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 2020 يوليوز  10بتاريخ  فريدةدورة استثنائية منعقدة في جلسة      مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                

 2020يوليوز  يف شهر دورة استثنائية منعقدةحمضر 
 2020 يوليوز 10 بتاريخ فريدةجلسة 

 

وكذا النظام الداخلي   المتعلق بالجماعاتبناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي   

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

للجماعات الترابية( وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم والجمعية المغربية  

الجماعات، مجالس  وهيئاتها  إلى  الموجه  لرؤساء  الثالث  بمستوياتها  الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء   رؤساء 

بشكل حضوري  الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةوالذي يقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة    مع اتخاذ  بتنسيق مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم

الظروف في أحسن  االجتماعات  تمر هذه  المحلية حتى  اإلدارية  السلطة  بتنسيق مع  ذلك  وبطلب من   ،والحرص على 

تحت   الصادرة  مراكش  آسفي وعامل عمالة  مراكش  والي جهة  في شأن عقد 30062020بتاريخ9308عددالسيد 

لحضور اشغال    مراكش  للدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس جماعةوتبعا  ،  ائية لمجلس جماعة مراكشدورة استثن

عدد    03/07/2020بتاريخ    الدورة الزمنية    7463تحت  والجدولة  االعمال  لجدول  التداول  المتضمنة  المقرر  والنقطة 

على    2020  يوليوز  10  الجمعةيوم  دورته االستثنائية في جلسة فريدة  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد،  بشأنها

رئيس مجلس   بلقائدتحت رئاسة السيد محمد العربي    السادسة مساء ببهو القصر البلدي شارع محمد الخامسالساعة  

العطاريمراكش وبمحضر السيد    ةجماع لفنارئيس المنطقة الحضرية    أحمد  الوالي عامل    لجامع  عمالة ممثال للسيد 

 محمد روكمي عن قسم الجماعات المحلية بالوالية. مراكش والسيد 

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عبد العزيز االمري 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 

 عضوا  86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا  85  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا  47 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 مجاعة مراكشرئيس جملس  حممد العربي بلقائد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7
 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 8

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 9

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 10
 "          "          " اجمليد ايت القاضيعبد  11

 "          "          " توفيق بلوجور 12
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 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 13

 "          "          " عادل املتصدق 14

 "          "          " عبد اهلادي فاري 15

 "          "          " حممد الزراف 16

 "          "          " امحد حمفوظ 17

 "          "          " عبد الرمحان وافا 18

 "          "          " سفيان بنخاليت 19
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 20
 "          "          " خليل بوحلسن 21

 "          "          " حممد ايت بويدو 22
 "          "          " محيد خورزك 23
 "          "          " حممد بن بال 24

 "          "          " حسن بباوي 25
 "          "          " إشراق البويسفي 26

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 27

 "          "          " عبد اجمليد بناني 28
 "          "          " حبيبة الكرشال 29

 "          "          " حممد االدريسي 30

 "          "          " حممد بنلعروسي 31

 "          "          " حممد باقة 32
 "          "          " عبد الصمد العكاري 33
 ""          "           عبد الرحيم الفريامي 34

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 35

 "          "          " احلسني نوار 36
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 37

 "          "          " سعيدة ساللة 38

 "          "          " حممد نكيل 39
 "   "          "        حسن اهلواري 40
 "          "          " موالي البشري طوبا 41
 "          "          " خليفة الشحيمي 42

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 43
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 44
 "          "          " امساعيل امغاري 45
 "          "     "      عبد الكريم ملشوم 46

 "          "          " جويدة العويدي 47
 

 

 أعضاء 03   :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر -
 

 

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش  امال ميصرة 1

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 2
 عضو اجمللس اجلماعي عبد الغين دريوش 3
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 عضـوا     35     :      األعضاء الغائبيـن بـدون عــذرعـدد   -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 2
 عضو اجمللس اجلماعي عبد االله الغلف 3

 عضو اجمللس اجلماعي امينة العمراني االدريسي 4
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 5
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 6

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 7

 "          "          " حياة املشفوع 8
 "          "          " عبد الصمد العمراني 9

 " "          "          أمحد عبيلة 10
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 11
 "          "          " مريم خاي 12
 "          "          " حممد لكبار 13

 "          "          " زكية ملريين 14
 "          "          " عبد العزيز مروان 15
 "          "          " عبد العزيز البنني 16
 "          "          " حممد احلر 17

 "          "          " رشيد التمادلي 18

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 19

 "          "          " محيد الشهواني 20

 "          "          " عفيفة الزجناري 21

 "   "          "        املصطفى الوجداني 22

 "          "          " ابراهيم بوحنش 23

 "          "          " جنيب رفوش 24
 "          "          " يوسف بن الزاهر 25
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 26
 "          "          " ثورية بوعباد 27
 "          "          " حفيظة جمدار 28
 "          "          " حممد ايت الزاوي 29
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 30

 "          "          " حليمة باحممد 31
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 32
 "          "          " حممد بوغربال 33
 " "          "          فاطمة ملكهون 34
 "          "          " امحاد اطرحي 35

 

 عضو واحد   01 :        غير المزاولين مهامهم عـدد  األعضاء  -
 

السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة   : يعتبرملحوظة 

 عضو.   85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113.14من القانون التنظيمي رقم   64
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   رئيس مجلس جماعة مراكش قائدالسيد محمد العربي بل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

  ، الوالي عامل عمالة مراكشوالمنعقدة بطلب من السيد    االستثنائيةقبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة  

بالمناداة على    نائبه السيد ي احفيظ قضاوي العباسيأطلب من  ونظرا لغياب السيد كاتب المجلس،   التفضل 

من  للتأكد  بالقاعة  الحاضرين  المحترمين  المجلس  أعضاء  والسيدات  السادة  الن  مدى  أسماء  صاب  توفر 

 . القانوني النعقاد هذه الدورة 

   

واالطالع وقبول االعتذارات المكتوبة للسيدين:    اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني،  بعد

واعتذار السيد امال ميصرة لتواجدها حينا كرئيسة لجنة انتقاء الدير العام   ،لغني دريوشعبد اخالد الفتاوي و 

