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 بناء على املقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التالية: 

التمييز    139و  19الفصالن   ▪ الرجال والنساء ومكافحة  بين  باملناصفة واملساواة  التوالي  املغربية واملتعلقين على  اململكة  من دستور 

املواطنات   مساهمة  لتيسير  والتشاور،  للحوار  تشاركية  اليات  وضع  االخرى  الترابية  والجماعات  الجهات  مجالس  تخويل  وكذا 

 وتتبعها.  املواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية

 113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم  2015يوليوز    07)موافق    1436من رمضان    20الصادر في    1.15.85الظهير الشريف رقم     ▪

 منه.  120املادة املتعلق بالجماعات والسيما 

 . 66الى  57والسيما املواد من  2027 – 2021النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش للمدة االنتدابية  ▪

مراكش    بعدو  جماعة  مجلس  الالئحةمصادقة  مجلس    على  مستوى  على  النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  لهيئة  النهائية 

شخصية عمومية، تمثل فيهم النساء اكثر    21جمعية و    35عنصرا من فعاليات املجتمع املدني املحلي منها    56جماعة مراكش، واملتكونة من  

   2022لدورة العادية لشهر فبراير املتخذ خالل ا 2022 فبراير 07بتاريخ  16/02/2022مقرر عدد   بمقتض ى  باملائة 50من 

  بإحداثيقض ي  2022فبراير   09بتاريخ   2/2022بمقتض ى قرار لرئيسة مجلس جماعة مراكش عدد   وتنزيال للمقرر املشار اليها اعاله

 وتكوين هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى جماعة مراكش.  

ا النظام  بمقتضيات  دليل  وعمال  في  املضمنة  التوجيهات  بعض  على  وعطفا  الجماعي،  للمجلس  وتفعيل  لداخلي  احداث  مساطر 

 .عن املديرية العامة للجماعات املحلية 2017بالجماعات الصادر سنة  هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعواشتغال وتتبع 

من طرف رئيسة    الفرص ومقاربة النوع على مستوى مجلس جماعة مراكشمساواة وتكافؤ  وبناء على الدعوة املوجهة ألعضاء هيئة  

حضور اشغال اللقاء التأسيس ي االول للهيئة وذلك لتعيين او اختيار فريق العمل  من اجل    16/02/2022بتاريخ    3294املجلس الجماعي رقم  

 املكلف بتنسيق االعمال االستشارية: 

 له.  ومساعدالنوع باعتباره منسق لها،  لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة رئيس •

 له.  ومساعدلهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،  مقرر  •
 

االول  التأسيس ي  اللقاء  اشغال  انعقدت  الدعوة،  لهذه  يوم    وتبعا  الثالثة    2022فبراير    23االربعاء  للهيئة  الساعة  والنصف  على 

الجماعي شارع محمد   املجلس  ملحق  بمقر  بمراكش عشية  الجماعي    السادس  املجلس  لرئيسة  االول  النائب  االدريس ي  السيد محمد  برئاسة 

 للغرض املذكور اعاله. 

- 

 بالتحضير إلحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتتبع عملها رئيسة اللجنة التقنية املكلفة  :  محمد نكيل 

 " " " " " "  عضو اللجنة التقنية " : ريس ي سليطيننادية االد

 " " " " " "  عضو اللجنة التقنية " :  مريم العرابي 
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- 

 املدير العام للمصالح بالنيابة.   : زين الدين الزرهوني 

 رئيس قسم العمل االجتماعي. : عبد العزيز االمري 

 الشؤون الثقافية والرياضية. رئيس قسم  :  الحسين الزواق

 رئيس مصلحة ادارة شؤون املجلس  :   محمد املحير

 عن مصلحة ادارة شؤون املجلس :  سعد نجاي

 عن مصلحة ادارة شؤون املجلس :  خليل موليح

 عن مصلحة ادارة شؤون املجلس :  خالد السقري 

 عضوا 56 النوع:هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة تكون منه تالعدد القانوني الذي   -   

