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 2016 فرباير احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة اخلمسةفهرست اجللسات 
 

 

 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 04فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 

 01 - 04 

05 – 08 

09 - 10 

 

1 
بها يف اطار   القيام  تم  التي  املجلس يف شأن االعمال  لرئيس  التقرير االخباري  الجماعي عىل  املجلس  اطالع 

 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  106املخولة اليه طبقا للمادة   الصالحيات

 
 تم إطالع المجلس 

 
11 – 16 

ملدينة   2 الجماعي  املجلس  ومناقشة  مراكش اطالع  بمدينة  الصحي  القطاع  لوضعية  مراكش 

 )الوضعية الراهنة واالفاق املستقبلية( 

 
 تم إطالع المجلس 

 
17 – 80 

باالنهيار  8 املهدد  السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 (. 2017-2016باملدينة العتيقة     )الشطر الثالث 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 
81 – 105 

للرشاكة بني وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و والية جهة    الدراسة واملوافقة عىل اتفاقية اطار 7

ملدينة   املحيل  املستوى  الطرقية عىل  النهوض بالسالمة  اجل  مراكش اسفي وجماعة مراكش من 

 مراكش.                

 
 الموافقة 

 

 
106 –  120 

 

3 
التجهيز   احاطة املجلس علما  بتقارير ممثيل املجلس الجماعي بحضرية املجلس االداري لرشكة 

 والتنمية ملدينة مراكش "افلمار".

 
 تم إحاطة المجلس 

 
121 –  123 

 

4 
إلبرام  املبدئية   املسطرية  االجراءات  اتخاذ  يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  لرئيس  التفويض 

االجتماعي   الطابع  ذات  والجمعيات  الحكومية  واملنظمات غري  املؤسسات  الرشاكة مع  اتفاقيات 

 يها. االتفاقيات عىل املجلس الجماعي للبث فيف انتظار عرض  اعمال التعاونواالنساني وجميع انواع 

 
 الموافقة 

 

 
124 –  125 

 

5 
عضو  به  تقدم  والربمجة  املالية  والشؤون  بامليزانية  املكلفة  اللجنة  اىل  االنتساب  طلب  يف  البث 

 املجلس السيد محمد باقة.

  الموافقة 
126 –  128 

 

6 
مان   12تعيني ممثلني يف حظرية اللجان املحلية الدائمة لنظاام املسااعدة الطبياة وفقاا للماادة  

القاا  بتطبياق مقتضايات الكتااب  2008شاتنرب   29الصادر بتاريخ    2.08.177املرسوم رقم  

 املتعلق بنظام املساعدة الطبية كم وقع تغيريه وتتميمه.         65.00الثالث من القانون رقم 

 
 الموافقة 

 
129 –  163 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   (04/02/2016مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ ملجلس جماعة  2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

 

 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 11بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 –  06   
 

9 
املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  من  كل  تدخل  لربامج  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ومناقشة  اطالع 

 والكهرباء واملكتب الوطني للكهرباء برتاب نفوذ جماعة مراكش. 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

07 

  2015العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة  10

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

17/02/2016 

 

07   

املادة   11 ملقتضيات  طبقا  الجماعية  العامة  األمالك  الخامس ضمن  تعيني شارع محمد  عىل  من    81املوافقة 

 املتعلق بالتعمري.  12.90القانون 

 16 – 08 الموافقة 

مع  12 عقارية  معاوضة  موضوع  ليكون  الخاص  الجماعي  امللك  اىل  العام  الجماعي  امللك  من  ممر  استخراج 

 املديرية الجهوية مللك الدولة الخاص يتعلق االمر ب: 

عدد   ▪ التحفيظ  مطلب  موضوع  الكتبية  بمنطقة  املتواجد  ملك  21525املمر  يف  املجلس  /م 

 مرت مربع بمقاطعة املدينة.  1758الجماعي ملراكش ذات مساحة 

/م يف ملك الدولة 9393قطعة ارضية مع بناية بمنطقة قبور الشهداء تعود للصك العقاري عدد   ▪

 مرت مربع بمقاطعة املدينة. 1591الخاص ذات مساحة 

 
 
 

 الموافقة 

 

 

17 – 27   

 

13 
 

 التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة املستفيدين منه. تدارس امكانية تفويت املحالت 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

28 – 48 

 

14 
 

من  املستفيدين  لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  عملية  يف  البث 

 اإليجارية.عملية الرتحيل  مع البث يف القيمة 

 

تم تأجيل البث  في  
النقطة إلى الدورة  

 الموالية. 

 

49 – 63   

 

15 
مرت مربع   2419البث يف عملية ايجار قطعة ارضية عارية غري محفظة تابعة لجماعة مراكش مساحتها  

تراب مقاطعة جليز   بنفوذ  القطار  امام محطة  الثاني  الحسن  بشارع  الكائنة  لفائدة رشكة "سوبراتور" 

 قصد تهيئتها وتخصيصها كموقف للسيارات حافالت النقل العمومي. 

  تم تأجيل البث  في
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

64 – 75 

 

16 
ساااحتها    T.867/Mإعادة تخصيص بقعة ارضية عارية تنتمي للصك العقاااري عاادد   ساانتيار   99ار    36م

 متواجدة بتجزئة الشفا بمقاطعة جليز  لبناء مسجد.

 
 الموافقة 

 

76 – 80 

 87 - 81 الموافقة  الجنوبي.اعادة تخصيص بقعة ارضية لبناء مسجد بتجزئة رياض القرص ازيل  17

 

18 

تعديل القرار التنظيمي املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمااومي الجماااعي ملدينااة مااراكش عااىل ضااوء 

 اسفي. مالحظات السيد وايل جهة مراكش 

 مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش( ) نقطة                                                                     

 
 الموافقة 

 
88  - 127 

ساايد  19 تعديل القرار التنظيمي املتعلق باستغالل امللك العام الجماعي لغرض االشهار عىل ضوء مالحظااات ال

 وايل جهة مراكش اسفي. 

 مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش ( ) نقطة                                                                   

  الموافقة 
128 - 154 
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رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

9 
لتوزيع  املستقلة  الوكالة  تدخل كل من  ملدينة مراكش لربامج  الجماعي  املجلس  اطالع ومناقشة 

 الوطني للكهرباء برتاب نفوذ جماعة مراكش.املكتب املاء والكهرباء و 

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 71 

السنة   10 برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي  املجلس  اطالع 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
72 
  

 94 – 73 الموافقة  تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة املستفيدين منه.  13

 
20 

الدراسة واملوافقة عىل اتفاقية إطار من اجل وضع جماعة مراكش رهن إشارة الوكالة املستقلة 

املاء والكهرباء بمراكش قطعة أرضية إلنجاز وح الناتج عن  لتوزيع  للتجفيف الشميس للحمأ  دة 

 معالجة املياه العادمة ملدينة مراكش.  
 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                         

 
 

 الموافقة 

 
 

95 – 115   

 

21 
اتفاقية خاصة ب الحايل ملدينة مراكش وذلالدراسة واملوافقة عىل  ك بإنشاء محطة تأهيل املطرح 

 الكهربائية من الغازات املنبعثة من النفايات.لتوليد الطاقة 

 
 الموافقة 

 
116 –  130 

 

22 
النفايات   وتثمني  فرز  مركز  إنجاز  تمويل  يف  باملساهمة  خاصة  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 املنزلية واملماثلة لها بمراكش.

 
 ة الموافق

 
131 –  145   

 

23 
رقم   ملحق  واملوافقة   املنزلية  لعقد    1الدراسة  النفايات  تثمني  و  طمر  ملركز  املفوض  التدبري 

 واملماثلة لها بمدينة مراكش وملركز الفرز و التحويل. 

  الموافقة 
146 –  161 

 

24 
رقم   ملحق  عىل  واملوافقة  النفاي  2الدراسة  وتثمني  طمر  ملركز  املفوض  التدبري  املنزلية  لعقد  ات 

 و التحويل. واملماثلة لها بمدينة مراكش و ملركز الفرز 

 
 الموافقة 

 
162 –  174 

باالنهيار  8 املهدد  السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 (.  2017-2016باملدينة العتيقة     )الشطر الثالث 

  الموافقة 
175 - 196 

 

25 
 

 الت الخاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل االموات املسلمني. اش التحمتعديل كن
تم تأجيل البث  في  

 النقطة  

 

197  -  207 

26 
 

 تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل املرىض والجرحى. 
تم تأجيل البث  في  

 النقطة  

 

208 - 209 

27  

 يتعلق باإلنارة العمومية. املوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي جماعي 

تم تأجيل البث  في  
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
210 

28  

 البث يف طريقة تدبري  مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث رشكة  التنمية املحلية. 
تم تأجيل البث  في  

 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
210 
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   جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 18بتارخي    الرابعة فهرست حمرض اجللسة  

 
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الرابعة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
05 
 

 

29 
خدمة   ذات  حافالت  طريق  عن  الحرضي  النقل  مرشوع  ومآل  سري  وضعية  عىل  املجلس  اطالع 

 . BHNSعالية  

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 07 

 

32 
 

 الدراسة واملوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش.
 

 الموافقة 
 

08 - 27 

للمدن   30 اتفاقية تتعلق بخلق شبكة  تراثا ماديا عامليا من الدراسة واملوافقة عىل  املصنفة  املغربية 

 طرف منظمة االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.

 42 – 28 الموافقة 

31 
 

 الدراسة واملوافقة عىل ميثاق املدن السياحية باملغرب. 
 

 الموافقة 
 

43 – 59   
 

33 
 

الجماعي ملراكش ووالية جهة مراكش  الدراسة واملوافقة عىل تجديد اتفاقية الرشاكة بني املجلس  

 أسفي ووايل بنك املغرب حول استغالل بناية بنك املغرب بساحة جامع الفنا كمتحف.

 
 الموافقة 

 
60 – 69 

 
 

34 
جامع   بساحة  والالمادي  الشفوي  الرتاث  مركز  بتدبري  الخاص  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 

 مالحظات السيد وزير الداخلية.الفنا )بنك املغرب سابقا( عىل ضوء 
 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                         

 
 الموافقة 

 
 

70 – 76   

 

35 
عىل ضوء   الكتبية  ديوان  بتدبري  الخاص  التحمالت  كناش  يف  النظر  وزير  اعادة  السيد  مالحظات 

         .الداخلية

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                                        

 
 

 الموافقة 

 
 

77 – 80 

 

27 
 

 باإلنارة العمومية.املوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق 
 

 الموافقة 
 

81 – 88 

 93 - 89 الموافقة  البث يف طريقة تدبري  مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث رشكة  التنمية املحلية. 28

 

36 
 2015تصحيح مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادياة لشاهر ابريال  

القا  باملوافقة عىل  قرار احداث مرفق موقف السايارات مبناي عاىل طبقاات فاوق القطعاة 

/م متواجد بعرصاة املعااش بارتاب نفاود مقاطعاة 7561االرضية املنتمية للرسم العقاري عدد 

 مرت مربع. 5094ساحة اجمالية  ب مراكش املدينة بم

 
 

 الموافقة 

 
 

94  - 100 

 
37 

تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث موقف للسيارات مبني عىل طبقات بعرصة املعاش بملتقاى 

شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعة املدينة ونزع امللكية والتخيل عان القطعتاني 

 والحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.االرضيتني الالزمتني لذلك 

 
 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

 
38 

املحاادد لنساب  19/05/2008بتااريخ  6تعديل وتحيني مقتضيات القرار الجبائي املحايل عادد 

وأسعار الرضائب والرساوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما 

 تم تعديله وتتميمه.   

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

29/02/2016. 

 
 
109 

 
10 

السنة  اطالع   برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي  املجلس 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

29/02/2016 

 
 
109 

 
 

 .2016قرار تمديد الدورة العادية لشهر فرباير 

تم تحديد تاريخ  
التمديد في 

29/02/2016 

 
110 - 111 
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رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الخامسة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

10 
السنة  اطالع   برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي  املجلس 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 
 الموافقة 

 
06 - 45 

 
38 
 

عدد   املحيل  الجبائي  القرار  مقتضيات  وتحيني  لنسب   19/05/2008بتاريخ    6تعديل  املحادد 

والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما   وأسعار الرضائب والرساوم

 تم تعديله وتتميمه.    
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 2016الدورة العادية لشهر فبراير                مراكش لالمجلس الجماعي  

 جلسة علنية                                  

 2016 حمضر الدورة العادية لشهر فرباير

 04/02/2016بتاريخ  اجللسـة االوىل

وتبعا     بالجماعات،  المتعلق  التنظيمي  القانون  في  عليها  المنصوص  القانونية  المقتضيات  على  بناء 

   22  للدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس جماعة مراكش لحضور اشغال جلسات دورة المجلس الجماعي بتاريخ

فتتح المجلس الجماعي لمدينة  المتضمنة لجدول االعمال والجدولة الزمنية للجلسات، ا  1170  تحت عدد  2016يناير  

على الساعة   2016فبراير      04بجلسة اولى عقدها يوم  الخميس    2016مراكش اشغال دورته العادية لشهر  فبراير  

العاشرة و خمسون دقيقة  صباحا بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة 

س الجماعي لمدينة مراكش وبمحضر السيد هشام عزمي  رئيس  الملحقة  السيد محمد العربي بلقائد رئيس المجل

االدارية الحي العسكري ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد المذكور موطاعي رئيس قسم الجماعات 

 المحلية بالنيابة بالوالية . 

 :     جماعة مراكش بصفة استشارية الســادةحضـر من  اطـر  -

 المدير العام  للمصالح  :  الكريم الخطيبعبد 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق :   عبد الغني اوشن

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 ة  رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلي :   عبد االله روحني 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :    محمد ارفا

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم اعمال اللجـــن  :   سعيد الكرس

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة :   محمد الشرقاوي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  ريعبد العزيز االم 

 الشغل بالنيابة  وإنعاشرئيس قسم التنمية االقتصادية  :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 

 

 :استشارية السادة الخارجية بصفةشارك من المصالح  -

 

 لوزارة الصحة  المدير الجهوي  :   خالد الزنجاري

 المندوب االقليمي لوزارة الصحة  :       عمر صباني           

 الجامعي بمراكش عن المركز االستشفائي   :   ابراهيم باكوش 

 مدير شركة العمران مراكش  :   رضوان الزيتوني 

 مدير الوكالة الحضرية بمراكش  :  لمومن بلقاسمي عبد ا

 عن الوكالة الحضرية بمراكش  :   سعيد بلكادة

 عن مديرية السكنى وسياسة المدينة  :   رشيد غيتي 
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 عضوا 86  : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

65 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقايد 1

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خذجية الفضي 7

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 8

 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائبة الثامنة  أمال ميصرة 9

 النائبة التاسعة لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 10

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "       "          "    عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " توفيق بلوجور 15

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 16

 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " حممد الزراف 19

 "        "          "   عبد االله الغلف 20

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 21

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 22

 "          "          " امحد حمفوظ 23

 "          "          " عبد اهلل األمكاري 24

 "          "          " سفيان بنخاليت 25

 "          "          " الدمناتيعبد اجمليد  26

 "          "          " خليل بوحلسن 27

 "          "          " محيد خورزك 28

 "          "          " حممد بنبال 29

 "          "          " أمحد عبيلة 30

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 31

 "          "    "       حسن بباوي 32

 "          "          " إشراق البويسفي 33

 "          "          " مريم خاي 34

 "          "          " حممد لكبار 35
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 "          "          " السعيد ايت احملجوب 36