 دورتنا هاته وجدولتها الزمنية كاالتي:  أعلن رسميا عن افتتاح للمصالح، 
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 2020يوليوز    10يف جلسة فريدة بتاريخ   للدورة االستثنائية للمجلس اجلماعي ملراكش منعقدة  دولة الزمنيةاجل

 بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش والنقطة املتداول بشأنها
 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 

 جلسة فريدة 

 
 

  الجمعةيوم 
 يوليوز 10

2020 

 

  الساعة 
  الخامسة عشية
ببهو القصر  

 البلدي  
شارع محمد 

 الخامس

 
 

حسب 
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 

 

1 

 

 

الدراسة و املصادقة على اتفاقية شررراكة مررن اجررل خلررق فضرراء للتشررغيل  فرري اطررار "دعررم االدمرراج االقتصررادي 

 للشباب" املمول من طرف البنك الدولي مع الوكالة الوطنية النعاش التشغيل و الكفاءات.
 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                     
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 :    (2020/ 10/07جلسة فريدة بتاريخ ) 2020 يوليوز  10المنعقدة في  الدورة االستثنائية من جدول اعمال  الفريدة النقطة 

"دعم االدماج االقتصادي    إطار   للتشغيل فيعلى اتفاقية شراكة من اجل خلق فضاء    واملصادقةالدراسة  

 .والكفاءاتالتشغيل  إلنعاشللشباب" املمول من طرف البنك الدولي مع الوكالة الوطنية 
  من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(  مقرتحة)نقطة                                                                             

 

  المجلس الجماعي لمراكش رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

ا أن  تعرفون  فأنتم  الموضوع  هذا  والكفاءات  بداية، وبخصوص  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  ( ANAPEC)لوكالة 

مؤسسة تابعة للدولة تهتم بقطاع التشغيل ومواكبة وتكوين الشباب إلدماجهم في سوق الشغل، وقد سبق للجماعة  

أن أبرم مع هذه الوكالة اتفاقية بخصوص تخصيص جزء من دار الجمعيات الكائنة بتراب مقاطعة المنارة لتقديم هذا  

من الخدمات، والنقطة المدرجة اليوم شبيهة بهذا األمر في إطار توسيع عمل الوكالة لمالمسة أكبر شريحة    النوع

 من الشباب على مستوى المدينة، وتماشيا مع برنامج وطني للتشغيل سيتم تنزيله بجميع المدن المغربية. 

المكلفة   اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  للسيد  الكلمة  لتالوة نص  واآلن،  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية 

 تقرير االجتماع المشترك حول النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  الحسين نوار السيد 
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اطرررار "دعرررم االدمررراج االقتصرررادي  للتشرررغيل فررريعلرررى اتفاقيرررة شرررراكة مرررن اجرررل خلرررق فضررراء  واملصرررادقةالدراسرررة 

 للشباب" املمول من طرف البنك الدولي مع الوكالة الوطنية النعاش التشغيل و الكفاءات.

 

)نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                     
   

 

 

 

 

 

2020يوليوز  10بتاريخ الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيميااة الجاااري بهااا العماال، وفااي إطااار تحضااير الاانقط المدرجااة فااي جاادول اعمااال الاادورة 

وتبعاا للادعوة رقام بطلب السيد الوالي عامل عمالة مراكش،  2020يوليوز  10يوم االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها 
اجتمااع مشاترك باين اللجناة المكلفاة للحضاور والمشااركة فاي أشاغال   أعضاء المجلس  للسادةالموجهة    03/07/2020بتاريخ    7464

 08، انعقاد االجتمااع الماذكور ياوم األربعااء ةواللجناة المكلفاة بالميزانياة والشاؤون المالياة والبرمجا بالمرافق العمومية والخادمات
بقاعة االجتماعاات الكبارى بالقصار البلادي شاارع محماد الخاامس برئاساة السايد  الحادية عشر والنصف صباحاعلى    2020  يوليوز

 االتية:  الفريدة  ، وذلك لتدارس النقطةالمكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  رئيس اللجنة الحسين نوار
 

"دعم االدماج االقتصادي للشباب" املمول من طرف البنك  إطار  للتشغيل في على اتفاقية شراكة من اجل خلق فضاء   واملصادقةالدراسة  

 .والكفاءاتالتشغيل  إلنعاشالدولي مع الوكالة الوطنية 

)نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( 
           

   السادة:  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 عبد الرحيم الفيرامي، عبد الهادي ويسالت. 

 

 *كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد: 
 ي. الحسن المنادي. 

 

 

 : السيد اعضاء المجلس الجماعي من في االجتماع شارك*
 عبد الهادي بن عال. 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكش*ك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز االمري

 عن المديرية العامة للمصالح :  العلميعبد الرحيم 
 الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية عن قسم :  المصطفى القادري 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 
 

 وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السيد: *
 

 (ANAPECوالكفاءات )المدير الجهوي للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  :    هشام قصباوي 

 
ورقة   من  وتمكينهم  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيب  وبعد  االجتماع،  مستهل  مصحوبة    تقديميةفي 

الجهوي للوكالة ولإلحاطة بأسباب نزول النقطة ودواعي إدراجها أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد المدير  ،  بمشروع االتفاقية 

الدولي لخلق (  ANAPEC) الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات   البنك    الذي أشار أن موضوع االتفاقية له ارتباط بمشروع طموح بشراكة مع 

لة مراكش الهدف منه تقديم جيل جديد من المواكبة، التكوين والتوجيه للشباب سواء أكانوا حاملين  فضاءات على مستوى أقاليم الجهة وعما

 للشواهد أم ال، مؤكدا أن المشروع سيسلك منهجية جديدة في هذا المجال تبعا لدراسات أنجزت لمدة سنة والمشروع حاليا في مرحلة التنزيل، 

العمالة،   الفضاء، على مستوى  أن خلق  أنه  مبينا  الشغل، مبرزا  إلى سوق  قدرات وتيسير ولوجهم  التشغيل وتحسين  لتقريب خدمات  فرصة 

هو حاليا على مستوى العمالة هناك وكالتين للتشغيل، والفضاء الجديد اقترح له مقر بمنطقة هي في اكثر حاجة لمثل هذا النوع من المرافق، و

 دار الشباب المتواجدة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

 

 جملس مجاعة مراكش

 مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 

 

