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 2020 شزْجش 24ثزبسٌخ  فشٌذحثْبئٍخ ٍْؼقذح فً جيغخ دٗسح اعز     َشامشىاىَجيظ اىجَبػً 

 غٍش ٍفز٘دخ ىيؼًَ٘جيغخ                     

 2020 شتيرب يف شهس دوزة اضتثيائية ميعقدةحمضس 
 2020 شتيرب 24 بتازيخ فسيدةجلطة 

 

اىْظبً اىذاخيً  ٗمزا ثْبء ػيى اىَقزضٍبد اىقبٍّّ٘خ اىَْص٘ص ػيٍٖب فً اىقبُّ٘ اىزْظًٍَ اىَزؼيق ثبىجَبػبد 

ٗصاسح اىذاخيٍخ )اىَذٌشٌخ اىؼبٍخ ثبىز٘جٍٖبد اىَضَْخ فً اىجالؽ اىَشزشك ىنو ٍِ ٗػَال  ،ىَجيظ جَبػخ ٍشامش

ىيجَبػبد اىزشاثٍخ( ٗجَؼٍخ جٖبد اىَغشة ٗاىجَؼٍخ اىَغشثٍخ ىشؤعبء ٍجبىظ اىؼَبالد ٗاألقبىٌٍ ٗاىجَؼٍخ اىَغشثٍخ 

 سؤعبء ٗأػضبء ٍجبىظ اىجَبػبد اىزشاثٍخ ثَغزٌ٘برٖب اىثالس ٍٕٗئبرٖب ئىى اىَ٘جٔ ىشؤعبء ٍجبىظ اىجَبػبد،

ثشنو دض٘سي  اىذٗساد اىؼبدٌخ ٗاالعزثْبئٍخ ٍٕٗئبرٖب سؤعبء ٍجبىظ اىجَبػبد اىزشاثٍخٗاىزي ٌقضً ثاٍنبٍّخ ػقذ 

ِ قجو اىغيطبد اىَخزصخ مبفخ اىزذاثٍش اى٘قبئٍخ اىَقشسح ٍٍغ ارخبر  ثزْغٍق ٍغ ٗالح اىجٖبد ٗػَبه اىؼَبالد ٗاألقبىٌٍ

ىيذػ٘ح ٗرجؼب ، ٗاىذشص ػيى رىل ثزْغٍق ٍغ اىغيطخ اإلداسٌخ اىَذيٍخ دزى رَش ٕزٓ االجزَبػبد فً أدغِ اىظشٗف

اىَزضَْخ  9072رذذ ػذد  11/09/2020ثزبسٌخ  اىذٗسحىذض٘س اشغبه  ٍشامش اىَ٘جٖخ ىيغبدح اػضبء ٍجيظ جَبػخ

دٗسرٔ َشامش اشغبه ىاىَجيظ اىجَبػً  ػقذ، ظ اىَقشس اىزذاٗه ثشأّٖبٗاىْقىجذٗه االػَبه ٗاىجذٗىخ اىضٍٍْخ 

ثقبػخ اىجيغبد اىثبٍّخ ػششح ٗاىْصف صٗاال ػيى اىغبػخ  2020 شزْجش 24 اىخٍَظًٌ٘ االعزثْبئٍخ فً جيغخ فشٌذح 

ٍشامش  خسئٍظ ٍجيظ جَبػ ثيقبئذاىشعٍَخ ىيَجيظ اىجَبػً ثشبسع دمحم اىغبدط رذذ سئبعخ اىغٍذ دمحم اىؼشثً 

دمحم ٍَثال ىيغٍذ اى٘اىً ػبٍو ػَبىخ ٍشامش ٗاىغٍذ  سئٍظ اىَيذقخ اإلداسٌخ جبٍغ اىفْب أدَذ اىؼطبسيٗثَذضش اىغٍذ 

 سمًَ ػِ قغٌ اىجَبػبد اىَذيٍخ ثبى٘الٌخ.

:    دضـش ٍِ  اطـش جَبػخ ىَشامش ثصفخ اعزشبسٌخ اىغــبدح - 
  اىَذٌش اىؼبً ىيَصبىخ :   ػجذ اىنشٌٌ اىخطٍت

 سئٍـظ قغٌ اػَبه اىَجيظ :        اىَذٍش          دمحم

 سئٍظ قغٌ اىؼَو االجزَبػً :   ػجذ اىؼضٌض االٍشي

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :    خيٍو ٍ٘ىخ

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :     عؼذ ّجبي
 

:  )اىصذخ( اىغبدح ٍَثيً اىَصبىخ اىخبسجٍخٍِ   شبسك  -
 صذخ ثَشامشاىَذٌش اىجٌٖ٘خ ىي :  د. ىٍَبء شبمشي

 اىَْذٗة االقيًٍَ ىيصذخ ثؼَبىخ ٍشامش :  ػجذ اىذنٌٍ ٍغزؼٍذ

 سئٍظ اىَصبىخ االداسٌخ ٗاالقزصبدٌخ ثَْذٗثٍخ اىصذخ :  ٍصطفى مشٌشاد

 اىَغإٗه ػِ اىششامخ  ثَْذٗثٍخ اىصذخ :  ٕشبً اىَي٘ع

:  )اىزشثٍخ اى٘طٍْخ( اىغبدح ٍَثيً اىَصبىخ اىخبسجٍخٍِ   ٗشبسك  -
 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ثجٖخ ٍشامش اعفً : شًٌَي ادَذ اىن

 سئٍظ قغٌ اىزخطٍظ ٗاىخشٌطخ اىَذسعٍخ : ػجذ االىٔ ثيخذٌش

 سئٍظ ٍصيذخ اىزخطٍظ ٗ اىخشٌطخ اىَذسعٍخ :  دنٌٍ ججبس

 اىزشثٍخ اى٘طٍْخ ى٘صاسح سئٍظ ٍصيذخ اىشإُٗ اىقبٍّّ٘خ ٗاىز٘اصو ٗاىششامخ ثبىَذٌشٌخ االقيٍٍَخ  : فإاد اىطبًٕ

 ى٘صاسح اىزشثٍخ اى٘طٍْخسئٍظ ٍصيذخ اىشإُٗ االداسٌخ ٗاىَبىٍخ ثبىَذٌشٌخ االقيٍٍَخ  : اىغؼٍذ اصػٍزش

 سئٍظ ٍصيذخ اىز٘اصو ٗرزجغ اشغبه اىَجيظ االداسي :  دمحم دٍَِ
 

 ػض٘ا 86 : ىَشامش اىؼذد اىقبًّّ٘ اىزي ٌزنُ٘ ٍْٔ اىَجيظ اىجَبػً  -

  ػض٘ا 85  :    َضاٗىٍـِ ٍٖبٍٖــٌػـذد االػضـبء اى  -

ػض٘ا 53 :     ػـذد األػضــبء اىذبضشٌـــِ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد العربي بمكائد 1
 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 2

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 3

 لرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانشالٍائب ا أمحد املتصدم 4
 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش ووالي احلصَ املٍادي 5

 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 6

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام جبور 7
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 الٍائب الجاوَ لرئيض دلمض مجاعة ورانش  اواه ويصرة 8
 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانش الربدعي عواطف 9

 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 11
 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 11

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 12
 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 13

 "          "          " تصدمعاده امل 14

 "          "          " ذلىد السراف 15

 "          "          " عبد االلْ الػمف 16

 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 17
 "          "          " عبد الواحد الشافكي 18
 ""          "           عبد اهلل االوهاري 19

 "          "          " شفياُ بٍداليت 21

 "          "          " خمين بوحلصَ 21
 "          "          " ذلىد ايت بويدو 22
 "          "          " محيد خورزك 23

 "          "          " ذلىد بَ بال 24
 "          "          " أمحد عبيمة 25
 "          "          " تاح رزنيعبد الف 26

 "          "          " حصَ بباوي 27
 "          "          " إشرام البويصفي 28

 "          "          " الصعيد ايت احملجوب 29

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 31
 "          "          " حبيبة الهرشاه 31

 "          "          " االدريصي ذلىد 32

 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 33

 "          "          " ذلىد باقة 34
 "          "          " عبد الصىد العهاري 35
 "          "          " ابراِيي بوحٍش 36
 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 37

 "          "          " الي عبد احلفيظ املػراويوو 38

 "          "          " احلصني ٌوار 39
 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 41

 "          "          " شعيدة شاللة 41

 "          "          " حصَ اهلواري 42
 "  "          "         عبد الصىد اهلٍيدي 43
 "          "          " ووالي البشري طوبا 44
 "          "          " عبد الػين دريوش 45
 "          "          " خميفة الشحيىي 46

 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 47
 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 48
 "          "          " حفيظة دلدار 49
 "          "          " امساعين اوػاري 51
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 "          "          " ذلىد ايت الساوي 51
 "          "          " امحاد اطرحي 52

 "          "          " جويدة العويدي 53
 

 أػضبء 03   :    ػـذد  األػضـبء اىغبئجٍــِ ثؼـــزس -
 

 

 جملمض اجلىاعيناتب ا خالد الفتاوي 1
 عضو اجملمض اجلىاعي توفيل بموجور 2
 "          "          " املصطفى الوجداٌي 3

 

 ػضـ٘ا    29     :      ػـذد  األػضبء اىغبئجٍـِ ثـذُٗ ػــزس -
 

 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 1
 عضو اجملمض اجلىاعي عبد اجمليد ايت الكاضي 2
 "          "          " بد اهلادي فاريع 3
 "          "          " امحد ذلفوظ 4

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 5

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 6

 "          "          " حياة املشفوع 7
 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 8
 "          "          " عبد الصىد العىراٌي 9

 "          "          " وريي خاي 11
 "          "          " ذلىد لهبار 11

 "          "          " زنية ملريين 12
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 13
 "          "          " عبد العسيس البٍني 14
 "          "          " ىد احلرذل 15

 "          "          " رشيد التىادلي 16

 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 17

 "          "          " محيد الشّواٌي 18

 "          "          " عفيفة السجناري 19

 "          "          " جنيب رفوش 21

 "          "          " بَ الساِر يوشف 21

 "          "          " ذلىد ٌهين 22
 "          "          " ثورية بوعباد 23
 "          "          " عبد الهريي ملشوً 24
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 25
 "          "          " حميىة باذلىد 26
 "          "          " سيس بوشعيدعبد الع 27
 "          "          " ذلىد بوغرباه 28
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 29

 

 ػض٘ ٗادذ  01 :       غٍش اىَضاٗىٍِ ٍٖبٌٍٖػـذد  األػضبء  -
 

إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً  : ٌعتبرملحوظة

 عضو. 58المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  11.316من المانون التنظٌمً رلم  46



 22/00/2020بحاريخ املنعقذة في جلسة فريذة  ملجلس جماعة مراكش يةمحضر الذورة الاسحثنائ

6 
 

 

 المجلس الجماعً لمراكش  ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السلطة المحترم السٌد ممثل

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

 

 شتنبر 24 الخمٌسهاته المنعمدة فً جلسة فرٌدة فً ٌومه  االستثنابٌة دورتنالبل أن نفتتح أشؽال 

كاتب المجلس التفضل بالمناداة على نابب أطلب من السٌد  ،بطلب من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش 2020

أسماء السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتأكد من مدى توفر النصاب المانونً 

 النعماد هذه الدورة.

  

وي، المصطفى السادة: خالد الفتااخبركم باعتذار بعد اجراء العملٌة والتأكد من توفر النصاب المانونً، 

، كما أدعوكم إلى تالوة سورة الفاتحة على أرواح موتانا هذه الجلسة حضورعن  الوجدانً، وتوفٌك بلوجور

، خاصة بعض موظفٌنا ومنتخبٌنا وأولٌابهم 19من جراء اإلصابة بوباء كوفٌد وشهدابنا فً كافة أرض الوطن 

 وألاربهم.

 ولتها الزمنٌة كاالتً:أعلن رسمٌا عن افتتاح دورتنا هاته وجدواآلن، 
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 والنقط املتداول بشأنها 2121شتنرب    24يف جلشة فريدة بتاريخ   اجلدولة الزمنية للدورة االستثنائية للنجلص اجلناعي ملراكش منعقدة 
 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 هااجللسة ومكان

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 

 
 جلسة فرٌدة

 
 
 
 
 
 

 الخمٌس يوم
 شتنبر 46

4242 

 

 
 
 

الحادٌة  الساعة
 عشرة صباحا

بقاعة الجلسات 
الكبرى بملحق 

المجلس 
  الجماعي

شارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

1 

 

                                بتراب الجماعة. 10مراكش للوضعية الوبائية في ظل ثفش ي وانخشار ومحاصرة وباء كوفيذ  اطالع ومناقشة مجلس جماعة
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 الذراسة واملصادقة على اثفاقية شراكة لحأهيل القطاع الصحي بتراب جماعة مراكش.
 

 

3 

 

  (.                                                   2021 – 2020ي )املوسم الذراس ي اطالع ومناقشة مجلس جماعة مراكش لوضعية الذخول املذرس 

 
 

4 

الذراسة واملصادقة على ملحق الثفاقية إطار للشراكة من أجل دعم الحمذرس واملساهمة في ثجويذ الحياة املذرسية في ثراب 

 جماعة مراكش. 

 

 
 

5 

 ابة الشباب واملساحات الخضراء الكبيرة بمذينة مراكش.البث في طريقة جسيير وصيانة غ

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                              
                                                     

 

 
 

 

 
                

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 والية جهة مراكش اسفي
 شعمالة مراك

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح

 قسم اعمال المجلس             
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 المجلس الجماعً لمراكش  ربٌس لسٌد دمحم العربً بلمابد ا

لبل الخوض فً منالشة نماط هذه الدورة، أود بداٌة أن أشٌد بكافة الجهود التً بذلت على مستوى المؽرب 

كافة المسؤولٌن من سلطات محلٌة، صحٌة، طرؾ من للحد من انتشار وباء كورونا وعلى مستوى مدٌنتنا مراكش 

الذٌن سهروا على  ت المساعدة والجماعة بموظفٌها ومنتخبٌها وعلى رأسهم موظفو مكتب حفظ الصحةاألمن، الموا

تعمٌم المدٌنة بأكملها وعمال النظافة فهم مجندون فً الصفوؾ األولى مثلهم مثل األطر الصحٌة واألمنٌة والسلطات 

بل منهم، فمزٌدا من الصمود والعطاء فً ظل المحلٌة، فتحٌة حارة لهم ونشد على أٌدٌهم، ونسأل هللا تعالى أن ٌتم

 الصعبة. الظرفٌة الوبابٌةهذه 

وبالحدٌث عن الوضعٌة الوبابٌة الحالٌة، وما تتطلبه من اتخاذ إجراءات احترازٌة، وحرصا على سالمة 

 بإؼاللها. الجمٌع، فمد لررنا أن تكون هذه الجلسة ؼٌر مفتوحة للعموم، لذلن ألترح علٌكم التصوٌت على اتخاذ ممرر
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 4242 شتنبر 42بتارٌخ  متخذخاص ممرر 

 : المتعلك 4242 شتنبرشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللالدورة 
 

 

 حول عقد اجتماع غري مفتوح للعموم

 424224

2020

 

 113.1448 
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 . 

  

37 
37 

الســـادةوهـم 37

حمٌـد خوزرن،   وٌدي، اشراق البوٌسفً،عبد السالم سً كوري، سعٌدة ساللة، حفٌظة مجدار، جوٌدة لع دمحم العربً بلمابد،
عبد الهادي وٌسالت، عبد الرحٌم الفٌرامً، الحسن بباوي، محمـد الزراؾ، خدٌجة الفضً، عواطؾ البردعـً، امال مٌصرة، 

  ،الحسٌن نـوار محمـد اٌت بوٌدو، ابراهٌم بوحنش، عبد الرزاق جبور، حبٌبة الكرشال، عبد الجلٌل بنسعود، خلٌفة الشحٌمً،
ٌوسـؾ اٌت رٌــاض، عبد الؽنـً درٌـوش، عبد االلـه الؽلـؾ، ، عبد الهـادي بن عــال ي البشٌـر طوبـا، عبد الهـادي تلماضـً،

عبد الصمد الهنٌدي، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، احمد عبٌلة، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، جمال الدٌن العكـرود، 
 .ًـاحفٌظ لضاوي العباسة، ي الحسن المنادي، دمحم بال

 

  دــــــحال أ

دــــــحال أ

 يمـــي ما يكـرر
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 المجلس الجماعً لمراكش  ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد 

أمور كما جرت العادة نفتح المجال للسادة األعضاء لٌحٌطوا المجلس علما بما ٌرونه مستعجال من أما اآلن، و
 .تهم الجماعة

  عضو المجلس الجماعً  جوٌدة العوٌدي ةالسٌد

أرى أن هنان متؽٌبان ربٌسٌان عن منالشة النمطة المتعلمة بالوضعٌة الوبابٌة فً المدٌنة، وهما مندوبٌة 
ظل السٌاحة ومندوبٌة الصناعة التملٌدٌة ولٌس هنان أي تواصل معهما فً هذا الشأن، وألترح فً هذا المجال وفً 

تولؾ السٌاحة أن ننظم معرضا تجارٌا على االنترنٌت من أجل التروٌج لمنتوجات الصناعة التملٌدٌة خصوصا وان 
مدٌنة مراكش لها توأمات مع العدٌد من المدن فً مختلؾ الدول مثل تور بفرنسا أو بكٌن فً الصٌن مما سٌفن 

 العزلة عن الصناع التملٌدٌٌن وٌساهم فً بٌع منتجاتهم.

  عضو المجلس الجماعً  السعٌد اٌت المحجوبٌد الس

ما سبب التولؾ عن اصدار شواهد الربط؟ مما تسبب للمواطنٌن فً معاناة  سؤالً للسٌد ممثل السٌد الوالً،
 درهم للكٌلواط. 2352درهم للكٌلواط عوضا عن  1342كبٌرة بحكم أنهم أصبحوا ٌؤدون فواتٌر الكهرباء بمبلػ 

  عضو المجلس الجماعً  لؾعبد االله الؽالسٌد 

ازٌكً بخصوص التصدي لالنفالت االمنً  الملحمة االدارٌةالشك االول من مداخلتً متعلك بطلب ساكنة 
، مما خلؾ لدى الساكنة شعورا بعدم األمان، لذلن نطالب السلطات واأللراص المهلوسةبٌع للمخدرات وموضوعه 

والتً من  . براديتجزبة ب .4تزامنا مع لرب افتتاح الدابرة االمنٌة المختصة بتكثٌؾ الحمالت االمنٌة لمواجهة ذلن 
 شأنها كذلن حل مشكل االكتظاظ للحصول على بطابك التعرٌؾ الوطنٌة.

التً وتحدٌدا موضوع لراءة العدادات  ،اما الشك الثانً فٌتعلك بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء 

 برٌل وماي، هذا األمر انعكس على فاتورة شهر ٌونٌو التً جاءت مرتفعة جدا،أخالل شهري  تمت بطرٌمة تمدٌرٌة

 لذلن نطالب المجلس الجماعً بالتدخل من أجل تسوٌة حبٌة لهذا الموضوع.

  عضو المجلس الجماعً  خلٌل بولحسنالسٌد 

ن تمدموا كل سنوات حٌث تعهدتم فً احدى الدورات بأ .أرٌد فمط أن أرجع بكم سٌادة الربٌس الى لرابة 
، 44الوثابك التً لد ٌحتاجها اي مستشارا من الجماعة، وكان وعدكم هذا فً اطار اخباركم للمجلس بتداعٌات كوب 

وهذا ما جعلنا نتفاءل ونتشجع كمستشارٌن أننا سنحصل على الوثابك التً نحتاجها من الجماعة، وفً هذا السٌاق 
ب للحصول على مجموعة من الوثابك والمعطٌات لإلدالء بها لدى أحٌطكم علما أننً تمدمت لمصالح الجماعة بطل

المحكمة االدارٌة فً اطار الدعوى المضابٌة التً رفعها علً االمٌن العام لحزب العدالة والتنمٌة، لكن لألسؾ 
ؼشت  7ولد بلػ الى علمً أنه فً  4242ؼشت  6، رؼم أن هذا الطلب تم تمدٌمه بتارٌخ ءالشدٌد لم أتوصل بشً

لامت مصالح الجماعة بتوفٌر هذه الوثابك وهً فً انتظار لراركم سٌادة الربٌس، ولد ذكرتكم بذلن فً  4242
 سنوات. .لذلن فانً مازلت آمل أن تنفذوا وعدكم الذي أعطٌتموه لنا فً هذا المجلس وفً هذه الماعة منذ مراسلة أخرى، 

  عضو المجلس الجماعً  دمحم بالةالسٌد 

ٌه بالمجهودات الجبارة التً ٌموم بها المكتب الصحً فً فترة الحجر الصحً وعلى رأسه البد من التنو
 السٌدة ناببة الربٌس المكلفة بالمرفك.

أما عن موضوع النمطة الموالٌة فأالحظ أنه لم ٌتم استدعاء مدٌر المستشفى الجامعً دمحم السادس، لذلن  

مستعجالت هذا المستشفى، ألنه لن ٌكون لدى السٌدة المدٌرة فٌما ٌتعلك ب ااتساءل من سٌجٌبنا على تساؤالتن

 الجهوٌة المعطٌات الكافٌة حول هذا الموضوع.
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  عضو المجلس الجماعً  عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

وذلن بالتنوٌه بكل األطراؾ التً ساهمت فً مواجهة تداعٌات هذه  ،ٌجب أن نعطً لكل ذي حك حمهأوال، 
جهودات أطراؾ أخرى وإنً ألستؽرب كمنتخب فً مدٌنة مراكش تهمه كل شاذة وفادة الجابحة، لكن هنان بخس لم

وعندما ٌسألنا  ،فً شؤون المدٌنة، أال ٌكون لنا علم كمنتخبٌن بكثٌر من االجراءات التً تتخذ فً هذا المجال
وزٌر من الوزراء سواء وألول أنه من العٌب والعار أن ٌأتً الى المدٌنة ، ال نجد بما نجٌبهم ،المواطنون عن ذلن
أرٌد أن تصل هذه  لهذه الزٌارة،زٌرة السٌاحة وال ٌتم استدعاء المنتخبٌن وال عمدة المدٌنة ووزٌر الصحة أو 

 الرسالة الى الجهات المسؤولة تفعٌال لمبدأ التشارن والتكامل.
الصحً على المكوث  هنان صنفان من الموظفٌن الصنؾ االول الموظفون الذٌن اجبرتهم ظروؾ الحجرثانٌا، 

ولهؤالء أطالب بصرؾ  ،فً منازلهم والصنؾ الثانً الموظفون الذٌن حتم علٌهم الواجب االشتؽال فً هذه الظرفٌة

 تعوٌضات مناسبة مثلما فعلت الوزارات االخرى وذلن فً اطار االمكانٌات المتوفرة للجماعة.

انٌة لتفمد كل المشارٌع التً تموم بها الجماعة، ٌجب اال تتولؾ الحركة تماما وٌجب تنظٌم جولة مٌدثالثا، 

وهذا ٌتطلب صبٌبا مناسبا لألنترنٌت لذلن  ،كما ٌجب االهتمام بموضوع التكوٌن والتعلٌم والتدبٌر االداري عن بعد

 ٌجب االتصال بموزودي خدمة االنترنٌت بالمدٌنة عن طرٌك السلطة المحلٌة من اجل تموٌة الصبٌب.

