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 مههايالدورة العادية لشهههر تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال إطار  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي  

للحضههور  اللجنههة والمجلههسسههادة ضعضهها  لكههل مهه  الالموجهههة  20/04/2022بتههاري   7315لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2022

علهه   2022 ضبريههل 29 الجمعههةيههوم  االجتماع المذكورانعقد  ،بتنظيم اإلدارة الجماعية والتعاو  الالمركزياللجنة المكلفة والمشاركة في ضشغال 

ر ههيس  سههعيد بوجاجههةالسههيد االجتماعات الكبرى بالقصر البلههدي شههارع محمههد الرههامس بر اسههة   بقاعة  صباحاوالنصف  الحادية عشر  الساعة  

 اآلتي:وهي ك  في جدول اعمالها نقطة مدرجةتدارس  لاللجنة 
 

  املصادقة على انخراط جماعة مراكش في مشروع " ميزة الجماعة املواطنة" . 
 

   :السادة  اللجنةحضر االجتماع م  ضعضا  *
 رقية العلوي حاجب. ،نادية االدريسي سليطي ، الحداويحمزة      

 

 : السيدة*كما حضر االجتماع م  ضعضا  مكتب المجلس الجماعي 
 النا بة الرامسة لر يسة المجلس الجماعي لمراكش :  رديجة بوحراشي 

 

 
 

 

 : السادة اعضا  المجلس الجماعي م  االجتماع وواكب*
 النميلي، عبد الصادق بيطاري، جها  حدا ، رحيلة الغمراوي.كنزة الطالبي، فؤاد حاجبي، عادل   

 

 

 : السيدا  بصفة استشارية ما شارك م  ضطر جماعة مراكش*ك
 ع  قسم الدراسات والترطيط واألنظمة المعلوماتية  :  فاطمة ضزمركو

 ع  مصلحة إدارة شؤو  المجلس :   سعد نجاي 
 

وتذكيره بالنقطة املدرجة في جدول اعمال اللجنة لتحضيرها للجمع   بالحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ، وبعد الترحيب في مستهل االجتماع

ماي   لشهر  العادية  دورته  خالل  التداولي  للمجلس  لكون  2022العام  اعتبارا  النقطة  موضوع  اهمية  على  اللجنة  رئيس  السيد  اكد  ميزة  ،  مبادرة 

املواطنة الجيدة،    تهدف  الجماعة  املحلية  والحكامة  التشاركية  الديمقراطية  تعزيز  وتوطيد    و إلى  وتعزيز  معرفة  من  املنخرطة  الجماعات  تمكن 

الديمقراطية،   الذاتي  ممارساتها  التقييم  ميكانيزمات  والدامجة عبر  املستدامة  املحلية  التنمية  في  واملساهمة  العمومية  الخدمات  تحسين  بهدف 

 للجميع. 

قسم الدراسات والتخطيط ، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدة ممثلة  مزيد من التوضيحات ادة على األعضاء على  والطالع الس  

إلى أن    واألنظمة املعلوماتية إطارا مبتكرا للعمل الجماعي بتعبئة جميع الفاعلين  تشكل  ميزة الجماعة املواطنة،  عرضا مفصال تطرقت من خالله 

املمارسات واألن الجيدة. وتمنح الجماعوتقييم  تتعلق بالحكامة  اتخاذ تدابير ملموسة  الجيدة   اتشطة مع  في تحسين الحكامة  تمييزا يقدر جهودها 

 وتوطيد الديمقراطية التشاركية، ويحفزها على املثابرة في هذا االتجاه. 

الجماعات، بتعاون مع جمعية تاركا للتنمية والبيئة الجمعية املغربية لرؤساء مجالس  تتبناه    مسلسل ميزة الجماعة املواطنةمضيفة ان  

  واإلنصاف، والتعاون   واملساواةعلى سبعة مبادئ وهي املشاركة املواطنة،    يرتكز ، كما  وبدعم من املديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية

 .ستدامة، ثم االبتكاروالتضامن، والفعالية والنجاعة، والشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة، واال 

 حول مشروع "ميزة الجماعة املواطنة" جاءت محاوره، وفق ما هو مرفق بالتقرير، كاآلتي:  على ان العرض

 السياق العام للمشروع  

 أهداف املشروع  

 املبادئ املعتمدة في املشروع  

 مزايا ميزة الجماعة املواطنة  

 أجهزة الحكامة الخاصة باملشروع  

 امليزة مراحل الحصول على  
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 عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء مالحظات وتساؤالت جاءت كالتالي:  