 2020يوليوز  10دورة استثنائية بتاريخ 
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برسالة واردة من  وف التوصل  تم  انه  ليوضح  والتربية  الرياضة  الثقافة،  الشباب،  السيد رئيس قسم  ذاته، تدخل  السياق  ي 
إطار   في  أنه،  مشيرا  الجماعي،  للمجلس  استثنائية  دورة  في  االتفاقية  حول  التداول  مفادها  مراكش  عمالة  عامل  الوالي  السيد 

يارة ميدانية لدار الشباب سيدي يوسف بن علي وخاصة الجناح المراد وضعه رهن  التحضير للموضوع، تم القيام بجلسة عمل وز
إلحداث فضاء للتشغيل، مؤكدا ان سلك هذه العملية يأتي في إطار تنويع العرض    التشغيل والكفاءات  إلنعاشالوطنية    إشارة الوكالة

او في إطار   المتجددة"  الحاضرة   ... البشرية بجيل جديد من  بمجموع مرافق مشاريع برنامج "مراكش  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
األنشطة، مختتما تدخله بأن هذا المشروع هو برنامج مندمج بين الخدمات التنشيطية التي تقدمها دار الشباب من عروض مسرحية 

 سيدي يوسف بن علي.  وثقافية واجتماعات دورية للجمعيات وخدمات التشغيل ومواكبة الشباب التي ستقدمها الوكالة لشباب منطقة 
 

 ما يلي: سادة األعضاء لل المالحظات العامةوإبداء الرأي حيث همت    ةقشانم فتح باب ال ،عقب ذلك 
 تأهيل وتنشيط دار الشباب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي لفائدة الجمعيات كأولوية تسبق خلق أنشطة جديدة بها.  ➢

تنزيل المشروع باعتباره الفضاء الوحيد للجمعيات بمقاطعة سيدي  إمكانية التفكير في مقر مغاير لدار الشباب بغية   ➢

 يوسف بن علي مثال دار المرأة والطفل أو المحالت اإلدارية المتواجدة قرب المركب التجاري.

اإلشادة بأهداف المشروع التي ستساهم في دعم قطاع حيوي بالمدينة أال وهو قطاع التشغيل وتكوين الشباب بمنطقة   ➢

 هذا النوع من المرافق.في حاجة ل

والخدمات   ➢ بتقديم عرض شامل حوله  المطالبة  المشروع مع  تقنية عن  بمعطيات ومعلومات  اللجنة  موافاة  ضرورة 

 المقرر تقديمها للشباب العاطل وخلق المقاوالت الخاصة. 

 

ن موضوع النقطة يكتسي أهمية  أللسيد المدير العام للمصالح الذي أكد    ، بداية،ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة 
بالغة حيث خصصت الجماعة محورا لتشجيع التشغيل ومواكبة الشباب في برنامج عملها، مقترحا تنظيم منتدى للشباب بتعاون مع  
الشركاء المعنيين كجامعة القاضي عياض واالتحاد العام لمقاوالت المغرب بجهة مراكش آسفي، مذكرا السادة األعضاء أن الجماعة  

مع  س بشراكة  مماثلة  بمبادرة  قامت  ان  لها  والكفاءات  بق  التشغيل  النعاش  الوطنية  بدار    2007سنة    (ANAPEC)الوكالة  بفضاء 

 الجمعيات المتواجدة بطريق الصويرة، مشيدا في األخير بالمشروع ومطالبا بتعميم هذه المبادرة على مقاطعات المدينة الخمس. 
المدير   السيد  جديد  من  تدخل  جهته،  والكفاءات  ومن  التشغيل  النعاش  الوطنية  للوكالة  بحصيلة (  ANAPEC)الجهوي  ذكر  الذي 

من   أكثر  إدماج  في  يساهم  انه  أكد  الجمعيات حيث  بدار  حاليا  الوكالة  تديره  الذي  تكوين    1500الفضاء  مع  الشغل  في سوق  مستفيد سنويا 

السنة، ويمكن أن يكون أرضية لتقييم هذا النوع من الخدمات، مشيرا أن المشروع ال يعتبر تراميا على مقر    مستفيد في  300وتأطير حوالي  

الثقافية،   دار الشباب وإنما استغالال مؤقتا لجزء منه، مبرزا أن تقديم خدمات التشغيل وتحسين قدرات الشباب ال يمكن فصلها عن األنشطة 
برنامج "د ان  السياق  نفس  في  األول خلق  مبينا  أساسيين  مكونين  يتضمن  الدولي  البنك  الممول من طرف  للشباب"  االقتصادي  االدماج  عم 

 فضاءات للتشغيل الخاصة بالعمل المأجور وأخرى للمواكبة تتعلق بخلق المقاوالت، محبذا فكرة تنظيم منتديات للشباب في مجال التشغيل.

تم إدخال تعديالت شكلية    بعد المناقشة العامة لالتفاقية في اطارها العام، االنتقال إلى دراسة مقتضياتها الخاصة، حيث  تم 
 وأخرى في الموضوع كما هي مضمنة في الجدول المرفق. 

األعضاء أهمية موضوع النقطة المتمثل في تشجيع قطاع التشغيل ودعم الكفاءات  وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة  
ب الشباب إلدماجهم  بمواكبة  االقتصادي  واالهتمام  االدماج  برنامج "دعم  تدعيم  في  الجماعي  المجلس  الشغل، ومساهمة من  سوق 

الدولي،   "دعم    إطار  للتشغيل في اتفاقية شراكة من اجل خلق فضاء    أبدت اللجنة موافقتها علىللشباب" الممول من طرف البنك 
كما هي مرفقة بالتقرير    التشغيل والكفاءات   إلنعاش االدماج االقتصادي للشباب" الممول من طرف البنك الدولي مع الوكالة الوطنية  

 : رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصيات اآلتية
معيات منه موازاة مع التفكير في توسعة، تأهيل، وتنشيط مقر دار الشباب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي مع استفادة الج ✓

"دعم االدماج االقتصادي في إطار مشروع  (ANAPEC)التشغيل والكفاءات  إلنعاشالوكالة الوطنية   الخدمات التي ستقدمها

 للشباب". 