 "          "          " عبد اجمليد بناني 37

 "          "      "     عبد العزيز البنني 38

 "          "          " حممد احلر 39

 "          "          " رشيد التمادلي 40

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 41

 "          "          " حممد االدريسي 42

 "          "          " عفيفة الزجناري 43

 "          "          " بنلعروسيحممد  44

 "          "          " حممد باقة 45

 "          "          " عبد الصمد العكاري 46

 "          "          " ابراهيم بوحنش 47

 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 48

 "    "          "       موالي عبد احلفيظ املغراوي 49

 "          "          " احلسني نوار 50

 "          "          " يوسف بن الزاهر 51

 "          "          " حسن اهلواري 52

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 53

 "          "          " موالي البشري طوبا 54

 "        "          "   عبد الغين دريوش 55

 "          "          " خليفة الشحيمي 56

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 57

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 58

 "          "          " حفيظة جمدار 59

 "          "          " حممد ايت الزاوي 60

 "          " "          حليمة باحممد 61

 "          "          " حممد بوغربال 62

 "          "          " فاطمة ملكهون 63

 "          "          " أمحاد أطرحي 64

 "          "          " جويدة العويدي 65
 

 ال احد  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء  -
 

 عضـوا    21 :        الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -

 
 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 1

 عضو اجمللس اجلماعي  عدنان بن عبد اهلل 2

 "          "          " عبد الرمحان وافا 3

 "          "          " حياة املشفوع 4

 "          ""           عبد الصمد العمراني 5
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 "          "          " حممد ايت بويدو 6

 "          "          " زكية ملريين 7

 "          "          " عبد العزيز مروان 8

 "          "          " حبيبة الكرشال 9

 "          "          " محيد الشهواني 10

 "         "          "  املصطفى الشهواني 11

 "          "          " املصطفى الوجداني 12

 "          "          " جنيب رفوش 13

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 14

 "          "          " سعيدة ساللة 15

 "          "          " حممد نكيل 16

 "  "          "         ثورية بوعباد 17

 "          "          " امساعيل امغاري 18

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 19

 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 20

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 21

 

 ال أحــد   : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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 رئيس المجلس الجماعي  محمد العربي بلقائدالسيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 السيد ممثل السلطة المحلية المحترم 

 السادة والسيدات األعضاء المحترمين 

 السادة والسيدات االطر الجماعية

 ممثلي وسائل االعالم والسيداتالسادة 

 أيها الحضور الكريم

، أطلب من السيد خالد الفتاوي  2016  لشهر فبرايرقبل أن نعلن رسميا عن افتتاح هذه الدورة العادية  

كاتب المجلس التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسيدات األعضاء المحترمين المتواجدين بالقاعة للتأكد  

 الدورة.من توفر النصاب القانوني النعقاد هذه 

 المجلس  كاتب الفتاويالسيد خالد  

الفصلين   تهم  التي  الجديدة  القانونية  بالمقتضيات  التذكير  البد من  الرئيس  من   67و    42شكرا سيدي 

الجماعة   مجلس  مداوالت  تكون  لكي  تشترط  االولى  المادة  ان  حيث  بالجماعات  المتعلق  التنظيمي  القانون 

تشترط  الثانية التيصحيحة حضور اكثر من نصف عدد اعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، والمادة 

 متغيبين. عند المناداة على أسماء أعضاء المجلس االعالن عن أسماء األعضاء ال

من السادة    جدد، أطلبلمجلس جديد وبأعضاء    الدورة الثانيةلذلك ومن باب المساعدة ونظرا لكونها  

 والسيدات األعضاء الحاضرين أن يجيبوا بنعم عند سماعهم ألسمائهم حتى نتمكن من ضبط الحضور.  

 رئيس المجلس الجماعي   السيد محمد العربي بلقائد

األعضاء الحاضرين بالقاعة والتأكـد من توفر النصاب القانونـي النعقاد هذه   بعـد المناداة على أسمـاء

انتـداب هذا المجلس والتي جدولتها الزمنية العامة   الدورة الثانيةالجلسـة، أعلـن رسميا عن افتتاح هذه   من 

 كاالتـي: 
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 جمللس مجاعة مراكش 2016اجلدولة الزمنية جللسات الدورة العادية لشهر فرباير 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 االولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس

04/02/2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
الساعة العاشرة  
صباحا بقاعة  
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  

النظام  
 الداخلي 

 

المجلس 1 إطار    الجماعي  اطالع  في  بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  في  المجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  على 
 . المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  106الصالحيات المخولة اليه طبقا للمادة 

   

 
2 

)الوضعية الراهنة واالفاق  اطالع ومناقشة المجلس الجماعي لمدينة مراكش لوضعية القطاع الصحي بمدينة مراكش  
 السيد املندوب االقليمي للصحة والسيد مدير املركز االستشفائي الجامعي(  سيتم استدعاء)                    المستقبلية(.
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بتقارير علما   المجلس  لمدينة   احاطة  والتنمية  التجهيز  لشركة  االداري  المجلس  بحضيرة  الجماعي  المجلس  ممثلي 
 مراكش "افلمار". 
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التفويض لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش في اتخاذ االجراءات المسطرية المبدئية إلبرام اتفاقيات الشراكة مع 
التعاون في  المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات   الطابع االجتماعي واالنساني وجميع انواع اعمال 

 انتظار عرض االتفاقيات على المجلس الجماعي للبث فيها. 

 

 

5 
  و المجلس السيد محمد باقة.والبرمجة تقدم به عضالمالية  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤونالبث في طلب االنتساب الى 
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للمادة   الطبية وفقا  المساعدة  الدائمة لنظام  المحلية  اللجان  المرسوم رقم    12تعيين ممثلين في حظيرة    2.08.177من 
بتاريخ   رقم    2008شتنبر    29الصادر  القانون  من  الثالث  الكتاب  مقتضيات  بتطبيق  بنظام    65.00القاضي  المتعلق 

 نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()                                     المساعدة الطبية كم وقع تغييره وتتميمه.   
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اسفي   مراكش  جهة  ووالية  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  بين  للشراكة  إطار  اتفاقية  على  والموافقة  الدراسة 
مراكشوجماعة مراكش من   لمدينة  المحلي  المستوى  على  الطرقية  بالسالمة  النهوض                                                    .   اجل 

 اكش()نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مر                                                                                                                                                                                 

 

 

8 
العتيقة      بالمدينة  باالنهيار  المهدد  السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  على  والموافقة  الدراسة 

 ومدير الوكالة الحضرية بمراكش( )سيتم استدعاء السادة: املدير الجهوي للسكنى وسياسة املدينة بمراكش، مدير مؤسسة العمران بمراكش         (.2017-2016)الشطر الثالث 

 

 
 

 
الجلسة 
 الثانية 
 
 

 
 

 يوم الخميس

11/02/2016 
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النظام  
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والكهرباء   الماء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  من  كل  تدخل  لبرامج  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  ومناقشة  اطالع 

 بتراب نفوذ جماعة مراكش. والمكتب الوطني للكهرباء 
 بمراكش( استدعاء باستدعاء السيد املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بمراكش والسيد املدير العام للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء )سيتم

 

مع برمجة   2015السنة المالية اطالع المجلس الجماعي على بيان حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم  10

الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 

 

 12.90من القانون    81الموافقة على تعيين شارع محمد الخامس ضمن األمالك العامة الجماعية طبقا لمقتضيات المادة   11
المتعلق بالتعمير. 
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 يوم الخميس

11/02/2016 
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الملك   الى  العام  الجماعي  الملك  من  ممر  المديرية  استخراج  مع  عقارية  معاوضة  موضوع  ليكون  الخاص  الجماعي 
 الجهوية لملك الدولة الخاص يتعلق االمر ب:

التحفيظ عدد    الكتبية موضوع مطلب  بمنطقة  في ملك املجلس الجماعي ملراكش ذات مساحة  21525املمر املتواجد  متر   1758/م 

 مربع بمقاطعة املدينة.

متر مربع    1591/م في ملك الدولة الخاص ذات مساحة 9393قبور الشهداء تعود للصك العقاري عدد  قطعة ارضية مع بناية بمنطقة   

 بمقاطعة املدينة.

 ) نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                      وذلك حسب تقويم لجنة الخبرة في الموضوع.

 

  تدارس امكانية تفويت المحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة المستفيدين منه.  13
 

14 
عملية  من  المستفيدين  لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  المتواجدة  التجارية  المحالت  ايجار  عملية  في  البث 

 اإليجارية.البث في القيمة  الترحيل مع

 

 
15 

متر مربع لفائدة شركة   2419البث في عملية ايجار قطعة ارضية عارية غير محفظة تابعة لجماعة مراكش مساحتها  
وتخصيصها  "سوبراتو تهيئتها  قصد  جليز  مقاطعة  تراب  بنفوذ  القطار  محطة  امام  الثاني  الحسن  بشارع  الكائنة  ر" 

 كموقف للسيارات حافالت النقل العمومي. 

 

 

16 
سنتيار متواجدة بتجزئة   99ار    36مساحتها    T.867/Mإعادة تخصيص بقعة ارضية عارية تنتمي للصك العقاري عدد  

 الشفا بمقاطعة جليز لبناء مسجد.

 

  اعادة تخصيص بقعة ارضية لبناء مسجد بتجزئة رياض القصر ازلي الجنوبي.  17
 

18 
تعديل القرار التنظيمي المتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي لمدينة مراكش على ضوء مالحظات السيد 

 ) نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                               اسفي. والي جهة مراكش  

 

 

19 
تعديل القرار التنظيمي المتعلق باستغالل الملك العام الجماعي لغرض االشهار على ضوء مالحظات السيد والي جهة 

 نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش (  )                                               مراكش اسفي                

 

 
 
 

 
الجلسة 
 الثالثة 

 
 

 
 

 يوم االربعاء

17/02/2016 

 
 

الساعة العاشرة  
صباحا بقاعة  
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 

حسب  
مقتضيات  

النظام  
 الداخلي 

 
20 

اتفاقية   على  والموافقة  الماء الدراسة  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  إشارة  رهن  مراكش  جماعة  وضع  اجل  من  إطار 
لمدينة   العادمة  المياه  معالجة  عن  الناتج  للحمأ  الشمسي  للتجفيف  وحدة  إلنجاز  أرضية  قطعة  بمراكش  والكهرباء 

 ) نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                       .                مراكش

 

الطاقة   21 لتوليد  محطة  بإنشاء  وذلك  مراكش  لمدينة  الحالي  المطرح  بتأهيل  خاصة  اتفاقية  على  والموافقة  الدراسة 
 النفايات. الكهربائية من الغازات المنبعثة من 

 

الدراسة والموافقة على اتفاقية خاصة بالمساهمة في تمويل إنجاز مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها   22
 بمراكش. 

 

رقم   23 ملحق  والموافقة  وتثمين  1الدراسة  طمر  لمركز  المفوض  التدبير  بمدينة   لعقد  لها  والمماثلة  المنزلية  النفايات 

 مراكش ولمركز الفرز و التحويل.

 

 

24 
لعقد التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة   2الدراسة والموافقة على ملحق رقم  

 مراكش ولمركز الفرز والتحويل.
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  تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل االموات المسلمين.  25

  بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى. تعديل كناش التحمالت الخاص  26

  الموافقة على قرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق باإلنارة العمومية.  27

  البث في طريقة تدبير مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث شركة التنمية المحلية. 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 الرابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس

18/02/2016 
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صباحا بقاعة  
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  . BHNSاطالع المجلس على وضعية سير ومآل مشروع النقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  29
 

30 
الدراسة والموافقة على اتفاقية تتعلق بخلق شبكة للمدن المغربية المصنفة تراثا ماديا عالميا من طرف منظمة االمم  

 المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

 

  الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب.  31

  الدراسة والموافقة على الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش.  32
 

33 
الدراسة والموافقة على تجديد اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لمراكش ووالية جهة مراكش أسفي ووالي بنك  

 بناية بنك المغرب بساحة جامع الفنا كمتحف.المغرب حول استغالل 

 

 
34 

اعادة النظر في كناش التحمالت الخاص بتدبير مركز التراث الشفوي والالمادي بساحة جامع الفنا )بنك المغرب سابقا(  
 مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش (  ) نقطة                                     على ضوء مالحظات السيد وزير الداخلية.

 

 

35 
     اعادة النظر في كناش التحمالت الخاص بتدبير ديوان الكتبية على ضوء مالحظات السيد وزير الداخلية.

 ) نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش (                                                                                                                                                                           
 

 
 

36 

القاضي بالموافقة على    2015تصحيح مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش المتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  
عدد   العقاري  للرسم  المنتمية  االرضية  القطعة  فوق  طبقات  على  مبني  السيارات  موقف  مرفق  احداث  م  /7561قرار 

 متر مربع. 5094احة اجمالية  ب متواجد بعرصة المعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش المدينة بمس

 

 
37 

تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث موقف للسيارات مبني على طبقات بعرصة المعاش بملتقى شارع حمان الفطواكي 
العينية  لذلك والحقوق  الالزمتين  القطعتين االرضيتين  الملكية والتخلي عن  المدينة ونزع  الضو بمقاطعة  وطريق دار 

 المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

 

 
38 

المحـدد لنسب وأسعار الضرائب والرسـوم    19/05/2008بتاريخ    6تعديل وتحيين مقتضيات القرار الجبائي المحلي عدد  
 المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه.     والحقوق  والوجيبات

 

 

 مراكش  رئيس مجلس جماعة                              
 محمد العربي بلقائد                        
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 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

 ."مسطرة " االحاطة علما  إطارمن جديد أعطي الكلمة للسيد كاتب المجلس في 

 ب المجلس الجماعي كات السيد خالد الفتاوي

السادة أعضاء المجلس أن  ا المادة التاسعة يمكن للسيدات وخصوصطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي وت

ادراجها في   نقط قصد  باقتراح  نقطة  جدول األعماليتقدموا  ادراج كل  العلم أن رفض  أن   مقترحة ينبغي، مع 

ذلك دون مناقشة مع تدوين هذا طرف المقترح عند افتتاح الدورة وان يبلغ هذا الرفض الى علم الويكون معلال  

 الجلسة.الرفض وجوبا في محضر 
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    :  يليوالمتعلقة بما  2016النقطة األولى من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

الصالحيات    إطار على التقرير االخباري لرئيس املجلس في شأن االعمال التي تم القيام بها في    الجماعي   اطالع املجلس

 . املتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم   106املخولة اليه طبقا للمادة 

 

 رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

للجماعات  التي  جديدة  القانونية  المقتضيات  لل  تطبيقا التنظيمي  القانون  يقدم    حيثسطرها  الرئيس  أن 

 تنا هاته.في المرحلة ما قبل انعقاد دورتقريرا اخباريا عما قامت به الرئاسة والمكتب 

   وعليه، اتقدم اليكم بالتقرير االخباري االتي: 
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من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات والقاضية بتقديم رئيس جملس اجلماعة    106تطبيقا ملقتضيات املادة  

يف   هبا  قام  اليت  االعمال  حول  عادية،  دورة  كل  بداية  عند  للمجلس،  اخباريا  الصالحيات    إطار تقريرا 

يسعدني املخولة   مسامعكم    له،  على  اتلو  ان  االعمال ويشرفين  قامت    جممل  رئاسة    واشرفت اليت  عليها 

 اىل بداية الدورة احلالية وهي كاالتي:   2015لس اجلماعي ابتداء من هناية الدورة العادية لشهر اكتوبر اجمل

من اللقاءات   عقد جمموعةفمنذ انتهاء اشغال الدورة العادية املاضية، تولت رئاسة اجمللس اجلماعي      

 واالستقباالت واالنشطة، أمهها:  

 باملغرب وخارجه.      املشاركة يف تظاهرات ومؤمترات دولية  -

 إلعالن مراكش تراثا عامليا انسانيا.    30ختليد الذكرى   -

 توقيع اتفاقية إحداث شبكة املدن املغربية املصنفة تراثا عامليا.  -

 التوقيع على ميثاق املدن السياحية باملغرب.   -

 ثقافية ورياضية.   أنشطة حضور   -

 القيام بزيارات ميدانية ملتابعة املشاريع واالوراش باملدينة قصد معرفة مآل االشغال هبا.   -