شواهد الربط فالمجلس الجماعً ٌسلمها لكن المكتب الوطنً للكهرباء ٌرفض تزوٌد أما بخصوص رابعا، 

البمر أو  مناطك صهرٌجالمواطنٌن بالعداد الثانً أو الثالث علما أن هؤالء المواطنٌن هم أصال من المرحلٌن من 

 1222م مرتفعة جدا تفوق لبور الشهداء، وبالتالً فان عدم مساعدتهم على إضافة عداد ثانً أو ثالث ٌجعل فاتورته

 درهم شهر.

  عضو المجلس الجماعً  عبد الرحٌم الفٌرامًالسٌد 

بالنسبة للمدٌنة العتٌمة فان الصناع التملٌدٌن ٌموتون ببطا من جراء تداعٌات الحجر الصحً وللة السٌاح 

سها اجراء لماء مع ممثلً لذلن كٌؾ ٌعمل أن السٌدة وزٌرة السٌاحة وعند زٌارتها للمدٌنة لم تكلؾ نف ،والزبابن

الصناع التملٌدٌن، واذا كان بممدور شركات النمل السٌاحً ان تركن سٌاراتها أمام الوالٌة للمطالبة بإٌجاد حلول فً 

فان ذلن لٌس بممدور الصناع التملٌدٌن الذٌن لٌس لهم اال ادواتهم البسٌطة، اننا ال ننكر  ،ظل هذه التداعٌات

 ،المماطعاتحتى من صندوق الجابحة أو من مصالح الوالٌة أو المجلس الجماعً أو ها تم تمدٌم االعانات التً

كما أضطر البعض الى التسول أو  ،لممة العٌشتوفٌر السكان أصبحوا ٌبٌعون ممتنٌاتهم من أجل فولكنها ؼٌر كافٌة 

 سبٌل المارة.الى اعتراض 

 المجلس الجماعً لمراكش  ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد 

الفاعلٌن  معنا كافةأشاطكم هذه الهموم كلها كما ٌشاطرها  أناو ،أشكركم على تدخالتكم التً كانت فً الصمٌم

فالت لدرات  19انتشار وباء كوفٌد لكن الظرفٌة صعبة جدا وتداعٌات  ،وجمعٌات المجتمع المدنً من سلطة محلٌة

مصالح الدولة ال تذخر جهدا ومل مع هذه التداعٌات ولذلن البد من اعتماد مماربة جدٌدة للتعا هؤالء الفاعلٌن،

 .للبحث عن كل الخٌارات والحلول الممكنة

 الثانٌة ةواآلن، سنمر إلى تدارس النمط المدرجة فً جدول أعمال هذه الدورة، وألترح علٌكم أن نبتدأ بالنمط

 جماعة مراكش. الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة لتأهٌل المطاع الصحً بترابالمتعلمة ب
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 :  (46/20/4242جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 4242 شتنبر 46المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الثانٌةالنمطة 

 واملصادكت غلى اجفاكيت ششاهت لخأهيل اللطاع الصحي بتراب جماغت مشاهش.الذساظت 

                                                                           

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

فهذا الموضوع ٌأتً فً إطار المماربة التشاركٌة للمجلس الجماعً مع لطاعات حٌوٌة كالمطاع الصحً بداٌة، 

 م اتفالٌة.والتً تتطلب من الجماعة، بؽٌة المساهمة فً مشارٌعها من الناحٌة المانونٌة، ضرورة إبرا

وبخصوص هذه االتفالٌة، كان بإمكاننا ان نبرمها فً ولت أبكر بسبب الوضعٌة الراهنة المرتبطة بانتشار وباء 

 ، لكن تعذر علٌنا ذلن نظرا لمنع عمد الدورات فً فترة الحجر الصحً.10كوفٌد 

مٌة والخدمات لتالوة تمرٌر واآلن، الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمو

 االجتماع المشترن المتعلك بالنمطة.

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة ناببة   حفٌظة مجدارالسٌد 
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 الذساظت واملصادكت غلى اجفاكيت ششاهت لخأهيل اللطاع الصحي بتراب جماغت مشاهش   :2الىلطت سكم 

 

 

 

 

 

 

 جممس مجاعة مراكش
 

2020شتنرب  24بتاريخ  الدورة االستثنائية   
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ر تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطا
للحضسور  للسادة أعضاء المجلسسالموجهة  14/20/4242بتارٌخ  0105، وتبعا للدعوة رلم 4242شتنبر  46جماعة مراكش الممرر عمدها ٌوم 

واللجنسة المكلفسة بسالتعمٌر وسٌاسسة المدٌنسة والتنمٌسة  تاجتمساع مشسترن بسٌن اللجنسة المكلفسة بسالمرافك العمومٌسة والخسدماوالمشاركة فً أشؽال 

على الساعة العاشسرة والنصسؾ صسباحا بماعسة االجتماعسات  4242 شتنبر 44، انعمد االجتماع المذكور ٌوم الثالثاء المستدامة والسٌر والجوالن

نسسة المكلفسسة بسسالمرافك العمومٌسسة والخسسدمات، وذلسسن الكبسسرى بالمصسسر البلسسدي شسسارع دمحم الخسسامس برباسسسة السسسٌدة حفٌظسسة مجسسدار ناببسسة ربسسٌس اللج
 لتدارس النمط االتٌة:

 

 الذساظت واملصادكت غلى اجفاكيت ششاهت لخأهيل اللطاع الصحي بتراب جماغت مشاهش:   2الىلطت سكم 

ٍذ الحياة املذسظيت في الذساظت واملصادكت غلى ملحم الجفاكيت ئطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملعاهمت في ججى :   4الىلطت سكم 

 جشاب جماغت مشاهش.

لت حعيير وصياهت ؾابت الشباب واملعاخاث الخظشاء الىبيرة بمذًىت مشاهش.:   5الىلطت سكم   البث في طٍش

           )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(          

  السادة: اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء *
 ، حسن بباوي، عبد الرحٌم الفٌرامً، إبراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، سفٌان بنخالتً.جوٌدة العوٌدي

 

 :السادة*كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعً 
 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   عبد السالم سً كوري

 راكشلربٌس المجلس الجماعً لم الخامسالنابب  :  ي. الحسن المنادي
 )عضو لجنة المرافك( لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السادسالنابب  :   خدٌجة الفضً

 )عضو لجنة المرافك( لربٌس المجلس الجماعً لمراكش الثامنالنابب  :   أمال مٌصرة
 

 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن*
 دي بن عال، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت.الحسٌن نوار، ي. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الها

 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكش*ك
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد العزٌز االمري

 ماعًمدٌر مكتب حفظ الصحة الج :  هشام بوخصٌبً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن مصلحة المناطك الخضراء :  خالد الطبشوري
 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة عن لسم :  المصطفى المادري

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
 

 :السادةرجٌة وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخا*
 

 ربٌس مصلحة الشؤون اإلدارٌة وااللتصادٌة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   مصطفى كرٌرات
 عن مصلحة الشراكة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   هشام الملوع

 بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة عن المصلحة التمنٌة :  عبد المحسن وٌش
 ة للتربٌة والتكوٌن بجهة مراكش آسفًعن األكادٌمٌة الجهوٌ :   سمٌة عبودة

 عن المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش :   سعٌد باكوري
 عن المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش :   فؤاد الطاهً

 عن مصلحة البٌبة بوالٌة مراكش آسفً :   أمٌن بدٌع
 

 

 جملس مجاعة مراكض

 مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافل العمومية واخلدماتتكرير اجتماع 

 والمجنة املكمفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالن 

 

 2020شتنرب  24دورة استثنائية بتاريخ 
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تموٌة ادة الحضور شاكرة لهم تلبٌة الدعوة، وتمكٌنهم من مشروع اتفالٌة فً مستهل االجتماع، وبعد الترحٌب بالس
ودواعً إدراجها أعطت السٌدة ناببة  النزولموضوع النمطة، ولإلحاطة بأسباب العرض الصحً على مستوى مدٌنة مراكش 

ان مشروع  الذي أشارللصحة  االللٌمٌةربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة الشؤون اإلدارٌة وااللتصادٌة بالمندوبٌة 
الذي اجتاح كافة دول العالم بما " 10االتفالٌة ٌأتً فً إطار دعم العرض الصحً بالمدٌنة فً ظل تداعٌات انتشار وباء "كوفٌد 

تحضٌر الخطوط العرٌضة لهذه الوثٌمة جاء فً اجتماع لبلً بحضور كافة المعنٌٌن لتحدٌد مجموعة من أن على  فٌها المؽرب
ات المستعجلة همت أساسا صٌانة وتجهٌز عدد من المراكز الصحٌة المتواجدة بالمدٌنة الحمراء بالمعدات الطبٌة خاصة الحاجٌ

منها المعنٌة بالتكفل بمرضى وباء كورونا، مؤكدا أن المجلس الجماعً لمراكش كان سبالا لدعم مصالح المدٌرٌة بكافة الوسابل 
 للحد من انتشار الوباء المذكور.

 

السٌاق ذاته، تدخل السٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة لٌوضح أنه تم تحدٌد الحاجٌات خالل  وفً
 االجتماع المبلً المنعمد بخصوص هذا الموضوع وهً كاالتً:

 درهم. 5223222والمبة بمبلػ لدره  مراكز صحٌة وهً: معطى هللا، حً كاستور، رٌاض الموخى 6تأهٌل  -
 درهم. 4223222مر داخل مستشفى بن زهر )المامونٌة( بمبلػ تأهٌل م -
 درهم. 136223222التناء تجهٌزات مخبرٌة لمستشفى بن زهر بمبلػ  -
 درهم. 134223222التناء تجهٌزات مخبرٌة للمراكز الصحٌة بمبلػ لدره  -
 درهم. 6223222شراء سٌارات مكٌفة لنمل المعدات واألدوٌة بمبلػ  -

 

 درهم سنوٌا. 632223222سنوات أي  .درهم موزع على  1432223222ٌبلػ  لالتفالٌة عتماد اإلجمالً المخصصمضٌفا أن اال
مالحظات وإبداء الرأي حٌث همت  ةلشانمفتح باب ال ، وبعد االستماع لهذه التوطبة العامة فً الموضوع،عمب ذلن

 ما ٌلً:سادة األعضاء ال
  الجماعً لدعم المنظومة الصحٌة بمراكش من خالل االتفالٌة.اإلشادة بالدعم الممترح من طرؾ المجلس 
 .ًوجود خصاص كبٌر فً العرض الصحً بالمدٌنة خاصة مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن عل 
  10االهتمام أكثر بمرضى األمراض المزمنة وعدم االلتصار على مرضى وباء "كوفٌد." 
  ع تمدٌمها لتمارٌر عن عملها للمجلس الجماعً.أشهر م 4التراح اجتماع لجنة تتبع وتمٌٌم االتفالٌة مرة كل 

 

ربٌس مصلحة الشؤون اإلدارٌة وااللتصادٌة بالمندوبٌة أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، 
دولٌا، الذي أكد أن العرض الصحً بالمدٌنة الحمراء فعال ال ٌرلى لتطلعات المواطنٌن ومكانة مراكش وطنٌا و للصحة االللٌمٌة

فالمدٌنة بحاجة إلى مستشفى جهوي ٌتوفر على معاٌٌر دولٌة، مشٌرا أن االتفالٌة جاءت فً ظرؾ استعجالً مرتبط بجابحة 
وباء كورونا، مبٌنا أن االشكال األبرز الذي تعانٌه المندوبٌة هو للة الموارد البشرٌة الصحٌة مما ٌصعب دعم مكتب حفظ 

 الصحة الجماعً باألطر الصحٌة.
من جهته، تدخل السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لٌبٌن ان االتفالٌة تأتً فً إطار مبادرة من المجلس و

وتحسٌن العرض الصحً على مستوى مدٌنة  "10الجماعً لمراكش الهدؾ منها التخفٌؾ من تداعٌات انتشار وباء "كوفٌد 
بشكل عام بؽٌة ترن الحرٌة للمندوبٌة اإلللٌمٌة للصحة لتحدٌد األولوٌات ان الحاجٌات أشٌر إلٌها فً االتفالٌة  موضحا، مراكش

والحاجٌات المستعجلة والراهنة، على ان المجلس الجماعً سٌدعم مالٌا هذه المبادرة التً ستضطره للمٌام بتحوٌل اعتمادات 
ت الجابحة، مضٌفا أن تدخل مجالس من فصول أخرى بالمٌزانٌة بالنظر للعجز الذي تعرفه هذه األخٌرة والمرتبط بتداعٌا

 المماطعات فً هذا االطار سٌتم فً حدود إمكاناتها المتاحة.
بعدها تم االنتمال إلى دراسة نص مشروع االتفالٌة موضوع النمطة، حٌث الترح السادة األعضاء تعدٌالت شكلٌة وأخرى 

 فً الموضوع مضمنة فً الجدول المرفك.
مجلس الجماعً لمراكش فً دعم المنظومة الصحٌة للمدٌنة فً ظل تداعٌات انتشار وتأسٌسا على ذلن، ورؼبة من ال

، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن االتفالٌة موضوع المصادلة من شأنها المساهمة فً تحسٌن العرض الصحً 10وباء كوفٌد 
 ٌل المطاع الصحً بتراب جماعة مراكشوافمت اللجنة على اتفالٌة شراكة لتأهبالمدٌنة الحمراء خاصة فً الظرفٌة الراهنة، 

 .ادناهوفك التعدٌالت المضمنة فً الجدول  كما هً مرفمة بالتمرٌر و
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ناببة ربٌس اللجنة
 حفٌظة مجدار   
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 التعمين التعدين املكرتح من طرف المجنة لالتفاقيةالصيغة االصمية  مر.
 

صحة بعمالة اإلللٌمٌة لل المدٌرٌةو جماعة مراكش بٌن مشروع اتفالٌة شراكة العنوان
 تموٌة العرض الصحً على مستوى مدٌنة مراكش من أجل: مراكش

صحة بعمالة اإلللٌمٌة لل والمندوبٌة جماعة مراكش بٌن مشروع اتفالٌة شراكة
 تموٌة العرض الصحً على مستوى مدٌنة مراكش من أجل: مراكش

 

 

1 
، "10كوفٌد "توفٌر اإلمكانٌات الكفٌلة بالتصدي لجابحة تهدؾ هذه االتفالٌة إلى 

 وتموٌة العرض الصحً بمدٌنة مراكش.

اإلمكانٌات الكفٌلة بالتصدي  بعضتوفٌر المساهمة فً تهدؾ هذه االتفالٌة إلى 

 ، وتموٌة العرض الصحً بمدٌنة مراكش."10كوفٌد "لجابحة 

مساهمة المجلس الجماعً 
ستتم فً حدود اإلمكانات 

 متاحةال

 
 
 

4 

 تلتزم مندوبٌة وزارة الصحة بعمالة مراكش بما ٌلً:
- .............................. 
- .............................. 
 دعم مكتب حفظ الصحة الجماعً بالموارد البشرٌة الالزمة. -
- ............................. 
- ............................ 

 ة وزارة الصحة بعمالة مراكش بما ٌلً:تلتزم مندوبٌ
- .............................. 
- .............................. 
فً حدود  دعم مكتب حفظ الصحة الجماعً بالموارد البشرٌة الالزمةالمساهمة فً  -

 اإلمكانات المتاحة للمندوبٌة
- ............................. 
- ............................. 

 
وذلن بالنظر للنمص الذي 
تعانً منه المندوبٌة فً 

 الموارد البشرٌة

 
 

 
 

 6و .

 لتصبح مادة واحدة على الشكل اآلتً: 6و .دمج المادتٌن  

 التزامات الجماعة
مالً لدره  اعتماد بتخصٌص تلتزم جماعة مراكش :الثالثة المادة

 4244و 4241، 4242درهم موزعة على ثالث سنوات  1432223222.22

تحسٌن لمن أجل تنفٌذ هذه االتفالٌة درهم سنوٌا وذلن  632223222.22بمعدل 

وتموٌة العرض الصحً على " 10-كوفٌد"وتجوٌد الخدمات الممدمة لمرضى 

 مستوى جماعة مراكش من خالل ثالثة محاور:
تأهٌل المراكز الصحٌة والمستشفٌات والمختبرات التابعة للمدٌرٌة اإلللٌمٌة  .1

 للصحة المتواجدة فً دابرة النفوذ الترابً لجماعة مراكش؛
 التناء تجهٌزات ومستلزمات مخبرٌة وطبٌة وصٌدالنٌة؛ .4
 التناء وسابل نمل طبٌة وصٌانتها وتزوٌدها بالمحرولات. ..

حسب اعتمادات مالٌة بتوفٌر للجماعة مجالس المماطعات التابعة  ومن جهتها، تساهم
 أجل تنفٌذ هذه االتفالٌة.اإلمكانٌات المتاحة لها من 

 
 
 

 
لمالءمة الصٌاؼة ووحدة 

 الموضوع

 
4 

ٌكلؾ بتطبٌك ممتضٌات هذه االتفالٌة وتتبع تنفٌذها وتمٌٌمها  لجنة التتبع والتمٌٌم
 لجنة مختلطة مكونة من:

- ............. 

 ٌكلؾ بتطبٌك ممتضٌات هذه االتفالٌة وتتبع تنفٌذها وتمٌٌمها لجنة التتبع والتمٌٌم

 وتتكون أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلن 4تجتمع مرة كل لجنة مختلطة 

 من:
- ............. 
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 مصروع اتفاقية شراكة
 بني

 مجاعة مراكض
 و

 صحة بعمالة مراكضاإلقليمية للاملندوبية 
 

 من أجل:
 

 تقوية العرض الصحي على مستوى مدينة مراكض
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 اتفاقية شراكة

 بني:

 املدير اإلقليمياإلقليمي لوزارة الصحة بعمالة مراكش ممثلة من طرف السيد  املندوب -

 من جهت

 ومجاعة مراكش ممثلة من طرف رئيسها أو من ينوب عنه. -

 من جهت أخشي 
 

  ( بتيفير القاىوٌ التيظيني زقه 2115يوليوش 7) 1436زمضاٌ  21الصادز يف  1115185وبياء الظهري الشسيف زقه

 جلناعات.املتعلق با 113114

  ( امليظه الختصاصات 1994ىوىرب  21) 1415مجادى الثاىية  17الصادز يف  2-94-285بياء على املسضوو زقه

 وشازة الصحة؛

  ( بتفويض 2114)فاتح ضبتنرب  1435ذي القعدة  5الصادز بتازيخ  3161114بياء على قساز وشيس الصحة زقه

 اإلمضاء؛

  بشأٌ إحداث وحتديد  2116ييايس  14املوافق ل  1437زبيع األول  23دز يف الصا 113116بياء على قساز وشيس الصحة

 إختصاصات وتيظيه املصاحل الالممسكصة لوشازة الصحة؛

  ( بطً ىظاو احملاضبة العنومية 2117ىوىرب  23) 1439زبيع األول  14الصادز يف  21171451بياء على املسضوو زقه

 للحناعات ومؤضطات التعاوٌ بني اجلناعات؛

  و بياء على دوزييت وشيس الداخلية عددF/6578   على التوالي  11/17/2121و  15/14/2121بتازيخ   9744و

 .2121يف موضوع التدبري األمثل ليفقات اجلناعات الرتابية بسضه ضية 

 قى الوضيلة األمثل لليهوض بالشأٌ احمللي؛بواعتبازا لكوٌ املقازبة املبيية على التعاوٌ ت 

 ومواجهة الضػط الواقع على امليظومة " 19كوفيد " رطسا  يف توفري اإلمكاىيات الكفيلة بالتصدي جلائحةوزغبة مً األ

 مً جهة وتقوية العسض الصحي مبديية مساكش مً جهة أخسى. الصحية
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 اتفق الطرفني على ما يلي:

: مىطىع الاجفاكيت  الفصل ألاٌو

، "91هىفيذ "إلامياهياث الىفيلت بالخصذي لجائدت  بػعجىفير ي ف املعاهمتهذف هزه الاجفاكيت ئلى ت املادة ألاولى:

 وجلىٍت الػشض الصحي بمذًىت مشاهش.
 

 

 الفصل الثاوي: التزاماث الطشفين
 

 التزاماث مىذوبيت وصاسة الصحت

 جلتزم مىذوبيت وصاسة الصحت بػمالت مشاهش بما ًلي: :املادة الثاهيت

 هزه الاجفاكيت؛ جدذًذ الحاجياث الالصمت لخدليم الهذف من -

املىاهبت الخلىيت ملجلغ جماغت مشاهش فيما ًخص جدذًذ الحاجياث ومميزاتها الخلىيت ومىاهبت جىفيز  -

أشؿاٌ صياهت املإظعاث الصحيت وججهيزها وهزا فيما ًخص اكخىاء الخجهيزاث واملعخلضماث الطبيت واملىاد 

اكػت في دائشة الاظتهالهيت الىفيلت بخدعين الخذماث امللذمت للمشض ى غلى  معخىي املإظعاث الصحيت الى

 الىفىر الترابي لجماغت مشاهش؛

تفي  املعاهمت -  في خذود إلامياهاث املخاخت للمىذوبيت الالصمت دغم مىخب خفظ الصحت الجماعي باملىاسد البشٍش

اهش إلاشاسة طمن جميؼ الالفخاث واملطبىغاث وإلاغالهاث املشئيت واملعمىغت الخدعيعيت ئلى جماغت مش  -

 هجهت داغمت للػمليت.

 الالتزام بدىفيز الخىصياث وامللشساث الصادسة غن لجىت الخدبؼ والخلييم.  -
 

 التزاماث الجماغت

دسهم مىصغت غلى زالر ظىىاث  92.111.111.11مالي كذسه  اغخماد بخخصيص جلتزم جماغت مشاهش :املادة الثالثت

خدعين وججىٍذ لمن أجل جىفيز هزه الاجفاكيت ورلً دسهم ظىىٍا  4.111.111.11بمػذٌ  2122و 2129، 2121

 وجلىٍت الػشض الصحي غلى معخىي جماغت مشاهش من خالٌ زالزت مداوس:" 91-هىفيذ"الخذماث امللذمت ملشض ى 

ت إلاكليميت للصحت املخىاجذة في دائشة  .9 جأهيل املشاهض الصحيت واملعدشفياث واملخخبراث الخابػت للمذًٍش

 غت مشاهش؛الىفىر الترابي لجما

ت وطبيت وصيذالهيت؛ .2  اكخىاء ججهيزاث ومعخلضماث مخبًر

ذها باملحشوكاث. .3  اكخىاء وظائل هلل طبيت وصياهتها وجضٍو



 22/00/2020بحاريخ املنعقذة في جلسة فريذة  ملجلس جماعة مراكش يةمحضر الذورة الاسحثنائ

20 
 

خعب إلامياهياث املخاخت اغخماداث ماليت بخىفير للجماغت مجالغ امللاطػاث الخابػت  ومن جهتها، حعاهم

 لها من أجل جىفيز هزه الاجفاكيت.