 "دعم االدماج االقتصادي للشباب".تنظيم منتدى للشباب بشراكة مع كافة المتدخلين المعنيين مواكبة لمشروع  ✓

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 

 رئيس اللجنة   

 الحسين نوار    

 
   



 ملجلس جماعة مراكش   2020 يوليوز  10بتاريخ  منعقدة في جلسة فريدة محضر الدورة االستثنائية

12 
 

 التعليل التعديل املقرتح من طرف اللجنة لالتفاقيةالصيغة االصلية  بر.

 
 
 
 
 
 
 

 البند السادس 

لجنة التتبع  

 والتقييم 

 

 
 
 
 

رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم    هايترأسلتتبع  ل  يتم إحداث لجنة
مراكش،   جماعة  رئيس  يعينهما  مراكش  جماعة  عن  ممثلين  عضويتها  في 
العام  المدير  يعينهما  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  عن  وممثلين 

لللوكالة،   الجماعية    رئيسلسيد  ويمكن  المصالح  مختلف  استدعاء   أواللجنة 
 ائدة في حضور أشغالها. رى ف يالخارجية التي 

اجتماعاتها        اللجنة  سنةتعقد  كل  كلما  ،  مرة  ألب  اطأو  الطرف بذلك    ين حد 
اإلدارية  ينالموقع واإلكراهات  المنجزة  والخدمات  األنشطة  مختلف  لدراسة   ،

 والتنظيمية التي قد تعترض سير فضاء التشغيل. 
 

 
 من:  مراكش أو من ينوب عنه رئيس جماعة برئاسة   والتقييم   تتبعال لجنة  تتكون 

 ممثلين اثنين عن جماعة مراكش يعينهما رئيس الجماعة. -

يعينهما المدير    الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتممثلين اثنين عن   -

 العام للوكالة.

 
الجماعية  رئيسلويمكن   المصالح  مختلف  استدعاء  الصلة    اللجنة  ذات 

 بالموضوع. 
وكذا كل   االتحاد العام لمقاوالت المغرب لجهة مراكش آسفيكما يمكن له دعوة   

 .رى فائدة في حضور أشغالهاي من
 
 
 
 

اجتماعاتها   اللجنة  السنةتعقد  في  كلما  ،  مرتين  ذلكأو  إلى  الضرورة  ، دعت 
اإلدارية  وعمل  البرنامج  لدراسة   المنجزة واإلكراهات  األنشطة والخدمات  مختلف 

 والتنظيمية التي قد تعترض سير فضاء التشغيل. 
 
 

 

 

 
 لمالءمة الصياغة 

 
 
 

إمكانية استدعاء االتحاد  
العام لمقاوالت المغرب  

  لجهة مراكش آسفي
باعتباره فاعال أساسيا  

 في قطاع التشغيل 
 
 

 

زيادة عدد اجتماعات  
اللجنة نظرا للمستجدات  
واالشكاالت التي يطرحها  

 قطاع التشغيل 
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 اتفاقية شراكة

 

 من أجل خلق فضاء للتشغيل

 االقتصادي للشباب" اإلدماجمشروع "دعم  إطاريف 

 املمول من طرف البنك الدولي 

 مجاعة مراكش بني

 و

 (ANAPEC) الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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 متهـيـــد 
من    ❖ التشغيل  إنعاش  تجعل  والتي  الجديد،  التنموي  النموذج  في صلب  الشباب،  الى وضع قضايا  الهادفة  السامية  امللكية  بالتوجيهات  استرشادا 

 األولويات الوطنية، وخاصة قضية االدماج السوسيو منهي. 

وخاصة في مجال    2005ماي    18محمد السادس حفظه هللا في    بناء على أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطالقتها جاللة امللك  ❖

 التشغيل؛ 

ة في أفق  اعتبارا للسياسات العمومية فيما يتعلق بإنعاش التشغيل من خالل التكوينات التأهيلية املشتركة املنصوص عليها في اإلستراتيجية الوطني  ❖

 ؛2025

التش ❖ لسياسة  القطاعات  بين  واملشترك  االفقي  للطابع  على  اعتبارا  سواء  والخواص  العموميين  الفاعلين  بين  والتنسيق  للتعاون  واملتطلبة  غيل 

 املستوى الوطني او الترابي. 

بتاريخ   ❖ املبرمة  للشباب"  برنامج "دعم االدماج االقتصادي  تفعيل  الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية، وزارة   2020ماي    29وتبعا التفاقية  بين وزارة 

 وين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشغل واالدماج املنهي، والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.التربية الوطنية والتك

رقم:   ❖ الشريف  الظهير  على  في  1.15.85بناء  ل    20الصادر  املوافق  رمضان  رقم:    2015يوليوز    07من  التنظيمي  القانون  املتعلق  113-14بتنفيذ 

 بالجماعات؛ 

في    1.00.220لى ظهير شريف رقم  بناء ع ❖ القانون رقم(  2000يونيو    5)   1421ربيع األول    2صادر  الوطنية     51.99 بتنفيذ  الوكالة  بإنشاء  القاض ي 

 ؛إلنعاش التشغيل والكفاءات

 لرغبة مجلس جماعة مراكش في الرقي بالخدمات وتنويع األنشطة املقدمة من لدن مختلف مرافقه الثقافية واالجتماعية والرياضية؛  اعتبارا ❖

املؤهلة  ❖ البشرية  املوارد  من  حاجياتها  لتلبية  املقاوالت  مواكبة  يخص  فيما  الوكالة  لدور  عمل   اعتبارا  عن  البـاحثين  ودعم  املقــاوالت  مواكبة  وفي 

 لالندماج في الحياة املهنية؛ 

 اعتبارا للمقاربة التشاركية للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛ ❖

 ؛ االقتصادي للشباب" املمول من طرف البنك الدولي اإلدماجالتفاقية تفعيل مشروع "دعم   اعتبارا ❖

املت قرر  مل   تبعا ❖ عدد............بتاريخ.................  مراكش  جماعة  يوليوز  مجلس  االستثنائية  الدورة  حالل  اتفاقية    2020حد  على  باملصادقة  والقاض ي 

الجناح   بوضع  وذلك  الدولي  البنك  طرف  من  املمول  للشباب"  االقتصادي  االدماج  "دعم  مشروع  إطار  في  للتشغيل  فضاء  خلق  اجل  من  شراكة 

بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي"مقر  األيسر من " لوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، يخصص إلحداث  إشارة ا  رهن   دار الشباب 

 فضاء للتشغيل؛ 

 ت؛ اعتبارا إلرادة الطرفين من أجل وضع شراكة إلنعاش التشغيل على املستوى املحلي عن طريق تقريب الخدمات من الباحثين عن الشغل واملقاوال  ❖

  :االتفاق بي مت  
 بين

 مجاعة مراكش

 السيد العربي بلقائد ممثلة في شخص رئيسها 

 من جهة 

  و

 (ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات )

 عبد املنعم املدنيممثلة في شخص مديرها العام السيد 

 من جهة ثانية
 

 يلـــــــــي: على ما 
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/85779.htm
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 البند األول: موضوع االتفاقية

إحداث         أجل  من  للشراكة  املتعاقدين  الطرفين  بين  للشراكة  املنظمة  والقواعد  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  تهدف هذه 

بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي،   الشباب  للتشغيل بمقر دار  للشباب"    اإلدماجمشروع "دعم    إطار في  فضاء  االقتصادي 

 .الدولي املمول من طرف البنك 
 

 البند الثاني: أهداف االتفاقية 

الشغل             عن  الباحثين  من  والكفاءات"  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  "الوكالة  خدمات  تقريب  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

 واملقاوالت عبر: 
 استقبال وإرشاد وتوجيه الباحثين عن شغل؛  ❖

 تنظيم ورشات البحث عن العمل؛ ❖

 نشر عروض العمل املجمعة؛ ❖

 مواكبة املشغلين لتحديد حاجياتهم من املوارد البشرية وإنجاح عملية تشغيلهم؛  ❖
 

 : مدة االتفاقيةالثالث  البند

 ( سنوات قابلة للتجديد بشكل تلقائي، ما لم يعرب الطرفين كتابة عن رغبتهما في فسخها.5تمتد هذه االتفاقية ملدة خمس )     
 

 الجماعي ملراكش البند الرابع: التزامات املجلس 

 ب:   املجلس الجماعي ملراكش  لتزم ي

إشارة الوكالة الوطنية إلنعاش    رهن  دار الشباب بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي"مقر  وضع الجناح األيسر من " ❖

 التشغيل والكفاءات، يخصص إلحداث فضاء للتشغيل؛

افق صحية؛ 3يتضمن الجناح األيسر قاعة كبرى لالجتماعات، ثالثة )   ❖  ( مكاتب ومر

 مساعدة الوكالة على وضع عداد مستقل الستهالك املاء والكهرباء.  ❖
 

 لتشغيل والكفاءات : التزامات الوكالة الوطنية إلنعاش االخامسالبند  
 ب: تلتزم الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات  

 "؛ االقتصادي للشباب اإلدماجمشروع "دعم  إطار في  بفضاء التشغيل  تبعا لنظام التهيئة املجالية الخاص الفضاءتهيئة  ❖

 واملعلوماتية الالزمة؛ املكتبية   تجهيز الفضاء باملعدات ❖

 ؛عروض الشغل وكذانشر املعلومات الخاصة بسوق الشغل   ❖

افاة جماعة مراكش بتقرير سنوي مفصل حول مختلف الخدمات واألنشطة ذات الصلة بفضاء التشغيل املذكور؛ ❖  مو

 ...الخ(؛ أداء مصاريف تسيير فضاء التشغيل )املاء، الكهرباء، الهاتف، اإلنترنيت، الحراسة، النظافة، التأمينات ❖

 ال يحق للوكالة إحداث أي تعديالت جذرية من شأنها تغيير الشكل الهندس ي واملعماري للبناية. ❖
 

 البند السادس: لجنة التتبع والتقييم. 

 رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها:  هايترأس والتقييم  لتتبع ل يتم إحداث لجنة        

 مراكش يعينهما رئيس جماعة مراكش.ممثلين اثنين عن جماعة  •

 ممثلين اثنين عن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يعينهما املدير العام للوكالة.  •

 ذات الصلة بالموضوع.  اللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية رئيسلويمكن   

 . رى فائدة في حضور أشغالهاي  وكذا كل من آسفيكما يمكن له دعوة االتحاد العام ملقاوالت املغرب لجهة مراكش 
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اللجنة اجتماعاتها   السنةتعقد  في  إلى ذلك، لدراسة  مرتين  الضرورة  أو كلما دعت  العمل  ،  ومختلف األنشطة  برنامج 

 التي قد تعترض سير فضاء التشغيل.  والخدمات املنجزة واإلكراهات اإلدارية والتنظيمية

 البند السابع: فض النزاعات

 كل نزاع حول تنفيذ بنود هذه االتفاقية يتم بالتراض ي، وفي حلة التعذر يعرض على تحكيم السيد والي جهة مراكش أسفي.         
 

 البند الثامن: فسخ االتفاقية

 تفسخ هذه االتفاقية لالعتبارات التالية: 

 مض ي سنة واحدة على املصادقة على االتفاقية املذكورة دون تنفيذ األهداف املسطرة في البند الرابع أعاله؛في حالة  -

(  ANAPEC)  في حالة ما تم تخصيص الفضاء املوضوع رهن إشارة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات -

 ألهداف وأنشطة غير التي تم التنصيص عليها باالتفاقية؛ 

 حالة ما أبدى الطرفان املتعاقدان معا رغبتهما كتابة في فسخها؛في  -

املتعاقدا - الطرفان  يتفق  االتفاقية  فسخ  إتمام    ن عند  إلى  الرامية  والتنظيمية  القانونية  التدابير  كافة  اتخاذ  على 

 األنشطة والبرامج السنوية املحددة سلفا؛

 يبلغ قرار الفسخ بواسطة إشعار كتابي؛ -
 

   : مراجعة االتفاقيةالتاسعالبند  
للقوانين              طبقا  عليه  ويصادق  يعد  ملحق  بواسطة  الطرفين  باتفاق  االتفاقية  مقتضيات ومضامين هذه  مراجعة  يمكن 

 الجاري بها العمل. 
  