 استقبال العديد من الشخصيات الوطنية والدولية منها:    -

 وفود وطنية واجنبية رمسية.  •

 مستثمرين ورجال اعمال.    •

 رؤساء ومدراء مؤسسات عمومية    •

 مجعيات واحتادات مجعوية.    •

 هيئات نقابية.    •
 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 
 اسفي والية جهة مراكش 
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس 
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اىل  باإلضافة  يف    هذا  صحفية  وندوات  لقاءات  الرأي    إطار عقد  على  اجلماعة  احمللي انفتاح    العام 

اليت    أبرزها  بتاريخ تلك  "   2016يناير    6  انعقدت  عنوان  مراكش،حتت  وأولويات    مدينة  الراهن  الوضع 

خالهلا  املرحلة  مت  الشباك"  عن    اعالن  العراقيل  رفع  من  سيمكن  الكربى  باملشاريع  اخلاص  الوحيد 

 . االستثمار يف املدينة وتبسيط املساطر اإلدارية لفائدة املستثمرين وحتديد مدهتا يف أقل من شهرين 

" اليت ستحتضنها مدينة  22الشروع يف االعداد لقمة املناخ العاملية "كوب  الفرتة هيولعل ما ميز هذه     

شهر نونرب املقبل حبول اهلل، حيث يتم عقد لقاءات واجتماعات شبه يومية على مستوى مجاعة  مراكش خالل  

مراكش او على مستوى الوالية مع خمتلف املتدخلني والفاعلني وحاملي املشاريع وذلك من خالل االعداد  

شأهنا ان تعود بالنفع  شروط النجاح هلذه التظاهرة العاملية خاصة من حيث املشاريع اليت من   وتوفري كلاجليد 

 بعدها.   وما على املدينة وتكون هلا انعكاسات اجيابية خالل القمة  

شاركة رئاسة جملس مجاعة مراكش يف القمة الرابعة للسياحة احلضرية  كما متيزت هذه الفرتة كذلك ب  

، حيث ألقى خالهلا كلمة أكد فيها على أمهية قطاع السياحة  2015دجنرب    15و    14املنعقدة براكش يومي  

الفاعلني   مجيع  مع  والتنسيق  والتعاون  للمسامهة  اجلماعة  استعداد  وكذا  للمدينة،  االقتصادي  النسيج  يف 

 ساتيني الوطنيني والدوليني للدفع بقطاع السياحة أكثر باعتباره قاطرة لالقتصاد احمللي. املؤس 

حبضور وفد حكومي  وتوج اليوم األول من هذا املؤمتر بالتوقيع على ميثاق املدن السياحية املغربية،  

الرتابية واملدن  ممثل من طرف وزارات   الرتاب ورؤساء اجلماعات  السياحة والتعمري وإعداد  الداخلية، 

من   العديد  خالل  من  السياحية  املدن  جاذبية  من  للرفع  طريق  خارطة  امليثاق  هذا  ويعترب  السياحية. 

واملآثر  اإلجراءات هتم تثمني املوارد على إختالف أنواعها واإلهتمام باملوروث الثقايف واحلفاظ على املواقع  

 . إضافة إىل جتويد اخلدمات اليت تقوم هبا اجلماعات الرتابية خاصة يف قطاعات: التارخيية 

 النظافة؛  •

 النقل السياحي ...(؛   )التشوير،تسهيل الولوج واإلستقبال   •

 إستعمال التقنيات اجلديدة يف اإلتصال والتواصل.  •
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بناس          احتفالية  مراكش  ملدينة  اجلماعي  اجمللس  نظم  مراكش  كما  مدينة  لتصنيف  الثالثني  الذكرى  بة 

وكل الناس هلم إليها  حتت شعار "  2015دجنرب   20و    19  -18، وذلك أيام  1985كرتاث عاملي مادي سنة  

واشتياق  جهة  حمبة  والية  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الثقافة،  وزارة  فيهم  با  شركائه  بعية   ،"

 تنسيقية اجلمعيات املهتمة بالرتاث. مراكش آسفي، جملس عمالة مراكش و  

هتم   ملواضيع  تطرقت  علمية  وورشات  لقاءات  معارض،  عدة  تنظيم  االحتفالية  هذه  عرفت  وقد 

 الرتاث واحملافظة عليه وجتربة املدينة واملنظمات الدولية يف هذا اجملال. 

املؤسساتي  والفاعلني  الوزراء  من  عدد  حضرها  اليت  االفتتاحية،  اجللسة  توجت  واملدنيني،  وقد  ني 

اتفاقية ترمي إىل خلق شبكة هلذه   بتوقيع رؤساء اجملالس وممثلي املدن املغربية املصنفة كرتاث عاملي على 

بالرتاث   تعنى  األصيل    املادي، املدن  املغربي  املادي  الرتاث  لتثمني  واملتاحة  املمكنة  الوسائل  خمتلف  عرب 

مجاع  مراكش،  جبماعة  األمر  ويتعلق  عليه  مجاعة  واحملافظة  الرباط،  مجاعة  فاس،  مجاعة  القصبة،  مشور  ة 

 أيت بنحدو(.  أيت زينب )قصر  ومجاعة مجاعة تطوان  مكناس، مجاعة الصويرة، مجاعة اجلديدة،  

هذا وقد اشرفت رئاسة اجمللس اجلماعي على  عدة اجتماعات ملكتب اجمللس، من جهة، تطرقت     

يف  كربى  ملفات  لتدبري  والتحليل  بالتشخيص  وتصحيحه    خالهلا  اداءها  وتقييم   القطاعات  من  العديد 

للتعرف   االدارية  االقسام واملصاحل  برؤساء  اخرى  اجتماعات  ، وكذا  برؤى جديدة   املستقبل  واستشراف 

اكثر على طرق االشتغال يف افق رسم خارطة طريق ادارية وتنظيمية ترقى بستوى االداء تلبية حلاجيات  

املدير   املرتفقني  تقديم   وذلك    ميزها  ممتاز  متصرف  اخلطيب  الكريم  عبد  السيد  باجلماعة   للمصاحل  العام 

 . إلحكام التنسيق بني االقسام   وتطوير االداء االداري للمصاحل يف اطار حكامة ترابية جيدة وحديثة 

جديد، اصدرت رئاسة اجمللس اجلماعي من جديد    اعضاء املكتب من   املهام بني توزيع    إطارويف  

     التفويض للسادة النواب يف بعض اجملاالت على النحو االتي:قرارات  
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 جمال التفويض  املفوض اليه 

 المنازعات القضائية  النائب االول   

 

 

 النائب الثالث   

جماعة   تراب  بنفود  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  وقوف  محطات  إيجار 
 مراكش. 

 رئاسة لجنة طلبات عروض األثمان المتعلقة ب:   -
إيجار محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية الغير مكتراة خالل جلسة  

ا   03/11/2015 يوم  عقدها  المقرر  مراكش  لجماعة  الترابي  دجنبر    07الثنين  بالنفود 

2015. 
 اجملاالت االتية:   املقاطعات يف جمالس    املهام لرؤساء كما مت اصدار قرارات التفويض يف  

 جمال التفويض  املفوض اليه 
 
 
 
 
 

رؤساء جمالس  

املقاطعات  

 اخلمس 

 رخص احتالل الملك المرتبط برخص البناء الداخلة في اختصاص المقاطعات

 .   2رخص المؤسسات المزعجة والملوثة الصنف  -

 رخص الهدم.  -
 شواهد توحيد ترقيم المنازل.  -
 قرارات الهدم للدور اآليلة للسقوط وواجهاتها.  -

الشغل    وإنعاشويجب ان تتضمن لجان المعاينة وجوبا ممثال عن قسم التنمية االقتصادية  
 بجماعة مراكش

 التفويض في المهام الممنوح لرؤساء مجالس المقاطعاتحذف رخص الهدم من قرار  -

مادة    - في  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  المخولة  الصالحيات  ممارسة 
 االنتخابات طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. 

الخاص  - الميدان  في  االدارية  بالشرطة  المتعلقة  الفردية  التدابير  اختصاصات  ة  ممارسة 
المعاينة   لجن  تنظيم  الشكايات،  )معالجة  في  والمتمثلة  العمومية  السكينة  على  بالمحافظة 

 اصدار قرار االعذار، قرار االغالق، وقرار اعادة الفتح(. 
المكتب   اختصاص  من  تظل  التي  والنظافة  الصحة  مجال  االختصاصات  هذه  من  يستثنى 

 الصحة. الجماعي لحفظ 
في   التفويض  هذا  العمل وخصوصا اح  إطاريمارس  بها  الجاري  القانونية  النصوص  ترام 

 . 1980مايو  26الصادر في  2.78.157مقتضيات المرسوم رقم 

  المجال الى يتعين على رئيس مجلس المقاطعة توجيه نسخ من القرارات المتخذة في هذا  
 رئاسة المجلس الجماعي فور تسليمها للمعنيين باألمر. 

وجو المعاينة  لجان  تتضمن  ان  بالموضوع  يجب  المعنية  الجماعية  االقسام  عن  ممثال  با 
 وممثال عن السلطة المحلية. 

 يتعين توجيه تقارير شهرية الى رئاسة المجلس الجماعي حول تدبير المجاالت المفوضة  

رئيس جملس    

 مقاطعة املدينة 

 

اختصاصات يفوض الى السيد يونس بنسليمان رئيس مجلس مقاطعة المدينة في ممارسة  
 التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة االدارية في مجال: 

التراخيص المؤقتة الخاصة بالمرور في اتجاه ساحة جامع الفنا ما بعد الساعة الواحدة بعد  
 الزوال. 
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 اضافة اىل ذلك، مت اصدار قرارات التفويض لبعض موظفي اجلماعة على الشكل االتي: 

 جمال التفويض  املفوض اليه 

 

 السيد عادل الشراط 

 التفويض في االمضاء على الوثائق التالية:  -
الموجهة  *    التجزئة  أو  الترخيص  طلب  موضوع  للملفات  اإلرسال  ورقة 

 الى المصالح الخارجية. 
 * مراسالت االحصائيا ت 

 * المراسالت الموجهة إلى السادة المهندسين )األجوبة عن ملفات البناء( 

 ماكامان السيد حممد امني  
 

 المخالفات المتعلقة بالتعمير التفويض في االمضاء على الوثائق المرتبطة ب
 

 

 مت تبليغها حلضراتكم طبقا للقانون.    اجلماعي، هذه إمجاال خمتلف االعمال اليت قامت واشرفت عليها رئاسة اجمللس  

 

 
 رئيس مجلس جماعة مراكش

 محمد العربي بلقائد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (04/02/2016مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ ملجلس جماعة  2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

17 
 

 

 :   يلي  والمتعلقة بما  2016 الثانية من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبرايرالنقطة 

)الوضعية   مراكش  بمدينة  الصحي  القطاع  لوضعية  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ومناقشة  اطالع 

 الراهنة واالفاق املستقبلية(.

 

   رئيس المجلس الجماعيالسيد محمد العربي بلقائد 

السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة بمراكش و  النقطة قمنا باستدعاء مندوب وزارةلمناقشة هذه  

 . أشكرهم جزيل الشكر على حضورهم والذينالصحة وكذا السيد ممثل مدير المستشفى الجامعي  

لجنة المكلفة بالتعمير  أعطي الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس ال  ،قبل الشروع في مناقشة هذه النقطة  

الجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه و  والسيرالمستدامة    والتنميةة  المدين سياسة  و

 النقطة.
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 2النقطة رقم:         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــــر اجتمـــاع اللجنـــة المكلفــــة بالتعمير 
 وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن 

 
،  2016تحضيـر بعض النقط المقرر ادراجها في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر فبراير    إطـــارفي  

يناير    21ة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن يوم الخميس  ف اجتمعت اللجنة المكل

السيد    2016 برئاسة  الخامس  البلدي محمد  بالقصر  الكبرى  بقاعة االجتماعات  العاشرة صباحا  الساعة  على 

لس الجماعي مع  يتداول بشأنها المجمن المقرر ان    المحاور الكبرى التي لمدارسة   احمد محفوظ رئيس اللجنة 

   في اطار التحضير للنقطة االتية: السيد المندوب االقليمي للصحة ومدير المركز االستشفائي الجامعي بمراكش

اطالع ومناقشة المجلس الجماعي لمدينة مراكش لوضعية القطاع الصحي بمدينة مراكش )الوضعية الراهنة  

 واالفاق المستقبلية( 

 :  حضر من أعضاء اللجنة السادة -

 

 موالي احفيظ قضاوي العباسي، حسن بباوي، توفيق بلوجور . 
 

 :  حضر من أعضاء المجلس الجماعي السادة -

الشحيمي،   خليفـة  نوار،  الحسيـن  تلماضـي،  الهادي  عبد  ميصرة،  أمال  خديجة،  الفضي  البردعي،  عواطف 

الرحيم، ي عبد الحفيظ المغراوي، حسن حفيظة مجدار، عبد الهادي بنعال، عبد الهادي ويسالت، الفيرامي عبد  

 الهواري، المصطفى الوجداني، سفيان بنخالتي. 
 

 شارك من أعضاء المجلس الجماعي السادة : -

 عبد الكريم الخطيب    :  المدير العام للمصالح

 : رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن      رشيد بوزيتي 

 صحة الجماعيالشرقاوي منصف     : المدير رئيس قسم مكتب حفظ ال

 : رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق        عبد الغني أوشن  

 : رئيس قسم اللجنة الدائمة       سعيد الكرس 
 

 حضر ممثلو المصالح الخارجية السادة:  -

 ممثل عن الوكالة الحضرية لمراكش     :  احمد فرجي 

 :  عن مديرية السكن وسياسة المدينة   رشيد غيتر 

 :  عن شركة العمران  فيصل الوافي 

 :  عن شركة العمران  رضوان الزيتوني 

 :  عن قسم التعمير والبيئة بالوالية   قمر التابي 
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وفي   الموضوع،  هذا  اعمال    إطار بخصوص  جدول  في  المدرجة  الدراسة  موضوع  للنقطة  التحضير 

عام من    إطار، وتنظيما لمسطرة التداول، اتفق السادة االعضاء على وضع  2016الدورة العادية لشهر فبراير  

 جاءت محاوره كاالتي:  وضعية القطاع الصحي بمدينة مراكشخالله ستتم مناقشة 

 بي لجماعة مراكش. الخريطة الصحية على مستوى النفوذ الترا 

 مخطط عرض العالجات وقاعدة بيانات عرض العالجات الصحية.  

 المخطط الجماعي للتنمية السابق.    إطار تقييم البرنامج والمشاريع المضمنة في  

تقوية    المتعلقة بمشروع مستوى تقدم المشاريع واالنشطة والعمليات التي تشملها االتفاقية الفرعية   

الخ  وتحسين الى  في  الولوج  المندرجة  مراكش  بمدينة  الصحية  ...     إطار دمات  "مراكش  برنامج 

 مستشفى بالمحاميد وسيدي يوسف بن علي.  " خصوصاالحاضرة المتجددة

مدى جودة المنظومة العالجية بين الخدمات الطبية المقدمة والقدرة االيوائية للمستويات االستشفائية   

)الم مراكش  بمدينة  قانونيا  المصنفة  والثاني:  الثالثة  االول  الصحية  ستوى  والمراكز  المستوصفات 

 (. االستشفائي الجامعيالمركز والمستشفيات، المستوى الثالث: 

محمد    الجامعي  االستشفائي  والمركز  الصحة  ووزارة  الجماعي  الصحي  المكتب  بين  الشراكة  تفعيل 

 السادس.

االختصاص في معاينة الوفيات  تدعيم طاقم الجماعة على مستوى الطب الشرعي والممرضون ذووا   

 بالنظر للخصاص الموجود. 

 مع القطاع الخاص بخصوص مستودع حفظ الجثث الجديد.   تقنية وتدبيرية تقديم تصورات  

على    النقاش  وتوسيع  فتح  انتظار  في  االستئناس  سبيل  على  المحاور  هذه  حددت  قد  اللجنة  تكون  وبذلك 

 مستوى المجلس الجماعي. 