 اث غامتالفصل الثالث: ملخظي
 

ت  وامللاطػاث الخابػت لها حعلـم جماغت مشاهش املادة الخامعت: املعخلضماث امللخىاة املخػهذ بها لفائذة املذًٍش

 الاكليميت لىصاسة الصحت بمشاهش بملخض ى مدظش سظمي مىكؼ بين الطشفين.
 

ؼ جىفيزها وجلييمها لجىت مخخلطت ًيلف بخطبيم ملخظياث هزه الاجفاكيت وجدب املادة العادظت: لجىت الخدبؼ والخلييم:

 من: جخىىن  أشهش أو ولما دغذ الظشوسة ئلى رلً، 6ججخمؼ مشة ول 

 ؛سئيغ املجلغ الجماعي ملشاهش أو من ًىىب غىه -

 سؤظاء مجالغ امللاطػاث أو من ًىىب غنهم؛ -

 املذًش إلاكليمي لىصاسة الصحت بػمالت مشاهش أو من ًىىب غىه؛ -

 .ممثل غن غمالت مشاهش -

 دفظ الصحت باملجلغ الجماعي ملشاهش؛امليلف بلعم السئيغ  -

 .باملجلغ الجماعي ملشاهشسئيغ امليلف بالػمل الاجخماعي  -
 

ت املفػٌى بمجشد الخىكيؼ غليها من ألاطشاف واملصادكت غليها من طشف  :املادة العابػت جصبذ هزه الاجفاكيت ظاٍس

ها من طشف العيذ والي جهت مشاهش أظفي غامل غمالت املذًشة الجهىٍت للصحت بجهت مشاهش أظفي، والخأشير غلي

 .مشاهش
 

ت املفػٌى ئلى ؾاًت مخم ظىت  الاجفاكيت وجبلى  مىن ججذًذها بطلب من أخذ ألاطشاف وغشطها  2122ظاٍس ٍو

 للخذاٌو واملصادكت في املجلغ.
 

ل أو جىفيز هزه الاجفاكيت، ًخم اللجىء ئلى  ول هضاع: املادة الثامىت خله بشيل خبي بين الطشفين، وفي خالت هاجج غن جأٍو

 ؾياب الخىصل ئلى خل مالئم ًخم سفؼ ملف النزاع ئلى العيذ والي جهت مشاهش آظفي غامل غمالت مشاهش.
 

ال ًمىن ألخذ الطشفين فسخ هزه الاجفاكيت من جاهب واخذ، وأي خالف في جفعير أو جىفيز هزه  :املادة الخاظػت

 العيذ والي جهت مشاهش آظفي غامل غمالت مشاهش. الاجفاكيت ًخم غشطه غلى جدىيم

خ ش هزه الاجفاكيت في أسبػت وسخ أصليت بمشاهش، بخاٍس ......... جم جدٍش
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

لٌة همت بعد استماعكم لنص تمرٌر اللجنة، فهذه األخٌرة أثناء تدارسها للنمطة الترحت تعدٌالت على االتفا

بالخصوص التزامات مندوبٌة وزارة الصحة والتزامات الجماعة، وبهذا الخصوص نطلب من المندوبٌة دعم مكتب 

حفظ الصحة الجماعً ببعض األطر فً حدود إمكاناتها المتاحة ألن المكتب الصحً بأكمله ٌتوفر على عنصرٌن فمط 

 دٌنة فً حجم مراكش.مكلفٌن بالوفٌات، وهذا ؼٌر كاؾ لتلبٌة متطلبات ساكنة م

اما فٌما ٌتعلك بالتزامات الجماعة، فهذه األخٌرة تبعا لالتفالٌة ستدعم مندوبٌة وزارة الصحة فً حدود 

اإلمكانات المتوفرة للجماعة وهً متواضعة بالنظر للتداعٌات االلتصادٌة النتشار وباء كورونا، ومع ذلن لررنا أن 

مالٌٌن درهم سنوٌا عن طرٌك المٌام بتحوٌل  6سنوات أي  .مة على ملٌون درهم ممس 14نخصص مبلػ دعم لدره 

اعتمادات، ولعلمكم فهذه االتفالٌة لابلة للتجدٌد والتعدٌل وستكون أساسا لالتفاق بٌن الجماعة ومندوبٌة وزارة 

 الصحة.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 المجلس الجماعً  عضو  خلٌل بولحسنالسٌد 

ً هذه الظرفٌة العصٌبة التً تعٌشها بالدنا وٌعٌشها العالم إال أن نثمن هذه النمطة المتعلمة بدعم ال ٌمكن ف
 14العرض الصحً بالمدٌنة، ؼٌر أنه ال بد من إبداء مجموعة من المالحظات أولها ألترح رفع مبلػ الدعم من 

على مساهمة مجالس المماطعات فً  ملٌون درهم، والسبب أنه رؼم التنصٌص فً االتفالٌة 42ملٌون درهم إلى 
من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات ال ٌمنح هذا االختصاص لمجالس  440حدود إمكاناتها المتاحة، فالمادة 

المماطعات رؼم أن هذه األخٌرة رصدت بعض المبالػ فً الفصل الخاص بترمٌم وإصالح البناٌات التابعة لوزارة 
تالً أعتمد أن هذه المبالػ سٌرفضها الخازن اإلللٌمً، لذلن ال بد من التفكٌر فً زٌادة الصحة من مٌزانٌتها، وبال

مالٌٌن درهم سنوٌا، والمطاع الصحً بخصاصه المهول  4مبلػ الدعم فمثال نادي الكوكب المراكشً ندعمه بمبلػ 
 ٌٌن درهم سنوٌا.مال 6خصصنا له فمط  10ورهاناته وتحدٌاته الحالٌة المرتبطة بانتشار وباء كوفٌد 

وبالنسبة للمادة السادسة من االتفالٌة الخاصة بلجنة التتبع والتمٌٌم ألترح حذؾ رؤساء مجالس المماطعات 
من تمثٌلٌتها فربٌس المجلس الجماعً كاؾ، كما أرى ضرورة إضافة ممثل عن مصلحة التجهٌز بمندوبٌة وزارة 

 الصحة مادام أن االتفالٌة تهم المطاع الصحً.

 المجلس الجماعً  عضو  عبد الؽنً درٌوشٌد الس

صراحة لو كانت مٌزانٌة الجماعة تسمح لطلبنا دعما أكبر لهذا المطاع الحٌوي، فال ٌعمل أن المكتب الصحً 
لمدٌنة كمراكش ٌتوفر على إطارٌن فمط مكلفٌن بالوفٌات، وبالتالً وحتى نكون عملٌٌن أود تحدٌد الحد األدنى 

م بهم مندوبٌة وزارة الصحة المكتب الصحً الجماعً فً االتفالٌة، كذلن ألترح مستوصؾ للموظفٌن الذٌن ستدع
 إلى االتفالٌة فهو جاهز لتمدٌم خدماته لكنه مؽلك.  0المحامٌد 

 المجلس الجماعً  عضو  عبد االله الؽلؾالسٌد 

عٌٌنه بمدٌنة مراكش أوال أرحب بالمندوب اإلللٌمً الجدٌد للصحة المادم من مدٌنة آسفً وأهنبه على ت
وأتمنى له التوفٌك، فالعرض الصحً فً المدٌنة ٌعانً اختالالت وتراكمات وال بد من تظافر كافة الجهود باعتماد 
مماربة تشاركٌة حمٌمٌة، ألننا كأعضاء ال نلمس انفتاحا من طرؾ المندوبٌة اإلللٌمٌة اتجاه الجماعة ولعل الظرفٌة 

ع، وبهذه المناسبة أشكر رباسة المجلس الجماعً والمكتب المسٌر على هذه الحالٌة فرصة لتؽٌٌر هذا الوض
المبادرة الطٌبة وكلنا كأعضاء نثمن االتفالٌة، وواعون أن مراكش تعانً إشكاالت فً الوضع الصحً، لذلن 

جماعة ال انخرطنا دون مزاٌدات لصد التخفٌؾ من الوضعٌة التً ٌعرفها العرض الصحً بالمدٌنة رؼم أن مٌزانٌة ال
 تسمح.
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 المجلس الجماعً  عضو  دمحم بالةالسٌد 
 

أوال أود أن ٌتم ذكر أسماء المراكز الصحٌة المعنٌة بالدعم صراحة فً االتفالٌة، ثانٌا بالنسبة للخصاص فً 
 األطر الصحٌة الخاصة بالوفٌات، فبإمكاننا اللجوء إلى التوظٌؾ بالتعالد لسد هذا النمص.

اإلشارة إلى الوضعٌة المزرٌة التً ٌعانٌها مستوصؾ أكدال باحماد التً تطرلت إلٌها وبالمناسبة ال بد من 
مرارا فهو مرفك ٌبعث على االشمبزاز وحالة مرضاه وموظفٌه ٌرثى لها، فحتى صباؼة واجهته لمنا بها من مالنا 

لترمٌم البسٌط والصباؼة الخاص بمساعدة جمعٌات، لذلن ال بد من التفكٌر فً إلامة شراكة مع الجمعٌات هدفها ا
 للمستوصفات من خالل استؽالل الفصل الخاص بالصباؼة فً مٌزانٌة المماطعات.

 المجلس الجماعً  عضو  عبد الجلٌل بنسعودالسٌد 
 

بدوري أثمن هذه االتفالٌة ألنها وسٌلة إلثبات دعمنا وحضورنا فً لطاعات حٌوٌة، فرؼم أن الدعم الذي 
لكن الوضعٌة الراهنة فرضت ذلن، لكن األهم أن الجماعة انخرطت فً عمل مشكورة خصصته الجماعة ؼٌر كاؾ، 

علٌه ونفتخر به، ومع ذلن أؼتنم الفرصة ألشٌر أن مستشفى ابن طفٌل لم ٌعد ٌرلى لمرتبة مستشفى جامعً حٌث 
من مرتادٌه  أصبحت وضعٌته مثل مستشفى ابن زهر بسبب لوبً من األطباء ٌنهبونه وٌتركون ذوي الدخل المحدود

فً معاناة كبٌرة، لذلن ألترح توسعة المستشفى الجامعً دمحم السادس وترن مستشفى ابن طفٌل لذوي الدخل 
المحدود، كذلن فكرة خلك مختبر للتحلٌالت الطبٌة بمستوصؾ المبة خطأ جسٌم ألنه فً األصل ال ٌستوعب عدد 

 كبٌر من المرضى.
والذي تولفت به األشؽال بسبب عدم صرؾ  1000ي نادٌنا به منذ سنة وأخٌرا اذكركم بالمستشفى اإلللٌمً الذ

 االعتمادات المخصصة له وتحوٌلها وما أحوجنا إلٌه الٌوم.

  )نمطة نظام( المجلس الجماعً عضو  دمحم اٌت بوٌدوالسٌد 
 

المرتبطة  النمطة تتعلك باالتفالٌة واتفمنا أننا سننالش ما ٌتعلك بها فمط على أساس منالشة اإلشكاالت
بالمطاع الصحً فً المدٌنة بشكل عام فً النمطة الخاصة بإطالع المجلس الجماعً، لذلن اطلب منن السٌد الربٌس 

 منالشة االتفالٌة فمط والتصوٌت علٌها، فكلنا لدٌنا حرلة وؼٌرة على وضعٌة المطاع الصحً بمراكش.
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 
 

المجلس الحالً هو أول مجلس ٌبرم اتفالٌة مع مندوبٌة وزارة الصحة ألن هذا المطاع مستمل ولدٌه 
مٌزانٌته، لكن الظرفٌة الحالٌة تفرض علٌنا دعم المطاع رؼم أن مٌزانٌة الجماعة ال تسمح، وحٌنما أدخلنا مساهمة 

كدعم، وبعد مشاورات مع الخازن اإلللٌمً سمح ملٌون درهم  42مجالس المماطعات فً االتفالٌة فمد تجاوزنا مبلػ 
 لنا بإدخال مجالس المماطعات فً االتفالٌة ألن لٌس من حمهم إبرام اتفالٌات منفردة.

 

 المجلس الجماعً عضو  السعٌد اٌت المحجوبالسٌد 
  

لتجهٌزات إذا كان المجلس الجماعً سٌدعم مادٌا المندوبٌة اإلللٌمٌة لوزارة الصحة فدورها هو أن توفر ا
والمعدات لمستشفٌات المدٌنة كصٌانة صنادٌك التبرٌد بمستشفى ابن زهر والتناء صنادٌك دفن الموتى وإعادة 

 النظر فً طرٌمة نملهم.
 

 المجلس الجماعً  عضو  ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد  
 

ك أبوابها عاجال، السٌد الربٌس عن المماطعات وعن دعمهم لالتفالٌة، وأنا أخبركم أن المماطعات ستؽل متحدثت
فنحن على أبواب شهر أكتوبر ومصٌر منح المماطعات نجهله، فالمدخول الوحٌد الحالً للمماطعة هو عابدات رسوم 

 تثبٌت االمضاء والرسوم الشبٌهة لها.
 و()فً هذه األثناء حدثت مشادات كالمٌة بٌن عضوي المجلس الجماعً السٌدٌن ي. عبد الحفٌظ المؽراوي ودمحم اٌت بوٌد

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

إذن وبعد انتهاء المداخالت، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت على االتفالٌة وفك التعدٌالت المضمنة 

 فً تمرٌر االجتماع المشترن للجن الدابمة.
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 :  (46/20/4242جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 4242 شتنبر 46منعمدة فً المن جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  األولىالنمطة 

بتراب الجماغت.                               91اطالع ومىاكشت مجلغ جماغت مشاهش للىطػيت الىبائيت في ظل جفش ي واهدشاس ومداصشة وباء هىفيذ 

                                                                           

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

اإلللٌمً لوزارة  المندوبأرحب بالسٌدة المدٌرة الجهوٌة للصحة والسٌد ، فً مستهل منالشة هذه النمطة

 نهنبه على منصبه الجدٌد بمدٌنة مراكش. بالمناسبة، الذيوالصحة 

 وٌة للصحة لتمدٌم عرض حول موضوع النمطة.واآلن، أعطً الكلمة للسٌدة المدٌرة الجه

 

  المدٌرة الجهوٌة للصحة بجهة مراكش آسفً لمٌاء شاكري ةالسٌدالدكتورة 

بداٌة، أشكر السٌد الربٌس والسادة أعضاء المجلس الجماعً على دعوتهم الكرٌمة واتاحة الفرصة لنا 

حٌة بالمدٌنة وعن تداعٌات وباء كورنا كممثلٌن عن لطاع الصحة أن نعرض على أنظار المجلس الوضعٌة الص

واشكر بهذه المناسبة كل الذٌن تجندوا من اجل مكافحة هذا الوباء من سلطات محلٌة وهٌبات منتخبة وأطر طبٌة 

وجمعٌات المجتمع المدنً وسلطات أمنٌة وكل من ساهم من لرٌب أو من بعٌد فً محاصرة الوباء والتملٌل من أثاره 

 .هوتداعٌات

 10حول الوضعٌة الوبابٌة النتشار وباء كوفٌد اسمحوا لً أن ألدم لحضراتكم هذا العرض الموجز واآلن، 

 بجهة مراكش آسفً.
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابدالسٌد 

الذي  اإلللٌمً لوزارة الصحةمة للسٌد المندوب الكلاآلن و ،على عرضها المٌم الجهوٌة أشكر السٌدة المدٌرة

 .على التعٌٌن فً مدٌنة مراكش متمنٌن له التوفٌك فً مهمتهمجددا نرحب به ونهنبه 

 

  المندوب اإلللٌمً لوزارة الصحة بمراكش عبد الحكٌم مستعٌدالسٌد 

 . أن أكون عند حسن الظنال والحفاوة راجٌا أشكر السٌد الربٌس والمجلس المولر على هذا االستمببداٌة، 

أبعاد اخرى اجتماعٌة والتصادٌة وأمنٌة،  اضافة الى صحٌةأبعاد لها بخصوص الموضوع فان هذه الجابحة  

 كورونا تفشً وباءوٌجب أخذها بعٌن االعتبار لمواجهة تداعٌات 

 :محاور .المخططات لمحاربة هذا الداء على  لمد ارتكزت

ح الكل ٌعرفها مثل النظافة والتباعد والولاٌة بالكمامات وهً مسؤولٌة فردٌة لكل التدابٌر الولابٌة والتً أصب -1

 .شخص

التدابٌر المتعلمة بالمنظومات الصحٌة وجاهزٌتها مثل التشخٌص والتكفل الصحً فً احسن الظروؾ  -4

 .المالبمةوباإلمكانٌات والوسابل 

 .د اولات االؼالق ومنع التنمل والتجول والسفرالتدابٌر المتعلمة بالطوارئ الصحٌة من حجر صحً وتحدٌ -.

جهدا تحسٌسٌا فً  منا ان المسؤولٌة هً فردٌة وكذلن جماعٌة وان مفتاح النجاح هو أن ٌبذل كل واحد

وٌتصرؾ على اساس عدم نمل  امصاب نفسهوان ٌعتبر  ،محٌطه من مخالطٌن وجٌران والارب وكل المتعاملٌن معه

  ع.تفشً الوباء داخل المجتم حدةل بتملٌص وهذا  كفٌ ،العدوى لألخرٌن

لمد أظهرت المنظومة الصحٌة على المستوى الوطنً وعلى المستوى المحلً مرونة كبٌرة فً التعامل مع 

ولذلن  ،رؼم التحدي الذي واجهته والذي لم تستطع دول كبرى بما لها من امكانٌات أن تنجح فٌه كلٌا ،هذا الوباء

ال ٌجب أن ننسى كما   ،ٌمكن أن تكون مهٌبة بالكامل لمواجهة مثل هذا الوباء المستجد فان أٌة منظومة صحٌة ال

تأثٌر هذا الوباء على المدرة العالجٌة للمنظومة الصحٌة لبالً االمراض كالسرطان وامراض الكبد وضؽط الدم 

ة، والعناٌة الطبٌة بشكل والمصور الكلوي وؼٌرها من االمراض التً تأثر أصحابها من جراء نمص االدوٌة واالسر

 األخرى،واالمراض  10بوباء كوفٌد شامل ولد تم التؽلب جزبٌا على هذا االمر بالتفرٌك بٌن أماكن العالج الخاصة 

وأصٌبت االطمم الطبٌة باإلنهان والتعب خالل هذه الستة أشهر  ،مع العلم أن المنظومة الصحٌة لد تجاوزت لدرتها

وتنً االشارة الى أن النجاحات التً تم تحمٌمها كانت بفضل المرارات االستبالٌة التً من مكافحة الجابحة، وال ٌف

أن أنوه  ٌسعنً إالاتخذتها الحكومة وفك التوجٌهات السامٌة لجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا، وفً االخٌر ال 

الٌة الشراكة التً تم التصوٌت جهوداته الرامٌة لدعم المنظومة الصحٌة وعلى رأسها اتفمبالمجلس الجماعً وب

 .الربٌسعلٌها لبل للٌل، لذلن أشكر المجلس المولر وعلى رأسه السٌد 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابدالسٌد 

مع االلتزام  المنالشةنفتح باب اآلن و الهامة،أشكر السٌد المندوب الجهوي على هذه التوضٌحات واالفادات 

 للمجلس. وفك ما ٌنص علٌه النظام الداخلً ت التدخالتبتولٌالصارم 
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 المجلس الجماعً  عضو جوٌدة العوٌدي ةالسٌد

أشكر جمٌع الذٌن ساهموا فً مكافحة هذه الجابحة من أطباء وممرضٌن وحمالٌن ومنظفٌن وؼٌرهم وخاصة 
احصابٌات الوفٌات فً  أما بخصوص ،الذٌن ٌعملون فً الخفاء دون أن ٌرد لهم شًء من االعتبار ،الصٌادلة

مما ٌعنً أن هنان تأخرا فً التكفل الجٌد  ،المدٌنة فهً ؼٌر متناسبة مع ساكنتها ممارنة مع مدٌنة الدار البٌضاء
كل الفٌدٌوهات التً توصلنا بها ف، لسم االنعاشوخاصة على مستوى  ،10بوباء كوفٌد  الحرجة اإلصابةبحاالت 
 .وهذا أمر ؼٌر ممبول ،تؤكد ذلن

لكن  ،ولد عملنا كصٌادلة على تنظٌم عملٌة لجمع االدوٌة ،خصاص كبٌر فً االدوٌة بالمستشفٌات ما سجلك 

ولو أن وزارة الصحة نظمت  ،درهم 14فً مماٌٌس الحرارة مع أن ثمن الواحد ال ٌتجاوز نمص كان هنان كذلن 

حماٌة التً كان ٌفترض أن تتوفر أما عن ال ،دراهم للواحد 8صفمة فً الموضوع اللتنت هذه المماٌٌس بمبلػ 

تم الـــزج باألطبــاء المتدربٌن ، وفً هذا االطار، فمد كانت كارثٌة مرضى الوباءللعاملٌن فً الخط االمامً الستمبال 

ال ٌمكنهم أن ٌشتروها من مالهم الخاص والذٌــن ال خبرة لهم فً هذا المجــال دون معــدات حماٌــة وال كمامات 

درهم  182ضعؾ المنحة الدراسٌة التً ٌتلمونها والى ارتفاع ثمن الكمامة الطبٌة والذي بلػ حٌنها بالنظر الى 

أعتبر أن الزج بهؤالء االطباء المتدربٌن هو بمثابة تضحٌة ، لذلن  ساعات 5للواحدة وال تتجاوز صالحٌتها اكثر من 

 .بهم مثلما ٌتم التضحٌة فً الحروب بالجنود ؼٌر المؤهلٌن

بحٌث اضطر  ؟الى طلب التبرعات من الصٌادلةٌتم اللجوء اتساءل لماذا لم  ،للخصاص فً االدوٌة دةوبالعو

لو تم االلتجاء الى نمابة الصٌادلة التً فلكن التوزٌع كان ؼٌر مهٌكل وال فعال،  ،البعض الى التبرع بمبادرة منهم

 صٌدلً لكان االمر أفٌد. 822تضم 

 لجماعً المجلس ا عضو أحمد عبٌلةالسٌد 

 أسبلـــة مركـــزة: 4لـــدي 

 ؟اجهزة التنفس االصطناعً ما ٌخصبان االزمة فٌإماذا ولع فً مستشفى ابن زهر  -1

وهل تكالٌؾ الصندوق على عاتك الدولة أم على  ؟10 كوفٌدوباء ما هو االجراء المتبع فً حاالت الوفاة ب -4

 ؟عاتك أهل المتوفى

  ؟ة فً حالة اكتشاؾ بؤرة وبابٌة بأحد االحٌاءهل من الضروري تعمٌم المنازل المجاور -.

 اتساءل بخصوص االجراءات المتعلمة بالحجر الصحً كٌؾ ٌتم انتماء من سٌذهب الى العزل فً مدٌنة بن -6

  ؟جرٌر ومن سٌبمى فً المستشفى بمراكش ومن سٌطبك اجراءات العزل فً منزله

 ؟عوالب صحٌة سلبٌة نعمار الكلوروكٌل هل -8

 لذلن اتساءل هل هنان تارٌخ محدد للبدء فً ،لحد االن لم تتمفلكشؾ واسعة النطاق بخصوص عملٌات ا -4

 إجرابها.
 