  عضوا 56     :باهليئة عـدد االعضـاء املزاوليـن مهامهــم  -

 عضوا 42      :عـدد األعضــاء احلاضريـــن -

 جمعية  29  : المدني  عجمعيات المجتم  -1

 اسم رئيس اجلمعية او املنتدب من طرف اجلمعية اسم اجلمعية ر.ت

 عبد العزيز الحرفاوي )منتدب(   نادي االنماء الرياض ي املراكش ي 1

 عبد الرحيم مهري  جمعية الوصال للمواطنة 2

 مصطفى فرحي النادي املراكش ي للمعاقين  3

 سعيدة الوادي جمعية اتحاد العمل النسائي  4

 نزهة حيكون  جمعية فانوراميك لفنون العرض  5

 جمعية النخيل 6
 

 الحسين الراجيموالي 

 جمعية الرابطة املغربية للشباب والطلبة 7
 

 محمد الصبيحي )منتدب( 

 مارس لليقظة واملناعة الوطنية 13الجمعية املغربية  8
 

 نبيل محمد اجناو 

 فوزية املكناس ي  جمعية شبكة الصانعات التقليديات 9

 الكنسوس ي جعفر  جمعية منية مراكش ألحياء تراث املغرب وصيانته  10

 محسن رقوان جمعية امل شباب مراكش للتنمية املستدامة 11

 محمد العلوي بوفارس  جمعية جنان اوراد لتصفية الدم  12

 )منتدب( أسماء جرمون  جمعية راضية لكفالة الرضع 13

 عائشة ايت بلعربي  جمعية شمس تانسيفت للصحة النفسية 14

 حليمة أوالمي جمعية األمان للمرأة والطفل 15

 )منتدبة من الجمعية(  محمد الكنيدري  جمعية األطلس الكبير 16

 فاطمة تاسويكت جمعية وداد للمرأة والطفل 17

 حسنية ددون  جمعية التضامن للصم والبكم  18

 نورالدين مقداد  جمعية بسمة أمل للتنمية والتضامن 19

 هشام بنوالي وأولياء التالميذ الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء  20

 جمال باصطون  نقابة صيادلة مراكش  21

 حنان الرايس )منتدبة( جمعية األطباء األساتذة بمراكش  22

 مليكة ازملاض جمعية االنماء التربوي لتنمية التعليم االولي 23

 الجامعة الدولية لإلبداع والعلوم اإلنسانية والسالم بين الشعوب  24
 

 الضحى الحكيمشمس 

 )منتدبة( مريم كريمي  جمعية الفضاء املدني للشباب والديمقراطية 25
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 مليكة بن علي يد الرحمة للتنمية البشرية  26

27 Lions club Med city ENCG Marrakech  صفاء زكين 

 خالد أبو الطيب   جمعية مبادرتنا وطنيتنا  28

 عبد الجليل اليكرومي لوجيا املعلوماتيةو جمعية دعم ومواكبة الشباب في التكن 29
 

 شخصية عمومية  13  الشخصيات العمومية:  -2

 ر.ت
 

 اسم الشخصية
 محمد القنور  1

 محمد الفايجي  2

 ثورية املتوكل 3

 فؤاد جوهر  4

 عبد الغني زريكم 5

 حنان املوالحي  6

 محمد ايت لعميم  7

 في يناسفيان الز  8

 بديعة بيطار  9

 عبد العزيز دادان  10

 مليكة بوتسريت  11

 دنيا بنزروال  12

 عبد االله حمديوي  13
 

    عضو 14  :الغائبيــن عـدد األعضـاء -
  

 جمعيات  06      
 

 احمد الشهبوني ( CDRTمركز التنمية لجهة تانسيفت ) 1

 درية مزداوي جمعية مالئكة مراكش 2

 عبد الجليل اساليس ياملراكشيةجمعية تأهيل نزالء دار الطفل  3

 نادية أبحري نادي ليونس الزيتون مراكش  4

 أسماء القدوريجمعية األيادي الصادقة 5

 سيدي محمد املنصوري )منتدب(الجمعية املغربية للصحة والبيئة 6
 

 

    شخصيات عمومية 08     
 

عبد الغني ويدة  1

 سعاد بلقزيز  2

 نادية البوزيدي  3

 ماريا العمراني  4

 هدى جبوري 5

 سميرة حجازي  6

 وفاء الزنجاري  7

 الهام دحماني  8
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكشاألول ل النائب حممد االدريسيالسيد 

اليوم    الكريم في أرحب بالحضور   النوع،  سنأسس  هذا االجتماع الخاص بهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