 

 سع النظر ولمجلسكم الموقر وا 

 رئيس اللجنة   

 احمد محفوظ              

 

 

 



   (04/02/2016مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ ملجلس جماعة  2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

21 
 

 

 رئيس المجلس الجماعي   السيد محمد العربي بلقائد

التوضيحات بخصوص   المزيد من  لتقديم  بالجهة  الصحة  المسؤولين على  للسادة  الكلمة  اآلن أعطي 

 الموضوع. هذا 

 المندوب الجهوي لوزارة الصحة  خالد الزنجاريالسيد 

فهناك مجموعة من السادة االعضاء  ،  د التواصل معكمفي البداية أشكركم على الدعوة المباركة قص

 اليوم.  أعرفها منذ سنوات، لذلك فأنا جد سعيد بلقائي معكمالتي تعرفني و

كذا المنتخبون على الثقة  ير وكذلك أهنئ جميع أعضاء المجلس سواء السيد العمدة أو المكتب المس

التي حصلوا عليها من المواطنين المراكشيين وما هذه اال بداية سفر في الزمن معكم حيث نتمنى أن نكون 

 ظنكم. عند حسن 

شكل وذلك بوضعكم النقط التي  سبة لتناول هذا الموضوع فقد سهلتم علينا طريقة العمل من حيث البالن

 . سيكون غنيا عرض متواضع أمام قيمة الحضور وأظن النقاش من بعد هو الذي  بإعداد، لقد قمنا سنتناولها

م هو  الذي  الصباني  عمر  الدكتور  لكم  سيقدم  واآلن  مراكش  بمدينة  الصحة  وزارة  المسؤول  ندوب 

المباشر على المنظومة الصحية بهذه المدينة، كما ال يجب أن ننسى أن األستاذ النجمي هشام مدير المركز  

ا الجامعي يعتذر عن  الوطن اآلن واالستشفائي  لتواجده خارج  أننا  لحضور  العلم  ينوب عنه مع  قد كلف من 

كما  ن الخدمات المقدمة للمواطنين وسيذلك بغية تحونشتغل جميعا بشكل تشاركي في اطار مشروع جد مهم  

و و  الثالث  المستوى  نمثل  فإننا  العرض  في  يخص  سيأتي  فيما  والثاني  األول  المستوى  تشكل  الصحة  زارة 

السالسة و نتفق معهم  ، لذلك فنحن محظوظين لكوننا نشتغل مع فريق المستشفى الجامعي بنوع من  الخدمات

التخطيط وفي  النظرة  بتصور  في  جئنا  اننا  عن ،  لكم  سأتحدث  مقبلة  فرصة  في  أنني  على  للتحويل  قابل 

 الخريطة الصحية التي أضحت الوسيلة الوحيدة للتخطيط في المنظومة الصحية . 

الكلمة للدكتور عمر الصباني ثم بعد ذلك سيتدخل السيد ممثل السيد مدير    وأتركفي األخير أشكركم  

 بمقترحاتكم. نرحب   ونحنالمستشفى الجامعي 

 المندوب االقليمي لوزارة الصحة  مر الصبانيالسيد ع
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   رئيس المجلس الجماعيالسيد محمد العربي بلقائد 

 أعطي الكلمة للسيد ابراهيم باكوش ممثل السيد مدير المستشفى الجامعي محمد السادس . 

 عن المستشفى الجامعي محمد السادس  السيد ابراهيم باكوش

ل بداية  هذه  تكون  أن  و  الضيافة  حسن  على  لمراكش  الجماعي  المجلس  أشكر  البداية  قاءات  في 

، كذلك أشكر السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة على العرض  تواصلية لحل كل المشاكل في القطاع الصحي

 الشامل للوضع الصحي . 

و قبل كل شيء خدمات المستوى القانوني    ان المركز االستشفائي هو مركز جامعي وظيفته هي أوال

ات  العملي، فهو أول مركز أجرى العديد من  مكانا رياديا على المستوى الوطني، كما يحتل  الصحي الذي يمثله

 غيرها و العرض الذي تقدم به المدير الجهوي للصحة كان شامال . كزراعة النخاع الشوكي و

   رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد

 . أفتح باب النقاش حول هذه النقطة  ،أشكر األخوة على التدخالت، وبعد العرض الذي تقدمت به اللجنة

 المجلس الجماعي عضو  السيدة جويدة العويدي

ما أجده    على انه   أثناء الحراسة الليلية  مكان العمل أتواجد بنفسي في  بصفتي دكتورة في الصيدلة و

غريبا هو أنه قد يأتي عندي مريض في الثانية صباحا لتزويده بأدوية ال توجد حتى عند المستشفى الجامعي  

الصيدلياتف تتواجد عند  أن  الجامعباألحرى  المستشفى  فدواء  بعض  ،  نجده عند  بل  المرضى  الى  ي ال يصل 

الذين يحصلون عليه من بعض الممرض بين ين  الناس  أمر غريب يقتضي    وهوهم  كنوع من االكراميات فيما 

 . المتابعة

بعد  لت بالسيد المدير الجهوي للصحة وقد سبق لي أن اتصك ليست هناك صفقة لتوفير األمن وكذل

، فعلى سبيل المثال فان دكتورة في النخيل  األعوان لكي يسهروا على النظام  تواجدي في الملحقة قمنا بإرسال

   .بالضرب من قبل أحد األشخاص بواسطة كرسي تعرضت لهجوم  

هو أمر غير مقبول  تصل الى ستة أشهر و  السكانير" فان المواعيد التي تعطى للمرضى قد   " كذلك فيما يخص  

 أخرى. االتاذ البد من اضافة 

فيما المكلفة    يخص   أما  اللجن  تعمل  كيف  أتساءل  "الراميد"  أقدم  نظام  أن  يمكنني  اذ  درهما    50به 

   المعاينة.وفي ظل غياب لجن للتتبع  أحصل على بطاقة "الرميد" و

بخصوص البناية التي يتواجد بها مركز الترويض الوحيد المتواجد بمدينة مراكش فانه ال يتوفر على  

المصعد ال يعمل  كما أنه يتواجد بالطابق الخامس والمقعدين  م المرضى ومع العلم أن من يلجه هالولوجيات  

   السفلي.كان من األجدر أن يتواجد هذا المركز بالطابق و

 كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي

انه    وأظن غيرة  قدم لها خدمات صحية كثيرة ولديه  المدينة و  أشكر الدكتور الزنجارى ألنه ابن هذه 

مهمة للمجلس الجماعي في اطار شراكة حقيقية بين المسؤولين عن الصحة و بين سيقدم خدمات كثيرة و

 أكثر. المجلس الجماعي الحالي و ذلك من خالل عقد لقاءات دورية لكي نتقدم 
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يتعلق   الطبيةفيما  التخلي    نريد،  بالنفايات  يتم  كيف  النفايات  عن  معرفة  من  هناك  ومجموعة  هل 

م عشوائي سياسة  هو  معها  التعامل  أن  أم  االطار  هذا  في  صحية    .عينة  أضرار  عنه  تترتب  قد  الذي  األمر 

ألن األمر يتعلق  بناء عليه فنحن ننتظر بخصوص هذا الموضوع أجوبة حاسمة  ، وخصوصا بالنسبة لألطفال

 . بالصحة الجماعية 

الخر نيفيما يخص  التي  القرب  مركز  فمثال  الصحي  التوزيع  أو  الصحية  " سيدي  طة  توفر عليه في 

عمارة" في "حي السالم" فانه لحد اآلن هو مغلق نظرا لتواجده أمام سوق معين مما يتسبب في ضغط كبير  

فساكنة حي السالم تكون مضطرة الى الذهاب الى  المتواجد ب "جنان العافية ".  على مستوى مركز القرب  

نتساءل   وبالتالي، ويقدمون خدمات كبيرةباء أكفاء م أطتي ال تتوفر سوى على مركز وحيد يض جنان العافية ال

 سيدي عمارة" ألن بناءه اكتمل. لماذا ال يتم فتح مر كز " 

 نائبة رئيس المجلس الجماعي السيدة خديجة فضي 

القيم وأشكر   المندوب على العرض  وضع الصحة على الصعيد الوطني ،  في الحقيقة هذا هو  السيد 

أريد  و البداية  الفي  فهناك  االشارة  مهمة  اشكالية  و  37ى  حضري  يناهز  مركز  لما  واحد     55أو    44طبيب 

 هو وضع غير مقبول . وي اليوم  ف مريض 

تهم   الثانية  االقليميةاالشكالية  اغالق  المراكز  تم  فقد  طفيل"    3،  "ابن  بينها  من  مستشفيات 

كان   النمو الديموغرافي المتزايد و  ية حتى لو تم احداث ثالث مستشفيات أخرى فهي فقط لتغطو"األنطاكي" و

في    باألحرى االحتفاظ بالمستشفيات االقليمية األخرى الى جانب المستشفيات الجديدة لتغطية النقص الحاصل 

 ، لذلك البد من اعادة النظر في هذا الموضوع الذي أثرته لما يزيد عن عشر سنوات . هذا القطاع

ينص المدنية  الحالة  يهم  الذي  القانون  طبيب    ان  بواسطة  تتم  الوفاة  حالة  في  المعاينة  أن  أو  على 

 . نة، لذلك أال يمكن لممرضي مستشفيات القرب أن يقوموا بالمعايممرض

، فبالنسبة للمواليد الذين  به هو أن تكون هناك مراقبة و دعمفان ما نطل  ،فيما يخص مراقبي الصحة   

إلجراء  المستوصفات  بزيارة  يقومون  هل  بالمنازل  و  يولدون  اعطاءنا التلقيح  فيمكنكم  كذلك  األمر  كان  اذا 

 الشهادة المتعلقة بالسن . 

 بخصوص الحالة الوبائية فالهدف منها هو توجيه المراقبة . 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الواحد الشافقي 

بأر به  تقدم  الذي  العرض  على  للصحة  الجهوي  المدير  السيد  المهمةنشكر  ودالالته  ما قامه  لكن   ،  

الصحيةأث المراكز  من  وحاجياتها  الساكنة  عدد  تصنيف  هو  الى  ارني  ننتمي  فنحن  هي    مقاطعة،  و  المنارة 

المراكز الصحية هي مركزة    اكبر عدد من المواطنين غير ان  ألف كيلومتر مربع و   86شاسعة تضم    مقاطعة

العتيقةفي من المدينة  المنارة هطقة كليز ومنطقة  السيد العمدة  الناحية الصحية وي فقيرة جدا من  ، فمنطقة 

بحسب التصنيف الذي د فيها بحكم قربه من الساكنة، ومتواجلوضع فهو منتخب في هذه الدائرة ويعرف هذا ا

تقدم به السيد المندوب الجهوي للصحة تقتضي توفير ثالث مستشفيات على أساس مستشفى لكل سبعين ألف  

 نسمة . 

  س الجماعيرئيس المجل السيد محمد العربي بلقائد 

 . ألف نسمة و هو ما يقتضي توفير ست مستشفيات  450ان منطقة المنارة تضم  
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 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي

ات متعددة  عليه فان هذه المنطقة هي في حاجة الى ست مستشفيأشكر السيد الرئيس على التدخل، و

، لذلك فأنا أرى أننا في حاجة  ية التي تقدم للمواطنيندمات الطب، فرقي األمة يقاس بمستوى الخاالختصاصات

 الى مستشفى متعدد االختصاصات بمنطقة المنارة . 

 عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش 

 : دث عن االشكاالت المهمة التالية سأتحشكر السيد المدير الجهوي للصحو والسيد مندوب الصحة وأ

فان   الجامعي  للمستشفى  مستبالنسبة  فيها  أقيم  التي  الوحيدة  هي  مراكش  على  مدينة  جامعي  شفى 

تتوفر على جميع  ، فالمدن مثل فاس و وجدة تتوفر على مستشفيات جامعية جديدة  أنقاض مستشفى سابق

 . المعايير الالزمة 

بالرغم من أنه يهم وزارة الصحة و   يعرف صعوبات ، فان هذا الملف فيما يتعلق بكلية الطب والصيدلة

بية في المنطقة  عن المركز االستشفائي الجامعي و كذلك لطاقتها االستيعا  لبعد الكليةالتعليم العالي أوال    وزارة 

 . التي تتواجد فيها 

هذا  التي ال يتواجد فيها األطباء و، فان هناك عددا من المراكز  لنسبة للتأطير في المراكز الصحيةبا

  ، لتي تبنيها الوزارة و تبقى مغلقةمرتبط بالمراكز الصحية امشكل مرتبط بالموارد البشرية و االشكال األكبر  

" هناك مركز صحي مغلق لمدة  يطرح خصوصا في الملحقة االدارية " االزدهار" ففي " دوار السراغنة  و

فهذا األخير يعاني من الضغط و أتساءل    " بط ب "المركز الجهوي لتحاقن الدمناك اشكال آخر مرت طويلة، و  

 . إلحداث مراكز اقليمية أو تقوية المراكز على مستوى المدينةهل هناك تفكير 

و    بالدم،  التبرع  في  الراغبين  المواطنين  لتعبئة  التواصل  اليات  غياب  الى  االشارة  اود  ثة  دحاكما 

من   غفيرة  أعداد  فان  التبرع  دعوة  جهت  و  فحينما  ذلك  على  دليل  خير   " تيشكا   " في  وقعت  التي  السير 

 ب . المواطنين لبو الطل

 نائب رئيس المجلس الجماعي  السيد )ي( الحسن المنادي

بأن الصحة  حينما نتحدث عن قطاع الصحة بمراكش فانه ليست لدينا تلك النظرة السوداوية و القول  

 : الحظاتي ستكون على الشكل التالي عليه فان ممنعدمة  لكن هناك خصاص، و

 67هناك اختالل في توزيع الموارد في المراكز الصحية ، فعلى مستوى مقاطعة النخيل فاننا نتحدث عن    –  1

يتحمل أعباء جماعة   التونسي "  دار  المركز الصحي "  زيادة عن أن  بثالث مراكز صحية  متر مربع  كيلوا 

يعرفون ذلك، وهذاالويدان "   "  الصحة  السادة ممثلي  الم  و  الى كون  يرجع  يتوفر على  األمر  ركز الصحي 

للتنمية البشرية "  المبادرة الوطنية  لكن هناك غياب    جهاز التصوير باألشعة الذي منح في اطار برنامج " 

 من شأنها تسهيل االستفادة من هذا الجهاز .  يلألليات الت

المس  -2 ننسى أن هناك  االقليمي دون أن  المستشفى  الجامعي هو غياب  المستشفى  يثقل كاهل  ما  تشفى  ان 

 االقليمي "المحاميد " و "سيدي يوسف بن علي " لكن مقاطعة النخيل هي مقصية في هذا االطار . 
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، حيز الوجود لكن مع ايقاف التنفيذ ، فان الدولة بدلت مجهودا الخراجها الى  فيما يتعلق ببطاقة الرميد  –  3

، أبدى مالحظات في هذا الخصوص  اباتفهناك بطء في المساطر و بالنسبة لألدوية فان المجلس األعلى للحس

فهذه   المستشفى  األدوية في صيدلية  تتواجد هذه  أن  دون  لكن  األدوية  مبالغ مهمة في شراء  حيث تصرف 

بحالة  ، أما مستشفى األم و الطفل فال تستقبل المرضى اال اذا تعلق األمر  األدوية تخضع للمحاباة و غيرها

ستشفى الجامعي و السيد نجمي غير موجود و السيد حريف كان ، لذلك حبذا لو حضر معنا مدير الممستعجلة

اال المجلس  معنا  حضر  من  و  عايشناه  الوضع  هذا  و  المجالس  في  الحضور  عن  للمستشفى  يترفع  داري 

ذلك يعرف  ف  الجامعي  بالمستشفى    %  75،  عالقة  لها  المراكشي  المواطن  منها  يعاني  التي  المشاكل  من 

 الجامعي . 

  المركز الصحي " دار التونسي " و  البشرية فان من حصل على التقاعد ال يتم تعويضه  بالنسبة للموارد   -4

 خير مثال.  

