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للبالد، ولتنزيل     النهج الديمقراطي  التمثيلية لتعزيز  الديمقراطية  إلى  التشاركية ركيزة هامة تنضاف  الديمقراطية  تعتبر 

عن   عبارة  ولتصبح  للدولة،  الكبرى  و الغايات  وإجراءات  ويأتي  قوانين  الجماعات.  تراب  على  مرسومة    التشخيص   منتدى خطوات 

التشاركي الذي نظمه املجلس الجماعي ملراكش كخطوة حقيقية وفعلية تروم التفاعل مع نبض الساكنة واحتياجاتهم، وتسعى لرسم  

  خريطة طريق لوالية هذا املجلس.

العامة،   االفتتاحية  الجلسة  إلى  املنتدى إضافة  ورشات عمل متنوعة ومتخصصة حسب مجاالت االشتغال    8ويتضمن 

الخارجية  واالهتمام، شا الوالئية واملصالح  الخمس، كل من املصالح  أطر وموظفي جماعة مراكش واملقاطعات  إلى جانب  رك فيها 

 .املمثلة للمديريات الجهوية، وفعاليات املجتمع املدني، وأطر وأساتذة الجامعة، إلى جانب العديد من الخبراء واملهتمين

وتحضيرا ألشغال املنتدى التشاركي اجتمع أعضاء الهيئة بقاعة االجتماعات بقصر بلدية املدينة رفقة اللجنة التقنية،  

ليتم التحضير للورشات وتوزيع األعضاء كل بحسب اختصاصه، كما تم تعيين املقررين لكل ورشة، واالطالع على الوثائق الكفيلة 

املنتدى. في نفس الصدد تم اجتماع مكتب الهيئة بحضور كل أعضائه ألجل تدارس شأن املنتدى    بمساعدتنا على االنخراط في أشغال

القيام بعملها االستشاري، من تسجيل للخالصات، وتقديم للمقترحات، والنظر   أولى ستبتدئ الهيئة فيها  كمرحلة هامة، ومرحلة 

رئيسة على حضور أشغال املنتدى رفقة أعضاء املكتب، واألعضاء بعين املبادئ الثالث املحددة لعمل الهيئة، وقد حرصت السيدة ال

 املقررين لكل ورشة، وبقية األعضاء بحس املسؤولية، والوعي بطبيعة املهام املنوطة بنا. 

وقد جاءت مشاركتنا كهيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في املنتدى لتنصب في صميم عمله: أوال: التشخيص ي.   

ال: وثانيا: التفاعلي القائم على رصد واقع الحالة الراهنة، في أفق العمل على إنجاز الحالة املأمولة، ولكن باحترام للمعايير الثالثة أو 

 الفرص. ثالثا: مقاربة النوع.   ؤاملساواة. ثانيا: تكاف
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جمعيات  ،  19من أصل    3عمومية: ، الشخصيات ال4أعضاء من أصل    4كتب:  امليا جاء حضورنا على الشكل التالي:  احصائ 

   فيما يقارب النصف. 56من أصل  21يعني ما مجموعه  ،33من أصل  14ني: املجتمع املد

قبل انطالق أشغال املنتدى، وااللتحاق بالورشات كان للحضور لقاء في الجلسة االفتتاحية مع كلمة توجيهية للسيدة رئيسة   

 د. محمد اإلدريس ي، وتضمنت الكلمة نقطا هامة نجملها فيما يلي: مجلس جماعة مراكش، ألقاها نيابة عنها 

 . شكر الحضور على االنخراط والتفاعل مع أشغال املنتدى ▪

تعدد السياسات واملخططات القطاعية وضعف االنتقائية واالنسجام  اإلشارة إلى واقع حال الجماعة الذي يعرف حقيقة   ▪

 متواضعا باملقارنة مع ما يبذل من جهد. منتوجا تب عنها تر وهو ما يجعل الناتج واألثر 

ترى السيدة الرئيسة أن املبدأ التشاركي وخطة العمل هي الطريق األنسب لتفادي العديد من األعطاب ذات الصلة بالحكامة   ▪

 تدبير. وحسن ال

ؤسس السيدة الرئيسة توجيهها هذا على سؤال مركزي مفاده: هل نحن كفاعليين مؤسساتيين وجمعويين راضون عن واقع   ▪
ُ
ت

الرخاء   في:  ولخصتها  املأمول  الرض ى  هذا  لتحقيق  مسالك  أربعة  تحدد  الحقا  سيجعلها  الذي  األمر  مراكش.  مدينة  حال 

تنمية تكاف  االقتصادي،  قدراته،  وتعزيز  الفرص،  الفرد  اال ؤ  مقاربات  مع  قطيعة جدرية  االنفتاح،  إحداث  ورفض  نزواء 

 وتعويضها بمقاربات التشارك والتضامن في وضع املقترحات والخطط.