 المجلس الجماعً  عضو حسن بباويالسٌد 

 لدي مالحظات حول الموضوع وهً كاآلتً:

 ٌجب تدارن النمص الحاد فً الموارد البشرٌة. -1

 صة االطر التربوٌة.ٌالحظ عدم اشران الفرلاء االجتماعٌٌن فً تدبٌر الجابحة وخا -4

واننا لنأسؾ العتمال احد  عدم تحفٌز االطر الطبٌة المجندة فً الصفوؾ االولى لمكافحة الجابحة، -.

 أٌام لكننا نحمد هللا أن المحكمة برأته مما نسب الٌه. 0الموظفٌن من الصفوؾ االولى لمدة 

 تلٌك بهم. عناٌة 10كوفٌد وباء عدم العناٌة باألطباء والممرضٌن الذي أصٌبوا ب -6

 للة المستلزمات الولابٌة من كمامات وبدالت خاصة وؼٌر ذلن. -8
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 المجلس الجماعً  عضو حمٌد خوزرنالسٌد 

 ،لمد كنا نسمع لصصا كثٌرة عن ذلن ،كما ٌجب 10 كوفٌدوباء ان مستشفٌات المدٌنة ال تمدم العناٌة لمرضى 

وتبٌن أن هذه المصص حمٌمٌة وأن االمر اكبر مما  ،ات تظهرلكننا كنا ال نعٌرها اهتماما كبٌرا الى أن بدأت الفٌدٌوه

الى  إضافة ،ان المرضى ٌنامون على االرض وان أجهزة االوكسجٌن ؼٌر متوفرة بالمدر الكافًحٌث كنا نسمع، 

وهذا ما أدى الى ارتفاع عدد الوفٌات، وان المشكل االكبر هو عدم توفر تجهٌزات  ،نمص االطباء والممرضٌن

لولاٌة للطالم الطبً من أطباء وممرضٌن والذٌن لم ٌعد لهم خٌار بعد تفشً الجابحة من الرجوع الى ولوازم ا

علما أنهم فً السابك كانوا ٌبٌتون فً الفنادق لضمان  ،منازلهم بعد انتهاء دوامهم مما ٌشكل خطرا على عابالتهم

 عدم نملهم للعدوى.

 المجلس الجماعً  عضو خلٌفة الشحٌمًالسٌد 

احد ٌجهل تداعٌات الجابحة على المطاع االلتصادي والسٌاحً والصناعة التملٌدٌة ورواد حلمات جامع ال 
 الفنا، أما عن سؤالً فٌتكون من شمٌن:

 ؟وهل لذلن عاللة بتضخٌم االحصابٌات ؟10 كوفٌدوباء لماذا كثٌر من حاالت الوفاة تنسب زورا الى أوال، 

لذلن ألول أن مثل هذه التصرفات  ،ن الحراس المزاولٌن بالمستشفٌاتكثٌر من المواطنٌن اشتكوا مثانٌا، 

 سمعة المنظومة الصحٌة رؼم الرارنا بالجهود الجبارة التً ٌموم بها كل العاملٌن فً هذا المطاع. المسؤولة تسٌا الىؼٌر 
 

 المجلس الجماعً  عضو عبد االله الؽلؾالسٌد 

تموٌتها وتحفٌز أعضابها بالمعدات مع زٌادة فترة االستراحة،  مالحظتً تهم فرق التدخل السرٌع والتً ٌجب
 الن هذه الفرق تعانً من االنهان الشدٌد نظرا لطلبات التدخل المتواصلة.

كما أثمن المجهود الذي ٌموم به الصٌادلة، ولد عبرت هٌبة الصٌادلة عن طلب الدعم بمواد التلمٌح ضد  

 ٌفً الن من شأنها أن تخفؾ كثٌرا من ولع هذه الجابحة وتداعٌاتها.االمراض التً تنتشر فً هذا الولت الخر

أما بالنسبة للموارد البشرٌة فهنان توزٌع سٌا على مستوى المدٌنة، علما أن االطمم الطبٌة التً فً  

س فمط الواجهة لد أصابها االنهان، وٌجب تمتٌع هذه االطمم بأٌام الراحة بالتناوب، وذلن بموجب لرارات ادارٌة ولٌ

 عن طرٌك التراضً والتوافك.

 المجلس الجماعً  عضو عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

باإلضافة الى الدعم الممدم لوزارة الصحة أطالب بتمدٌم الدعم كذلن لموظفً المكتب الصحً وتوفٌر االلٌات 
 الضرورٌة للمٌام بحمالت التعمٌم.

ة لو أن فً استطاعة هذه الوزارة المٌام بالمزٌد أما بالنسبة للجزء المتعلك بوزارة الصحة فألولها صرٌح 

 لمامت به، وهً على علم تام بالتشخٌص الدلٌك للحالة الوبابٌة.

وهنان  ،0هنان مستوصفات مؽلمة رؼم ما صرؾ على بنابها وتجهٌزها من أموال مثل مستوصؾ المحامٌد  

ادة فً اعدادهم، أما فٌما ٌتعلك بالحجر الصحً كذلن نمص فً التمنٌٌن المكلفٌن بمعاٌنة الوفٌات، مما ٌتطلب الزٌ

داخل المنازل فمسؤولً الصحة ٌعدون هؤالء المصابٌن بزٌارت تفمدٌة من طرؾ فرٌك تمرٌضً لكن لم ٌحصل من 

 ذلن شًء والذي ٌموم بهذه المهمة هً السلطة المحلٌة.

تا الى االكراهات مع العلم أن لدٌنا فً لمد تم الحدٌث عن الخطة االستبالٌة فً العرض، لكن لم ٌتم التطرق بتا 

 المجلس الجماعً أعضاء فً البرلمان كفٌلون بالدفاع عن اٌة مطالب لمواجهة هذه االكراهات.
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 المجلس الجماعً  عضو الحسٌن نوارالسٌد 

ٌجب أن نفرق بٌن مرحلتٌن : األولى مرحلة الحجر الصحً، حٌث كانت المواكبة والمتابعة للمخالطٌن 

الوباء اضافة الى التكفل بالمرضى أنفسهم، وهذه هً المرحلة التً أشدنا فٌها بالمنظومة الصحٌة  لمرضى

بالمؽرب، تم جاءت بعد ذلن مرحلة الطوارئ الصحٌة والتً كشفت حمٌمة المنظومة الصحٌة وبٌنت ضعفها 

المالٌة والبشرٌة، لكنً ألول أن ومحدودٌة مردودٌة االجراءات التً تم اعتمادها، والتً تم تبرٌرها بضعؾ الموارد 

ملٌار درهم منها لوزارة الصحة كما تم  4ملٌار درهم تم تخصٌص مبلػ  ..صندوق الجابحة لد بلؽت مخصصاته 

التفوٌض للوزارة من طرؾ البرلمان لعمد صفمات مباشرة بشأن الخدمات وشراء االدوٌة، لكن رؼم ذلن بمً هنان 

زٌع عادل لها بحٌث أن العدٌد من المرضى لد ماتوا بسبب عدم حصولهم على نمص فً االدوٌة ولم ٌكن هنان تو

 االوكسجٌن.

أما عن الموارد البشرٌة فباإلضافة الى الخصاص المزمن، فان طرٌمة االنتشار والتوزٌع لٌس فٌها حكامة،  

حٌة ال ٌعملون اال من أطباء، علما أن االطباء فً المراكز الص 12وكمثال فمط ففً المركز الصحً للحً الدمحمي 

ساعات، مما ٌفسر جزبٌا هذا الخصاص، لذلن ال بد من إعادة النظر  .زواال أي  14صباحا الى الساعة  0الساعة 

 فً توزٌع االطمم الطبٌة، وكذلن فً تولٌت العمل خصوصا فً زمن الجابحة.

وٌمكن مكان ؼٌر البك،  أخٌرا أشٌر الى أن المكان الذي خصص للفحص بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً هو 

 .10المحتملٌن لوباء كوفٌد  اء والحاملٌناعً حتى ال ٌتم الخلط بٌن االصحالجمات بالملعب بدال منه أن تجرى الفحوص

 وخالصـــة المــول فالمعطٌات الواردة فً العرض بعٌــدة عن الوالـــع. 

 المجلس الجماعً  عضو عبد الهادي بن عالالسٌد 

، فما تم تمدٌمه فً العرض تمنٌناه فً مدٌنة مراكش، 10تجربة عابلتً مع وباء كوفٌد  الٌوم سأتحدث عن

ألنه ال بد من االعتراؾ أننا فً المدٌنة الحمراء ال نملن عرضا صحٌا، وعدد الحاالت الواردة فً العرض ٌوجد 

وٌا بالنسبة لمدٌنة فً حجم فهو ال ٌلٌك أن ٌكون جهأٌضا إذا تحدثنا عن المستشفى الجهوي "المامونٌة"  ضعفها،

مراكش، فعن تجربتً الشخصٌة ذهبت إلٌه فشخصت بصعوبة التنفس، وطلبت منً الطبٌبة أن أدخل إلى لاعة 

أشخاص  4شخصا ٌنتظرون دورهم للتزود باألكسجٌن، حٌث نتناوب على المناع  14العالج ألخذ األكسجٌن فوجدت 

مستشفى "المامونٌة" الذي ٌتوفر فمط على لاعة تطبٌب واحدة أشخاص ال، هذا هو والع  8مصابون بالوباء و 

منهم وفاتان،  بهشخصا من العابلة أصٌبوا  16تعانً االكتظاظ، لذلن ال ٌجب أن نمول أننا حاصرنا الوباء، فأنا لدي 

ال وكمثال جاء شخص من العابلة أصٌب بالوباء بمً ٌومان فً مستشفى "المامونٌة" ثم أخبروه بضرورة االنتم

حٌث لام بفحصٌن للوباء، ألٌس هنان تنسٌك بٌن  إلى مستشفى ابن طفٌل وطالبوه هنان بإعادة الفحص، وهذا عبث

المستشفٌٌن؟ أال ٌثمان فً بعضهما؟ كذلن التؽذٌة بهذه المستشفٌات كارثٌة، هذه كلها حمابك لم أرها فً فٌدٌوهات 

 بل عاٌشتها مع عابلتً.

، وكمثال مستشفى "المبة"، فكٌؾ ٌعمل أن ٌتم تخصٌص حدث وال حرجوبالنسبة لمستشفٌات المرب، ف

التحالٌل السرٌعة بساحة هذا المستشفى الذي ٌتوفر فمط على مستودع به باب واحد نصبت فٌه خٌمة ونجد مرٌض 

لذلن فعدد من المواطنٌن الذٌن ٌحسون بأعراض الوباء  فً نفس المكان؟ 10السكري ٌجلس مع مرٌض وباء كوفٌد 

، فالوالع الصحً بالمدٌنة مر وٌحتاج إلى تفادون الذهاب إلى المستشفٌات وٌلجؤون إلى الصٌدلٌات ألخذ األدوٌةٌ

مستشفى جامعً فً المستوى وتأهٌل المستشفى اإلللٌمً، أما ما تم تمدٌمه فً العرض فهو بعٌد كل البعد عن 

    الوالع.
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 المجلس الجماعً  عضو عبد الهادي تلماضًالسٌد 

لكنً أرٌد فمط أن أتطرق الى موضوع االستشفاء داخل  ،مد ذكر فً تدخالت السادة االعضاء ما ٌكفًل

 ؟هل المواطن ٌستطٌع أن ٌموم بكل االجراءات الصحٌة التً ٌتطلبها االستشفاء بالمنزل هنا والسؤال ،المنازل

ما ال تستجٌب الحالة للعالج وٌضطر واالدهى من ذلن عند ،خصوصا عندما تكون العابلة كبٌرة وتسكن ؼرفة واحدة

ولد عاٌنت بصفتً سابك سٌارة أجرة عدة حاالت  ،لكن ٌكون االوان لد فات ،المرٌض الى الرجوع الى المستشفى

لذلن فالمرجو من السٌدة المدٌرة الجهوٌة اعادة النظر فً موضوع االستشفاء  ،انتهت بالوفاة من هذا المبٌل

 بالمنازل.

 المجلس الجماعً  عضو المحجوب السعٌد اٌتالسٌد 

كما فعلت  ،ان ما نعٌبه على االطمم الطبٌة بمراكش هو عدم اعالنها عن ضعؾ االمكانٌات المتاحة لدٌها

من  من ٌعزلون أنفسهم فً بٌوتهمل ٌمدمون وعوداكما نعٌب على المسؤولٌن أنهم  األخرى،االطمم الطبٌة بالمدن 

وربما  ،طرؾ االطمم الطبٌة لكن ذلن ال ٌحدث وٌبمى المعزولون فً االنتظار أنهم ستتم زٌارتهم من مرضى الوباء

بصفتنا فً الواجهة نتعرض لالنتمادات  والضؽوط، علما أن مسؤولٌة  ونولد أصبحنا نحن المنتخب ،تسوء حالتهم

بسلون بعض  ممارسات اخرى البد من االشارة الٌها وتتعلك أٌضا هنان .تنحصر فمط فً عملٌة التعمٌم األعضاء

 حتى الثلج.بل مطالبة أهل المتوفى بتوفٌر الصندوق وسابمً سٌارات االسعاؾ 
 

 المجلس الجماعً  عضو خلٌل بولحسنالسٌد 

بل البد من تثمٌن المجهودات التً لامت بها أطر وزارة الصحة منذ بداٌة  ،ال ٌمكننا أن نكون عدمٌٌن

دٌرا لجنود الصفوؾ االولى من ممثلً السلطة المحلٌة وممثلً لطاع الجابحة الى الٌوم، ألننا باألمس كنا نصفك تم

تسجٌل أي نمص على مستوى البنٌات  مندرجة دون أن ٌمنعنا ذلن  152الصحة، وبالتالً ال ٌمكننا الٌوم أن ننملب 

كة ولٌس اذن فاألمر ٌتعلك بمسؤولٌة مشتر ،والذي ٌشكل تراكما لما خلفته الحكومات والمجالس السابمة ،الصحٌة

 فمط بمطاع الصحة. 

 وٌتجلى هذا النمص فً:

ضرورة اعادة النظر فً انتشار االطر الصحٌة سواء االطباء أو الممرضٌن ولدى االخوة النمابٌن دراٌة أوال، 

 كاملة بهذا الموضوع وخباٌاه.

ممارنة مع ش بمدٌنة مراكمحدودٌة انخراط المطاع الصحً الخاص والذي ال ٌتصؾ حالٌا بالمواطنة ثانٌا، 

والتً شارن فٌها المطاع الصحً الخاص بشكل جدي وفعال سواء على  ،مدن أخرى مثل فاس ومكناس والرباط

 مستوى المختبرات أو المصحات الخصوصٌة.

جعل مما  ،بتكلفة مناسبة 10وباء كوفٌد أما فً مدٌنة مراكش فلٌس هنان مصحات مواطنة تستمبل مرضى 

البد من التفكٌر فً الٌة لانونٌة على مستوى البرلمان  ا كبٌرا من هذا األمر، لذلنالمطاع العمومً ٌتحمل جزء

 إلشران المطاع الخاص فً هذا المجهود الوطنً.

بالنسبة لالستشفاء المنزلً ٌجب االخذ باالعتبار كل حالة على حدة والتأكد من أن المنزل المزمع اجراء ثالثا، 

وفً حالة النفً ٌجب أن ٌتم العزل فً المستشفى عبر استمارة بٌانٌة  ،وبةالعزل فٌه ٌستجٌب للمواصفات المطل

 حول عدد أفراد االسرة وعدد الؽرؾ وحتى عدد المراحٌض.
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ٌجب أن نؽتنم هذه الفرصة لنفكر جمٌعا فً مراكز المرب لإلٌواء، حسب المماطعات والجماعات أخٌرا، و

كما ٌجب التنبٌه الى ضرورة عزل مناطك  ،ٌاضة أو الحً الجامعًالمجاورة وحتى تلن التابعة لوزارة الشبٌبة والر

مرضى االخرٌن فً كل المؤسسات الصحٌة، وكذا تفعٌل اجراءات التحالٌل السرٌعة على مستوى مؤسسات العالج 

لهذه التفكٌر فً احداث ممابر خاصة مع  10 كوفٌدوباء وكذا تعمٌك مستوى لبور وفٌات  ،المرب مثل المستوصفات

 فبة من الوفٌات.ال
 

 المجلس الجماعً  عضو إبراهٌم بوحنشالسٌد 

وان المدخل االساسً  ،المسؤولٌن ٌرون الوضع الصحً بالمدٌنة على حمٌمته كافةلمد جعلت هذه الجابحة 
لتجاوز هذه االزمة وتداعٌاتها هو اعتماد نظام صحً ٌمكن من محاصرة انتشار هذه الجابحة وتأثٌرها على 

وسوؾ أتناول معطٌٌن ، صناعة التملٌدٌة وأصحاب المماهً والمطاعم وؼٌرها من االنشطة االلتصادٌةالسٌاحة وال
 :العرضاثنٌن وردا فً 

أي تمرٌبا ضعؾ المعدل الوطنً   %.االول: نسبة الفتن أي عدد الوفٌات بالنسبة لعدد المصابٌن والتً تبلػ  

 ة مراكش لد تمكنا من محاصرة الوباء.لذلن ال ٌمكن المول أننا فً مدٌن،   %135البالػ  

وذلن  ،  %.63أي تمرٌبا ضعؾ المعدل الوطنً الذي ٌبلػ  ،  %5 ٌصل إلى نسبة اإلٌجابٌة والذيثانٌا : مؤشر 

هو  ،وخصوصا مسؤولً الصحة بالمدٌنة ،ما ٌجب علٌنا جمٌعا معرفتهف لذلنبسبب ؼٌاب الفحوصات التشخٌصٌة، 

الفترة مناسبة  تلناالحترازٌة والولابٌة وكانت  لإلجراءاتاستجاب المواطنون أنه خالل فترة الحجر الصحً 

للمسؤولٌن لتأهٌل المنظومة الصحٌة بالمدٌنة من حٌث االصالحات الهٌكلٌة وتجهٌز المستشفٌات باألسرة ومختلؾ 

هنان  بللمرٌب شدتها فً ا تخؾوأن االختصاصٌٌن متفمون على أن هذه الجابحة مستمرة ولن  خاصة ،التجهٌزات

 موجة ثانٌة مرتمبة.

لذلن اتساءل لماذا ال ٌتم تسرٌع وتٌرة انجاز  ،لمد منحت الحكومة االذن لوزارة الصحة لعمد صفمات تفاوضٌة 

كما أتساءل لماذا لم ٌتم اشران مستشفٌات ؟ وتجهٌز مستشفى المحامٌد ومستشفى سٌدي ٌوسؾ بن علً

الوطنً لمكافحة الجابحة؟ ولماذا لحد االن لم تصدر وزارة الصحة ومختبرات المطاع الخاص فً هذا الجهد 

 الترخٌصات الالزمة؟

مما جعل  ؟أما عن البؤر الوبابٌة فأتساءل لماذا لم ٌتم اتخاذ االجراءات الضرورٌة لمحاصرتها بفعالٌة وكفاءة 

نٌا نسبة الى عدد سكانها، ذلن الوباء ال تتدنى بل بمٌت مستمرة وأصبحت مدٌنة مراكش هً االولى وطانتشار نسبة 

بٌنما مدٌنة مراكش ال ٌتجاوز عدد  نسمة مالٌٌن 4أنه ٌجب االخذ فً االعتبار أن مدٌنة الدار البٌضاء عدد سكانها 

 سلبامما أثر  ،4منذ انطالق الجابحة مصنفة فً المنطمة رلم  وهذا ما جعل المدٌنة الحمراء ،سكانها ملٌون نسمة

لذلن ألول أنه ٌجب انماد مدٌنة مراكش وساكنتها  ،لطاع السٌاحة الداخلٌة والخارجٌة على المواطنٌن وعلى

 والتصادها وهذه فرصة جٌدة لتؽٌٌر المماربـة الصحٌــة التً أثبتت فشلها.
 

 المجلس الجماعً  عضو دمحم بالةالسٌد 

فنفس الشًء  الاب هو واذا كان الجو ؟اتساءل لو أن المدٌنة أصابها تسونامً هل من الممكن مواجهته
انً اتحرج أن أوجه  ،العالم كله ٌعانً فما بالن بالعالم الثالث وأنظمته الصحٌة المتهالكةألن  ،بالنسبة لهذه الجابحة

خصوصا وأنها لد اشتؽلت ابان ذروة الجابحة بأكثر من طالتها ولوال هذه  ،أي انتماد للمنظومة الصحٌة بالمدٌنة
ولما كانت المدٌنة لد تجاوزت محنتها وذلن بفضل جهود  ،مكنا الٌوم من عمد هذا االجتماعالمجهودات الجبارة لما ت

لذلن أحًٌ بهذه المناسبة جهود السٌد الوالً  ،االطباء والممرضٌن التً فالت عددهم الحمٌمً بخمسة أضعاؾ
للتكفل بمرضى سرٌر  122عابٌة والسٌدة المدٌرة الجهوٌة لخلك خٌمة طبٌة بمستشفى بن طفٌــل تبلػ طالتهــا االستٌ

 والتً مكنت االطمــم الصحٌة من تنفس الصعداء.الوباء 
 

 )فً هذه األثناء نشأت مشادات كالمٌة بٌن عضوي المجلس السٌدان دمحم بالة والسعٌد اٌت المحجوب(
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 المجلس الجماعً  عضو ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد 

عن مدى االستفادة من مرافك الجماعة كبدٌل لبعض أتساءل  ،بالنسبة للتدبٌر المشترن لهذه الجابحة
الى  122السٌطرة اذ انتمل عدد االصابات من حدود عن المستوصفات ؼٌر المؤهلة نظرا ألننا نواجه فٌروس خارج 

وضــوع االنعاش وللة كما ارتفع عدد الوفٌات المصرح بها الى مستوى لٌاسً، وهذا ٌحٌلنا على م ،ٌومٌا 1222

 . أطبــاء االنعاش وتخاذل البعض منهم عن المشاركــة فً هذا المجهــود الوطنً الكبٌر

والبد لً فً االخٌر أن أنوه بالمجهودات الجبارة التً تموم بها وزارة الصحة ومسؤولٌها فً المدٌنة اال أننا  

 فً التوعٌة. ٌكمنلجابحة نعٌب علٌهم للة التواصل ألن جزءا كبٌر من المعركة ضد ا
 

  ربٌس المنطمة الحضرٌة جامع الفنا أحمد العطاريالسٌد 

ولذلن أود أن أشكر  ،ولد بذلت فٌه جهود كبٌرة ،ان هذا الموضوع هو موضوع الساعة على الصعٌد العالمً
كما أرحب  ،ة جداالسٌدة المدٌرة الجهوٌة على مجهوداتها، كما أشكرها على عرضها المٌم الذي تضمن معطٌات هام

بالسٌد المندوب االللٌمً الجدٌد لوزارة الصحة مؤكدا له أن السلطات المحلٌة هً رهن اشارته للتعاون ومد ٌد 
أتمدم بالتحٌة والتمدٌر لجمٌع األطر الصحٌة  أٌضا ،المدٌنة فًالمساعدة فً كل ما ٌتعلك بتدبٌر الوضع الصحً 

 الجسٌمة التً لدموها حتى أن منهم من توفاه هللا خالل هذه الجابحة. فٌهم الصٌادلة على التضحٌات نبم بمراكش
لكن بفضل التدبٌر المحكم للجنة الٌمظة برباسة السٌد الوالً فانه صار باإلمكان اٌجاد  ،لمد كانت هنان مشاكل 

ً ألل من اسبوع، سواء ما ٌتعلك بأجهزة التنفس أو بالخٌمة الطبٌة التً تم انجازها ف ،الحلول المالبمة تدرٌجٌا

سواء ارتداء الكمامات أو االلتزام بالتباعد  ،علما أن العدٌد من المشاكل نابعة من عدم تطبٌك التدابٌر االحترازٌة

وزارة الصحة أو  ةفمط مسؤولٌ تهً مسؤولٌة جماعٌة ولٌس ةاالجتماعً أو إجراءات النظافة، لذلن فالمسؤولٌ

 مجهودات التً ٌمدمها المكتب الجماعً لحفظ الصحة على جمٌع المستوٌات.ال ٌفوتنً التنوٌه بال أخٌراو ،أطرها
 

 لمراكشالمجلس الجماعً  ربٌس دمحم العربً بلمابدالسٌد 

كما تبٌن كذلن  األطراؾ،لمد تبٌن من خالل كل هذه التدخالت المجهودات المبذولة والتضحٌات الجسٌمة لكافة 

مبادرات متعددة من جمٌع المعنٌٌن لتداركها والتً تحتاج الى فترة هنان فعال ف أن هنان نمابص ٌجب تداركها،

وعن اختصاصات جماعة مراكش فً هذا المجال فنحن نموم  ،لٌاتها حتى تؤتً النتابج المرجوة منهاآزمنٌة لتفعٌل 

 بها من تعمٌم وعملٌة الدفن.