بالنسبة لشركة الحراسة التي يتم التعاقد معها في المستشفى الجامعي تصدر عنهم تصرفات غير الئقة في    -5

 عة من الدخول . تعاملهم مع المواطنين بل أكثر من ذلك يمنعون سيارات االسعاف التابعة للجما

  عضو المجلس الجماعي السيد محمد بن بال

 . مباشرة   ان قطاع الصحة هو قطاع حيوي مرتبط بصحة المواطنين

حينم طفيل  ابن  لمستعجالت  مكان  بالنسبة  كل  في  فالمرضى  حرب،  ساحة  في  فكأننا  اليها  ندخل  ا 

 األطباء قليلون و مدة االنتظار طويلة . و

فيما يتعلق بالصحة المدرسية لماذا ال يتم تنظيم قوافل طبية بالمؤسسات الدراسية بغرض الحد من  

   األمراض في مهدها . 

ع مما يشكل  ، نجد أن المختلين عقليا ينتشرون بالشواربخصوص مستشفى األمراض " مرشيش " 

م ال يبقون كثيرا  فانه  لهم،ويتم ادخا  حينما نتصل بالمركز بخصوص هؤالء المرضى خطرا على المواطنين و

، لذلك البد أن تكون هناك معالجة نفسية  ما يعودون الى الشارع ومضايقة المواطنينسرعان  في المستشفى و

فيما يهم مستوصف " حي أكيوض " فانه يستقبل    أن يبقوا في المستشفى لمدة معينة.لهؤالء المرضى و  

مما ات التي يقدمها خصوص فيما يتعلق بتلقيح األطفال  الكثير من المرضى مما أدى الى تدني مستوى الخدم

بناء مستشفى آخر سواء في  الى نقص في األدوية مما يتطلب وبإلحاح    ، باإلضافة يتسبب في معاناة األمهات

 منطقة " ايسيل " أو " سيدي عباد " أو "دوار السراغنة " لتخفيض الضغط على هذه المنطقة . 

   عضو المجلس الجماعي يسي السيدة أمينة العمراني االدر 

، لكن هناك  لتي تتوفر لديكم في هذا المجالاالرادة القوية اقدر المجهودات التي تقومون بها ونحن ن 

ألف نسمة و ال تتوفر على أي مركز صحي و تضم    17تضم  مقاطعة المنارة وهي " أسكجور "  منطقة في  

بقع بينها  من  و  صحية  مراكز  لبناء  مخصصة  أرضية  بقع  متواجثالث  االدارية  ة  الملحقة  من  بالقرب  دة 

تمت  "   " و أسكجور  مركزا صحيا  لتكون  تحل  برمجتها  أن  شأنها  من  و  استراتيجية  منطقة  في  تتواجد  هي 

، لذلك نتمنى أن تتم برمجة هذه  كز الصحي المتواجد ب "المحاميد " المشكل ألن المرضى يلجؤون الى المر

   المشكل لساكنة "أسكجور " . البقعة قصد بناء مركز صحي و حل 
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  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

هم مفوضون  أطباء وممرضين وصيادلة ومن حظنا في هذا المجلس أن من بين األعضاء المحترمين  

   لكي يقدموا أية مساعدة أو أية اتفاقية مع الجهات الصحية . 

  عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف

، و تعقيبا على العرض الذي تقدم به السيد المندوب  ان قطاع الصحة يطرح مجموعة من االشكاليات

المرت التفاوتات  من  مجموعة  هناك  مدينة فان  في  الصحي  بالعرض  المعروفة  مراكش  بطة  األخيرة  فهذه   ،

ى الثالث فان مجموعة من السكان تفتقر للخدمات  الستشفائي الجامعي يغطي الجنوب ويمثل المستوبالمركز ا

سكجور " التابعة  السيدة العضوة المحترمة ذكرت منطقة " أوالصحية األساسية التي تمثل المستوى األول  

، لكن من العيب في مدينة  هوي والمدير االقليمي تعيينهماالمدير الج، فنحن نبارك للسيدين   لمقاطعة المنارة

هذا االشكال ال  ية، والمدينة العالمية أال يستفيد قاطنوها من الخدمات الصحراكش المدينة السياحية بامتياز وم

 يعود الى السيدين المديرين و انما يرجع الى تراكم و نأمل فيهما خيرا لحل هذه المشاكل . 

البشريةبالنسب للموارد  المة  هذه  توزيع  في  بالتفاوت  مرتبط  اشكال  هناك  فان  المراكز  ،  في  وارد 

األساسية على  الصحية  يتوفر  مركز صحي  هناك  أن  يعقل  ال  كما  مقفلمم   20،  آخر  ومركز  فالنساء  رض   ،

رن اللجوء الى المركز الصحي " أزلي " و الحال أن هناك  منطقة " ايزيكي " يضطر يقطن  الحوامل اللواتي  

ثالث مراكز صحية في منطقة " المسيرة "، لذلك أناشدكم سيدي المدير رأفة بهذه الساكنة و باألطر الصحية  

 التي تعيش الويالت . 

حيطة بمدينة مراكش  المركز االستشفائي الجامعي هو المستوى الثالث و يستقبل مرضى المناطق الم 

تقفل على  و بمدينة مراكش  المستعجالت  بهدف اجراء كشوفات طبية متخصصة في حين أن  بالجنوب  حتى 

 الساعة الرابعة . 

بالنسبة لمستشفى " ابن زهر " فان هناك مجموعة من األطباء الجراحين الذين تم تعيينهم و أتمنى     

متهالكة و أتساءل هل هناك تصور    مستشفى األنطاكي فان بنايته ن تكون هيكلته مستشفى طبي جراحي اما  أ

 بشأنه ؟ 

أم ألن  خيرا  أستبشر  و انني  االشتغال  ويريدون  اصالحي  نفس  لديهما  مسيرين  جهتنا  امنا  من  نحن 

 مستعدون للتعاون معهم قصد ايجاد الحلول . 

 عضو المجلس الجماعي   السيد السعيد أيت المحجوب

كمنطق المناطق  بعض  في  المستوصفات  بعض  غياب  اطار  أحياء  في  تشمل عدة  التي   " ايسيل   " ة 

ات " من أجل استغاللها كمستوصف إلسداء الخدمات  ية " العمران" الموجودة ب "الرويض نقترح تفويت بنا

 الصحية لساكنة المنطقة . 

بخصوص مستوصف " دوار السراغنة " فقد انتهت فيه األشغال مند سنة و النصف سنة و هو ال  

منط مغلقا مما جعل سكان  في عدة مشاكل صحية  يزال  يتخبطون   " االزدهار   " يبلغ عدد  وقة  اذ  اجتماعية 

أكثر من   المنطقة  يقا  30سكان هذه  المادية ضعيفة، وألف نسمة منها ما  الثلثين حالتهم  يريدون رب  عندما 

كيلومترا على األرجل ذهابا و ايابا و يتعرضون لإلهانات من طرف موظفي    20تلقيح أبناءهم يقطعون مسافة  

فمند ستة أشهر أحتج السكان و قلنا لهم أنه في ظرف أربعة أشهر سيفتح المستوصف الجديد    .المستوصف 
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توقيع و اتصلنا بالسيد مندوب الصحة و وعدنا أنه في ظرف شهرين سيتم حل المشكل    900أبوابه و جمعنا  

صلنا به بعد ذلك و قال لنا أن األطر غير موجودة و أنه بعد ثالثة أشهر سيتم حل هذا المشكل و بعد  ثم ات

من  عدنا بحل المشكل بحلول شهر يناير، و شهرين احتج السكان و عاودنا االتصال بمندوب الصحة القديم و و

وف لن أقنعهم بذلك، فالمستوصف  ن سهذا المنبر أقول أنني أقنعت السكان عدة مرات بعدم االحتجاج و أنا اآل

موجود و يستفيدون ال من  هو  لم  المواطنين  أن  الحال  و  مالعب  أنقاض  بناءه على  تم  أنه  العلم  مع  جاهز 

 الملعب و ال من المستوصف . 

بالنسبة لمستشفى " ابن طفيل " يطلبون اجراء نسخة من شهادة الرميد و أتساءل لماذا ال يتم توفير  

تشفى تخفيفا من معاناة المرضى و مرافقيهم ، أما األمن الخاص الموجود بعين المكان  هذه الخدمة في المس

   فالبد من اعادة تكوينهم ألنهم ال يحسنون معاملة المواطنين .

 عضو المجلس الجماعي    السيد عبد الغني الدريوش

رر الكالم الذي لكي نكون صرحاء سنك   الي : ما الذي تغير مند سنوات ؟  سأبدأ مداخلتي بالسؤال الت

أخص  لكن لألسف لم تتغير اال قليال و  سبق أن طرحناه مند سنوات على السادة المدراء و انتظرنا تغير األمور

ل  فحينما أطرح هذه المشاك تم تعويض األطر الطبية المتقاعدة،  بالذكر مقاطعة سيدي يوسف بن علي حيث ال ي 

و أن ننقل  أن أطرحها حتي أزيل المسؤولية عن عاتقي    و لكن ال بد لي فأنا أعرف انكم ال تستطيعون حلها  

الساكنة هموم  و،  لكم  اضافتها،  يمكنكم  ال  الطبية  فان فاألطر  لألدوية  تقوم    بالنسبة  المستوصفات  بعض 

وجودها عدم  يدعون  اآلخر  والبعض  نصف  بتوزيعها  فهي  المواطنين  مع  المعاملة  تحسين  من  البد  كذلك   ،

 العالج . 

قد تم تخصيص بقعة  ، فانه كان  ما يسمى ب" دوار الظالم " سابقا  الجديد " أوبالنسبة ل " الحي  

الخوارزمي " لبناء مستوصف و  ثانوية   الى جانب "  بقعة  اتفقتم في اطار محضر على تحويل  كنتم قد  قد 

 " بين  بين  ثانوية    " و  ان    سابقا  على  ؟  المشروع  هذا  مآل  عن  على  أتساءل  سوى  يتوفر  ال  الحي  هذا 

واحد تقصده جميع الدواوير التي تم ترحيلها في منطقة سيدي يوسف بن علي ك " تراب المعدن    مستوصف 

ن أن يتم احداث مرافق اجتماعية وصحية  " و " بن عقيل " و غيرها الذين تم ترحيلهم الى الحي الجديد دو

و الساعجديدة،  في  يحضر  أن  عليه  يجب  المستوصف  سيزور  الذي  المواطن  فان  مبالغة  السادسة  بدون  ة 

فالمست تأخر  أنه  بدعوى  يتم استقبال أحد  الثامنة ال  الساعة  فحينما تصل  الفترة  صباحا  وصف ال يشتغل في 

ت أتمنى أن يعاين السيد المدير والسيد  كنو، فتغيير هذا الواقع ال يتطلب أمواال و انما الجرأة و القوة المسائية

لمشتغلين بالمستوصفات  ، أما مشاكل اعاني منها المواطنونمشاكل التي ي، هذا بالنسبة للالمندوب هذا الوضع

غيرها  يمة لالشتغال كانعدام المكيفات وممرضين فتتمثل بالخصوص في عدم توفر الظروف السلمن أطباء و 

 لذلك ألتمس منكم تحسين ظروف اشتغال هؤالء الموظفين لكي يكون عطاءهم أكبر . 

األمن الخاص مما يعرض المشتغلين بها لالعتداءات على غرار  ان بعض المستوصفات ال تتوفر على  

ما وقع في مستوصف الشهداء " ب " الحي الجديد " أما في المستوصفات األخرى فان األمن الخاص هو  

مواصفات    الخاص  اآلمر و الناهي كحالة "مستشفى ابن طفيل" ، لذلك ال بد أن تتوفر في العاملين في األمن 

   .  تليق بهذا القطاع

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

من باب الحفاظ ورات األخرى سنكون مع مصالح أخرى، لكن وفي الداليوم نحن مع قطاع الصحة و 

اللياقة   من  قدر  والموظفينعلى  المسؤولين  مخاطبة  ينفي  لكن  بواجبهم  يقومون  أنهم  صحيح  أن  ،  بغي 
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م بعض األعضاء المحترمين بنوع من الحدة فذلك راجع الى احساسهم  ، و اذا تكلنخاطبهم بما يليق بمقامهم

 بمعاناة الساكنة . 

  نائب رئيس المجلس الجماعي السيد أحمد المتصدق

و مختصرا  وسأسأكون  الطبية  النفايات  موضوع  عن  ابن  تحدث   " مستشفى  في  يقع  الذي  االشكال 

عمال  الجماعة لالستمرار في هذا الوضع و  ناك رفض من ، فهذا االشكال حررت بشأنه محاضر و كان ه ر" زه

الد في  اشكال  لديهم  أمر  النظافة  وهو  الطبية  النفايات  يجدون  حيث  المغامرة  خول  يرفضون  ألنهم  عادي 

بحياتهم و وقع االشكال و تراكمت أكوام من النفايات و اضطررنا من جديد أن نتجاوز لكن على أساس أن  

 بين عمال النظافة . يد بين المستشفى و قع الحرج من جديحل االشكال حتى ال ي

هو حدث عالمي ثم قمة عربية قريبة في شهر  " و   22نحن نستقبل تحديا كبيرا مرتبطا ب " كوب  و

يجب أن تواكب هذه التحديات و أن تتحرك بوضع برامج لتجديد    أبريل فان مراكش ستكون واجهة و الصحة

مجموعة من المستوصفات و ايجاد خدمات من النوع الجيد مما ستترتب عنه آثار ايجابية على الصحة بشكل  

 .عام

  عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

تم التي  و  الطريقة  موروثة،  هي  المستوصفات  احداث  نعيدبها  أن  اعادة    يجب  كيفية  في  التفكير 

و لكنهم ال االحداث،  العتيقة  بالمدينة  المستوصف  أناس يسكنون بجوار  يستطيعون    شخصيا أعرف أن هناك 

عدم اتباع لذلك البد أن تكون هناك ليونة و  ،بعيد  يضطرون الى الذهاب الى مستوصفاالستفادة من خدماته و

 ، اذ يجب تقريب الصحة من المواطن . قسيم االداري الذي تعتمده السلطةالت

أتساءل هل مدينة مراكش تخصص ميزانية جيدة  همة للوقاية وان الدول المتقدمة تخصص ميزانية م

 للوقاية ؟ اذ ال صحة بدون وقاية . 

التجزهن أن  وهو  الجماعة  حتى  فيه  تشارك  مشكل  تجهيزها اك  يتم  ال  الجديدة  صفات  بالمستو  ئات 

 هذه الخدمة .   ر، لذلك يجب على الجماعة أال تمنح الترخيص اال بعد توفي تخفيفا من معاناة المواطنين

م مشكال  نعيش  كنا  فقد   " دكالة  باب   " االدارية  الملحقة  في  نائبا  كنت  أنني  باألمهات  بحكم  رتبطا 

ة باألمر عن أب المولود فتقول لهم أي الوضع في المستشفى تسأل المعني   العازبات فحينما ترد حالة من هذا

ال غير  أسم و حينما تريد الحصول على دفتر الحالة المدنية يطلب منها عقد الزواج مما يجعل العديد من األطف

النسو فهاته  المدنية،  الحالة  في  قانمسجلين  اشكال  أمام  أنفسهم  تجدن  المستشفى  ة  الى  تعود  حينما  و  وني 

، لذلك البد أن المذكور في السجل ال يمكن ازالتهله أب تتم اجابتها بأن االسم  تقول لهم أن المولود ليس  و

، صحيح أن هذا المشكل يمكن حله لكن ت أو المولدات أثناء التسجيلتكون هناك ليونة  من طرف الممرضا

لحصول على  ذلك يتطلب العديد من االجراءات كما أن القانون الجديد للحالة المدنية يتيح لألمهات العازبات ا

   دفتر الحالة المدنية . 