وال يسعنا نحن في الهيئة إال أن نشد بحرارة على يد السيدة الرئيسة، وندعوها إلى مواصلة الجهود املثمرة والكفيلة بتحقيق   ▪

 والكفيلة بتحقيق مبادئ الهيئة:  ة هذه املخططات الطموح

 املساواة وهي ما أشارت له كلمتها عن الجماعة والجهة ووضعية الجماعات املجاورة.  ▪

 تكافؤ الفرص وقد برز كمفهوم واضح من خالل النقطة الثالثة التي تراها السيدة الرئيسة معيارا للنهوض بواقع حال املدينة  ▪

ها عن تنزيل استراتيجية الدولة في برامج النماء املحلية الساعية للحد من الفوارق  مقاربة النوع، وقد جاءت في معرض حديث ▪

 االجتماعية. 

بعد الجلسة االفتتاحية تم توزيع الحضور على الورشات السالفة الذكر مرفقين بوثيقة تتضمن جدوال يضم االختالالت  

 والحاجيات/الحلول املقترحة/املشاريع وتوطينها/ درجة األولوية

وهي وثيقة مساعدة ملكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة التشخيص الدقيق لواقع حال املدينة في أفق وضع مقترحات  

وهي إن كانت وثيقة مساعدة على تنزيل املعطيات   حلول وبرامج للنهوض واالقالع االقتصادي واالجتماعي والثقافي لتراب الجماعة،

مالءمة املشاريع ونعني  ت املعايير الثالثة في خاناتها الثالث، ونقترح لو أدرجت خانة للمالءمة،  واستخراجها إال أننا نالحظ أنها افتقد

 كل مشارك ملبادئ الهيئة. التي يقترحها 
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 : ، وهو من شقينوبعد انتهاء أشغال الورشات تم التوصل بالتقارير على التوالي لصياغة تقرير اجمالي نتلوه على سيادتكم

 ئي للمشاركني واملشاركات:الشق الكمي اإلحصا

ورشات    8من الذكور، حيث تم تنظيم جلسة عامة لالنطالق و  745منهم إناث و  329مشاركا)ة(،    1074شارك في املنتدى  

 موضوعاتية. 

1

 

؉ من مجموع املشاركين، وهي نسبة تعكس حجم    30شكلت نسبة النساء املشاركات في منتدى التشخيص التشاركي  

 املجهود الذي يجب بذله من أجل تحقيق املساواة بين الجنسين على مستوى التشاور العمومي بجماعة مراكش.

اليات دون تمييز، وهي مسألة إيجابية  على أن جماعة مراكش فتحت باب املشاركة في منتدى التشخيص لجميع الفع

جدا، لكن النتيجة املحققة بطبيعة الحال لها عالقة بعوامل أخرى هي التي يجب االشتغال عليها في برنامج العمل بمواكبة وتتبع  

 من هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. 

2

 

 2022نتدى التشخيص التشاركي المصدر: لوائح حضور م

كل الورشات عرفت مشاركة مهمة ووازنة، وهمت املشاركة النسائية جزءا كبيرا، مع تسجيل عدد أقل للنساء مقارنة مع الذكور،  

 وهي ورشة الحكامة.  7خاصة على مستوى الورشة 
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 :بالتداول يف الورشاتاملرتبط  املوضوعاتيالشق 

ما نود تسجيله على الورشات هو سيادة الحوار اإليجابي، وتقبل اآلراء، ومشاركة أطياف مختلفة من املجتمع املراكش ي،   

شبابا، ونساء، ورجال، كما عرفت الورشات مشاركة حقيقية ألعضاء الهيئة سواء في تشخيص الوضع، أو وضع املقترحات، وخاصة  

  ت سنعمل على وضعها في القادم من األيام بعد أن تم أكيد أننا  وفي غياب شبكة مالحظة مضبوطة  مبادئ الهيئة  في ارتباط باحترام  

مع ذلك رصد مؤشرات دالة على تحقق مبادئ احترام املصادقة على النظام الداخلي، وبعد االنقسام إلى مجموعات عمل، استطعنا  

 مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. محددات  

 ر النقاش نقاطا مهمة تصب في اختصاصات الهيئة، وتؤشر على نجاح املنتدى في هذه املقاربات، وهي:  أسفوقد  

 هوية املدينة، واملالمح التراثية والحضارية.  -

 وضعية املرأة والشباب.  -

 مشروع التنمية املستدامة القائمة على اقتصاد ايكولوجي أخضر. -

 املساواة ومقاربة النوع والحق في املدينة.  -

 ندماج الشباب. ا -

 التشغيل والتكوين.  -

 املؤشرات االجتماعية والتنمية البشرية.  -

 قراءة في مؤشرات شدة الفقر، الهشاشة.  -

 تحليل مؤشرات التنمية البشرية والتنمية االجتماعية.  -
 

 قد جاءت الورشات املوضوعاتية على الشكل التالي: 

112
2
3
4
5
6
7
812

 

مراكش الرامية إلى تنزيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،  ختاما ال يسعنا إال تثمين جهود املجلس الجماعي  

، سواء من خالل حرصهم وتتبعهم لتحقق مبادئ الهيئة،  النخراط الفعلي في أشغال املنتدىوننوه بأعضاء هيئتنا املوقرة للحضور وا 

املساواة  برنامج عمل جماعة مراكش تراعي مبادئ    نخراطهم بالنقاش والتداول الفعال، وندعو إلى اعتماد مشاريع ضمنأو من خالل ا

 . وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 