لتً تحتاج الى مجهود جبار وٌبمى فمط المشكل الجوهري وهو اعادة النظر فً انتشار االطر الصحٌة وا

إللناع االطراؾ المعنٌة، لكن االهم من كل هذا هو ضرورة االستعداد والتعببة للموجة الثانٌة من الجابحة والتً 

وذلن بتوفٌر مزٌد من لاعات  تتولع كل السلطات الصحٌة على مستوى العالم أنها لد تبدأ فً شهر أكتوبر المادم،

 بٌرها.االنعاش واالطر الطبٌة لتد

أما بالنسبة للعناٌة باألطر الصحٌة ففً الفترة األولى من الجابحة نوهنا جمٌعا بعملٌة التكفل بالمرضى 

 ؟واألطر فً الفنادق وتوفٌر التؽذٌة المالبمة، لكن لماذا لم تستمر هذه المبادرة إلى اآلن

إلصابة بالوباء االستشفاء فً بالفعل هنان حاالت لمواطنٌن ٌمطنون فً بٌت واحد وٌصعب علٌهم فً حالة ا

 .المنزل، وإحصاؤهم من اختصاص السلطة المحلٌة وٌجب علٌهم الذهاب إلى المستشفى

اإلنعاش مع مرالبة كما أطلب من السٌدة المدٌرة الجهوٌة والسٌد المندوب اإلللٌمً إٌالء عناٌة خاصة بألسام 

 ، للتخفٌؾ من نسبة الوفٌات بالوباء.عملها خاصة لٌال
 

 المجلس الجماعً  عضو ي. احفٌظ لضاوي العباسًسٌد ال

عدم  أود أن أستفسر عن أسبابكما  ،فً مستشفى ابن طفٌلالمتواجدة البناٌة  ظروؾ إؼالقعن أتساءل 
 .10وباء كوفٌد اجراء التحالٌل لمخالطً وفٌات 
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 لمراكشالمجلس الجماعً  ربٌس دمحم العربً بلمابدالسٌد 

عدم الترخٌص لحد االن  وراءعن السبب الجهات المختصة الحاضرٌن معنا أنا بدوري أود أن أسأل 

 الكشؾ عن وباء كورونا.للمختبرات الخاصة فً اجراء تحالٌل 

أعطً الكلمة للسٌدة المدٌرة الجهوٌة والسٌد المندوب اإلللٌمً لإلجابة على تساؤالت السادة األعضاء وتمدٌم 

 مزٌد من التوضٌحات فً الموضوع.

 

 المدٌرة الجهوٌة للصحة بجهة مراكش آسفً لمٌاء شاكري ةالسٌدورة الذكت

فانً لم أكن أعرؾ أن  ،أشهر 4 والتً امتدت لحد االن على مدى 10 كوفٌدوباء بالنسبة لتدبٌر جابحة 

لدمت عرضا مفصال حول وضعٌة المطاع الصحً واال لكنت  فٌمنح هذا الموضوع كل هذا الولت،المجلس المولر 

 العرض الصحً.حتى ٌتبٌن حجم المجهودات التً تم بذلها لتأهٌل  تعٌٌنً وبعدها، لبل فترة

كان ٌعتمد أنه من  دخضع على مدى عمود لعملٌات التأهٌل لكن ال أحفمد  ،ابن زهرلمستشفى بالنسبة  

بحة، وال الضروري توفٌر االوكسجٌن فً كل البناٌات باستثناء مصلحة المستعجالت وهو ما أظهرت خطأه هذه الجا

ولد كان  ،ٌفوتنً أن أشكر المجلس الجماعً الذي ساعدنا فً عملٌة مد تجهٌزات االوكسجٌن إلى بالً االجنحة

جهوٌة واللٌمٌة  ةهنان فً بداٌة الجابحة برنامج وطنً للمواجهة وهو الذي تم اعتماده من أجل وضع استراتٌجٌ

لجهة لمد كانت الحاجٌات تفوق ما اعتدنا علٌه ومن بٌنها لتأهٌل جمٌع المؤسسات االستشفابٌة على مستوى كامل ا

 مماٌٌس الحرارة باألشعة تحت الحمراء والتً ساعدتنا الجهة فً التنابها.

وبالتالً فال ٌمكن أبدا تؽطٌة  ،لنٌنات 6ألوكسجٌن ٌجب أن نعرؾ أن مرٌضا واحدا ٌستهلن الى ا وفٌما ٌخص 

 الطلب. بحجمحتى الشركة المزودة لم ٌعد بممدورها الوفاء ف مهما فعلنا،كل الحاجٌات من االوكسجٌن 

أننا لم نتولؾ أبدا عن اعطاء الدواء لكل المرضى العادٌٌن فً  ان تعلموافٌجب  دوٌة،ألبا فٌما ٌتعلكأما  

 ،الن االحتٌاجات كانت هابلة ،اضطررنا الى طلب العون من نمابة الصٌادلة فً هذا الشأنبل  ،مختلؾ المستشفٌات

 10 كوفٌدوباء متابعة مرضى  بحكم أن ،كما توصلنا بمنحة خاصة من المصالح المركزٌة على المستوى الوطنً

 اجراءات عالجٌة محددة من طرؾ المذكرات الوزارٌة فً هذا الشأن. تتطلبكانت 

دة حصابٌات بل سبمه مجهود كبٌر فً التشخٌص بمساعاالفاألمر ال ٌتعلك فمط ب ،حاالت الوفاة وبخصوص 

ولد استعانت جهات اخرى كطنجة بخبرتنا فً هذا المجال وفً مجال معالجة البؤر التً  ،مختبرات متخصصة

سٌدي أٌوب، لمد أظهرت مجهوداتنا فً معالجة البؤر نجاعة وسٌدي ٌوسؾ بن علً بؤرتً ك ،ظهرت فً المدٌنة

طات المحلٌة أو االطر الطبٌة والتمرٌضٌة كبٌرة وذلن بالتعاون مع جمٌع المتدخلٌن سواء المجلس الجماعً أو السل

السادسة صباحا وكانت النتابج تأتٌنا فً السابعة مساء وعلى  منذكان العمل ٌبدأ ٌومٌا  حٌث ،وكذا لجان التدخل

وانً أتحدث فً هذا المجال باسم جمٌع الطالم الطبً والتمرٌضً  ،المصابٌن بالوباءاثرها ٌتم التكفل بالمرضى 

 هذه العملٌات.الذي شارن فً 

هذا وال ٌجب أن ننسى دور تصرفات المواطنٌن فً ارتفاع نسب االصابات لعدم احترامهم اجراءات التباعد  

 والولاٌة.

أما بالنسبة للطالة االستٌعابٌة من االسرة فهً محدودة جدا سواء فً مستشفى ابن زهر أو فً مستشفى  

 سرٌر. 52االنطاكً بحٌث ال ٌتجاوز فً كل منهما 

ان مدٌنة مراكش فً حاجة الى مستشفى جهوي لكن فً انتظار ذلن هنان مستشفٌات المرب كمستشفى  

وكذلن مستشفى سٌدي ٌوسؾ بن علً الذي مازال فً طور  %56 نسبة المحامٌد الذي وصلت فٌه االشؽال الى

 االنجاز.
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بأمر من صاحب الجاللة نصره هللا  المذكورة لد ارتفعت مع احداث المستشفى المٌدانً ةان الطالة االستٌعابٌ 

 المركزة. للعناٌةسرٌر  122كما تم احداث خٌمة االٌواء التً تضم  سرٌر، 482الى 

بمدة طوٌلة ٌكون  إصابتهم بالوباءان المشكل الكبٌر هو تأخر المرضى فً اللجوء الى المؤسسات الطبٌة بعد  

المراض الخطٌرة والمزمنة مثل داء الملب وارتفاع خصوصا المسنٌن واصحاب ا فٌهم،المرض  استفحلحٌنها لد 

 .والسمنةالضؽط والسكري والتدخٌن 

، وان من مولعه مسؤولٌة جماعٌة وكل واحد ٌتحمل المسؤولٌة هً 10 كوفٌدوباء خالصة المول ان مكافحة  

 .الجهود المبذولةتضافر جهود جمٌع المتدخلٌن هو الذي من شأنه انجاح هذه 
 

 المندوب اإلللٌمً لوزارة الصحة بمراكش ٌم مستعٌدعبد الحكالسٌد 

فمواجهتها  تضمنت تشخٌصا للوضعٌة، صحٌح أننا أمام جابحة ٌصعب التصدي لها،تدخالت السادة األعضاء 

، وللعلم ففً مرحلة الحجر الصحً العالم شهد صعوبات فً توفٌر األجهزة الصحٌة، ورؼم تتطلب موارد استثنابٌة

الصحة توفٌر هذه اآللٌات، لكنً أؤكد على نمطة أساسٌة هً أن العمل المنجز لٌس فٌه رابح  ذلن استطاعت وزارة

 وخاسر بل نحن جمٌعنا فً مركب واحد، لذلن فأي واحد لدي التراح أو باستطاعته بذل مجهود فمرحبا به.
 

 لمراكشالمجلس الجماعً  ربٌس دمحم العربً بلمابدالسٌد 

المدٌرة الجهوٌة والسٌد المندوب اإلللٌمً والطالم المرافك لهما على الحضور  أتمدم بالشكر الجزٌل للسٌدة

لمواجهة الجابحة رؼم النمص  وتمدٌم كافة هذه اإلٌضاحات، وأنا متأكد أن جمٌع المتدخلٌن ٌبذلون مجهودات جبارة

 جابحة بألل األضرار.الموجود، لكن ستتظافر كافة الجهود لمعالجته، ونطلب من هللا تعالى أن نخرج من هذه ال

بتراب  10لوضعٌة الوبابٌة فً ظل تفشً وانتشار ومحاصرة وباء كوفٌد وبهذا نكون لد أطلعناكم على ا

 جماعة مراكش.

 )فً هذه األثناء تولفت الجلسة إلى حٌن تناول وجبة الؽداء(.
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

، نستأنؾ جلستنا بدراسة النمطة ممثلً األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة السادة انتظار وصولفً 

 من جدول األعمال. 8رلم 

 

 :  (46/20/4242جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 4242 شتنبر 46المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الخامسةالنمطة 

لت حعيير وصياهت ؾ  ابت الشباب واملعاخاث الخظشاء الىبيرة بمذًىت مشاهش.البث في طٍش

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

                                                                          

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك ً الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار ، أعطفً بداٌة منالشة هذه النمطة

 لتالوة تمرٌر االجتماع المشترن الخاص بها. العمومٌة والخدمات

 

  ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات حفٌظة مجدار ةالسٌد
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لت حعيير وصياهت ؾابت الشباب واملعاخاث ال :5الىلطت سكم   خظشاء الىبيرة بمذًىت مشاهش.البث في طٍش

              

          )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( 
 

  

 

 

 

 2020شتنرب  24الدورة االستثنائية بتاريخ  جممس مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 
الموجهة للسادة أعضاء المجلسس للحضسور  14/20/4242بتارٌخ  0105، وتبعا للدعوة رلم 4242شتنبر  46جماعة مراكش الممرر عمدها ٌوم 

واللجنسة المكلفسة بسالتعمٌر وسٌاسسة المدٌنسة والتنمٌسة  فً أشؽال اجتمساع مشسترن بسٌن اللجنسة المكلفسة بسالمرافك العمومٌسة والخسدمات والمشاركة

على الساعة العاشسرة والنصسؾ صسباحا بماعسة االجتماعسات  4242شتنبر  44، انعمد االجتماع المذكور ٌوم الثالثاء المستدامة والسٌر والجوالن

ر البلسسدي شسسارع دمحم الخسسامس برباسسسة السسسٌدة حفٌظسسة مجسسدار ناببسسة ربسسٌس اللجنسسة المكلفسسة بسسالمرافك العمومٌسسة والخسسدمات، وذلسسن الكبسسرى بالمصسس
 لتدارس النمط االتٌة:

 

 الذساظت واملصادكت غلى اجفاكيت ششاهت لخأهيل اللطاع الصحي بتراب جماغت مشاهش:   2الىلطت سكم 

ذ الحياة املذسظيت في  الذساظت واملصادكت:   4الىلطت سكم  غلى ملحم الجفاكيت ئطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملعاهمت في ججٍى

 جشاب جماغت مشاهش.

لت حعيير وصياهت ؾابت الشباب واملعاخاث الخظشاء الىبيرة بمذًىت مشاهش.:   5الىلطت سكم   البث في طٍش

           )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(      

  *حضر االجتماع من أعضاء اللجنتٌن السادة:
 جوٌدة العوٌدي، حسن بباوي، عبد الرحٌم الفٌرامً، إبراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، سفٌان بنخالتً.

 

 *كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة:
 مراكشالنابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً ل :   عبد السالم سً كوري

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :  ي. الحسن المنادي
 النابب السادس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش )عضو لجنة المرافك( :   خدٌجة الفضً

 النابب الثامن لربٌس المجلس الجماعً لمراكش )عضو لجنة المرافك( :   أمال مٌصرة
 

 

 

 س الجماعً السادة:*شارن فً االجتماع من اعضاء المجل
 الحسٌن نوار، ي. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي بن عال، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت.

 

 

 *كما شارن من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة:
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ثمافة، الرٌاضة والتربٌةربٌس لسم الشباب، ال :  عبد العزٌز االمري

 مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً :  هشام بوخصٌبً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن مصلحة المناطك الخضراء :  خالد الطبشوري
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  المصطفى المادري

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
 

 *وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة:
 

 ربٌس مصلحة الشؤون اإلدارٌة وااللتصادٌة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   مصطفى كرٌرات
 عن مصلحة الشراكة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   هشام الملوع

 بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة عن المصلحة التمنٌة :  عبد المحسن وٌش
 عن األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن بجهة مراكش آسفً :   سمٌة عبودة

 عن المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش :   سعٌد باكوري
 عن المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش :   فؤاد الطاهً

 البٌبة بوالٌة مراكش آسفً عن مصلحة :   أمٌن بدٌع

 

 جتماع مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافل العمومية واخلدماتتكرير ا

 والمجنة املكمفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالن 

 

 2020شتنرب  24دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكض
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بخصوص هذه النمطة، وحٌث انها واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش، فمد أعطٌت الكلمة فً البداٌة الى 

السٌد ربٌس مصلحة االؼراس بوالٌة مراكش أوضح من خاللها سبب ادراج هذه النمطة بجدول اعمال جماعة مراكش لكون 

اوشن على نهاٌته ومن المحتمل تسلٌمه خالل نهاٌة شهر أكتوبر الشًء الذي ٌستلزم ضرورة المشروع البٌبً ؼابة الشباب 

اإلسراع فً البث بالطرٌمة التً تعتزم جماعة مراكش صٌاؼتها فً تدبٌر وصٌانة هذا المرفك وكذا المساحات الخضراء 

جتماعات بهذا الخصوص إلٌجاد صٌؽة بمدٌنة مراكش، مذكرا بانه سبك للمصالح الوالبٌة ان شاركت فً مجموعة من اال

لتحدٌد طرٌمة تسٌٌر وصٌانة ؼابة الشباب، ممدما ممترح تدبٌر جنان السبٌل بمدٌنة فاس كنموذج على سبٌل االستبناس 

 على تم للمجلس الجماعً كامل الصالحٌة فً اختٌار النموذج التدبٌري الذي ٌراه مناسبا .

الثانً لربٌس المجلس الجماعً الذي أوضح للسادة الحضور بان المجلس بعد ذلن، تناول الكلمة السٌد النابب 

كناش التحمالت المحدد لشروط االستؽالل المؤلت للملن العمومً بفضاء ؼابة الشباب بجماعة الجماعً لد بادر الى تهٌا 

ترحا ارجاء البث فً هذه وتم توجٌهه الى السلطة المختصة لصد التأشٌر اال انه ارجع بمجموعة من المالحظات، مممراكش 

النمطة المعروضة فً ؼٌاب أرضٌة واضحة او دراسة تمنٌة عمٌمة او لاعدة للمنافسة السٌما وانه لم ٌتم التداول فً الصٌؽة 

النهابٌة لتدبٌر هذا المرفك على مستوى مكتب مجلس الجماعة علما انه لد ابرمت صفمة لمدة سنة كفٌلة بضمان الصٌانة 

 اسة .والتنظٌؾ والحر

اي وتبعا لتدخل السٌد النابب، وفً ظل عدم وضوح الرؤٌة، أكد السادة األعضاء على نفس التوجه الممترح، 

 طرٌمة تسٌٌر وصٌانة ؼابة الشباب والمساحات الخضراء الكبٌرة بمدٌنة مراكشالتأجٌل مدارسة الموضوع الى حٌن بلورة 

ألساسً حسب ممتضٌات الباب الثانً من المسم الرابع من المانون سواء عن طرٌك شركة التنمٌة المحلٌة بعرض نظامها ا

التنظٌمً المتعلك بالجماعات او مجموعة الجماعات الترابٌة بعرض االتفالٌة الخاصة بها حسب ممتضٌات الباب الرابع من 

ربٌة، لسم الشؤون نفس المسم على أساس تشكٌل لجنة مختلطة تضم المسم التمنً، لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والت

المانونٌة، لسم الممتلكات الجماعٌة بالجماعة من جهة و المصالح المختصة بالوالٌة من جهة أخرى لصد تهًء ورلة تمنٌة 

 تأطٌرٌة لصٌاؼة الممترح األكثر تناسبا ٌتم عرضه على انظار مكتب المجلس لتدارسه و التداول فً شانه خالل دورة الحمة.

 ع النظرولمجلسكم المولر واس

 

 ناببة ربٌس اللجنة
 حفٌظة مجدار   
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ٌتطلب مزٌدا ونظرا ألن هذه النمطة وردت على عجل، وموضوعها  بعد استماعكم لتمرٌر االجتماع المشترن،

الطرٌمة المثلى لتدبٌر ؼابة الشباب من التدلٌك، وكما جاء فً التمرٌر المذكور الرؤٌة ؼٌر واضحة بخصوص 

والحدابك الكبٌرة بالمدٌنة، والتً تحتاج إلى إحصابها وتحدٌدها، حٌث تم التراح تكوٌن لجنة مختلطة لتدارس هذا 

، وعلٌه ألترح على المصالح الوالبٌة إعادة مراسلتنا بهذه النمطة فً الدورة الموضوع وتعمٌك النماش حوله

 .الالحمةح الرؤٌة، وبالتالً فسنأجل منالشة هذا الموضوع إلى الدورة المادمة إلى حٌن اتضا
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 :  (46/20/4242جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 4242 شتنبر 46المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الرابعةالنمطة 

ذ الحياة  الذساظت واملصادكت غلى ملحم الجفاكيت ئطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملعاهمت في ججٍى

 املذسظيت في جشاب جماغت مشاهش.

                                                                           

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ربٌة الوطنٌة، أعطً الكلمة للسٌدة حفٌظة بداٌة، وفً انتظار وصول ممثلً األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة الت

لصد تالوة تمرٌر االجتماع المشترن الخاص  ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتمجدار 

 بالنمطة.

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة ناببة   حفٌظة مجدارالسٌد 
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   :4الىلطت سكم 

 الذساظت واملصادكت غلى ملحم الجفاكيت ئطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط  

ذ الحياة ا  ملذسظيت في جشاب جماغت مشاهش.واملعاهمت في ججٍى
 

 

 

 

2020شتنرب  24بتاريخ الدورة االستثنائية  جممس مجاعة مراكش  
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

للحضسور  المجلسس للسادة أعضاءالموجهة  14/20/4242بتارٌخ  0105، وتبعا للدعوة رلم 4242شتنبر  46جماعة مراكش الممرر عمدها ٌوم 

واللجنسة المكلفسة بسالتعمٌر وسٌاسسة المدٌنسة والتنمٌسة  اجتمساع مشسترن بسٌن اللجنسة المكلفسة بسالمرافك العمومٌسة والخسدماتوالمشاركة فً أشؽال 

االجتماعسات  على الساعة العاشسرة والنصسؾ صسباحا بماعسة 4242 شتنبر 44، انعمد االجتماع المذكور ٌوم الثالثاء المستدامة والسٌر والجوالن

الكبسسرى بالمصسسر البلسسدي شسسارع دمحم الخسسامس برباسسسة السسسٌدة حفٌظسسة مجسسدار ناببسسة ربسسٌس اللجنسسة المكلفسسة بسسالمرافك العمومٌسسة والخسسدمات، وذلسسن 
 لتدارس النمط االتٌة:

 

 الذساظت واملصادكت غلى اجفاكيت ششاهت لخأهيل اللطاع الصحي بتراب جماغت مشاهش:   2الىلطت سكم 

ذ الحياة املذسظيت في :   4م الىلطت سك الذساظت واملصادكت غلى ملحم الجفاكيت ئطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملعاهمت في ججٍى

 جشاب جماغت مشاهش.

لت حعيير وصياهت ؾابت الشباب واملعاخاث الخظشاء الىبيرة بمذًىت مشاهش.:   5الىلطت سكم   البث في طٍش

           د الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة واردة من السي           

  السادة: اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء *
 جوٌدة العوٌدي، حسن بباوي، عبد الرحٌم الفٌرامً، إبراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، سفٌان بنخالتً.