 سريان مفعول االتفاقية  البند العاشر:

                                                      .املختصة ةسلط ال  تأشيرة، و ملراكش املجلس الجماعي  مصادقة سارية املفعول إال بعد   االتفاقية ال تصبح هذه           

 ......................................................  مراكش في: حرر ب

 

 جماعة مراكشمجلس رئيس 

 

 

 

 

 

 

 الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات املدير العام الوكالة 

 

 

 

 

 

 

 عامل عمالة مراكش  -آسفي السيد والي جهة مراكش تأشيرة  
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

للسيد   الكلمة  أعطي  اللجنة،  لتقرير  استماعكم  والكفاءات  بعد  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  للوكالة  الجهوي  المدير 

(ANAPEC)  .لتقديم عرض في الموضوع 

 

 (. ANAPECالمدير الجهوي للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات )    هشام قصباويالسيد 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

إدماج     األولى  بالدرجة  يهم  الموضوع  فهذا  الجهوي،  المدير  السيد  عرض  او  اللجنة  تقرير  خالل  من 

بمقاطعة   الشباب  دار  تقدمه  الذي  الثقافي  المجال  مع  تضاربا  يشكل  ال  فهو  وبالتالي  الشغل،  في سوق  الشباب 

هو منسجم معه، ولمن يتساءلون حول أسباب عدم اختيار مقر آخر فذلك راجع إلى  سيدي يوسف بن علي بل  

بمقاطعة   الشباب  دار  مقترحا  االتفاقية  الوالي هذه  السيد  إلينا  التي من خاللها أرسل  الوالئية  المصالح  تحريات 

فهي   اليوم،  معنا  المقاطعة ورئيس مجلسها حاضر  فاختيار هذه  لتنزيلها،  يوسف بن علي  التفاتة هامة  سيدي 

لشباب سيدي يوسف بن علي خاصة والمدينة بصفة عامة، فهذا مشروع وطني وجب الترحيب به والمساهمة  

الجهوي   المدير  السيد  باتفاق مع  التي  المبادرة  لهذه  المساحة ومناسب جدا  كبير  المقترح  في تطويره، والمقر 

 للوكالة لن يتم عزلها عن باقي مرافق دار الشباب. 

 مناقشة مفتوح حول النقطة. باب ال  

 المجلس الجماعي   عضو خليل بولحسنالسيد 

يوسف بن علي من     مقاطعة سيدي  يغني رصيد  أن  الذي من شأنه  المشروع  هذا  نثمن  أن  بد  ال  بداية 

مالحظات  لدي  لكن  شغل،  فرصة  عن  والبحث  والتأهيل  التكوين  من  المنطقة  شباب  سيمكن  بفضاء  المرافق 

االتفاقية،   التي  بخصوص  المساحة  تحديد  يتم  أن  أقترح  الجماعة  التزامات  في  الرابع  للبند  وبالرجوع  أوال 

ستضعها الجماعة رهن إشارة الوكالة بشكل مضبوط، ثانيا في البند السادس الخاص بلجنة التتبع والتقييم أقترح  

لجماعة بل ألن األمر هنا ال  أن يترأس هذه اللجنة المدير العام للوكالة أو من ينوب عنه وهذا ليس تنقيصا من ا

يتعلق بتتبع وتقييم المرفق من حيث التسيير اإلداري والبنايات وإنما بخدمات نوعية تتعلق بالتكوين، المواكبة  

 والتأهيل. 

 المجلس الجماعي   عضو ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

مراك   بمقاطعة  مماثلة  مبادرة  في  التفكير  لذلك وجب  مبادرة محمودة،  كان  هذه  إذا  وأقترح  المدينة،  ش 

قطاع  في  للشباب  خدماتها  تقديم  أجل  من  للوكالة  كفرع  سابقا  التقليدية  الصناعة  غرفة  مقر  تخصيص  ممكنا 

 حيوي للبالد، خاصة وان هذا المقر ال زال مغلقا لحد اآلن.

للو   عملها  بتقارير  نتوصل  ال  أننا  عامة وهي  لدي مالحظة  والتقييم  التتبع  لجان  قوف على  وبخصوص 

 مدى سير مرافق الجماعة. 

 المجلس الجماعي   عضو أحمد محفوظ السيد 

دار     تجربة  تذكرت  للوكالة  الجهوي  المدير  السيد  وتدخل  اللجنة  تقرير  خالل  ومن  طيبة،  مبادرة  هذه 

على   إشكاالت  يطرح  التشغيل  قطاع  وأن  خاصة  الخمس،  المقاطعات  على  تعميمها  في  والرغبة  الجمعيات 

خلفت  الصعيدين   التي  كورونا  وباء  جائحة  بتداعيات  المرتبطة  الحالية  الظرفية  في  وبالذات  والدولي  الوطني 

العديد من العاطلين عن العمل، وبالفعل فالوكالة عملت بدار الثقافة ودار الجمعيات بالحي الحسني على توجيه  

في حاجة ماسة لهذا النوع من    الكثير من الشباب، لكن حبذا لو عممت الفائدة فمقاطعة سيدي يوسف بن علي

الخدمات أكيد، لكن كذلك مناطق مثل المحاميد سيدي غانم، الحي المحمدي والمدينة العتيقة ال غنى لها عن مثل  

 هذه المرافق. 
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 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   الحسين نوارالسيد  

التعديالت     لبعض  انعقاد  بالنسبة  السادس  البند  في  نجد  اللجنة  اقترحتها  والتي  االتفاقية  على  المدخلة 

اجتماعات لجنة التتبع والتقييم مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك عوض مرة واحدة، كما يحق  

 طاع التشغيل. لرئيس لجنة التتبع والتقييم استدعاء االتحاد العام لمقاوالت المغرب باعتباره فاعل أساسي في ق

 المجلس الجماعي   عضو  خليفة الشحيمي السيد 

أوال أقترح تسمية الموقع الذي سيخصص لهذا المشروع في االتفاقية، مثال دار الشباب بالحي الجديد،    

ألن مقاطعة سيدي يوسف بن علي بها دارين للشباب، األولى تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة متواجدة بشارع  

 المدارس، والثانية هي موضوع النقطة كائنة بالحي الجديد. 