 املطالبة بتقديم نبذة عن جمعية تاركة باعتبارها طرف في هذا املشروع.مع  االستفسار حول املقصود من ميزة "جماعة مواطنة" ومزاياها  ➢

 .2014تذبذبات منذ سنة تسجيل أن مشروع امليزة يعرف  ➢

 التساؤل حول مدى نجاح ميزة "جماعة مواطنة" في املدن التي تحصلت عليها.  ➢

 االستفسار حول ما إذا كان الحصول على هذه امليزة يتم بصفة مؤقتة أو دائمة.  ➢

 التساؤل حول تواجد آليات للرقابة والتقييم املستمر ملدى احترام معايير امليزة.  ➢

 . ISOابل الذي ستتحصل عليه الجماعة من ظفرها بامليزة على غرار ما هو معمول به في عالمة الجودة االستفسار حول املق ➢
 

ممثلة    ولإلجابة للسيدة  مجددا  الكلمة  منحت  اإليضاحات،  من  مزيد  وتقديم  التساؤالت  هذه  بعض  والتخطيط على  الدراسات  قسم 

التي أوضحت أن امليزة موضوع النقطة هي عالمة بمثابة طابع سيميز الجماعة الحاصلة عليه، في إطار برنامج أعدته الجمعية    واألنظمة املعلوماتية

الجماعات بشراكة مع جمعية تاركة الحاصلة على صفة املنفعة العامة وذات الصيت الوطني في مجال االستدامة تحت    املغربية لرؤساء مجالس

و  امليزة  هذه  على  الحصول  بغية  ترشيحها  لتقديم  الجماعات   كافة  أمام  الباب مفتوح  أن  الترابية، مؤكدة  للجماعات  العامة  املديرية  فق  إشراف 

انين واملساطر اإلدارية وكذا معايير التنمية املستدامة، وبالتالي فالظفر بامليزة واإلبقاء عليها  معايير  تهم باألساس مدى ا حترام الجماعة ملختلف القو

مرحلة   انتظار  في  الترشيح،  هذا  قبول  وتم  عليها  للحصول  ترشيحها  قدمت  مراكش  جماعة  أن  مضيفة  املذكورة،  املعايير  احترام  بمدى  مرتبط 

 ادقة املجلس الجماعي على االنخراط في هذا املشروع. االستحقاق بعد مص
 

سنة   ابتدأ  املشروع  أن  القسم  ممثلة  السيدة  أكدت  متصل،  سياق  فيه   2014وفي  واالنخراط  جديد،  بشكل  جديدة  انطالقة  له  وأعطيت 

ة  مجاني، وستستفيد الجماعة الحاصلة على ميزة "جماعة مواطنة" من آليات التكوين والتقييم الذاتي، معطية مثاال بالحصول على عالمة الجود

ISOملساهمة في تحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطن وتعزيز املشاركة املواطنة. ، وبالتالي ا 

إيجابية   صورة  يعطي  النوع  هذا  من  ميزة  على  الحصول  أن  أشارت  التي  الجماعي  املجلس  لرئيسة  الخامسة  النائبة  السيدة  تدخلت  كما 

 املستدامة مما يجعلها قطبا يشجع على االستثمار وخلق فرص الشغل. ومستحسنة عن الجماعة وطنيا ودوليا، في احترامها ملختلف معايير التنمية 
 

مواطنة"    جماعة  "ميزة  على  الحصول  أن  للسادة  اتضح  وحيث  املوضوع،  في  املقدمة  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 

إلى أن جماعة مراكش سبق أن قدمت ترشيحها   الذاتي والتنمية املستدامة، ونظرا  التكوين والتقييم  في مجاالت  سيمثل للجماعة إضافة نوعية 

انتهاء مرحلة االستحقاق بالحصول على امليزة املذكورة،  للظفر بهذه امليزة   افقتها  وتم قبول هذا الترشيح، وفي انتظار  انخراط    علىأبدت اللجنة مو

 رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية: جماعة مراكش في مشروع " ميزة الجماعة املواطنة " 

 اعة املواطنة" خالل الجلسة العامة. تقديم عرض مفصل حول مزايا وأهداف مشروع "ميزة الجم ✓

 
 ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشر زواال.

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 

 اللجنة املكلفة بتنظيم اإلدارة الجماعية والتعاون الالمركزي  رئيس

 سعيد بوجاجة                    
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