ابن طفيلهناك مش بها  بسيارات االسعاف و  " ويتعلق كل مرتبط ب " مستشفى  هناك جمعية خاصة 

لتالي يتم  باالمتوفى و يتم الحديث عن الثمن والمساومة والتي تقول أن هي التي لها الحق في نقل المواطن  

و مهم  أمر  على  المتوهو  التغافل  المواطن  هذا  الدفنحق  في  للمجلس  فى  التابعة  االسعاف  سيارة  أن  كما   ،

المستشفىالجم الى  الدخول  من  تمنع  نقل  اعي  من  القروية  للجماعات  التابعة  االسعاف  سيارات  تمنع  كما   ،

 الجماعة. موتى هذه 
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ي حين أنه وبحضور  ، فان الجماعة تعلن عن صفقة كبيرة لألدوية ف بالنسبة للمكتب الصحي الجماعي

الص وممثلي  الجماعحة  فان  والسلطة  صيدلي  فأنا  األدوية،  هذه  في  الحق  لديها  ليس  مسؤوليتي  ة  أتحمل 

فحيثما وجدت األدوية يجب أن تكون هناك صيدلية أو أن يتم تقسيم هذه األدوية أو أن نجد حال آخر و السيد  

مليون سنتيم    300أو    200هو واضح و ال يمكن للجماعة أن تقتتني   2008مندوب الصحة هو موجود و ظهير  

ما مصير الدواء الذي  اذا كان هناك موجودا نريد معرفته، ومن األدوية دون أن يكون هناك مسؤول عليها و  

صالحيت تاريخ  وانتهى  المواطن  صحة  عن  نتحدث  فنحن  ؟  كه  أننا  صحة  الحال  عن  نتغافل  مسؤولين 

 ده اليوم . ، فهذا الكالم قلته في مقاطعة مراكش المدينة و أجدالمواطنين

األدوية حرق  لكيفية  األدوية  بالنسبة  من  للتخلص  خاصة  شركات  مع  تتعاقد  أن  يجب  فالجماعة   ،

ال الصالحية  المواطنينالمنتهية  على صحة  خطورة  تشكل  البد  تي  لذلك  الصحية  ،  النفايات  في  التفكير  من 

الو الجماعي، وايجاد حل لألدوية  بالمكتب الصحي  تتواجد  أتي  المندوب هل سبق  في هذا االطار  السيد  سأل 

لمفتش وزارة الصحة للصيادلة أن دخل الى المكتب الصحي و قام بالمراقبة ؟ اذ يجب أن يدخل و يراقب ألن  

   األمر يتعلق بصحة المواطن . 

 عضو المجلس الجماعي    السيد حميد خوزرك

المجلس بخالف    دورة   أفتخر بالسيد المدير الجهوي ألنه حضر   و أوال أشكر السيد المندوب االقليمي  

التي   المصالح  القرار. بعض  اتخاذ  يستطيعون  ال  تقنيون  فست  يمثلها  حضور  هناك  أن  مادام  أنه  تخذ  أعتقد 

 ، بناء على تدخالت السادة األعضاء قرارات حاسمة 

في  تقدم خدمات جد هزيلة، فوسائل العمل التقنية متالشية ومنعدمة    فإنها  ، بالنسبة للمراكز الصحية

الت يبعض  مما  المواطنينخصصات  معاناة  في  و  . تسبب  البعيدة  المواعيد  هناك  الشغيلة  كذلك  تقوم  حينما 

  الصحية باإلضراب فانه تتم اعادة برمجة هذه المواعيد مما يزيد في بعدها و قد يؤدي ذلك الى وفاة بعض 

 . المرضى

ال للمركز  دبالنسبة  أريد صحي ل "  السراغنة "   المحترم    وار  العضو  السيد  قاله  الى ما  أن أضيف 

هو " مراكش اآلن " و ناشدنا فيه السيد  ت شريط فيديو مع موقع الكتروني والسعيد أيت المحجوب أنني سجل

عشر   12وزير الصحة الذي كان في زيارة الى مدينة مراكش مند ما يقارب العام و قلنا فيه أن النساء يمشين 

اياب يشكل وصمة عار في  هذا الوضع  دوار الكدية " و   ا من " دوار السراغنة " الى " كيلومترات ذهابا و 

جميعا.   مس جبيننا  كلنا  بل  الصحة  وزارة  المحليةليس  السلطة  ذلك  في  بما  جاهز  ؤولين  هو  فالمستوصف   ،

ظيم  الساكنة هي مستعدة لتنالمدير الجهوي المسؤولية كاملة و فلماذا ال يستقبل المرضى ؟ فأنا أحمل السيد  

مسيرة من دوار " السراغنة " الى العمالة مع االعتصام في عين المكان حتى يتم حل المشكل و هذا سيكون  

، فاإلحصائيات التي أتوفر عليها تؤكد أن منطقة  يمكننا أن نسكت على هذه المسألة  في أقرب وقت ممكن و ال 

 ب أال تتوفر على مستوصف . نسمة أي ما يعادل ساكنة بني مالل و من العي 45000االزدهار تضم  

اء على وصفة طبية ثم  ن، قد يكون هناك مواطن يتناول دواء معينا ب فيما يخص الصيدليات واألدوية

يعرض صحة ذلك المواطن الى الخطر، صحيح أن المشكل هو وطني    ينقطع ذلك الدواء من الصيدليات مما

 يجب أخده محليا بعين االعتبار . و

قطاع ومدبرو  الجماعة  بهذه    ان  يقومون  من  عدد  و  األموات  مراقبة  عن  مسؤولون  هم  الصحة 

 ، اذ يجب أن يتوفر كل مستوصف على مراقب اكراما للميت . المراقبة  هو عدد غير كاف 
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، لذلك ألتمس من  اال بعد مرور ثالث أو أربع ساعاتحينما تقع حادثة سير ال تحضر سيارة االسعاف  

 المستشفى لتكون هناك نوع من التوعية .رقم خاص مع الوقاية المدنية و مع السيد المدير الجهوي أن يكون هناك 

  عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار

 تفاديا للتكرار سيتركز تدخلي على نقطتين : 

ا وزارة  و   " المتجددة  الحاضرة   " برنامج  هناك  كان  معلوم  هو  هذا  كما  في  شريك  هي  لصحية 

و  خاصة  البرنامج  ؟  مآلها  عن  أتساءل  البرنامج  هذا  اطار  في  أنجزت  التي  المشاريع  من  العديد  هناك 

سي بمقاطعة  االختصاصات  المتعدد  والمستشفى  فأين   ،" الزواق  ضيعة  ب"  علي  بن  يوسف  هذا دي  صل 

 لمرضى ؟  المشروع ؟ و متى سيبدأ في استقبال ا

عن    ث عن القطاع الخاص دون الحديث من خالل العرض الذي قدمه السيد مندوب الصحة تم الحدي

هذا له  و، علما أن هذا األخير يتغدى من الموارد البشرية التابعة للقطاع العام  الجانب البشري في هذا القطاع

على   كبير  العامتأثير  القطاع  في  المقدمة  المستوى  الخدمات  على  قانونية  تكون  أن  يمكن  المسألة  فهذه   ،

أن   يجب  األقل  على  لكن  التي  الوطني  الساعات  بعدد  التزام  هناك  العام، يكون  بالقطاع  فيها  االشتغال  يجب 

، فهناك بعض االطباء الذين ال يلتحقون بالمركز الصحي اال بعد الساعة الثالثة  لتزمونالواقع يؤكد أنهم ال يو

 زواال و قد وقع لي هذا األمر شخصيا . 

كالرفع من عدد  ندوب و ال للمجلس معالجتها  بالنسبة للخدمات المقدمة فهناك خدمات ال يمكن ال للم

التعامل االنساني لنفس الطبيب    ، لكن هناك أمور يمكن معالجتها كااللتزام بأوقات العمل علما أنه علىاألطباء

الخاصة.   والمصحة  العام  المستوصف  بين  عمله  باختالف  يختلف  الممرض  الصحية  او  الخدمات  أن  علما 

   و من يتوفر على بطاقة " الرميد " فان الدولة هي من تؤدي التكاليف . ليست مجانية في القطاع العام

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

سيدي السلطةالرئيس،    شكرا  ممثل  السادةالسيد  المحترمينم  ،  الصحة  وزارة  أسرة  سعداء  مثلي   ،

 . ائنا معكم في هذه القاعة العظيمةبلق

التقرير وقد   تقريرا رقميا ليس فيه االبتكار  ، و أعتذر كان  تتبعنه عن كثب ان مالحظتي األولى تهم 

تخبين يهمنا االبتكار واالبداع  الحال أننا منسيقدم الى مسؤول بوزارة الصحة و  ، كأن هذا التقرير كانواالبداع

اتفاقية  و التقرير  منها    700في هذا االطار كان يجب أن نسمع في  أنجزت  التي  األولى  سرير ب    120مليار 

تجددة "  االتفاقية الثانية المتعلقة ب " الحاضرة الموصلت حيث لم يعد يتم الحديث عنها، و"المحاميد " أين  

كنت أنتظر من هذه المؤسسة العظيمة  لت أنه ليس هناك ابداع أو ابتكار، و، لهذا قلم يتم ذكرها في التقرير

عالت اسمها  وي سجلت  كبيرة  أجرى عمليات  والذي  الجامعي  المستشفى  وهي  المملكة  ربوع  أن  بر  عظيمة 

التي فيها خرج األمين  وهي تظاهرة أكبر من كأس العالم و  "   22تقول لنا أنه مادام سيتم احتضان " كوب  

هللا ،    يهرولون للسالم على جاللة الملك نصره تحدة بان كيمون و رئيس الجمهورية الفرنسية  العام لألمم الم

لمدين تحسيسية  ندوات  عقد  من خالل  أبدعنا  و  ابتكرنا  أننا  االخوان  هؤالء  لنا  يقولوا  لنسجل  أن  مراكش  ة 

هو ثقب الغالف الجوي ؟ لكي    ، فالموضوع هو بيئي فما هو االحتباس الحراري ؟ و ماتاريخ مدينة مراكش

  85مليار و الجماعة   70، فميزانيته هي ليارم  25ميزانية الجماعة اال ب   الحال أن ميزانيه ال تقل عننفهم، و

مليار ال نعرف مآلها و لتظهر في هذه االتفاقيات حتى تقوم الجماعة بدورها في المساهمة    701مليار ، فمبلغ 

ا يتناوب  أن  العيب  واذ من  االبتكار  البد من  وبالتالي  المستعجالت،  في  الكراسي  أن  لمرضى على  و  االبداع 
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مع النساهم  وزارة  أن صحة نا  و  معنا  فليساهموا  ثقني عظيم  طاقم  و  أفكار  األخيرة  هذه  لدى  كانت  اذا  و   ،

" حاب "البزارات يعقدوا معنا ندوات و أن يتم استدعاء أصحاب " الطاكسيات " و المرشدين السياحيين و أص

يتم وضع جزء صغيرة ستنظم و أن يساهموا مع الجماعةو أن يقال لهم  أن هناك تظاهر   70من    ، و أن 

، مع العلم أنني بهذه المناسبة أطلب من السلطات المحلية أن تقدم يد المساعدة  مليار لدى المجلس الجماعي

زيادة   جانب    15و  الى  خصو  10مليار  برمجتها  التي  الصحةمليار  في  الصا  ألن  الى  ،  يذهبون  قد  ضيوف 

االمستشفيات و بجولة والمصحات  القيام  مما يستدعي  كلخاصة  اذا  ما  تتوفر  معرفة  الخاصة  المصحات  انت 

الصح  فوزير  ترخيص  هناك مصحات غير مرخصة وعلى  أن  قال  تحصل هذه  ة  أن  يجب  األقل  فعلى  تشتغل 

 المصحات على الشرعية . 

تطيع أحد أن يجيب عن هذا  لقد تحدث العديد من األعضاء المحترمين على النفايات الطبية و ال يس 

أو لم ترد االجابة عن  ا رسميا في الجهة و لم تستطع أو لم تعرف  عقدت اجتماعالموضوع، فالوزيرة السابقة  

السؤال عليه،  هذا  االجابة  تجب  عظيم  سؤال  حتى  فهذا  و  خطيرة  أنها  العلم  مع  الطبية  النفايات  مآل  فما   ،

المواصفات   فيها  تراعى  لم  باألشعة  التصوير  آالت  فيه  توضع  الذي  المكان  فان  الطبية  العيادات  تراخيص 

م و تعرض حياة  حيث نجد عمارات تضم عيادات تقوم بالتصوير باألشعة و تخرج األشعة الى السالليالتقنية  

الخطر الى  مناألطفال  يتم  أساسها  التي على  المعايير  عن  أتساءل  لذلك  التراخيص،  هذه  ال  ح  فالمستشفى   ،

البد من معالجة هذه المياه  ذلك ، لمما يتسبب في العديد من األمراض يتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة

السماح بصبو الترخيص    ها عدم  الحصول على  بعد  اال  التطهير الصحي  هذا من مكتب مختص، وفي قنوات 

جمي على  يسري  أن  يجب  الطبية  األمر  التحليالت  ومختبرات  المستوصفات  أنه  ع  العلم  و  ف مع  التحليالت  ي 

ميزانية ، فهذا المبلغ ال يصرف  مليون و هذه األخيرة غير مدرجة في أية    700التبرعات تساهم الجماعة ب  

مآلهاو توجد    ؟  نتساءل عن  الجامعي  المستشفى  في  أنه  العلم  و    10مع  للعمليات  تشتغل    7قاعات  ال  منها 

فنحن بحاجة الى المعلومة الن هذه األخيرة سالح  بدعوى أن بها خلل في االنارة و أتساءل هل تم اصالحها ؟  

 ذو حدين و يجب أن نحصل عليها . 

مرات  و أنا أسمع التقرير فان من العيب في مدينة مثل مدينة مراكش التي انطلقت منها جميع المؤت

، فالسادة األعضاء المحترمين تحدثوا  نا نتحدث عن المراكز الصحيةزلخصوصا هذا المؤتمر البيئي ونحن ما 

عن مدينة " المسيرة " و مدينة " المحاميد " و بجوارها "تسلطانت "و "ايت ايمور" و تضم ست أو ثماني   

   برلمانيين و ال تتوفر على مستشفى مثل " مستشفى ابن طفيل " .

اكي " و " ابن طفيل " و  هو يسمع " األنطفي المدرسة ومند أن كان  لذي اليقين أن السيد المندوب و 

سيبقى يسمع نفس الكالم  دوب و يمكن أن يصبح وزير الصحة و" الرازي " و " ابن زهر " و اآلن هو من 

، فنحن  د قصيرة " ال يستطيع القيام بشيءصحيح أنه غير راض على هذا الوضع لكن " العين بصيرة و اليو

"المحاميد" على   تتوفر  أن  ابن طفيلمستشفى في مستوى مستشفنريد  السيد  ى  مع   اجتمعتم  لو  ، و حبذا 

للتف الجهة  رئيس  السيد  و  مكان العمدة  في  الكلية  تكون  أن  يمكن  فال  الطبية،  الوحدات  جمع  كيفية  في  كير 

 ، اذ يجب أن تكون هناك مدينة طبية في مكان واحد . ي مكان و تحاقن الدم في مكان آخرالمستشفى ف و

   اعيعضو المجلس الجم السيد محمد باقة 
، و أريد أن أقول له أن ما قيل ليس  حيي السيد المندوب الجهوي مشكوراالبد لي من هذا المنبر أن أ

موجها له بل بالعكس نحن نحيي فيه نزاهته و أنا شخصيا أعرفه و قد اشتغل معي في المستعجالت و كنا 
بإمكانيات العقبات  الصحة تضئيلة  نتخطى كل  فان وزارة  الحمد  األمام  ، اآلن و هلل  الى  سير بخطوات حثيثة 

، فالصحة في مدينة مراكش تمشي بخطوات حثيثة لألمام فالظروف التي تمشي بها  وبكل صراحة هناك تغيير
، صحيح أنه كانت هناك اختالالت و أمور غير عادية في السابق  الصحة و المستشفيات تشرفنا كثيراوزارة  
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و انما أقول الحقيقة التي أعيشها، كل ما أريد  ، فأنا ال أريد أن أشكر أحد  ثل هذه المسائلأما اآلن فأنا أفند م
المجلس الجماعي الذي يجب أن يشد بيد وزارة الصحة و يدعمها ألن من أصعب الوزارات    أن أقوله هو أن

 في العالم هي الصحة و التعليم . 
انما تكون هناك دراسة تثبت أن  ان االيجابيات تظهر من خالل المؤتمرات التي ال تعقد من ال شيء و  

   هناك صحة و أساتذة و تقدم ملموس . 