 . في تاريخ هذه الهيئة التي ستساهم معنا في إعداد برنامج عمل الجماعةرحلة جديدة مل

 القانوني النعقاد هذا االجتماع.واآلن سنتأكد من اكتمال النصاب 

القانوني، النصاب  من  التأكد  للسيد  بعد  الكلمة  نكيل   أعطي  ا  محمد  بالتحضير  رئيس  املكلفة  التقنية  للجنة 

 تكوين الهيئة. إحداث و الطالعنا على كافة مراحل  املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعلتكوين هيئة 

 

 التقنية المكلفة بالتحضير لتكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ئيس اللجنة ر حممد نكيلالسيد 

هيئة   لتمثيل  اختياركم  على  وأهنئكم  بالحضور  أرحب  ملراكش  الجماعي  املجلس  وأعضاء  رئيسة  وباسم  أوال 

املجلس الجماعي، وتمنح مؤشرات  في عمل  وفعال    دور هاموالتي لها   ملدينة مراكش  وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعاملساواة  

بل أكثر من هذا    عن مدى التزام املدينة الحمراء بتكوين هذه الهيئة والعمل الجاد الذي ستقوم به طيلة املدة االنتدابية،

مراكش رتبة هامة في التنمية على الصعيد    تمنحتعتبر مؤشرا لتنمية املدينة، خاصة وأن الهيئة السابقة لم تستطع أن  

 . واليوم يعول عليكم الستعادة الريادة لهذه املدينة   ،الوطني
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول ل حممد االدريسيالسيد 

وجدت صعوبة في اختيار ممثلي الهيئة، لكنها توفقت  قامت بعمل كبير، و فعال اللجنة التقنية املختصة مشكورة  

 . في ذلك

ان   اذكر  ان  التنظيمي  اريد  مادته    113.14القانون  في  بالجماعات  اله  120املتعلق  تنظيم  النظام  احال  الى  يئة 

 60فقد نصت املادة    2021اكتوبر وتبعا للنظام الداخلي لجماعة مراكش املصادق عليه خالل دورة ،  الداخلي للجماعات

 منه على ما يلي: 

افقية أو بالتصويت. "يتم انتخاب رئيس الهيئة ومساعده وامل   قرر ومساعده من طرف االعضاء املكونين للهيئة بطريقة تو

 ( أربع  من  املكون  الفريق  هذا  وصياغة  4ويسهر  أعمالها  وتتبع  والجماعة  الهيئة  أعضاء  بين  ما  التنسيق  على  أعضاء   )

 التقارير املرتبطة بمهامها االستشارية." 

 

االنتخاب، ونظرا لوجود فراغ قانوني وتنظيمي، سيتم االستئناس باعتماد املسطرة املعمول بها النتخاب  في حالة                 

في حدود االنتخاب العلني وباألغلبية املطلقة ألعضاء الهيئة    113.14رؤساء الجماعات تبعا للقانون التنظيمي للجماعات  

 . النسبية فيما يخص مقر ر الهيئة ومساعده  األغلبيةو  ومساعده فيما يخص الرئيس فقط اثناء التصويت الحاضرين

 

 إلى املنصة لترأس الجلسة.  التفضل واآلن أطلب من عضو الهيئة األكبر سنا 

رئيس    السيد ي. الحسين الراجي العضو األكبر سنا تم االتفاق على ترأس الجلسة من طرف  عدم تقدم  )في ظل  

 جمعية النخيل( 

أطلب من   اليكروميالسيد  كما  الجليل  املعلوماتية    عبد  التكنولوجيا  في  الشباب  رئيس جمعية دعم ومواكبة 

 التفضل إلى املنصة للقيام بمهام كاتب الجلسة باعتباره عضو الهيئة األصغر سنا. 

 

 )رئيس الجلسة(  هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  عضو   ي. احلسني الراجيالسيد 

اللقاء الذي كنا ننتظره  مساء الخير   لجميع االخوة الحاضرين، وتحية ملجلس جماعة مراكش على تنظيم هذا 

باملدينة محليين  وفاعلين  مدني  كبيرة    كمجتمع  بأهمية  تطلع  التي  الهيئة  هذه  أيضا  لتنشيط  ولكن  داخلية  فقط  ليس 

 .كقوة اقتراحية في التنمية  كإشعاع ملراكش وسمعتها وتصنيفها وطنيا، وإشراك املجتمع املدني