بة لدار الشباب موضوع النقطة كان هناك مطلب قديم مفاده تغيير اسمها إلى دار الجمعيات،  ثانيا بالنس  

المسألة  هذه  طرحنا  قد  وكنا  علي،  بن  يوسف  سيدي  مقاطعة  إال  للجمعيات  دار  بها  المدينة  مقاطعات  فجميع 

 . 2016بمناسبة انعقاد دورة مجلس المقاطعة في شتنبر 

 ماعي المجلس الج عضومحمد باقة السيد 

 هذا مشروع نصفق له جميعا، ويصب في مصلحة المدينة وشبابها.   

 المجلس الجماعي  عضومحمد نكيل السيد 

المواكبة     التكوين،  نواحي  من  وشبابها،  علي  بن  يوسف  سيدي  لمنطقة  هام  شمولي  بشكل  الموضوع 

المجتمع المدني بمقاطعة سيدي  والبحث عن العمل، وهذا ال نرى فيه مانعا، لكن االشكال الذي يطرح هو لدى  

يوسف بن علي، فدار الشباب بالحي الجديد ال عالقة لها بالكيفية التي تشتغل بها مثيلتها التابعة لوزارة الشبيبة  

والرياضة وهذا إشكال طرحناه منذ بداية هذه المدة االنتدابية على مستوى مجلس المقاطعة واتخذنا مقررا بهذا  

دا بتحويل  يقضي  المجتمع  الخصوص  جمعيات  أغلب  وان  خاصة  للجمعيات،  دار  إلى  الجديد  بالحي  الشباب  ر 

 المدني بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ال تجد مقرا لها إليداع ملفاتها. 

وفي نفس اإلطار، فنحن نثمن المشروع موضوع النقطة ألنه سيخدم قطاع حيوي بالمدينة، لكن ومادام    

قى للجمعيات، فأنا أقترح ان نحوله إلى دار للجمعيات بكل ما تحمل الكلمة  أن جانب األيمن من دار الشباب سيب

 من معنى في دورة الحقة. 

 المجلس الجماعي   عضوإسماعيل امغاري  السيد 

هذه النقطة اليوم، ولكي تكون جاهزة احتاجت لقرابة عام ونصف من العمل مع السيد المدير الجهوي    

وعقدنا عد الدولي،  والبنك  شباب  للوكالة  أعتبره عرسا ألن  اليوم  إذن  الجديد،  الحي  الشباب  بدار  اجتماعات  ة 

مقاطعة سيدي يوسف بن علي سيجدون مخاطبا يتواصلون معه في ميادين التكوين، المواكبة والتشغيل خاصة  

 المشروع. وان معدل البطالة مرتفع بالمقاطعة، وبالتالي فال يمكننا إال أن نثمن هذه النقطة ونتعاون إلنجاح هذا 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

اقتراح إضافة موقع المقر في االتفاقية أي "دار الشباب الحي الجديد" اقتراح في محله، كذلك اقتراح    

رئاستها  إضافة المساحة المخصصة للمشروع بدقة، أما بخصوص تشكيلة لجنة التتبع والتقييم فال يستقيم تغيير  

ألن الوكالة هي التي طلبت تخصيص مقر تابع للجماعة من أجل تقديم خدماتها وبالتالي فمن حقنا مراقبة سير  

 هذه الخدمة. 

التي     التعديالت  وفق  التصويت  عملية  إلى  المرور  عليكم  أقترح  إضافي،  متدخل  أي  يتبق  لم  وإن  إذن، 

ال التعديالت  وكذا  االتفاقية  على  اللجنة  دار  اقترحتها  مقر  موقع  إضافة  بخصوص  الجلسة  هذه  خالل  مقترحة 

 الشباب وتحديد المساحة الموضوعة رهن إشارة الوكالة بدقة. 
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 يلـــي ما يقـرر
 

160

 
 

 االقتصادي للشباب" اإلدماجمشروع "دعم  إطاريف  من أجل خلق فضاء للتشغيل اتفاقية شراكة

 املمول من طرف البنك الدولي 

 (ANAPEC) مجاعة مراكش والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بني
 

 متهـيـــد 
التنموي الجديد، والتي تجعل إنعاش التشغيل من    ❖ النموذج  في صلب  الى وضع قضايا الشباب،  الهادفة  بالتوجيهات امللكية السامية  األولويات الوطنية،  استرشادا 

 وخاصة قضية االدماج السوسيو منهي.

 وخاصة في مجال التشغيل؛ 2005ماي  18محمد السادس حفظه هللا في   بناء على أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطالقتها جاللة امللك ❖

 ؛2025ة في أفق اعتبارا للسياسات العمومية فيما يتعلق بإنعاش التشغيل من خالل التكوينات التأهيلية املشتركة املنصوص عليها في اإلستراتيجية الوطني ❖

 غيل واملتطلبة للتعاون والتنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص سواء على املستوى الوطني او الترابي. اعتبارا للطابع االفقي واملشترك بين القطاعات لسياسة التش ❖

بتاريخ   ❖ املبرمة  للشباب"  االقتصادي  االدماج  "دعم  برنامج  تفعيل  التفاقية  الوطنية    2020ماي    29وتبعا  التربية  وزارة  واملالية،  االقتصاد  وزارة  الداخلية،  وزارة  بين 

 وين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشغل واالدماج املنهي، والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.والتك

 املتعلق بالجماعات؛113-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم:   2015يوليوز  07من رمضان املوافق ل  20الصادر في 1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم:  ❖

 ؛ القاض ي بإنشاء الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات   51.99 بتنفيذ القانون رقم( 2000يونيو  5) 1421ربيع األول  2صادر في  1.00.220 لى ظهير شريف رقمعبناء  ❖

 ثقافية واالجتماعية والرياضية؛اعتبارا لرغبة مجلس جماعة مراكش في الرقي بالخدمات وتنويع األنشطة املقدمة من لدن مختلف مرافقه ال ❖

 وفي مواكبة املقــاوالت ودعم البـاحثين عن عمل لالندماج في الحياة املهنية؛  البشرية املؤهلةاعتبارا لدور الوكالة فيما يخص مواكبة املقاوالت لتلبية حاجياتها من املوارد   ❖

 اءات؛ اعتبارا للمقاربة التشاركية للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكف ❖

 ؛ االقتصادي للشباب" املمول من طرف البنك الدولي اإلدماجالتفاقية تفعيل مشروع "دعم  اعتبارا ❖

