التشارك رلبنامج عمل
عىل مدى ثالثة أيام ،تواصل جماعة مراكش تنظيم منتدى التشخيص
ي
وثان
الجماعة لسنة  2023إىل 2028؛ وذلك أيام الخميس  31مارس ،والجمعة والسبت فاتح ي
إغىل.
أبريل  ،2022بالمركب اإلداري لوزارة األوقاف بباب ي
ويتضمن المنتدى إضافة إىل الجلسة االفتتاحية العامة 8 ،ورشات عمل متنوعة ومتخصصة حسب مجاالت االشتغال واالهتمام،
وموظف جماعة مراكش والمقاطعات الخمس ،كل من المصالح الوالئية والمصالح الخارجية الممثلة
يشارك فيها إىل جانب أطر
ي
الخباء والمهتمي.
للمديريات الجهوية ،وفعاليات المجتمع
المدن ،وأطر وأساتذة الجامعة ،والعديد من ر
ي
وقد دعت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ،عمدة مراكش ،إىل استحضار البعد المندمج يف كل السياسات العمومية بما يحقق
وحدة الرؤى والنجاعة عند صناعة القرارات وتنفيذها ،وبما يدفع الجماعات ر
البابية إىل االنتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر عىل
اإلدارة اليومية لشؤون الساكنة المحلية إىل رشيك وفاعل اقتصادي يساهم ف صياغة وتبيل ر
اسباتيجية الدولة ،للحد من الفوارق
ي
يىل نص الكلمة التوجيهية.
االجتماعية والتفاوتات المجالية وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات األساسية ،وفيما ي

والت ألقاها بالنيابة عنها خالل الجلسة االفتتاحية
للسيدة رئيسة مجلس جماعة مراكش ،ي
االدريس
نائبها األول د .محمد
ي

ر
ر
وباف مكونات هذه الجماعة ،أن أتقدم إليكم بجزيل عبارات الشكر واالمتنان عىل تفضلكم بحضور أشغال منتدى التشخيص
فن
ي
يش ي
ر
التشارك هذا ،الذي يعد خطوة أوىل عىل درب التأسيس لمخطط عمل جماعة مراكش خالل الفبة الممتدة من سنة  2023إىل غاية
ي
والخبة سنصل إىل
وىل اليقي التام ،أنه ونظرا لما تحتويه هذه المدينة من كفاءات ونخب عالية التكوين والمراس
؛
2028
سنة
ر
ي
ر
إنتاج مخطط يتسم بالدقة والواقعية ،ويستند إىل دعم وسند مستمدين من مختلف الشكاء والفاعلي المؤسساتيي والجمعويي،
وهو ما سعت إليه رئاسة مجلس جماعة مراكش بإطالق العديد من المبادرات االستعجالية ،لعل أبرزها اإلشاع يف استنهاض همم
مختلف ر
الشكاء وتحسيسهم بأهمية إخراج هذه الوثيقة ما جعلنا أول جماعة تعتمد السبق يف إعداد وإنجاز هذا التشخيص القائم
عىل التشاور والمشاركة.
حضات السيدات والسادة
ونحن نقوم بجمع وتحليل مختلف المعطيات واألرقام واإلحصاءات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجاالت،
وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية وضعف اإللتقائية واالنسجام وهو ما يجعل الناتج واألثر
ر
المبتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد ،وما يسخر من إمكانات ،وما يرصد من اعتمادات مالية  ...لذلك وتأسيسا
عىل هذا المنىح ،نعتقد أن مخطط عمل الجماعة باعتباره وثيقة جامعة لمختلف إمكانات وحاجات المدينة وأولوياتها ،وكذا
المبمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعة والجهة والغرف المهنية ،وبالنظر إىل
المشاري ع ر
كونه نتاج عمل مصالح خارجية وهيئات مدنية ،يظل الطريق األنسب لتفادي العديد من األعطاب ذات الصلة بالحكامة وحسن
التدبب  ...فالضورة والحاجة تقتضيان استحضار البعد المندمج يف كل السياسات العمومية بما يحقق وحدة الرؤى والنجاعة عند
صناعة القرارات وتنفيذها ،وبما يدفع الجماعات ر
البابية إىل االنتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر عىل اإلدارة اليومية لشؤون
ر
والبامج اإلنمائية المحلية سعيا للحد من
الساكنة المحلية إىل رشيك وفاعل اقتصادي يساهم يف صياغة وتبيل اسباتيجية الدولة ،ر
الفوارق االجتماعية والتفاوتات المجالية وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات األساسية.
حضات السيدات والسادة
التاىل  :هل نحن كفاعلي مؤسساتيي وجمعويي
كزي
المر
السؤال
من
ينطلق
أن
يجب
هذا،
الجماعة
إن مقاربتنا لمخطط عمل
ي
راضون عن واقع حال مدينة مراكش ؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال يقتض منا أن نضع آمال وتطلعات المواطن المر ر
اكش ضمن أولوياتنا من خالل المسالك التالية:
ي
ي
عب تنوي ع األنشطة االقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية ،ولقد أكدت المخلفات
1تحقيق الرخاء االقتصادي  :رر
والبكات السلبية لجائحة كورونا صدقية هذا المنىح.
ر
اكش ،وهذا أمر قد ال يتحقق دون
الثقاف
2تنمية الفرد وتعزيز قدراته  :من خالل تحقيق النمو والتطوري
ي
والتعليم للمواطن المر ي
ر
المحىل.
خلق فعل تنويري يف الثقافة والفن والتعليم وتثمي الرأسمال البشي
ي
عب التوزي ع األنسب للمقدرات واإلمكانات المتاحة بالمدينة سعيا للحد من الفوارق االجتماعية والمجالية بي
3تكافؤ الفرص  :راالجتماع وإدماج مختلف الجماعات المجاورة ضمن
واإلقصاء
والهشاشة
الفقر
نسب
من
والتقليص
الخمس،
تراب المقاطعات
ي
تخطيط شامل وتصور موحد.
ر
الن تنحو إىل الركون واالنزواء ،وترفض االنفتاح وإعمال مبادئ التضامن والتشارك يف
4إحداث قطيعة جدرية مع كل المقاربات يوضع التصورات والرؤى وتحقيق األهداف.
حضات السيدات والسادة
ينبغ أن تتولد لدينا قناعة حقيقية
شكىل اقتضته الحاجة التنظيمية والقانونية ،بل
ينبغ أن ينحض ضمن إطار
إن لقاءنا هذا ،ال
ي
ي
ي
وإرادة راسخة بجدية وأهمية الوصول إىل إنتاج وثيقة تتسم بالواقعية والصدقية ،بدءا بعميلة تحديد وتشخيص اإلشكاالت وصوال
إىل مرحلة ر
اقباح الحلول يف صيغة مشاري ع وبرامج قابلة للتحقق والتنفيذ من دون أن نغفل أيضا ضورة التقيد بمنظومة للتتبع
والتقييم قادرة يف كل وقت وحي إىل إثارة انتباهنا حول طبيعة ودرجة المعيقات المالية واإلدارية والتنظيمية والعقارية والعالئقية