 )بعد ذلك تم فتح باب التعارف بين أعضاء الهيئة حيث قدم كل عضو نفسه ومجال اشتغاله واهتماماته( 

 
 

 )رئيس الجلسة(  هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  عضوي. الحسين الراجي  السيد 

حسب املسطرة التي    املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعالترشيح لشغل منصب رئيس هيئة  تح باب  واآلن نف

 .ادلى بها السيد نائب رئيسة املجلس الجماعي 
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 انتخاب رئيس هليئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من بني اعضاء اهليئة 
  األولالدور 

 ترتيب املرتشحني

 اهليئة املرتشحني لرئاسة اهليئةعضاء أمساء أ ر.ت
 بديعة بيطار  1

2 
 

 عبد الغني زريكم

3 
 

 حنان موالحي 

4 
 

 محمد الصبيحي 

حسب ورقة التصويت العلني التي ستوزع على اعضاء  بعد حصر الئحة املترشحين سنمر إلى عملية التصويت    

 املختار. امام املترشح   ×الهيئة مع وضع عالمة 

العلني   التصويت  في ورقة  العلني  التصويت  الجلسة  وجمعهابعد  كاتب  السيد  تكلف  النتائج حسب    بإعالن، 

 تصويت كل عضو على حدة اسميا.
 

 كاتب الجلسة  عبد اجلليل اليكرومي

 النتخاب رئيس هليئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من بني اعضاء اهليئة املرتشحني
 الدور االول

 
 

 
 

 

 

  

 16 39 بديعة بيطار  1

04 

املتوكل،   ثورية  بيطار،  بديعة  الرايس،  حنان  بوتسريت،  مليكة 

في، مليكة بن علي، مليكة ازملاض، ين امحمد القنور، سفيان الز 

اوالمي حليمة  حيكون،  عبد  نزهة  الحكيم،  الضحى  شمس   ،

تاسويكت،   فاطمة  بلعربي،  ايت  عائشة  امين،  محمد  املومن 

 هشام بنوالي، شيماء التجني. 

 13 39 عبد الغني زريكم 2

محمد   الفايجي،  محمد  فرحي،  مصطفى  زريكم،  الغني  عبد 

الجليل   عبد  لعميم،  ايت  محمد  الكنسوس ي،  الصبيحي، جعفر 

عبد  اليكرومي رقوان،  محسن  كريمي،  مريم  الراجي،  الحسين   ،

 العزيز الحرفاوي، عبد االله حمديوي، نور الدين مقداد. 

 05 39 حنان موالحي  3
صفاء زكين، عبد الرحيم مهري، فؤاد جوهر، خالد أبو الطيب،  

 نبيل محمد اجناو. 

 . حنان موالحي 01 39 حمد الصبيحي 4

 

 )رئيس الجلسة(  هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  عضوي. الحسين الراجي  السيد 

االعضاء   ملجموع  املطلقة  االغلبية  على  مترشح  اي  حصول  لعدم  ونظرا  عليها،  املحصل  النتائج  خالل  من 

املرتبتين   في  املرتبين  االثنين  املترشحين  على  العملية  وستنحصر  الثاني  الدور  الى  سننتقل  التصويت،  اثناء  الحاضرين 

 .بد الغني زريكم تبعا ملا تم االتفاق عليه سابقا في املسطرةع  والسيداالولى والثانية ويتعلق االمر بالسيدة بديعة بيطار 
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول ل حممد االدريسيالسيد 

الجلسة   لتسيير  باملنصة  االلتحاق  بيطار  بديعة  السيدة  من  اطلب  بها،  املعمول  التنظيمية  للقواعد  وفقا 

 . هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعبصفتها رئيسة 
 

 الفرص ومقاربة النوع هيئة المساواة وتكافؤ المنتخبة ل الرئيسة  السيدة بديعة بيطار

امتناني  أقدم  اليوم، و الحاضرين  وإخواني  بأخواتي  وأنا جد فرحة  اللسان عن شكركم جميعا،  يعجز  صراحة 

املجلس   مكونات  كافة  وكذا  الطيبة،  املبادرة  هذه  على  مراكش  جماعة  رئيسة  املنصوري  الزهراء  فاطمة  للسيدة  الكبير 

ب التي حظيت  الثقة  أن  لكم  وأؤكد  وظن  الجماعي،  ظنكم  عند حسن  أكون  أن  وأتمنى  تشريف،  منه  أكثر  تكليف  اليوم  ها 

 مدينة مراكش. 