والقاض ي باملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل خلق فضاء للتشغيل في إطار مشروع    2020حالل الدورة االستثنائية يوليوز    املتخذمجلس جماعة مراكش  قرر  مل  تبعا ❖

دار الشباب "الحي الجديد" بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن  مقر  "دعم االدماج االقتصادي للشباب" املمول من طرف البنك الدولي وذلك بوضع الجناح األيسر من " 

 إشارة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، يخصص إلحداث فضاء للتشغيل؛  رهنمربع متر  160مساحته  علي"

 ت؛اعتبارا إلرادة الطرفين من أجل وضع شراكة إلنعاش التشغيل على املستوى املحلي عن طريق تقريب الخدمات من الباحثين عن الشغل واملقاوال  ❖

  : االتفاق بي مت  
 بين

 مجاعة مراكش

 ممثلة في شخص رئيسها السيد العربي بلقائد 

 من جهة 

  و
 (ANAPEC)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

 عبد املنعم املدنيممثلة في شخص مديرها العام السيد 

 من جهة ثانية

 يلـــــــــي: على ما  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/85779.htm


 ملجلس جماعة مراكش   2020 يوليوز  10بتاريخ  منعقدة في جلسة فريدة محضر الدورة االستثنائية

30 
 

 البند األول: موضوع االتفاقية 

فضاء         إحداث  أجل  من  للشراكة  املتعاقدين  الطرفين  بين  للشراكة  املنظمة  والقواعد  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

علي،   بن  يوسف  مقاطعة سيدي  بتراب  الجديد"  "الحي  الشباب  دار  بمقر  "دعم    إطار في  للتشغيل  للشباب"    اإلدماج مشروع  االقتصادي 

 .الدولياملمول من طرف البنك 
 

 البند الثاني: أهداف االتفاقية  

 تهدف هذه االتفاقية إلى تقريب خدمات "الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات" من الباحثين عن الشغل واملقاوالت عبر:           

 استقبال وإرشاد وتوجيه الباحثين عن شغل؛   ❖

 تنظيم ورشات البحث عن العمل؛ ❖

 نشر عروض العمل املجمعة؛  ❖

 مواكبة املشغلين لتحديد حاجياتهم من املوارد البشرية وإنجاح عملية تشغيلهم؛  ❖
 

 : مدة االتفاقية الثالث  البند

 بشكل تلقائي، ما لم يعرب الطرفين كتابة عن رغبتهما في فسخها. ( سنوات قابلة للتجديد 5تمتد هذه االتفاقية ملدة خمس )    
 

 البند الرابع: التزامات املجلس الجماعي ملراكش 

 ب:  املجلس الجماعي ملراكش لتزمي

❖ " من  األيسر  الجناح  علي" مقر  وضع  بن  يوسف  مقاطعة سيدي  بتراب  الجديد"  "الحي  الشباب  الوطنية   رهن  دار  الوكالة  إشارة 

 إلنعاش التشغيل والكفاءات، يخصص إلحداث فضاء للتشغيل؛ 

افق صحية 3يتضمن الجناح األيسر قاعة كبرى لالجتماعات، ثالثة )  ❖  متر مربع؛  160بمساحة تقريبية تعادل ( مكاتب ومر

 مساعدة الوكالة على وضع عداد مستقل الستهالك املاء والكهرباء.   ❖
 

 : التزامات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات الخامس البند  

 ب: تلتزم الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

 "؛ االقتصادي للشباب اإلدماجمشروع "دعم  إطار في بفضاء التشغيل   تبعا لنظام التهيئة املجالية الخاص الفضاءتهيئة  ❖

 واملعلوماتية الالزمة؛املكتبية  تجهيز الفضاء باملعدات ❖

 ؛ عروض الشغل وكذانشر املعلومات الخاصة بسوق الشغل   ❖

افاة جماعة مراكش بتقرير سنوي مفصل حول مختلف الخدمات واألنشطة ذات الصلة بفضاء التشغيل املذكور؛  ❖  مو

 أمينات ...الخ(؛ أداء مصاريف تسيير فضاء التشغيل )املاء، الكهرباء، الهاتف، اإلنترنيت، الحراسة، النظافة، الت ❖

 ال يحق للوكالة إحداث أي تعديالت جذرية من شأنها تغيير الشكل الهندس ي واملعماري للبناية. ❖
 

 البند السادس: لجنة التتبع والتقييم. 

 رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها:  هايترأسلتتبع والتقييم ل يتم إحداث لجنة       

 جماعة مراكش يعينهما رئيس جماعة مراكش. ممثلين اثنين عن  •

 ممثلين اثنين عن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يعينهما املدير العام للوكالة. •

 ذات الصلة باملوضوع.  اللجنة استدعاء مختلف املصالح الجماعية رئيس لويمكن   

 . رى فائدة في حضور أشغالهاي وكذا كل من  مراكش آسفيكما يمكن له دعوة االتحاد العام ملقاوالت املغرب لجهة 

األنشطة والخدمات  لدراسة برنامج العمل ومختلف  أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك،  مرتين في السنة،  اجتماعاتها  تعقد اللجنة  

 املنجزة واإلكراهات اإلدارية والتنظيمية التي قد تعترض سير فضاء التشغيل. 

 النزاعات البند السابع: فض 

 كل نزاع حول تنفيذ بنود هذه االتفاقية يتم بالتراض ي، وفي حلة التعذر يعرض على تحكيم السيد والي جهة مراكش أسفي.         
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

انهينا دراستنا للنقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا االستثنائية هاته، وقبل رفع هذه    ةوبه نكون قد 
الملك   باهلل  العالية  السدة  الى  المرفوعة  البرقية  نص  لتالوة  المجلس  كاتب  نائب  للسيد  الكلمة  اعطي  الجلسة، 

 محمد السادس نصره هللا و ايده. 
 

 كاتب المجلسنائب  السيد ي احفيظ قضاوي العباسي
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

على   الجماعي  المجلس  اعضاء  للسادة  امتناني  و  بشكري  اتقدم  ان  اود  الدورة،  هذه  جلسة  رفع  قبل 
 مواكبتهم اشغال مداوالت الدورة  و كذا اطر وموظفي الجماعة . 

 مساء.   السادسة وخمس واربعين دقيقةرفعت الجلسة و كانت الساعة تشير الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