الن قد ر
ر
تعبضنا أثناء التنفيذ ،وكذا طرق معالجتها  ...عىل أنه بات من الضوري أيضا استحضار البعد الجهوي وكذا وضعية
ي
ر
عب المحطات
الجماعات المجاورة لباب جماعة مراكش أثناء كل عملية إنمائية يتعدى أثرها ووقعها حدود جماعتنا وسنواصل ر
القادمة مواكبة وتتبع تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة.
حضات السيدات والسادة
ر
آسف ،وإىل السيد رئيس مجلس
واىل جهة مراكش
يف ختام
مداخلن هذه ،أود أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إىل السيد ي
ي
ي
آسف ،والسيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش ،والسيد رئيس مجلس جماعة المشور القصبة ،والسادة رؤساء
اكش
ر
جهة م
ي
ر
التشارك الهادف .
المقاطعات والغرف المهنية ،والجماعات البابية المجاورة الذين أبانوا عن انخراطهم الجاد والصادق يف هذا العمل
ي
ّ
تشكر ر
ان أيضا إىل السادة رؤساء المصالح الخارجية الذين لم ريبددوا يف مدنا بمختلف المعطيات واإلحصاءات.
ي
ر
الرف بمدينة
الشكر موصول أيضا إىل هيئات ومنظمات المجتمع
ي
المدن الذين أكدوا دعمهم المستمر لكل المبادرات الرامية إىل ي
ر
الن أنجزت هذا العمل بحرفية
مراكش يف مختلف
ي
مناح الحياة ر ...دون أن ننش أيضا فريق العمل من موظفي وأطر جماعية ي
ومهنية جعلتنا نشعر بالفخر واالعباز واالطمئنان عىل إدارتنا الجماعية.
الكبى.
انشغاالته
الشكر أيضا لمكتب الدراسات الذي تبن هذا العمل وجعله إحدى
ر
آملي يف األخب أن نكون عند حسن ظن عاهلنا صاحب الجاللة والمهابة الملك محمد السادس نضه هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