 

 :السادة*كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعً 
 لثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكشالنابب ا :   عبد السالم سً كوري

 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش الخامسالنابب  :  ي. الحسن المنادي
 )عضو لجنة المرافك( لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السادسالنابب  :   خدٌجة الفضً

 )عضو لجنة المرافك( لربٌس المجلس الجماعً لمراكش الثامنالنابب  :   أمال مٌصرة
 

 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع نشار*
 الحسٌن نوار، ي. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي بن عال، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت.

 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكش*ك
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  المريعبد العزٌز ا

 مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً :  هشام بوخصٌبً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن مصلحة المناطك الخضراء :  خالد الطبشوري
 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة عن لسم :  المصطفى المادري

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
 

 :السادةوحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة *
 

 ربٌس مصلحة الشؤون اإلدارٌة وااللتصادٌة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   مصطفى كرٌرات
 عن مصلحة الشراكة بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة :   هشام الملوع

 بالمندوبٌة االللٌمٌة للصحة عن المصلحة التمنٌة :  سن وٌشعبد المح
 عن األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن بجهة مراكش آسفً :   سمٌة عبودة

 عن المدٌرٌة االللٌمٌة وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش :   سعٌد باكوري
 اكشعن المدٌرٌة االللٌمٌة وزارة التربٌة الوطنٌة بمر :   فؤاد الطاهً

 عن مصلحة البٌبة بوالٌة مراكش آسفً :   أمٌن بدٌع

 

 جملس مجاعة مراكض

 مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافل العمومية واخلدماتتكرير اجتماع 

 امة والسري واجلوالن والمجنة املكمفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستد

 

 2020شتنرب  24دورة استثنائية بتاريخ 
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التفالٌة إطار للشراكة من أجل دعم فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من مشروع ملحك 

موضوع الدراسة، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل  التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً تراب جماعة مراكش

المدٌرٌة االللٌمٌة وزارة التربٌة الوطنٌة مراكش الذي أكد أن إعداد وثٌمة الملحك كان موضوع لماء مسبك مع المصالح 

المختصة بالمجلس الجماعً تم خالله الولوؾ على إمكانٌة تفعٌل االتفالٌة االطار فً شمها المتعلك بتأهٌل المؤسسات 

جابحة كورونا، مشٌرا أن هذه االمكانٌة لن تتحمك إال بإعداد مالحك لالتفالٌة  التعلٌمٌة وتوفٌر ظروؾ التمدرس خاصة فً ظل

ٌتم فٌها تبٌان أوجه صرؾ االعتمادات المخصصة لدعم التمدرس وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة بالمدٌنة، األمر الذي ٌتطلب تظافر 

 لتعلٌم عن بعد والتعلٌم بالتناوب.كافة الجهود إلنجاح العملٌة التعلٌمٌة فً ظل الوضعٌة الراهنة التً تفرض ا
 

 ما ٌلً:سادة األعضاء لل المالحظات العامةوإبداء الرأي حٌث همت  ةلشانمفتح باب ال ،عمب ذلن

  10اإلشادة بمضمون الملحك الذي من شأنه المساهمة فً دعم التمدرس فً ظل جابحة كوفٌد. 

 والتً ستكون موضوع تحوٌل من فصول فً مٌزانٌة  التراح تحدٌد المساهمة المالٌة للمجلس الجماعً فً الملحك

 التسٌٌر.

 .اعتبار تداعٌات جابحة كورونا فرصة لتنزٌل رلمنة العملٌة التعلٌمٌة بمدٌنة مراكش 

 .ًإٌالء اهتمام أكبر بالتعلٌم العمومً خاصة المستوى االبتداب 
 

لجهوٌة للتربٌة والتكوٌن بجهة مراكش آسفً ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، أعطٌت الكلمة للسٌدة ممثلة األكادٌمٌة ا

، مشٌرة أن عملٌة االعداد للدخول 10التً أشادت بمبادرة المجلس الجماعً فً دعم التمدرس فً ظل جابحة وباء كوفٌد 

المدرسً الحالً بدأت مع نهاٌة الموسم المنصرم حٌث أن كافة االكادٌمٌات أعطت سٌنارٌوهات من أجل إنجاح عملٌة 

العملٌة التً تطلبت تملٌص عدد التالمٌذ إلى  ،المدرسً، لٌتم التراح التناوب بٌن التعلٌم الحضوري والتعلٌم عن بعدالدخول 

، مؤكدة أن التعجٌل بتطبٌك الملحك ضرورة ملحة، ممترحة تحدٌد سمؾ لمساهمة المجلس تلمٌذ كحد ألصى عن كل لسم 44

 الجماعً.
 

المجلس الجماعً لٌؤكد أن الملحك له طابع تضامنً من طرؾ الجماعة  كما تدخل السٌد النابب الثانً لربٌس

وإمكانات هذه األخٌرة محدودة وٌصعب علٌها توفٌر شروط التعلٌم عن بعد من أجهزة لوحٌة، وتموٌة صبٌب األنترنٌت، 

مٌة والتً ٌمكن توفٌر بالممابل فالمجلس الجماعً مستعد لتوفٌر مواد التعمٌم والمساهمة فً تأهٌل بعض المؤسسات التعلٌ

 اعتماداتها بالمٌام بعملٌة تحوٌل من بعض فصول مٌزانٌة التسٌٌر.
 

بعدها أعطٌت الكلمة للسٌدة الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً التً أكدت أن مكتب حفظ الصحة الجماعً 

، لكن لدوم الجابحة فرض بروتوكوال خاصا كان دابما ٌواكب العملٌة التعلٌمٌة بالمدٌنة حتى لبل الجابحة من تنظٌؾ وتعمٌم

ٌفرض تعمٌما ٌومٌا للمؤسسات التعلٌمٌة وهو الذي ٌثمل كاهل المكتب الصحً الذي ٌعانً من نمص الموارد البشرٌة، 

 ممترحة فً هذا الصدد امكانٌة إشران جمعٌات آباء وأولٌاء التالمٌذ فً بلورة أهداؾ الملحك خاصة توفٌر العنصر البشري.
 

دها تم االنتمال إلى دراسة نص الملحك موضوع النمطة، حٌث الترح السادة األعضاء تعدٌالت شكلٌة وأخرى فً بع

 الموضوع مضمنة فً الجدول ادناه.
 

، وحٌث تبٌن للسادة "10وتأسٌسا على ذلن، وبؽٌة إنجاح الدخول المدرسً فً ظل تداعٌات جابحة وباء "كوفٌد 

وٌد الحٌاة المدرسٌة بشكل تشاركً وتضامنً بٌن كافة األطراؾ المعنٌة خاصة فً الوضعٌة األعضاء الحاجة الملحة إلى تج

على ملحك التفالٌة إطار للشراكة من أجل دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة أبدت اللجنة موافمتها الراهنة، 

 واردة فً الجدول.وفك التعدٌالت ال كما هً مرفمة بالتمرٌر و المدرسٌة فً تراب جماعة مراكش
 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ناببة ربٌس اللجنة
 حفٌظة مجدار   
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 التعمين التعدين املكرتح من طرف المجنة لمممحلالصيغة االصمية  مر.

 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 التزامات مجلس جماعة مراكش
 

، حسب ومجالس المماطعات التابعة لها ٌلتزم مجلس جماعة مراكش
ٌة المتاحة لهم، بالمساهمة فً عملٌة دعم التمدرس اإلمكانٌات المال

وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة بتراب جماعة مراكش وإلنجاح الدخول 

 "، من خالل:10المدرسً فً ظل تداعٌات جابحة "كوفٌد 

 المتواجدة فً دابرة ومحٌطها  العمومٌة تأهٌل المؤسسات التعلٌمٌة
 النفوذ الترابً لجماعة مراكش؛

 الولاٌة والتعمٌم لفابدة هذه  ومستلزمات التناء تجهٌزات
 المؤسسات.

 
 االعتماداتبتوفٌر  ومجالس المماطعات التابعة لها تلتزم جماعة مراكش

 حسب اإلمكانٌات المتاحة لها من أجل تنفٌذ هذه االتفالٌة. المالٌة
 

 

 التزامات مجلس جماعة مراكش
 

 2223222.22.4مالً لدره  اعتماد بتخصٌص ٌلتزم مجلس جماعة مراكش
بمعدل  4244و 4241، 4242درهم موزعة على ثالث سنوات 

المساهمة فً عملٌة دعم  من أجلوذلن  درهم سنوٌا 432223222.22

لضمان سٌر التمدرس وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة بتراب جماعة مراكش 

"، من 10فً ظل تداعٌات جابحة "كوفٌد  الدراسة بالمؤسسات التعلٌمٌة

 خالل:

 ومحٌطها  العمومٌة تأهٌل المؤسسات التعلٌمٌةو صٌانة ًالمساهمة ف
 المتواجدة فً دابرة النفوذ الترابً لجماعة مراكش؛

 ًالولاٌة والتعمٌم  تجهٌزات ومستلزماتو معداتالتناء  المساهمة ف
 .لفابدة هذه المؤسسات

ومن جهتها، تساهم مجالس المماطعات التابعة للجماعة بتوفٌر اعتمادات 
 .هذا الملحكاإلمكانٌات المتاحة لها من أجل تنفٌذ مالٌة حسب 

 
 

 
 
 

تم تحدٌد المبلػ المالً لمساهمة 
 الجماعة ومدة الملحك

 
 
 

مساهمة المجلس الجماعً 
ومجالس المماطعات ستتم فً 

 حدود اإلمكانات المتاحة
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 1ملحق رقم 
 فتاققة  طاقر للراكة ال 

 من أجل 
قهم  يف جتويد كحلةقة دعم كلتمدرس وكملس

 كملدرسة  يف فتاكب مجقع  ماكةش
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 تفاقية طاار للصراكةال 1ملحق رقم 
 من أجل دعم التمدرس واملساهمة يف جتويد احلياة املدرسية

 يف تراب مجاعة مراكض 

  تني

 املذّشّح اإللٍّْْح ٌٌصاسج اٌرتتْح اٌٌعنْح 

 مبشاوش ثحس اٌؼًٍِّاٌرىٌّٓ امليين ًاٌرؼٍُْ اٌؼايل ًاٌ

ً 

 مجاػح ِشاوش

 ًالّح جيح ِشاوش آعفِ
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 الـديبـاجـــــة
  ٌصٌسج املٍه ًاٌشؼة، ًاٌيت ذشىً سعاٌح  67اعرتشادا تاٌرٌجْياخ املٍىْح اٌٌاسدج يف خغاب صاحة اجلالٌح املٍه حمّذ اٌغادط مبناعثح اٌزوشٍ اي

 ."اٌٌعنْح يف ٌِاجيح فريًط "وٌسًٔا ذالحُ ًذضآِ تني املٍه ًاٌشؼة ًجتغْذا ٌٍشًح

  ُاملرؼٍك تاجلّاػاخ 113.14( ترنفْز اٌمأٌْ اٌرنظِّْ سلُ 2115ٌٌٌّْص 7) 1436سِضاْ  21اٌصادس يف  1.15185ًتناء اٌظيري اٌششّف سل. 

  ٍَتاخرصاصاخ اٌؼاًِ وّا ًلغ ذؼذٍّو ( املرؼٍك 1977فرباّش  15)1397صفش  25اٌصادس يف  11751168اٌظيري اٌششّف مبصاتح لأٌْ سلُ ًتناء ػ

 (؛1993أورٌتش  16)1414ِٓ ستْغ اٌصأِ  19تراسّخ  11931293ًذرّّْو تاٌظيري اٌششّف مبصاتح لأٌْ سلُ 

  ٍَاٌصادس  11111213اٌماضِ تئحذاز األوادميْاخ اجليٌّح ٌٍرتتْح ًاٌرىٌّٓ اٌصادس ترنفْزه اٌظيري اٌششّف سلُ  17.11اٌمأٌْ سلُ ًتناء ػ

ِٓ  15تراسّخ  1116114اٌصادس ترنفْزه اٌظيري اٌششّف سلُ  71115(، وّا ًلغ ذغْريه ًذرّّْو تاٌمأٌْ سلُ 2111ِاُ  19) 1421صفش 15ِٓيف 

 (؛2116ّناّش  26) 1437األخشستْغ 

  ًٍَصاسج اٌرتتْح اٌٌعنْح؛ْ اخرصاصاخ ًذنظُْ تشأ( 2112ٌٌٌّْ  17) 1423األًىلمجادٍ  16اٌصادس يف  21121382 املشعٌَ سلًُتناء ػ 

 ً ًوزا اٌرذاتري اٌرنفْزّح اٌيت ّغرٍضِيا حفظ اٌنظاَ اٌؼاَ اٌصحِ" 19"وٌفْذ  تثالدٔا حملاصشج ذفشِ فريًط وٌسًٔا اٌغٌاسا اٌصحْح املؼٍنحذثؼا حلاٌح. 

 ٍدما ّغرٌجة  2121 – 2121َ اٌذخٌي املذسعِ ٌغنح ًاػرثاسا ٌٌٍضؼْح اٌٌتائْح ًصؼٌتح اٌرنثؤ ترغٌسىا ػٍَ املغرٌّني اٌذًيل ًاٌٌعين ًأؼىاعاهتا ػ

غرٌّاخ ذىْْف اٌْاخ ذنظّْو ًذذتري خمرٍف حمغاخ املٌعُ اٌذساعِ مبا ىٌ وفًْ تراِني االعرفادج ِٓ فشص اٌرؼٍُْ ًاٌرىٌّٓ مبخرٍف االعالن ًامل

 خ اىل جأة االعش.اٌذساعْح يف ظشًف اِنح ذشاػِ عالِح االعش اٌرتتٌّح ًاالداسّح ًاملرؼٍّني ًاملرؼٍّا

 االٔغة ً اػّاال مبثذأ اجليٌّح ًاملماستح اجملاٌْح يف اخرْاس ً ذنضًّ اٌنّظ اٌرتتٌُ املالئُ، ار ذٌوً صالحْح ًِغؤًٌْح الرتاح اٌنّظ اٌرتت ٌُ

ًشْك ِغ اٌغٍغاخ اٌرتاتْح ٌىً ِؤعظ ذؼٍّْْح، اىل املذّشّاخ االلٍّْْح، حتد اششاف االوادميْاخ اجليٌّح ٌٍرتتْح ًاٌرىٌّٓ، ًرٌه ترنغْك 

 جشأج اٌفؼٍْح ٌألمناط اٌرتتٌّح احملذدج.ًاملصاحل اٌصحْح ػٍَ املغرٌّني االلٍِّْ ً اجليٌُ، ػٍَ اْ ذرٌىل املؤعغاخ اٌرؼٍّْْح ػٍّْح األ

  ُدسج ػٓ ًصّش اٌرتتْح اٌصا 2121غشد  28تراسّخ  21/39ًاػرثاسا ٌٍؼذج املنيجْح يف شىً اعش ِشجؼْح ًدالئً ًعنْح ٌِضٌع املزوشج سل

 .19يف ظً جائحح وٌفْذ  2121 – 2121اٌٌعنْح ًاٌرىٌّٓ امليين ًاٌرؼٍُْ اٌؼايل ًاٌثحس اٌؼٍِّ يف شاْ ذنظُْ املٌعُ اٌذساعِ ٌغنح 

 ًاالجشاءاخ احلاجضّح ًاحملذد ملخرٍف اٌرذاتري اٌٌلائْح ، ِٓ املزوشج اػاله 3ٌِضٌع املشفك سلُ  ،ًذنضّال ٌٍربًذٌوٌي اٌصحِ ٌٍّؤعغاخ اٌرؼٍّْْح

 عثما ملا ىٌ ِمشس ِٓ عشف اٌغٍغاخ اٌصحْح املخرصح. 19اٌضشًسّح ملنغ ذفشِ ًتاء وٌفْذ 

 ملؤعغاخ اٌرؼٍّْْح ًذٌفري املغرٍضِاخ اٌضشًسّح ِٓ ِؼمّاخ ًآٌْاخ ا فضاءاخِشافك ً يف ػٍّْاخ ذؼمُْ ِشاوش حمجاػِٓ جمٍظ  ًاخنشاعا

 .نفْز اٌربًذٌوٌي اٌصحِ املؼرّذ ىزه اٌغنح تاملؤعغاخ اٌرؼٍّْْحًششًط األِٓ اٌصحِ، ًرٌه يف إعاس ذ

  حٌي ذؼمُْ املؤعغاخ اٌرؼٍّْْح 14/19/2121تراسّخ  11951اٌغْذ ًايل جيح ِشاوش آعفِ ًػاًِ ػّاٌح ِشاوش سلُ  ٌىرابًذثؼا. 

  املربِح ٌّذ احلْاج املذسعْح ترتاب مجاػح ِشاوش ِٓ أجً دػُ اٌرّذسط ًاملغامهح يف جتًيف إعاس ذغثْك ِمرضْاخ االذفالْح اإلعاس ٌٍششاوح

شش ػٍْيا املصادق ؤاٌؼايل ًاٌثحس اٌؼٍِّ مبشاوش ًامل ٌٌُصاسج اٌرتتْح اٌٌعنْح ًاٌرىٌّٓ امليين ًاٌرؼٍْتني مجاػح ِشاوش ًاملذّشّح االلٍّْْح 

 .19/13/2119ػٍْيا تراسّخ 

 24/19/2121ائْح املنؼمذج تراسّخ ًذثؼا ملذاًالخ جمٍظ مجاػح ِشاوش خالي دًسذو االعرصن. 
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 اتفــــق الطرفـــــان :

العالي والبحث العلمي مبراكض وميثلوا  ماملديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املوين والتعلي: الطرؾ األول

الفاكس  1524431172هلاتف مقرها جبنان احلارثي مراكض ا ناملديرية اإلقليمية الكائ بصفتى مدير .........السيد: 

1524431151 

"والية  العربي بلقائد بصفتى رئيسا جمللس مجاعة مراكض : حممدوميثلوا السيد اجلماعة الرتابية مراكض الطرؾ الثانً:

 جوة مراكض آسفي"

 و مت االتفاق بني الطرفني على مـا يلـي:

 املادة االوىل: موضوع امللحل
 

ا وجىظيميا للخػاون بين الطشفين املىكػين ًمىنهما من املعاهمت والخػاون لبلىؽ الؿاًاث ٌػخبر هزا امللحم ئطاسا كاهىهي

ذ الحياة املذسظيت بتراب جماغت مشاهش تاملخظمىت في الذًباج ، غلى اهه ٌشيل جضء ال ًخجضأ من غمليت دغم الخمذسط وججٍى

 مىطىع الاجفاكيت إلاطاس املشاس اليها اغاله.
 

 م وضع امللحلاملادة الثانية: شيا
" وما جخطلبه من جظافش للجهىد بشيل مشترن 91ًأحي وطؼ هزا امللحم في ظياق اظخمشاس جذاغياث جائدت "هىفيذ 

ل أمثل للبروجىهٌى الصحي للمإظعاث الخػليميت.  إلهجاح الذخٌى املذسس ي من خالٌ جنًز
 

 املادة الثالثة: التسامات جملض مجاعة مرانش
 

 2129، 2121دسهم مىصغت غلى زالر ظىىاث  6.111.111.11مالي كذسه  اغخماد بخخصيص ًلتزم مجلغ جماغت مشاهش

ا 2.111.111.11بمػذٌ  2122و ذ الحياة املذسظيت بتراب  من أجلورلً  دسهم ظىٍى املعاهمت في غمليت دغم الخمذسط وججٍى

 "، من خالٌ:91يذ في ظل جذاغياث جائدت "هىف لظمان ظير الذساظت باملإظعاث الخػليميت جماغت مشاهش

 املخىاجذة في دائشة الىفىر الترابي لجماغت ومديطها  الػمىميت وجأهيل املإظعاث الخػليميت املعاهمت في صياهت

 مشاهش؛

 الىكاًت والخػليم لفائذة هزه املإظعاث. ججهيزاث ومعخلضماثو  مػذاث اكخىاء املعاهمت في 

بخىفير اغخماداث ماليت خعب إلامياهياث املخاخت لها من أجل جىفيز  ومن جهتها، حعاهم مجالغ امللاطػاث الخابػت للجماغت

 هزا امللحم

 املادة الرابعة: التسامات املديرية االقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتهوين املهين والبحث العلمي مبرانش
 

ن املنهي والبدث الػلمي ت الاكليميت لىصاسة التربيت الىطىيت والخىٍى  بمشاهش بما ًلي: جلتزم املذًٍش

 جدذًذ الحاجياث الالصمت لخدليم الهذف من هزه الاجفاكيت؛ 

 املىاهبت الخلىيت ملجلغ جماغت مشاهش فيما ًخص جدذًذ الحاجياث ومميزاتها الخلىيت ومىاهبت جىفيز أشؿاٌ صياهت 

الخػليميت معخىي املإظعاث  الىكاًت والخػليم وهزا فيما ًخص اكخىاء ججهيزاث ومعخلضماث الخػليميتاملإظعاث  وجأهيل

اكػت في دائشة الىفىر الترابي لجماغت مشاهش؛ الػمىميت  الى

  الاظخػماٌ ألامثل للمعخلضماث الىاسدة في املادة الثالثت أغاله امللخىاة من طشف جماغت مشاهش لفائذتها في ئطاس جفػيل

 اث الصحيت املخخصت.للبروجىهٌى الصحي للمإظعاث الخػليميت طبلا ملا هى ملشس من طشف العلط

  وإلاغالهاث املشئيت واملعمىغت الخدعيعيت ئلى جماغت مشاهش هجهت داغمت للػمليت.إلاشاسة طمن جميؼ الالفخاث واملطبىغاث 

 لتزام بدىفيز الخىصياث وامللشساث الصادسة غن لجىت الخدبؼ والخلييم. الا 
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 إجراءات التصليماملادة اخلامصة: 
 

ت الاكليميت لىصاسة التربيت الىطىيت لفائذة  مللاطػاث الخابػت لها املعخلضماث امللخىاة املخػهذ بهاوا حعلـم جماغت مشاهش املذًٍش

ن املنهي والبدث الػلمي بمشاهش   .ينطشفالبملخض ى مدظش سظمي مىكؼ بين والخىٍى

 املادة الصادشة: جلنة التتبع والتكييم
 
 

 وجلييمه للجىت املخخصت املىظمت بملخض ى املادة الخامعت من الاجفاكيت إلاطاس.ًخظؼ جطبيم ملخظياث هزا امللحم وجدبؼ جىفيزه 

 شريان امللحل: مدة الصابعةاملادة 
 

خ ً الخأشير غليه من طشف العيذ والي جهت مشاهش أظفي والعيذ مذًش ألاوادًميت ذخل هزه الاجفاكيت خيز الخىفيز ابخذاء من جاٍس

ن بػذ مصاد ت للتربيت والخىٍى ا الى خين الاغالن الشظمي غن الحذ من جائدت الجهٍى بلى ظاٍس كت املجلغ الجماعي ملشاهش، ٍو

 " من طشف العلطاث املخخصت.91"هىفيذ 

 املادة الثامنة: تدبري اخلالف
 

ل أو ئهجاص ملخظياث هزا امللحم وفم املعطشة املظمى ت في ًلتزم الطشفان بالػمل غلى جذبير جميؼ الخالفاث التي كذ جصذس غن جأٍو

 املادة الثامىت من الاجفاكيت إلاطاس.