من يتواجد بالحكومة  مفيما يخص " مستشفى األنطاكي "، فأنا أترجى السيد المدير والسيد العمدة و 

لهذاو دعما  يقدم  أن  يمكنه  شعبية  من  بمنطقة  المتواجد  جناح  المستشفى  احداث  في  التفكير  يتم  ال  فلماذا   ،

العامة  وللوالدة   المواطنينالجراحة  معاناة  من  نقدللتخفيف  يجب  بل  فقط  العيوب  عن  الحديث  فأنا ضد  م  ي، 

 البديل وأن نذكر االيجابيات فالعيوب متواجدة في كل شيء . 

ذلك راجع الى النمو  ال تؤدي دورها فهناك ضغط كبير و  ، فإنهاا يتعلق بمستعجالت " المامونية " فيم

، كما يجب على الجماعة أن تقوم بدورها و أن تعمل في  نة مع تطور قطاع الصحةلديموغرافي السريع مقارا

 الصحة .  قطاع  اطار شراكة مع

با احماد " فانه مركز قديم كان يتم االفتخار به في السابق و هو متواجد في  بخصوص مركز  "أكدال  

 منطقة شعبية ذات كثافة سكانية كبيرة و أتساءل ما مآله ؟ . 

 للسيد المندوب الجهوي أعانك هللا ألنك تدبر مرفق يصعب على أي واحد تسييره .  مةكل في األخير 

  عضو المجلس الجماعي السيد حسن بباوي

و الجماعي  بالمجلس  أشكعضو  الصحي  للشأن  ومتتبع  مجهوداته  على  المندوب  السيد  على  كر 

يم مراكش و طبعا نحن نعرف  المجهودات التي تبدلها وزارة الصحة في المستشفى الجامعي على مستوى اقل

كثيرة جدا  الجنوب برمته مما يخلق متاعب  نه يستقبل المرضى من جهة مراكش والتحديات التي تواجههم اذ أ 

 ، لذلك يجب عدم تبخيس المجهودات التي تبدل في هذا القطاع .على مستوى العرض الصحي

شعة لكنهم اجابوني أن ذلك  لقد ولجت مستشفى محمد السادس لطلب موعد قصد اجراء فحوصات باأل

   و هو ما يقتضي اللجوء الى المصحات الخاصة الجراء هذه الفحوصات . 2016غير ممكن بالنسبة لسنة  

وبح المستقبلية  وباآلفاق  بالصحة  تتعلق  النقطة  هذه  أن  ب  كم  يتعلق  معين  تشخيص  تقديم  تم 

  199، فهذا األخير حسب المعطيات التي أتوفر عليها تضم  ابن طفيل " و " مستشفى ابن زهر " "مستشفى  

، أتساءل هل هذا العدد كاف لجميع المرافق الصحية بالنسبة للمستشفى مما يؤثر سلبا على الخدمات  ممرض

 الصحية التي تقدم للمواطن  حيث تتم االستعانة بالمتدربين . 

كنت أتمنى في العرض الذي قدم الينا  ر "  في مستشفى" ابن طفيل" و" ابن زه  بالنسبة للمستعجالت 

يتم الحديث عن معاناة المواطنين مع الخد تقدم لهم في هذا االطار أن  التي  ، و كان من األحسن لو تم  مات 

 عقد شراكة لحلها . تصال بالجماعة لتحديد التحديات واال

يتركون  خاصة وذين يشتغلون في المصحات الأتساءل عن االجراءات التي تم اتخادها مع األطباء ال

 مستشفى" ابن طفيل" للدرجة الثانية . واطالب باسترجاع  ؟ في القطاع العام عملهم
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  عضو المجلس الجماعي السيد عبد الهادي ويسالت

" ان   المحاميد   " منطقة  ستهم  سوى  مداخلتي  تضم  ال  و  متزايدة  سكانية  كثافة  تعرف  التي   ،

يعاني سكانها من الفقر الشديد و أخص بالذكر  الدواوير و ه تحيط بها مجموعة من  مستوصفين مع العلم أن

" بحكم   9مستشفى " ما عطا هللا " بحكم قربه من عملي و أعرف ما يقع فيه  و يلجأ اليه قاطني " المحاميد 

غيرها حيث يتوافد المواطنون الى هذا المستوصف مند  و القرب و كذا " دوار تاكوتارت" و "دوار الحفرة "  

مريضا في " اليوم "     70ن كل طبيب يقوم بفحص  ولى في الصباح، وحينما استقصيت سمعت بأعات األالسا

الزياد هو  فالمطلوب  "  لذلك  الفطواكي  "حمان  مستوصف  بناء  انتظار  في  بالمستوصف  الطبي  الطاقم  في  ة 

 الذي أعتبر أن طريقة بناءه غير جيدة فالمساحة كبيرة لكن البناية صغيرة . 

 عضو المجلس الجماعي نالسيد خليل بولحس

فإننا الرئيس  للسيد  االخباري  التقرير  على  المجلس  اطالع  اطار  واألنشطة    في  المجهودات  نثمن 
التحديات  القضايا التي تهم هذه المدينة و  التي قام بها السيد الرئيس من أجل الوقوف على  النوعية والكمية 

المدينة   عليها  تقبل  التي  أالحمراءالكبرى  البد  كذلك  المبذولة  ،  المجهودات  نثمن  الصحي  ن  المستوى  على 
و  محليا،  و  مند  وطنيا  أنه  نشير  أن  يومنا  2012يكفي  و  الى  للطب  كليات  أربع  احداث  تم  فهذا الهذا  صيدلة 

االعتمادات من أجل تحسين  مؤشر يجب أن نقف عنده، ثم المؤشر الثاني ويهم الرفع من ميزانية الصحة و
 كة . الخدمات الصحية داخل الممل

المعات ال  و  المحاسبة  بغرض  اليوم  هنا  اطار  لسنا  في  لكن  و   ،" السياسي  الشمع  تقطير   " ال  و  بة 

نحن نعلم أنكم  االخوة المسؤولين عن هذا القطاع، و  جو من المسؤولية المشتركة بيننا و بين  التشخيص في

، و بالتالي يجب أن  القطاعسن هذا  هو مجال الصحة و تتمنون أن يتحثر غيرة منا على مجال اشتغالكم وأك

 تكون مداخالتنا في هذا االطار . 

الى  بشأنها    ، و أريد أن أنبه  تهمني ألنها مرتبطة بسياسة القربهي التي فيما يتعلق بالمستوصفات و 

، اذ كيف يعقل أن طبيب واحد في مستوصف مقابل  جدا و هو سوء التوزيع و االنتشار فيهامسألة خطيرة  

ألنه تترتب عليه مجموعة    التساؤالت أطباء في مستوصف آخر، وهذا يطرح مجموعة من االشكاالت وخمسة  

فمستوصف   أطباء  الظواهر،  خمسة  يضم  الخامسة"  الوحدة  الجغرافي  "  المستوى  على  أنه  نعرف  و 

مرضى  و يستقبل  تستقبله  الديموغرافي  مما  وأقل  المستوصفات،  ان باقي  ثم  الغياب  على  يشجع  األمر  هذا 

العاشرة و الحادية عشرة فهذا معروف و ذلك في انتظار حضور   حضور هؤالء األطباء يكون بين الساعة 

  مجموعة من المشاكل االجتماعية ألن الناسوهو ما يسبب امتعاض الساكنة وأكبر عدد ممكن من المرضى  

التزاماتها نط،  لديها  الجهوي لذلك  المندوب  السيد  للوزارة على مستوى   الب  البشري  العنصر  انتشار  باعادة 

 مدينة مراكش . 

، فأنا لن أتحدث عن نفايات المستشفيات االقليمية و المستشفى الجامعي فأنا أعرف  بالنسبة للنفايات

ا بالمعايير  التخلص منها  تتم عملية  دلعلميةكيف  النفايات  الى  التنبيه  لكن البد من  التي  ،  المستوصفات  اخل 

يلعب بها   يعتبرها األطباء و الممرضين أومرا بسيطة حيث يتم رميها في الحاويات و  يتتمثل في األدوات الت 

 غيرهم . األطفال و المتشردون و

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الرحيم الفيرامي

ي تعرفه نتساءل عن  الخصاص الذ و فيما يخص الوضعية المزرية لمستوصفات األحياء بصفة عامة

 الحلول المقترحة من المديرية الجهوية للصحة خصوصا و أن مدينة مراكش هي قبلة سياحية مهمة . 
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السادسبالنس محمد  الجامعي  للمستشفى  حتى  بة  و  الممرضين  دور  يتقمصون  األمن  حراس  فان   ،

 األطباء في بعض األحيان . 

، كما  له مع مجلس مقاطعة مراكش المدينةواصفي األخير أشكر السيد المندوب عمر الصباني على ت

مراض المزمنة في المستوصف الصحي، و لدي رجاء  نشكره على تدخله المباشر لحل مشكل تأخر دواء األ 

من   و ممرضة واحدة ستحال على التقاعد، لذلك أرجوهو أن ذلك المستوصف ال يضم سوى طبيبا واحدا  و

 عتبار . السيد المندوب أخذ هذا الموضوع بعين اال

 عضو المجلس الجماعي  السيد أحمد محفوظ

" و هو    22أن مراكش مقبلة على " كوب  ة جاءت في وقتها المناسب خصوصا وأعتقد أن هذه النقط 
الحمد  ميع حتى نكون في المستوى المطلوب، وما يحتاج منا نوعا من الحزم و تظافر الجهود من طرف الج

تتبعوا الوضعية الصحية بجميع المستوصفات و هم على  المدينة مند الطفولة وايشوا هذه  هلل لدينا دكاترة ع
 . ل هذه المدينة من الناحية الصحية دراية بمشاك

من خالل العرض لموضوع التقاعد    األفاق المستقبلية يشكل اشارة ان الحديث عن الوضعية الراهنة و

 البشرية و اآلن أصبح العكس .  د ركثرة المواات و، فمن قبل كنا نعرف انعدام البنايوالخصاص

نتوف  أال  أتساءل  النفسي  للطب  النفسيبالنسبة  بالطب  متعلقة  أجنحة  على  معاناة  ر  هناك  اآلن  ألن   ،

 كثيرة جراء استهالك بعض المواد من طرف الشباب على المستوى الوطني . 

من  مجموعة  الى  أشار  الحر  محمد  المحترم  العضو  السيد  فان  بالنفايات  يتعلق  المقتضيات    فيما 

بتجميعها خاصة  شركات  تقوم  والتي  بها  هذا المتعلقة  في  تعمل  تعد  لم  الشركات  هذه  أن  سمعت  لكنني   ،  

 ، لذلك أتساءل هل هناك آفاق لحل هذا االشكال . المجال

مقترح كانت  التي  و  حاليا  السيارات  تضم سوق  أرض  االختصاصاتهناك  متعدد  مستشفى  لبناء  ،  ة 

الى الخريطة الصحية بصفة عامة لمعالجة هذه االشكاالت المطروحة خصوصا فيما   أتساءل ما مآلها اضافة

بال الجديدةيتعلق  األحياء  تعرفه  الذي  و  ،خصاص  المدير  السيد  على   أقترح  السيد  لذلك  و  المندوب  السيد 

أخر   مستوى  على  المشاكل  تبليغ  المقاطعات  رؤساء  و  لحلها  الرئيس  الدعم  عن  للبحث  في  و  نكون  أن  و 

 حتى نكون في مستوى تطلعات الساكنة و تطلعات المدينة التي هي مدينة القرارات . " و 22ستوى " كوب م

  عضو المجلس الجماعي السيدة عفيفة الزنجاري

ي  بحكم أنن لسيد المدير االقليمي على حضورهم، والى االشكر الى السيد المدير الجهوي وأوال أتوجه ب
هذا   مشاكل  أعرف  و  يتحمل  القطاعطبيبة  ال  و  يحلها  أن  الجهوي  للمدير  يمكن  ال  مشاكل  هناك  فان   ،

 مسؤوليتها ألنها مشاكل موجودة على الصعيد الوطني . 

المتعلقان بغياب األطر    همان أن يقوم بهما عاجال و بسهولة وانني أطلب من السيد المدير أمرين يمك

و الطالطبية  كانت  بيةالشبه  االنتخابية  الحملة  أثناء  أنه  و  باألخص  األطباء  ،  غياب  من  تشتكي  الساكنة 

المستوصفاتو العتيقة  الممرضين عن  المدينة  أتكلم عن  أنا  هذا و  في  يلزم  بما  القيام  منهما  ألتمس  لذلك   ،

 االطار . 

مشكورة وذلك  يدة وبادرة جهي المدير الجهوي ب" ايمنتانوت " و   لماذا ال يتم القيام بما قام به السيد

با واالهتمام  المقاطعات  في  المداومة  نظام  وبتطبيق  الخفيفة  كالجروح  البسيطة  أجل  ألمور  من  وذلك  غيرها 

 تخفيف االكتظاظ على المستشفيات األخرى . 
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 عضو المجلس الجماعي السيد اشراق البويسفي 

ل الذي يعرفه قطاع الصحة  تفهم االشكابداية أشكر السيد المدير والسيد المندوب على سعة صدرهم و 

 الذي يعاني من اكراهات كبيرة  فهناك عمل و مجهود جبار يقوم به المهنيون . 

نموا   تعرف  كما  كبيرة  اشكاالت  تعرف  المنطقة  هذه  فان   " االزدهار   " االدارية  الملحقة  في  كنائبة 

ر األمراض  ة الى انتشا، باإلضافا مهما خصوصا على مستوى الشباب واألطفال والنساء الحواملديموغرافي

، لذلك لكن و لحد اآلن ال يستقبل المرضىالمستوصف تم بناءه مند ثمانية أشهر  التعفنية و طب األطفال، و

 به للتخفيف من معاناة الساكنة . انلتمس من السيد المدير بدل المجهود لكي يفتح هذا المستوصف أبو

في   تشتغل  التي  الجمعيات  بعض  مع  مؤخرا  التقينا  خلقد  الصحي  األطباء  القطاع  جمعيات  صوصا 

و ف الداخليين  لمرة  لو  و  للتدخل  استعدادهم  أبدو  وقد  الظروف  لهم  هيئت  اذا  األسبوع  الطبية  ي  االمكانات 

 الالزمة . 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليفة الشحيمي

و اصالحهما    ،عرضة لالنتقادات نظرا ألهميتهما  من المعلوم أن قطاعي التعليم و الصحة هما األكثر

تشفى االقليمي  من هذا المنطلق أتساءل عن مآل المستشفى متعدد االختصاصات أو المسو اصالح للمجتمع وه

تم تخصيص بقعة  نه سيتم بناءه في هذه المقاطعة و، هذا األخير كنا نسمع مند زمان أبسيدي يوسف بن علي

سيتم بناءه في " تجزئة الزواق " كما سمعنا أن    همؤخرا سمعنا أنية لهذا الغرض لكن لم يتم البناء، و أرض

، لذلك أتساءل هل هناك سقف زمني  زها و المسألة اآلن هي مسألة وقتجميع الدراسات التقنية قد تم انجا

 بناء هذا المستشفى أم أن الوضعية ستبقى على حالها حتى اشعار آخر ؟  لمحدد 

لداء   الصحي  المركز  يخص  سيديفيما  بمقاطعة  م  السكري  يتم  فانه  علي،  بن  المرضى    ح نيوسف 

مواعيد قد تصل الى أربعة أشهر و اذا صادف الموعد يوم عطلة فان المريض ال يستفيد من الموعد الذي  

 خصص له و هذا فيه نوع من الحيف . 

