوانه من أجل تسليط الض

النسخة النهائية وفق التصويبات وقد حصل الوفد المغربي على تعهد إلصالح وتضمين 

 ، المقترحة

ن أجل مفي ختام اليوم الثاني من المؤتمر عقد الوفد المغربي اجتماعا مع رئيس الغرفة  

 .تأكيد التوضيحات

 2022مارس  24الخميس  اليوم الثالث 



صباحا عقد أعضاء الوفد اجتماعا مع السيد ديميتري  09.30بحدود الساعة   

يطة المسؤول عن برامج التعاون من أجل وضع تصور واضح حول أشكال التعاون ورسم خر

عد  طريق واضحة المعالم، بعد ذلك توجه األعضاء لحضور جلسة مناقشة التقرير الهي أ

 المجلس حول االنتخابات المغربية.

مناقشة الجلسة تميزت بمرافعة للسيدة امباركة بوعيدة تالذا بعد ذلك مداخلة السيد  

فطنة لكيحل. وقد لقيت مرافعات أعضاء الوفد المغربي قبوال إيجابيا عزيز درويش والسيد 

  من طرف الحاضرين.