ذ الحياة املذسظيت بتراب جماغت  خشس هزا امللحم الجفاكيت إلاطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملعاهمت في ججٍى

 أسبؼ وسخ باللؿت الػشبيت. 14مشاهش في 

 ...........................بتاريخ مراكش 
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  المجلس الجماعً لمراكش بٌسر دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد إنصاتكم للتمرٌر، أرحب بالسٌد مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والطالم المرافك له، إذن 
فً تراب جماعة  من أجل دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌةفالموضوع ٌتعلك بملحك التفالٌة إطار 

، حٌث خصصنا كما الترحت اللجنة مبلػ 10الراهنة المرتبطة بتداعٌات تفشً وباء كوفٌد مراكش خاصة فً الظرفٌة 
 ملٌون درهم سنوٌا. 4سنوات أي  .مالٌٌن درهم ممسمة على  4دعم لدره 

 أما اآلن أمنح الكلمة للسٌد مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة.

  الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بجهة مراكش آسفًمدٌر األكادٌمٌة   ي احمد الكرٌمًالسٌد 

أشكركم على الدعوة وسعٌد بالمشاركة معكم فً هذه الجلسة، وفٌما ٌتعلك بهذه النمطة أود أن ٌضاؾ لهذا 
الملحك مساعدة منكم بخصوص رخص البناء، فال ٌجب أن ٌمتصر التعاون بٌننا فً التطبٌك المتبادل للمساطر بل أٌضا 

فً التأطٌر وإٌجاد الحلول لإلشكاالت المابمة، ألن هنان مشارٌع كثٌرة للمجلس الجماعً أو الجهة او الدولة مساعدتنا 
تتولؾ على منح رخص البناء من أجل إنشابها، فهذا االشكال مرتبط بتارٌخ المؤسسات والبد من التعاون بٌننا إلٌجاد 

 حل له.

  عً لمراكشالمجلس الجما ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

هذا األمر بسٌط وال ٌحتاج إلدراجه فً الملحك، لكن بإمكاننا السٌد المدٌر تكوٌن لجنة مشتركة لدراسة الملفات 
 وتتبع العملٌة وتسرٌعها.

  مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بجهة مراكش آسفً  ي احمد الكرٌمًالسٌد 

مشارٌعنا، والبطا الحاصل لسنا سببه وال الجماعة سببه بل ذلن كما للت طرحت هذه المسألة ألن لها وزن فً 
راجع إلى لدم المؤسسات مثال مؤسسة اللة مرٌم لم نستطع ترمٌم سورها، أو توسعة مؤسسات لدٌمة أخرى بل حتى 

مرتبط بشهادة المؤسسات الخمس الجدٌدة المزمع إنشاؤها، لذلن ال بد من تعاون مشترن لحل هذا االشكال المسطري ال
 الملكٌة.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

  النابب الثالث لربٌس المجلس الجماعً  دمحم توفلةالسٌد 

علٌنا بصفتً النابب المكلؾ بالتعمٌر بالجماعة، أؤكد لكم أنه وإلى حدود الٌوم كل الملفات التً عرضت 
والمرتبطة بالمؤسسات التعلٌمٌة تمت الموافمة علٌها مع ان ذلن مرتبط بتسوٌة الوضعٌة العمارٌة التً تحتاج ولتا 

 طوٌال، لكن ونظرا أن هذه الملفات تخص العملٌة التعلٌمٌة بالمدٌنة تتم الموافمة علٌها فً حٌنه ونمنح رخصة البناء.

تلطة تضم كافة الفاعلٌن، المٌام بجرد للعملٌات التً ال زالت تحتاج وفً هذا الصدد ألترح، فً إطار لجنة مخ
رخصا من أجل إتمام التدخل فٌها دون المرور عبر المنصة االلكترونٌة "رخص" لتسرٌع العملٌة بالنظر للطابع 

 االستعجالً لهذا األمر.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أي متدخل إضافً، سنمر إلى عملٌة التصوٌت على الملحك وفك التعدٌالت المضمنة فً تمرٌر إذن وإن لم ٌتبك 

 االجتماع المشترن للجن الدابمة.
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 التفاقية إطار للصراكة 1ملحق رقم 

 من أجل دعم التمدرس واملساهمة يف جتويد احلياة املدرسية

 يف تراب مجاعة مراكض

 بني

 ية الوطنيةاملديرية اإلقليمية لوزارة الرتب

 والتكوين املوين والتعليم العالي والبحث العلمي مبراكض

 و

 مجاعة مراكض

 والية جوة مراكض آسفي

 

 

 الـديبـاجـــــة
 

  ٌصٌسج املٍه ًاٌشؼة، ًاٌيت  67اعرتشادا تاٌرٌجْياخ املٍىْح اٌٌاسدج يف خغاب صاحة اجلالٌح املٍه حمّذ اٌغادط مبناعثح اٌزوشٍ اي

 ."ًذضآِ تني املٍه ًاٌشؼة ًجتغْذا ٌٍشًح اٌٌعنْح يف ٌِاجيح فريًط "وٌسًٔا ذشىً سعاٌح ذالحُ

  ُاملرؼٍك تاجلّاػاخ 113.14( ترنفْز اٌمأٌْ اٌرنظِّْ سلُ 2115ٌٌٌّْص  7) 1436سِضاْ  21اٌصادس يف  1.15185ًتناء اٌظيري اٌششّف سل. 

  ٍَ( املرؼٍك تاخرصاصاخ اٌؼاًِ وّا ًلغ ذؼذٍّو 1977فرباّش  15)1397صفش  25يف اٌصادس  11751168اٌظيري اٌششّف مبصاتح لأٌْ سلُ ًتناء ػ

 (؛1993أورٌتش  16)1414ِٓ ستْغ اٌصأِ  19تراسّخ  11931293ًذرّّْو تاٌظيري اٌششّف مبصاتح لأٌْ سلُ 

  ٍَاٌصادس  11111213فْزه اٌظيري اٌششّف سلُ اٌماضِ تئحذاز األوادميْاخ اجليٌّح ٌٍرتتْح ًاٌرىٌّٓ اٌصادس ترن 17.11اٌمأٌْ سلُ ًتناء ػ

ِٓ  15تراسّخ  1116114اٌصادس ترنفْزه اٌظيري اٌششّف سلُ  71115(، وّا ًلغ ذغْريه ًذرّّْو تاٌمأٌْ سلُ 2111ِاُ  19) 1421صفش 15ِٓيف 

 (؛2116ّناّش  26) 1437األخشستْغ 

  ٍَاخرصاصاخ ًذنظُْ ًصاسج اٌرتتْح اٌٌعنْح؛( تشأ2112ٌٌٌّْ  17)1423األًىلمجادٍ  16اٌصادس يف  21121382املشعٌَ سلُ ًتناء ػ ْ 

 ً ًوزا اٌرذاتري اٌرنفْزّح اٌيت ّغرٍضِيا حفظ اٌنظاَ اٌؼاَ اٌصحِ" 19تثالدٔا حملاصشج ذفشِ فريًط وٌسًٔا "وٌفْذ  اٌغٌاسا اٌصحْح املؼٍنحذثؼا حلاٌح. 

  ٍَ2121 – 2121املغرٌّني اٌذًيل ًاٌٌعين ًأؼىاعاهتا ػٍَ اٌذخٌي املذسعِ ٌغنح ًاػرثاسا ٌٌٍضؼْح اٌٌتائْح ًصؼٌتح اٌرنثؤ ترغٌسىا ػ 

دما ّغرٌجة ذىْْف اٌْاخ ذنظّْو ًذذتري خمرٍف حمغاخ املٌعُ اٌذساعِ مبا ىٌ وفًْ تراِني االعرفادج ِٓ فشص اٌرؼٍُْ ًاٌرىٌّٓ مبخرٍف 

 اٌرتتٌّح ًاالداسّح ًاملرؼٍّني ًاملرؼٍّاخ اىل جأة االعش.االعالن ًاملغرٌّاخ اٌذساعْح يف ظشًف اِنح ذشاػِ عالِح االعش 

 االٔغة ً اػّاال مبثذأ اجليٌّح ًاملماستح اجملاٌْح يف اخرْاس ً ذنضًّ اٌنّظ اٌرتتٌُ املالئُ، ار ذٌوً صالحْح ًِغؤًٌْح الرتاح اٌنّظ اٌرتت ٌُ

اجليٌّح ٌٍرتتْح ًاٌرىٌّٓ، ًرٌه ترنغْك ًشْك ِغ اٌغٍغاخ اٌرتاتْح  ٌىً ِؤعظ ذؼٍّْْح، اىل املذّشّاخ االلٍّْْح، حتد اششاف االوادميْاخ

 جشأج اٌفؼٍْح ٌألمناط اٌرتتٌّح احملذدج.ًاملصاحل اٌصحْح ػٍَ املغرٌّني االلٍِّْ ً اجليٌُ، ػٍَ اْ ذرٌىل املؤعغاخ اٌرؼٍّْْح ػٍّْح األ

 اٌصادسج ػٓ ًصّش اٌرتتْح  2121غشد  28تراسّخ  21/39زوشج سلُ ًاػرثاسا ٌٍؼذج املنيجْح يف شىً اعش ِشجؼْح ًدالئً ًعنْح ٌِضٌع امل

 .19يف ظً جائحح وٌفْذ  2121 – 2121اٌٌعنْح ًاٌرىٌّٓ امليين ًاٌرؼٍُْ اٌؼايل ًاٌثحس اٌؼٍِّ يف شاْ ذنظُْ املٌعُ اٌذساعِ ٌغنح 
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 ًاحملذد ملخرٍف اٌرذاتري اٌٌلائْح ًاالجشاءاخ احلاجضّح ، ػالهِٓ املزوشج ا 3ٌِضٌع املشفك سلُ  ،ًذنضّال ٌٍربًذٌوٌي اٌصحِ ٌٍّؤعغاخ اٌرؼٍّْْح

 عثما ملا ىٌ ِمشس ِٓ عشف اٌغٍغاخ اٌصحْح املخرصح. 19اٌضشًسّح ملنغ ذفشِ ًتاء وٌفْذ 

 آٌْاخ ملؤعغاخ اٌرؼٍّْْح ًذٌفري املغرٍضِاخ اٌضشًسّح ِٓ ِؼمّاخ ًا فضاءاخِشافك ً يف ػٍّْاخ ذؼمُْ ِشاوش حمجاػِٓ جمٍظ  ًاخنشاعا

 .ًششًط األِٓ اٌصحِ، ًرٌه يف إعاس ذنفْز اٌربًذٌوٌي اٌصحِ املؼرّذ ىزه اٌغنح تاملؤعغاخ اٌرؼٍّْْح

  تناء ػٍَ دًسّيت ًصّش اٌذاخٍْح ػذد ًF/6578   ً9744   ػٍَ اٌرٌايل يف ٌِضٌع اٌرذتري األِصً ٌنفماخ  11/17/2121ً  15/14/2121تراسّخ

 .2121اجلّاػاخ اٌرتاتْح تشعُ عنح 

  حٌي ذؼمُْ املؤعغاخ اٌرؼٍّْْح 14/19/2121تراسّخ  11951اٌغْذ ًايل جيح ِشاوش آعفِ ًػاًِ ػّاٌح ِشاوش سلُ  ٌىرابًذثؼا. 

  املربِح ِٓ أجً دػُ اٌرّذسط ًاملغامهح يف جتٌّذ احلْاج املذسعْح ترتاب مجاػح ِشاوش ًيف إعاس ذغثْك ِمرضْاخ االذفالْح اإلعاس ٌٍششاوح

شش ػٍْيا تراسّخ ؤاٌؼايل ًاٌثحس اٌؼٍِّ مبشاوش ًامل ٌٌُصاسج اٌرتتْح اٌٌعنْح ًاٌرىٌّٓ امليين ًاٌرؼٍْشاوش ًاملذّشّح االلٍّْْح تني مجاػح ِ

19/13/2119. 

  24/19/2121ًذثؼا ملذاًالخ جمٍظ مجاػح ِشاوش خالي دًسذو االعرصنائْح املنؼمذج تراسّخ. 
 اتفــــق الطرفـــــان :

العالي والبحث العلمي  مديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املوين والتعليامل: الطرؾ األول

مقرها جبنان احلارثي مراكض  ناملديرية اإلقليمية الكائ بصفتى مدير حممد بلقرشيمبراكض وميثلوا السيد: 

 1524431151الفاكس  1524431172اهلاتف 

 . العربي بلقائد بصفتى رئيسا جمللس مجاعة مراكض : حممدسيدثلوا المي و مجاعة مراكض الطرؾ الثانً:

 و مت االتفاق بني الطرفني على مـا يلـي:

 املادة االوىل: موضوع امللحل
 

ٌػخبر هزا امللحم ئطاسا كاهىهيا وجىظيميا للخػاون بين الطشفين املىكػين ًمىنهما من املعاهمت والخػاون لبلىؽ الؿاًاث 

، غلى اهه ٌشيل جضء ال ًخجضأ من غمليت دغم الخمذسط وججىٍذ الحياة املذسظيت بتراب جماغت مشاهش مىطىع تاملخظمىت في الذًباج

 الاجفاكيت إلاطاس املشاس اليها اغاله.
 

 املادة الثانية: شيام وضع امللحل
يل مشترن إلهجاح " وما جخطلبه من جظافش للجهىد بش91ًأحي وطؼ هزا امللحم في ظياق اظخمشاس جذاغياث جائدت "هىفيذ 

ل أمثل للبروجىهٌى الصحي للمإظعاث الخػليميت.  الذخٌى املذسس ي من خالٌ جنًز
 

 املادة الثالثة: التسامات جملض مجاعة مرانش
 

 2129، 2121دسهم مىصغت غلى زالر ظىىاث  6.111.111.11مالي كذسه  اغخماد بخخصيص ًلتزم مجلغ جماغت مشاهش

املعاهمت في غمليت دغم الخمذسط وججىٍذ الحياة املذسظيت بتراب جماغت  من أجلم ظىىٍا ورلً دسه 2.111.111.11بمػذٌ  2122و

 "، من خالٌ:91مشاهش لظمان ظير الذساظت باملإظعاث الخػليميت في ظل جذاغياث جائدت "هىفيذ 

 الترابي لجماغت مشاهش؛ املخىاجذة في دائشة الىفىرومديطها  الػمىميت املعاهمت في صياهت وجأهيل املإظعاث الخػليميت 

  الىكاًت والخػليم لفائذة هزه املإظعاث. ججهيزاث ومعخلضماثمػذاث و اكخىاء املعاهمت في 

هزا ومن جهتها، حعاهم مجالغ امللاطػاث الخابػت للجماغت بخىفير اغخماداث ماليت خعب إلامياهياث املخاخت لها من أجل جىفيز 

 امللحم
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 يرية االقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتهوين املهين والبحث العلمي مبرانشاملادة الرابعة: التسامات املد
 

ن املنهي والبدث الػلمي بمشاهش بما ًلي: ت الاكليميت لىصاسة التربيت الىطىيت والخىٍى  جلتزم املذًٍش

 جدذًذ الحاجياث الالصمت لخدليم الهذف من هزه الاجفاكيت؛ 

 هش فيما ًخص جدذًذ الحاجياث ومميزاتها الخلىيت ومىاهبت جىفيز أشؿاٌ صياهتاملىاهبت الخلىيت ملجلغ جماغت مشا 

الخػليميت معخىي املإظعاث  الىكاًت والخػليم وهزا فيما ًخص اكخىاء ججهيزاث ومعخلضماث الخػليميتاملإظعاث  وجأهيل

اكػت في دائشة الىفىر الترابي لجماغت مشاهش؛ الػمىميت  الى

 ضماث الىاسدة في املادة الثالثت أغاله امللخىاة من طشف جماغت مشاهش لفائذتها في ئطاس جفػيل الاظخػماٌ ألامثل للمعخل

 للبروجىهٌى الصحي للمإظعاث الخػليميت طبلا ملا هى ملشس من طشف العلطاث الصحيت املخخصت.

 ت مشاهش هجهت داغمت إلاشاسة طمن جميؼ الالفخاث واملطبىغاث وإلاغالهاث املشئيت واملعمىغت الخدعيعيت ئلى جماغ

 للػمليت.

 لتزام بدىفيز الخىصياث وامللشساث الصادسة غن لجىت الخدبؼ والخلييم. الا 
 

 إجراءات التصليماملادة اخلامصة: 
 

ت الاكليميت لىصاسة التربيت الىطىيت لفائذة  وامللاطػاث الخابػت لها املعخلضماث امللخىاة املخػهذ بها حعلـم جماغت مشاهش املذًٍش

ن املنهي والبدث الػلمي بمشاهش وا  .ينطشفالبملخض ى مدظش سظمي مىكؼ بين لخىٍى

 املادة الصادشة: جلنة التتبع والتكييم
 

 

ًخظؼ جطبيم ملخظياث هزا امللحم وجدبؼ جىفيزه وجلييمه للجىت املخخصت املىظمت بملخض ى املادة الخامعت من الاجفاكيت 

 إلاطاس.

 لشريان امللح: مدة الصابعةاملادة 
 

خ ً الخأشير غليه من طشف العيذ والي جهت مشاهش أظفي والعيذ مذًش ذخل هزه الاجفاكيت خيز الخىفيز ابخذاء من جاٍس

ا الى خين الاغالن الشظمي غن الحذ من  بلى ظاٍس ن بػذ مصادكت املجلغ الجماعي ملشاهش، ٍو ت للتربيت والخىٍى ألاوادًميت الجهٍى

 املخخصت." من طشف العلطاث 91جائدت "هىفيذ 

 املادة الثامنة: تدبري اخلالف
 

ل أو ئهجاص ملخظياث هزا امللحم وفم املعطشة  ًلتزم الطشفان بالػمل غلى جذبير جميؼ الخالفاث التي كذ جصذس غن جأٍو

 املظمىت في املادة الثامىت من الاجفاكيت إلاطاس.

ذ الحياة املذسظيت بتراب جماغت مشاهش في خشس هزا امللحم الجفاكيت إلاطاس للششاهت من أجل دغم الخمذسط واملع  أسبؼ وسخ باللؿت الػشبيت. 14اهمت في ججٍى

 مراكش بتاريخ ...........................

 



 22/00/2020بحاريخ املنعقذة في جلسة فريذة  ملجلس جماعة مراكش يةمحضر الذورة الاسحثنائ

79 
 

 

 :  (46/20/4242جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 4242 شتنبر 46المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الثالثةالنمطة 

                              (. 2129 – 2121اطالع ومىاكشت مجلغ جماغت مشاهش لىطػيت الذخٌى املذسس ي )املىظم الذساس ي 

                                             

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

لتمدٌم عرض فً  مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة بجهة مراكش آسفًبداٌة، أمنح الكلمة للسٌد 

 الموضوع.

 

 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ثجٖخ ٍشامش اعفً :رٌمًي احمد الكالسٌد 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

والذي جاء فٌه أن المنظومة التعلٌمٌة تضم نسبة  أشكر السٌد المدٌر على عرضه المفصل فً الموضوع،
ا دلٌل واضح على أهمٌة هذا المطاع، كما تطرق لمسألة هجرة التالمٌذ من التعلٌم من ساكنة الجهة وهذ %48حوالً 

 الخاص نحو التعلٌم العمومً وهذا سٌعطً لٌمة أكبر للمدرسة العمومٌة.

 أما اآلن، أفتح باب التدخالت حول الموضوع.

 المجلس الجماعً عضو خلٌفة الشحٌمًالسٌد 

ونحن على علم بكل المشاكل  اإلصالح،ة هً رهٌنة بعملٌة أي تنمٌو ،ان المدرسة جزء من المجتمع
 واالكراهات لكن مع ذلن هنان مالحظات البد من ابدابها:

مؤسسات للتعلٌم  4 ة،ابتدابٌمدرسة  41مؤسسة تعلٌمٌة:  2.ان مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً تضم أوال، 

لذلن  ،االعدادي العدد ؼٌر كاؾالتعلٌم ٌما ٌخص . ففوثانوٌة تأهٌلٌة واحدة للتعلٌم الثانوي، مؤسسات .، عدادياال

 ألترح تحوٌل ثانوٌة الفمٌه بنبٌن الى اعدادٌة.

 هنان خصاص فً االطر االدارٌة التربوٌة.ثانٌا، 

بشبكة  متصلةلمد جاء فً تصرٌح السٌد الوزٌر أن كل المؤسسات التعلمٌة ٌجب أن تحتوي على لاعة ثالثا، 

 ذلن. االنترنٌت لكن الوالع ٌخالؾ

 هنـــان مشكــل الحراســـة.رابعا، 

بعض المؤسسات التعلٌمٌة لم تتوصل بعد بمستلزمات العملٌة التعلٌمٌة من طباشٌر وممسحات  خامسا، نجد

 وسجالت المواظبة واالوراق وؼٌرها.

 ،ء التالمٌذوفً االخٌر البد من االشارة الى أن الدخول المدرسً لد تم انجاحه بتنسٌك مع جمعٌات أباء واولٌا

 ؟من سٌموم بعملٌة التعمٌم نفسها ،التعمٌم بموادبعدما تم التوصل  ،السؤال المطروحٌبمى و ،بعض المحسنٌنو
 

 المجلس الجماعً عضو عبد االله الؽلؾالسٌد 

لمد أظهر الدخول المدرسً المجهودات التً ٌموم بها السٌد مدٌر االكادٌمٌة والطالم التربوي الذي ٌشتؽل 
وكذا التفاعل االٌجابً مع الحالة الوبابٌة التً  ،خصوصا فً ما ٌتعلك بالتدابٌر االحترازٌة ضد هذه الجابحةو ،معه

فً بداٌة الجابحــة والمتمثل فً  تهبعد االرتبــان الذي تمــت مالحظ ،عرفتها المدٌنة خالل الموسم الدراسً السابــك
 تضــارب البٌانـات والتصرٌحات. 

 و األمروه ،لتً أشرت الٌها أدت الى تنامً الهجرة من التعلٌم الخصوصً الى التعلٌم العمومًوهذه الجهود ا 

إلعادة االعتبار الى التعلٌم العمومً، وانً أهٌب بكم بهذه المناسبة أن ترسلوا رسالة  ةٌعتبر من المداخل االساسٌ

نابٌــة التً ٌمومــون بها وعلى تفانٌهم فً خدمة الى االطر التعلٌمٌة بالتعلٌم العمومً على المجهودات االستث هتنوٌ

 المنظومــة التربوٌة بروح اٌجابٌة.