منصب لشغل  الترشيح  باب  افتتح  النوعهيئة    ةرئيس  مساعد  واآلن  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  حسب    املساواة 

الجماعي  نائب رئيسة املجلس  السيد  بها  التي ادلى  اي    املسطرة  الجلسة  بداية  بها النتخاب  في  املعمول  باعتماد املسطرة 

في حدود االنتخاب العلني وباألغلبية املطلقة ألعضاء الهيئة    113.14رؤساء الجماعات تبعا للقانون التنظيمي للجماعات  

 . ومساعده النسبية فيما يخص مقر ر الهيئة  واألغلبية ومساعده فيما يخص الرئيس اثناء التصويت فقط الحاضرين

 انتخاب مساعد رئيسة هليئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من بني اعضاء اهليئة 
  األولالدور 

 ترتيب املرتشحني

 اهليئة املرتشحني كمساعد لرئيسة اهليئةعضاء أمساء أ ر.ت
 شمس الضحى الحكيم 1

2 
 

 عبد االله حمديوي 

3 
 

 جوهر فؤاد 

4 
 

 محسن رقوان

 فاطمة تاسويكت 5

 

حسب ورقة التصويت العلني التي ستوزع على اعضاء الهيئة مع  بعد حصر الئحة املترشحين سنمر إلى عملية التصويت   

 املختار.امام املترشح    ×وضع عالمة 

 

العلني   التصويت  في ورقة  العلني  التصويت  النتائج حسب  وجمعهابعد  بإعالن  الجلسة  كاتب  السيد  تكلف   ،

 تصويت كل عضو على حدة اسميا.
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 كاتب الجلسة  عبد اجلليل اليكرومي

 هليئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من بني اعضاء اهليئة املرتشحني ةرئيسمساعد النتخاب 
 الدور االول

 
 

 
 

 

 

  

شمس الضحى   1

 الحكيم
36 07 

01 

أبو الطيب، شمس الضحى    بنوالي، خالدهشام    التجني، شيماء  

 الحكيم، عائشة ايت بلعربي، عبد االله حمديوي، صفاء زكين. 

2  

 جعفر الكنسوس ي، محمد ايت لعميم،   02 36 عبد االله حمديوي 

3  

 10 36 فؤاد جوهر 

نزهة   املوالحي،  حنان  اجناو،  محمد  نبيل  املتوكل،  ثورية 

، محمد الصبيحي، حليمة اوالمي، جمال باسطون، فؤاد حيكون 

 جوهر، عبد الجليل اليكرومي، محمد العلوي بوفارس

4
 

 10 36 محسن رقوان

الدين   نور  ازملاض،  مليكة  علي،  بن  مليكة  رقوان،  محسن 

محمد   مهري،  الرحيم  عبد  الحرفاوي،  العزيز  عبد  مقداد، 

 زريكم.، مريم كريمي، مصطفى فرحي، عبد الغني الفايجي

3606 فاطمة تاسويكت 5
محمد  فيين االز سفيان    ددون،  حسنية  الوادي،  سعيدة   ،

 تاسويكت  بوتسريت، فاطمةالقنور، مالكة 

 

 رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع السيدة بديعة بيطار  

مترشحة على األغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، سنضطر إلى    او   إذن، ومادام لم يتحصل أي مترشح

وهما   املرتبين في املرتبتين االولى والثانية  االنتقال إلى الدور الثاني من عملية التصويت بين صاحبي أكبر عدد من األصوات 

 السيدان: 
 

 فؤاد جوهر  

 محسن رقوان  

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من بني اعضاء اهليئةانتخاب مساعد رئيسة هليئة املساواة 
 الدور الثاني 

 ترتيب املرتشحني

 املرتشحني كمساعد لرئيسة اهليئةمساء أ ر.ت
 فؤاد جوهر  1

2 
 

 محسن رقوان
 

العلني   التصويت  ورقة  توزيع  التصويت،  على عملية  املشرفين  من  لوضع عالمة  اطلب  الهيئة  اعضاء    × على 

 املختار. امام املترشح 

العلني   التصويت  في ورقة  العلني  التصويت  النتائج حسب  وجمعهابعد  بإعالن  الجلسة  كاتب  السيد  تكلف   ،

 تصويت كل عضو على حدة اسميا.
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