لكن مع ذلن  ،اننً على ٌمٌن تام بأنكم واعون بحجم المسؤولٌة واالشكاالت واالكراهات التً ٌعرفها المطاع 

ال أواتساءل بشأنها  ،ةالبد من االشارة الى بعض االختالالت والنمابص وعلى رأسها موضوع المؤسسات المؽلم

ٌمكن تفعٌل مماربة الشراكة مع المطاع  الخاص الذي ٌعٌش االن أزمة خانمة، وأن ٌكون ذلن بشروط تفضٌلٌة على 

الحكومة وأن نموم بتأهٌل  أعدتهوأهٌب بكم أخذ المثال من مشروع " انطاللة" الذي  ؟أساس مبدأ رابح رابح

م العمل االجتماعً بالوالٌة لٌشتؽل المطاع الخاص فً هذه المؤسسات المؽلمة التكوٌن بالتعاون مع لستدرٌجً لمعاهد 

 الى مثل هذه المبادرات المبدعة والى تؽٌٌر طرٌمة تفكٌرنا التً تعتمد الحلول المدٌمة.وما أحوجنا  ،بشروط تفضٌلٌة
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 ،ن جهوٌة مختلطةفالبد من التنبٌه الى أنها تدبر على مستوى مركزي من طرؾ لجا ،أما عن رخص البناء 

ولذلن فالنماش حول هذا الموضوع ٌجب أن ٌكون مباشرة مع  ،وذلن عبر البوابة االلكترونٌة لتدبٌر ملفات التعمٌر

 السٌد الوالً.

 ؟وفً االخٌر أتساءل أٌن وصلت االجراءات بخصوص ثانوٌة توبمال بحً اٌزكً
 

 المجلس الجماعً عضو الحسٌن نوارالسٌد 

سً ٌكون هنان دابما ضؽط كبٌر على جمٌع العاملٌن فً المطاع التربوي، لكن عندما خالل الدخول المدر

ولذلن ال ٌفوتنً بهذه المناسبة التنوٌه بكل  ،ٌكون هنان ظرؾ طارئ كهذه الجابحة فان الضؽط ٌصبح مضاعفا

لى مماطعــة سٌدي المجهودات المبذولة والتً بدأت منذ شهر ؼشت، أمـــا عن المشاكـــل فســوؾ ألتصــر فمط ع

 ٌوسؾ بن علً.

علما أنه لحد االن لم ٌتم انجاز  ؟أتساءل عن المؤسسة التأهٌلٌة "سٌدي ٌوسؾ بن علً" متى سٌتم افتتاحها 

وهنان اشكالٌة فً موضوع التالمٌذ الوافدٌن  ،كما أنها ؼٌر مرتبطة بشبكة التطهٌر السابل ،محضر تسلٌم االشؽال

فً مستوى  إشكال ال ٌطرحعلما أنه  ،ٌرٌد أولٌاؤهم أن ٌكونوا ضمن نظام "مسار" من التعلٌم الخصوصً والذٌن

والذي ال ٌتوفر اال فً مؤسسة واحدة وهً  ،فً مستوى التاسعة اعدادي نجدهالسابعة اعدادي، لكن المشكل 

 "."ٌعموب المنصور مؤسسة وفً بمدرسة "الفهرٌة""بالعرٌؾ" وهنان حل ممترح ٌتمثل فً احداث السام 

أو دار الطالبة بالحً الجدٌد فلحد الساعة لم تفتح  "ٌوسؾ بن تاشفٌن"أما عن التالمٌذ الملحمٌن بداخلٌة 

 ا مما ٌحول دون التحاق هؤالء التالمٌذ بألسامهم.مهاتان المؤسستان ابوابه

أظهرت  فمد ،10بوباء كوفٌد بخصوص اؼالق المؤسسات التعلٌمٌة التً تظهر فٌها بعض حاالت االصابة و

 وأن التالمٌذ ٌظنون خطأ أن أستاذهم هو الذي سٌؤطرهم عن بعد. خاصة ،التجربة عدم نجاعة التعلٌم عن بعد

 ،ذلن أنه لٌس هنان اال حارسٌن عامٌن دون أي ملحك تربوي ،هنان خصاص كبٌر فً االطر التربوٌةكذلن 

 .تلمٌذ ٌجب أن ٌؤطرهم حارس عام مع ملحمٌن تربوٌٌن 622علما أن كل 
 

 المجلس الجماعً عضو حسن بباويالسٌد 

 لدي بعض المالحظات والتساؤالت حول الموضوع:

 اتساءل عن االجـــراءات الكفٌلــة بإنجاح ظروؾ االمتحان الموحد. -

تحوٌل انخراطات التالمٌذ فً الجمعٌة الرٌاضٌة المتولفة حالٌا  عن مزاولة أنشطتها الى حساب المؤسسة  -

 تاجه التالمٌذ وفما المواعد المحاسبٌة الجاري بها العمل.لصرفها فً ما ٌح

 .ض ان ٌمطنوها عن التحاق بمدارسهمٌفتر اضافٌا النمطاع التالمٌذ الذٌنان اؼالق مبرة حً الداودٌات شكل سببا  -

ع فً ظل الجابحة فان التالمٌذ ال ٌدرسون اال نصؾ عدد الحصص الممررة والسؤال هو ماهً التدابٌر المزم -

 تطبٌمها لتدارن هذا النمص .

ان االطر التربوٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة تموم بمجهودات كبٌرة من أجل ضبط التالمٌذ داخل هذه المؤسسات مما  -

ٌؤثر إٌجابٌا على عودة مركز الصدارة الى التعلٌم العمومً ، وهذا ٌعد فخرا لنا جمٌعا  لكن ما نحن بحاجة الٌه 

 فً محٌط هذه المؤسسات .كذلن هو ضبط التالمٌذ 

هنان نمطة مؤرلة جدا وهً المتعلمة بمسألة الروافد والتً تكون بعٌدة جدا عن المؤسسات المرتبطة بها مما  -

ٌخلك مشاكل عدة للتالمٌذ وأولٌاءهم وكنموذج فمط فان اعدادٌة االمام الشافعً ترسل تالمٌذها الى ثانوٌة بن 

ء مما ٌجعل سكان منطمة اٌت اٌمور ٌحجمون عن ارسال ابنابهم رؼم توفر ٌوسؾ الموجودة بطرٌك الدار البٌضا

الداخلٌة وٌفضلون الحالهم بثانوٌة ابن خلدون بأكفاي ولو عبر الموصالت الن ذلن ٌمكن التالمٌذ من الرجوع الى 

 منازلهم فً المساء ونفس الشًء بالنسبة إلعدادٌة التمدم مع ثانوٌة ؼاندي.
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ض للحراسة وللنظافة بالمؤسسات التعلٌمٌة ٌتطلب اجراء الصفمات بولت كاؾ لٌبدأ مفعول هذا ان التدبٌر المفو -

 التدبٌر المفوض مباشرة مع الدخول المدرسً حتى ال ٌبمى هنان فراغ فً هذا المجال.

عت ٌجب تفعٌل دور لجان االفتحاص ، كما ٌجب اٌجاد حل للمساكن الوظٌفٌة التً تبمى مشؽولة من طرؾ من وض -

رهن اشارتهم أثناء عملهم الوظٌفً و ٌرفضون اخالبها بعد التماعد مع أنهم لم ٌعد لهم فٌها حك حارمٌن بذلن من 

 لهم الحك فٌها ممن مازالوا فً السلن الوظٌفً.
 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش ي. الحسن المناديالسٌد 

ودة على رؤوس االصابع ولنبدأ من اعدادٌة االمام علً: فهذه ان المؤسسات التعلٌمٌة بمماطعة النخٌل معد

المؤسسة سبك أن اتصلنا بشأنها بالمدٌر االللٌمً السابك فً ما ٌخص المشاكل التً تتخبط فٌها علما أن هذه 

تلمٌذ وتلمٌذة ومن هذه المشاكل نمص االطر االدارٌة  حٌث ال ٌوجد بها اال حرسان عامان ،  1722المؤسسة تضم 

كما بمٌت هذه المؤسسة مفتمرة الى وسابل العمل كاالنترنٌت، باإلضافة الى معاناتها من االكتظاظ الكبٌر الذي من 

شأن افتتاح الثانوٌة التأهٌلٌة لدار التونسً التخفٌؾ منه لذلن أتساءل هل سٌتم افتتاح هذه المؤسسة فً الموعد 

الصحً والى الربط بشبكة الكهرباء وشبكة الماء الصالح الممرر أم ال ، ألنها هً االخرى تفتمر الى الصرؾ 

 للشرب.

أما فٌما ٌخص العرض التربوي فً اطار الحاضرة المتجددة فنعلم أن هنان إكراهات فً هذا االطار منها عدم 

التزام بعض الشركاء لكن حبذا لو أعطٌتمونا توضٌحا حول المؤسسة التً من المفروض احداثها وراء مؤسسة ام 

 ضل والتً من شأنها تخفٌؾ العبء بشكل كبٌر عن مؤسسة االمام علً.الف

أما عن موضوع الحراسة بالمؤسسات التعلٌمٌة بمماطعة النخٌل فهنان مؤسسات مفتمرة الى هذه الخدمة مثل ابتدابٌة 

 دوار المكٌنة وابتدابٌة تامسنا وهً معرضة بالتالً  للسرلة نظرا لتواجدها فً مناطك نابٌة.

ً االخٌر أرٌد االشارة الى ما ٌعانٌه تالمٌذ التكوٌن المهنً سواء من طرٌمة االستمبال والذي تم تفوٌضه وف 

الى عناصر االمن الخاص الذٌن لٌس لهم تكوٌن فً مجال االستمبال وحسن المعاملة لذلن نطلب من السٌد الوالً 

لتالمٌذ هم جٌل الؽد وهم السواعد التً ستبنً اجراء زٌارة تفمدٌة لجمٌع مؤسسات التكوٌن المهنً الن هؤالء ا

مؽرب المستمبل واذا كانوا ٌتعرضون لمثل هذه المعاملة من االمن الخاص وكذلن من االطر التربوٌة فإننا بذلن 

نشحنهم ونكون جٌال نالما بجمٌع المماٌٌس ونجعلهم بهذا االسلوب المنحط فً التعامل ٌكرهون هذا التكوٌن 

ضة للشوارع ألنه ال ٌجب اعتبار المنمطع عن الدراسة تلمٌذا فاشال بل ٌجب اعتباره تلمٌذا آثر وٌصبحون بذلن عر

أن ٌدخل الى التعلٌم المهنً الذي ٌوافك مؤهالته مختصرا بذلن السنوات والجهد خصوصا واننا أصبحنا نفتمر الى 

 ضطر الى استٌرادها لرٌبا.الٌد العاملة المؤهلة فً بالدنا فً الكثٌر من المجاالت الحرفٌة ولد ن
 

 عضو المجلس الجماعً إبراهٌم بوحنشالسٌد 

ان هذه الظرفٌة االستثنابٌة جعلت المنظومة التربوٌة تعرؾ تؽٌٌرات كبٌرة خصوصا بعد الحجر الصحً الذي 

المجهودات  تاله نظام التعلٌم عن بعد وكذلن االجراءات االحترازٌة التً واكبت الدخول المدرسً واننا لنثمن ؼالٌا

التً بذلتها وزارة التربٌة الوطنٌة واالكادٌمٌة الجهوٌة والمدٌرٌة االللٌمٌة أوال من أجل انجاح الموسم الدراسً 

الماضً واجراء االمتحانات فً ظروؾ جٌدة وثانٌا من أجل انجاح الموسم الدراسً الحالً رؼم االرتبان التً 

ن المؤسسات التً ظهرت فٌها بعض الحاالت مع للة التواصل التً من جراء االعالن ع ىعرفته االنطاللة األول

 نرجو تفادٌها فً المستمبل بتواصل استبالً مع اولً االمر ومع االطر التربوٌة. 

فإننا نتمنى االستفادة مما اكتسبناه من خبرة وصٌػ تربوٌة  -رب ضارة نافعة  –وفً هذا الجانب وكما ٌمال  

التً ٌعانً منها التعلٌم العمومً وعلى رأسها مشكل  ةمن أجل تجاوز االشكاالت البنٌوٌجدٌدة خالل الجابحة وذلن 

االكتظاظ ألنه أصبح لدٌنا مماربات جدٌدة اعتمدتها الوزارة مثل التناوب والتعلٌم الذاتً والتعلٌم عن بعد مما مكن 

الحاق ابنابها بالتعلٌم الخصوصً مما من التخفٌؾ من االكتظاظ الذي ٌشكل العامل االساسً الذي ٌدفع االسر الى 
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ٌستدعً استثمار هذه المماربات فً المستمبل باإلضافة الى االشكاالت االخرى المتعلمة بنماذج التعلم والشراكة مع 

المطاع الخاص والمجتمع المدنً والجماعات الترابٌة من أجل احداث مؤسسات تعلٌمٌة من نوع جدٌد خصوصا فً 

 ذلن من أجل تموٌة العرض المدرسً.المؤسسات المؽلمة و
 

 عضو المجلس الجماعً عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

تلمٌذا  42أو  18لمد جاءت هذه الجابحــة وأكدت لنا أنه صار باإلمكــان االلتصــار فً كل حجـرة دراسٌة على 

بة تتعلك بالتعلٌم عن بعد ونأمل أن نستمر بهذا العدد حتى عندما تزول الجابحة كما ٌجب تعمٌم ما اكتسبنا من تجر

وذلن بتزوٌد المؤسسات التعلٌمٌة باألنترنٌت عن طرٌك االلٌاؾ البصرٌة التً تضمن الصبٌب العالً الن التعلٌم عن 

بعد سٌصٌر من االن فصاعدا مكونا أساسٌا من مكونات العملٌة التعلٌمٌة، وأطالب المجلس الجماعً بتزوٌد 

الزمة وأن نخصص جزءا من الماعات المؽطات كفضاء متعددة االختصاصات المكتبات الجماعٌة بالحواسٌب ال

 لتمكٌن التالمٌذ واالساتذة من الولوج بسهولة الى االنترنٌت اسوة بما تم فعله أٌام االمتحانات.

والتً كانت مدرسة ثم  0هنان بعض االعدادٌات ال تتوفر على مالعب رٌاضٌة وكمثال فمط اعدادٌة المحامٌد  

اعدادٌة ولحسن الحظ فمد احدث المجلس الجماعً بجوارها مالعب للمرب لذلن ألترح فً اطار الشراكة أن  أصبحت

 ٌستفٌــد تالمٌذ هذه المؤسسة  من أحد هذه المالعب وفك جدول زمنً محدد  .

هنان مشكل أخر وٌتمثل فً محٌط المدٌنة حٌث ترخص جماعة تسلطانت ببناء العمارات دون أن تخصص  

 ً لبناء المؤسسات التعلٌمٌة وؼٌرها من المرافك االجتماعٌة.أراض

وفً االخٌر ٌجب أن نفكر جمٌعا فً حلول لضمان التباعد االجتماعً للتالمٌذ حتى خارج المؤسسات  

التعلٌمٌة مثل توفٌر فضاءات مالبمة ، كما ٌجب التفكٌر فً احداث لاعات للوسابط المتعددة بكل مماطعة من أجل 

درهم لتزوٌدها  4223222لٌم عن بعد وأن ٌخصص لها المجلس الجماعً ؼالفا مالٌا لد ال ٌتجاوز دعم التع

 بالحواسب والتجهٌزات المعلوماتٌة الالزمة.
 

 عضو المجلس الجماعً السعٌد اٌت المحجوبالسٌد 

 5أجل انجاز  أطلب توضٌحا بخصوص ثانوٌة االزدهار وكذا الزاللة والتً تم بشأنها االتفاق مع المماول من

حجرات لكنه لحد االن لم ٌنجز اال حجرتٌن كما أن االشؽال لم تكتمل بعد باالبتدابٌة المجاورة لماعة الحفالت مما 
 تسبب فً االكتظاظ.

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بؽٌة تمدٌم  ة بجهة مراكش آسفًمدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لوزارة التربٌة الوطنٌ واآلن الكلمة للسٌد
 التوضٌحات للسادة األعضاء.

 

  ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ثجٖخ ٍشامش اعفً :رٌمًي احمد الكالسٌد  

اننً سعٌد باالستماع الى مداخالت السادة االعضاء والتً  كانت تصب فً صمٌم االشكاالت التعلٌمٌة ، كما 

 المفٌدة وأبانت عن منتظرات معمولة. أنها لدمت بعض االلتراحات

تلمٌذ مما سٌؽنً العرض  822أما عن مؤسسة الفمٌه بنبٌن فهنان امكانٌة لتحوٌلها الى اعدادٌة تستمبل  

المدرسً الثانوي والتأهٌلً أما عن طلبات المسار الدولً بسٌدي ٌوسؾ بن علً فلٌس هنان أي مشكــل وٌمكن 

 لتالمٌذ فً هذا البــاب ألنه اذا استوفً العــدد فً مؤسسة ما فانه ٌمكن االستعانــة بمااالستجابــة لرؼبات أولٌــاء ا

 ؾ وفاطمة الفهرٌة.ل ابن العرٌاورة مثهــو متوفــر فً المؤسسات المج

لً أما أما بالنسبة لمؤسسة االمام الشافعً باٌت اٌمور فانه ٌتم حالٌا تدارس امكانٌة احداث نواة للتعلٌم التأهٌ 

لٌس هنان ـرى فبالنسبة لمؤسسة ؼاندي فهنان بعض الساكنة ٌجدونها بعٌدة لكن بالممارنة مع المناطـك االخـ

 ة مدارس الشرٌفٌة .لنسبة لرافدها المتمثل فً مجموعوصا بامسافــة كبٌرة خص
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باإلضافة الى مؤسسة أما بالنسبة لمؤسسة االمام علً فمد تمت توسعتها  وهً االن فً طور التأهٌل هذا  

الثرٌا ومؤسسة دار التونسً ولد تم تجاوز مشكل التجهٌز االولً والذي ال ٌهم المؤسسات وحدها وانما التجزبة 

كلها ، ولد تم تولٌع االتفالٌات االزمة بهذا الشأن ونفس الشًء بالنسبة لمؤسسة أم الفضل ولد تمت الموافمة على 

 متوفرة .جمٌع الصفمات كما ان المٌزانٌات 

أما عن اللوازم المكتبٌة فلٌس هنان اشكال بشأنها وٌتم التناؤها بموجب الصفمات الموافك علٌها ، بل هنان  

 فابض فً هذا الباب نظرا ألنه لم ٌتم استعماله خالل ما تبمى من السنة الماضٌة.

عدادي فً المرتبة الثانٌة بٌنما أما بالنسبة لموضوع الحراسة فاألولوٌة للتعلٌم التأهٌلً وٌأتً التعلٌم اال 

ٌصعب حالٌا تؽطٌة كل االحتٌاجات فً التعلٌم االبتدابً وهذا مشكل على المستوى الوطنً ولٌس فمط على 

المستوى المحلً ، وألترح فً هذا الباب تعاونا مع المجالس المحلٌة فً اطار سٌاسة الدولة لالستعانة بالموارد 

الحاجٌات فً مجال الحراسة خصوصا عندما تكون الصفمات المتعلمة بالحراسة لد المالٌة المحلٌة لتؽطٌة بالً 

انتهت ولم ٌتم تجدٌدها فً الولت المناسب لسبب أو آلخر مثل تأخر المصادفة أو التأشٌرة أو ألي سبب مسطري 

 أخر.

الؽنً درٌوش بصفته  أما عن االنترنٌت فال ٌجب أن ٌفوتنً أن أحًٌ العمل التمنً الذي ٌموم به االستاذ عبد 

 اطارا تربوٌا ومسؤوال جماعٌا وهذا ٌدل على التالحم الحاصل بٌن المجلس الجماعً والمؤسسة التربوٌة.

مؤسسة على مستوى مدٌنة  .6مؤسسة على مستوى الجهة ومنها  .124ومن جانبنا فالعملٌة جارٌة لتجهٌز  

اء التالمٌذ وجمعٌات المجتمع المدنً ، وسٌكون التحدي مراكش بمساعدة من السادة المدٌرٌن وجمعٌات اباء واولٌ

فً المشروع التربوي المتعلك باأللسام  االفتراضٌة والممارسات الجدٌدة فً العملٌة التعلٌمٌة المتمثلة فً التعلٌم 

 الذاتً عن بعد.

لوضعٌة أما عن مؤسسة توبمال فمد تم بذل جهد جماعً كبٌر لتذلٌل الصعاب وخصوصا موضوع الرخص وا 

العمارٌة، وهنان مجهودات اخرى ؼٌر ظاهرة وتتعلك بتجدٌد المؤسسات التعلٌمٌة والتحول الحاصل فً البنٌات 

بحٌث ٌتم هدم المفكن وتعوٌضه بالبناء الصلب باإلضافة الى المؤسسات الجدٌدة المحدثة وذلن بدعم مستمر من 

 المجلس الجماعً والسلطات المحلٌة.

الصحً ، أما عن الجمعٌة الرٌاضٌة  لٌات فهو مرتبط فمط باستكمال اجراءات البرتوكوأما عن ولوج الداخل 

التً أثارها االستاذ حسن بباوي فااللتراح جٌد لكن ٌجب مالبمته مع ممتضٌات النظام االساسً وفً االخٌر أثمن 

العب المرب علما أن هنان لفزة التً ابداها السادة االعضاء والمتعلمة بالشراكات فٌما ٌخص م تؼالٌا كل االلتراحا

نوعٌة فً المشارٌع والنوعٌة والجودة باالرتكاز على المشروع التربوي والتوجه الجدٌد لتخفٌؾ االكتظاظ الذي 

باإلضافة الى النملة النوعٌة المتمثلة فً التعلم الذاتً والتعلٌم عن بعد  %44حممنا منه فً السنة الماضٌة حوالً 

 معلومٌات، وهذا هو الورش الكبٌر الذي نحن بصدد العمل علٌه االن .بواسطة تكنولوجٌا ال

وأشكر السٌد الربٌس والسادة أعضاء المجلس الجماعً على اتاحة هذه الفرصة لنا لمشاركة الرؤٌة حول  

 العملٌة التعلٌمٌة بالمدٌنة.
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

واشكر الطالم المرافك لكم، وانوه بالعروض المٌمة التً تم  ر على كافة هذه اإلٌضاحات،شكرا السٌد المدٌ

بعد  تمدٌمها، واالجابات المتمٌزة والمتفابلة، فهذا اللماء أتى فً ظرفٌة استثنابٌة، لكن األمور وهلل الحمد تحسنت

اظ على هذه الوضعٌة فً ظل انتشار لذلن ٌجب على األلل الحف إلرار التعلٌم بالتناوب بٌن الحضوري وعن بعد،

واالستمرار بالجدٌة الالزمة فً اإلجراءات االحترازٌة ال من طرؾ التالمٌذ أو من طرؾ األطر  ،10وباء كوفٌد 

 التربوٌة لتجاوز األزمة.

 (. 4241 – 4242وضعٌة الدخول المدرسً )الموسم الدراسً وبهذا نكون لد أطلعناكم على 
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 المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 
 

 نكون لد اكملنا مداوالتنا للنمط المدرجة فً جدول اعمال دورتنا االستثنابٌة هاته. أما اآلن،

الملن البرلٌة المرفوعة إلى السدة العالٌة باهلل صاحب الجاللة  نص السٌد نابب كاتب المجلس تالوةأطلب من 

 دمحم السادس نصره هللا وأٌده بمناسبة اختتام أشؽال دورتنا هاته.

 

  نابب كاتب المجلس الجماعً  ي. احفٌظ لضاوي العباسًالسٌد 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

امتنانً للسادة اعضاء المجلس الجماعً على لبل رفع جلسة هذه الدورة، اود ان اتمدم بشكري و 
 مواكبتهم اشؽال مداوالت الدورة و كذا اطر وموظفً الجماعة.

 عشٌة. السابعةرفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