، لذلك هناك رسالة شكر الى السيد مدير  من لم يشكر الناس لم يشكر هللا " كما جاء في الحديث فان " 

ى " و التي تنوه  فى الجامعي من طرف أسرة التعليم التي تشتغل في اطار " المدرسة في المستشفالمستش

 الطاقم الطبي على المساعدات التي يقدمونها لهم . بالسيد المدير و

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

للغد دقيقة  عشرون  ثم  سنتوقف  والصالة  واء  الجلسة  الكلنستأنف  ممثليسأعطي  الى    وزارة   مة 

 الصحة لإلجابة على مجمل التدخالت . 
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 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

أعطي الكلمة للسيد المدير الجهوي للصحة و كذا السيد المندوب االقليمي للصحة لإلجابة عن أسئلة  

 األعضاء المحترمين . 

 لوزارة الصحة المدير الجهوي  خالد الزنجاريالسيد 

التي لمستها الغيرة  اليوم جد مسرور و ممتن على  المواطنين  انني  المنتخبين على صحة  فقد  من   ،

 سجلت كل التدخالت التي تمحورت حول ستة محاور أساسية . و تدخل  25سجلت 

التتبع من  من حيث الشكل فان هذا اللقاء لن يكون األخير بل أول لقاء و أتمنى أن تكون هناك لجن  

الدروب التي تكون قريبة  سنبدأ بمشكلة تهم بعض األحياء و  في اطار هذه اللجنلمجلس لكي تشتغل معنا، وا

خدماتها   من  تستفيد  ال  لكنها  الصحية  المؤسسات  راجع  ومن  في  السبب  يتمثل  اداري  تقسيم  وجود  الى 

زم بإحداث لجنة سواء على  ، و في هذا االطار ألت ع في الغالب الى التقطيع الترابيالدائرة الصحية "  تخض" 

صعيد مجلس المدينة أو على صعيد المقاطعات لالشتغال و وضع التقسيم األنسب خصوصا و أن اللجوء الى  

   نحن ال نمن على أحد بل يجب أن نكون على قدر المسؤولية . و الصحة هو حق دستوري  

المغلقة المؤسسات  يخص  الشفيما  لدينا  كانت  المسؤولية  تولينا  فحينما  الموضوع  ،  هذا  جاعة ألخذ 

، فكما قال السيد العضو المحترم أحمد محفوظ فان االشكال لم يعد مرتبطا بانعدام البنايات بل  تباربعين االع

البشريةأص الموارد  بمشكل  مرتبطا  المسيربح   " منطقة  في  فتح مستوصف  فاقترحنا  و،   " ثالث     ة  اعددنا 

ممرضين و  ايجاد  أطباء  مشكل  أصبح  اذ  الطبيب خصوص،  ايجاد  مشكل  من  أصعب  المراكز  الممرض  في  ا 

و المشكل  هذا  سنحل  بأننا  ونعدكم  العهد  حديث  هو  وفريقنا  نشتغل  فنحن  والمستوصفات،  ستحصل  الصحية 

هو عدد قليل لن يعوض حتى الممرضين  وممرض جديد كما جاء في عرض السيد المندوب    120الجهة على  

منصب شغل تضم األطباء المقيمين    2000شغيل في هذا القطاع ال يتجاوز  التوالذين سيحصلون على التقاعد  

يقارب   بالرغم    500الذين يشكلون ما  الينا  تابعين  يكونون  السنة و  يتابعون دراستهم،  في  مازالوا  أنهم  من 

ن  نحممرض يشتغلون لدينا و  20، فإقليم غير بعيد زودنا ب  لذلك يمكن للجماعات الترابية أن تقوم بالتوظيف

، فالمجالس هي التي تقوم بالتشغيل  آخرين لتشغيل المراكز الصحية 80مقبلون في اطار اتفاقية للحصول على  

التجربة   اشارتنا على غرار  و تضعهم رهن  األداء  فالموظفون هم  و  الجامعي،  المستشفى  في  بها  المعمول 

و اموظفينا  رهن  وضعهم  مستقبالالتم  األنسب  الحل  هو  هذا  أن  أرى  و  ال  شارة  التكوين  وثيرة  تلبي  ألن   

 ، لذلك يجب علينا أن نحل مشكلة الخصاص جميعا .  الطلبات

الجامعي المستشفى  مشكل  السياسة  بخصوص  على  أشرف  و  الجهة  في  الوزير  السيد  أمثل  فأنا   ،

تابعة  و الصحية في الجهة رغم أن المستشفى الجامعي كما تعرفون هو مؤسسة عمومية مستقلة قائمة بذاتها  

المدير  ن من طرف السيد رئيس الحكومة  ، أما الرئيس المباشر فيعيئيس الحكومة لكننا نحن نسير القطاعلر

و أنا ال انصب  فريق المستشفى الجامعي فنحن نشتغل جميعا  اطار التعاون مع المدير العام و  ، لكن فيالعام

، و اذا أردنا شفىعلى هذا المست  المستشفى الجامعي و لكنني أعرف الكثير من الحيثيات  نفسي لإلجابة مكان

على   أجيب  حتى  التاريخ  عن  الحديث  يمكننا  ال  األخير  هذا  عن  األعضاء  الحديث  أثارها  التي  النقط  بعض 

باألخص "مستشفى ابن طفيل" و كلية الطب و " ابن النفيس " و كما تعرفون فنحن ال يمكننا أن نحاسب  و

اذ سب فهذا غير ممكن  اليوم  بنظارات  يمك التاريخ  ال  و  في علم هللا  ما سبق  كان ق  التخطيط  بأن  القول  نني 

، فكما أشار أحد المتدخلين يمكن أن يكون مثل النموذج المتواجد بمدينة فاس فقد تم تعيين قطعة جديدة  خاطئا

الغساني   مستشفى   " في  أنهم شرعوا  األمررغم  التخلي عن  تم  ذلك  بعد  ثم  تم  "  فحينما  لنا  بالنسبة  أما   ،
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لصحة و الذي يمثل المستوى الثاني، فنحن لم  لمستشفى الجامعي أخد مستشفى جراحي تابع لوزارة ااحداث ا

من خالل لقاء فردي مع السيد الكاتب العام  وحينما توليت المسؤولية كانت لدي نظرة  نبقى مكتوفي األيدي و

م  تشفى الجامعي خدماته أو يقدقلت له أنه ال يمكننا أن نبقى مكتوفي األيدي في مدينة مراكش و أن يقدم المس

مثال يقوم بعمليات    ، اذ ال يعقل أن المستشفى الجامعي في الجراحة العامة مستشفى المستوى الثاني خدماته

بسيطة أن  جراحية  ذلك  الج  %  80،  بالمستشفى  تقام  التي  الجراحية  العمليات  النوع من من  هذا  تمثل  امعي 

المستشفى  العمليات يعد  لم  حيث  األ ،  زراعة  و  العلمي  بالبحث  يقوم  مهمتهم  الجامعي  تعتبر  التي  عضاء 

التي ال تحتاج الى تقنيات    فريقه بوضع بعض االختصاصاتارتأيت بالتوافق مع السيد نجمي و، لذلك  الرئيسية

االستفادة من خدمات بروفسورات    دوني، فالمشكل بالنسبة للمستشفى الجامعي هي أن كل المرضى ير كبيرة

طبية  ذات تقنية عالية لكن يمكن في المستوى الثاني تقديم الخدمات الطبية التي ال تحتاج الى تقنية    أدواتو

هي التي    وجراحة المسالك البولية   تبقى الجراحة العامة و الوالدة والجراحات البسيطة، وكبيرة كطب األطفال  

كما تعرفون  ، فأنا في اعادة التأهيلد بدال تتوفر في المستوى الثاني و نحن نشتغل على هذا الموضوع و ق

ابن زهر " مستشفى  سنة  فان  في  باءه  تم  فهو مؤسسة    1913"  بالتالي  من  و  قرن  من  أكثر  يبلغ عمرها 

حينما توليت المسؤولية قلت أنني ال أسمح بخوصصة المستشفى بل بالعكس فالمواطنون القاطنون  الزمن، و

يجب االبقاء على سياسة القرب  وفقراء امام هللا  و كلنا مساكين وومساكين  بالمدينة هم أولياء هللا الصالحين  

، لذلك أعدكم من هذا المنبر أن نقوم بالجراحة  يدي ميمون من خدمات هذا المستشفىو أن يستفيد سكان س

في " مستشفى األنطاكي " أو في    زلت أتردد حول مكان اجراءها هل مة و جراحة المسالك البولية و ماالعا

ا"  اجراءهمستشفى  سيتم  الظن  غالب  في  لكن   " " لمامونية  المامونية  مستشفى   " في  في  ا  جاء  كما  و   ،

اعادة   بدأنا  فقد  والعرض  موجودة  األموال  كانت  و  المختبر  صرفناها  التأهيل  بتأهيل  فقمنا  محلها  في 

قمنا بزيارة  ذا  ، و البناية تبدو و كأنها آيلة للسقوطرغم أن ا  ة المستعجالت التي أصبحت بمواصفات عالمي و

فهو على المستوى الخارجي    1700هو مشيد في سنة  لمستشفى بباريس وهو من أحسن المستشفيات بالعالم ف

، فنحن لن نكون في مستوى هذا  هو يتوفر على كل األجهزة الحديثةيظهر كأنه مأثر تاريخي أما في الداخل ف

ماالمستشفى   و  األقسام  ببعض  بدأنا  لكننا  العديد  و  تنقص  هذا  زالت  نهيئ  أن  نستطيع  ال  و  األمور  من 

المستشفى بمفردنا فالطابق تحت أرضي هو في وضعية مزرية و أنا شخصيا ال أقبل أن أعالج فيه و ال أن  

، لكن ألتمس من ، و بالتالي فقد بدأنا في هذا المشروع  طن سواء من المدينة أو من الزواريعالج فيه أي موا

ستشفى  ، فهذا المن و ال نحتاج الى تعقيدات اداريةن معنا بشأنه فنحن منفتحومن الجهة التعاوالسيد العمدة  و 

، و في هذا االطار أشكر السيد رئيس مقاطعة مراكش المدينة  هو للجميع و يمكن أن يصبح ذو جمالية مهمة

  ا حيث بدأنا في مشروع و يمكن ل " مستشفى األنطاكي " أن يكون حديقة عمومية جميلة يزورها السكان كم 

قد شرعت فيه و وصلت الى خمسة أقسام  ان جمالية الفضاء هي نصف العالج، فهذا مشروع أدافع عنه و

سيكون قريبا من  ، فهذا األخير حتى على مستوى تدبيره اللوجستيكي  "   22سيتم تهيئ المزيد قبل " كوب  و

المستشفى أو  هذا  للمؤتمرات  قصر  شكل  على  بناءه  سيتم  المؤتمر  مقر  فان  األخيرة  االجتماعات  فبحسب   ،

تقدر ب   القبيل على مساحة  هذا  من  مكروه هكتار    30شيء  وقع  ما  اذا  يت  و  المستشفى  فلن  الى  اللجوء  م 

و )الجامعي  للنخبة  خدمة  هناك  ستكون  انما  و  البعد  بحكم  الحدث     service vipذلك  بهذا  العالمي  ( خاصة 

، فأنا و  السيد  "   22في نفس سياق " كوب  ى مركز استشفائي للعموم، و الذي يمكن أن يتحول بعد ذلك الو

ا  " أولى في "  مستشفى األنطاكي  بدأنا كخطوة  المقاطعة  فكان رئيس  السور،  بداخل  أية حديقة  ذ ال توجد 

قد اقترحت أول أمس أن ع تهيئة الحائط ويله الى حديقة مه بدون شروط أو قيود على تحواالقتراح الذي قبلنا

المستدامة   للتنمية  منا  مسايرة  الشمسية  بالطاقة  يشتغل  ايكولوجيا  مستشفى  ف  يكون  النظيفة،  والطاقة 

له ما هو مخصص  أقل   األنطاكي " يشتغل في  البشرية و،  "مستشفى  الموارد  يتوفر على  لكن فهو  التقنية 
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مهترئة رغم أنه  ن بنايته هي قديمة وهذه اشكالية بحكم أوجامعي  المرضى يفضلون اللجوء الى المستشفى ال

 جيد على مستوى التخطيط فهو على شكل رياض و سوف تتم تهيئته . 

و الجهة  اتفاقية  فهناك  االتفاقيات،  تبخصوص  اللتان    " المتجددة  الحاضرة  مراكش   " اتفاقية    م كذا 

، فنحن ملزمون بإتمامهما اذ ال رجوع الى الوراء بالنسبة لهذه المشاريع  توقيعهما في حضرة صاحب الجاللة

 " .  22الجد مهمة و ستتم تهيئة هذا المستشفى قبل " كوب 

تشتغل تحت الضغط كما  تطرح اشكالية حقيقية، فاألطر هي قليلة و   ، فإنهافيما يتعلق بالموارد البشرية

ثغرا هناك  ال أن  فانه   " المحمدي  الحي   " الصحي  للمركز  بالنسبة  الموارد،  تدبير هذه   يضم خمسة    ت في 

ننا ال نشتغل  ، لكن هذا ليس ارثا و انما حالة ألكنت أشتغل في هذا المركز بمفردي  قد أطباء و انما ثمانية و

يمكن أن نطلب من اطار  ، فهناك شركائنا االجتماعيين الذين يجب أن نتوافق معهم اذ ال  بمفردنا في القطاع

و لكن بحزم،  اشتغل بهذا المستشفى ألربع أو خمس سنوات تغيير مكان عمله، فنحن نعمل في اطار التوافقات  

 بالتالي فنحن لدينا تشخيص حقيقي لهذه الحالة . و

ل األحياء الهامشية  ذي يعرف امتدادا جديدا للمدينة وسأتحدث عن ك بالنسبة ل "دوار السراغنة " ال

حقيقيةفي   مشكلة  تعرف  التي  المستوى مراكش  على  أتحدث  فلن  لألطباء  بالنسبة  الساكنة  عدد  فمؤشر   ،

لكو متطورالوطني  جد  خاص  قطاع  على  نتوفر  اننا  ففي  و،  العام  القطاع  هناك  الصحي  القطاع لمجال  هناك 

لك اسبانيا  في  لسنا  نحن  و  بمفردهالخاص  العام  القطاع  هناك  يكون  فهذا  ي  الينا  ،  بالنسبة  األخير مخصص 

كما رأيتم بالنسبة لهذه الحكومة اذا أخدنا بعين االعتبار المهن الحرة  نظام المساعدة الطبية  "الرميد "، ول

غطية الصحية للطلبة  و آلخر ما قامت به الحكومة هي الت  %  80فان نسبة التغطية الصحية يمكن أن تتجاوز  

استراتيجيدرهم  0مقابل   خيار  فهذا  نحت   ،  القطارمهللوزارة  الى  يتوجه  فانه  المال  على  يتوفر  من  أما  ع ، 

   هذا ليس معناه أننا ال نريد أن نستقبل الجميع و لكن ذلك غير ممكن . الخاص و

باألدوية يتعلق  أفيما  شكل  على  ترجمها  تتم  التي  المالية  القيمة  فان  المصالح  ،  من  تأتينا  دوية 

مليون سنتيم للمراكز الصحية و أكثر من مليار من األدوية    800فر على  ، و بلغة األرقام فنحن نتو المركزية

في التخطيط  مراض النفسية بمنطقة " سعادة " وفي " مستشفى ابن زهر " و "االنطاكي " و مستشفى األ 

قانون في وزارة الصحة مفاده ان هناك  لمرضى و انما نتوفر على القليل و نحن ال نقول أننا سنغطي جميع ا

ة الصحية فانه  " و لألسف هذا موجود في كل مكان ومن يتوفر على  التغطيء اوال يحصل على الدواء"من جا

التعويض تجاوزات  يستفيد من  كانت هناك  اذا  باستثناء  األدوية  تعقب  نظام يمكننا من  نتوفر على  أننا  ، كما 

بع جميع الشكايات و ال نحمي  نتتس يمكننا أن نتواجد في كل مكان وفيمكن للسادة المنتخبين تبليغي بذلك اذ ال 

يتحمل أحدا فمن يخطأ  المواقف، و  ،  الالزمة ونتخذ  والتحريات  االجراءات  بجميع  نقوم  في  مسؤوليته ونحن 

العام   القطاع  أو ممرضي  قيل أن هناك بعض أطباء  التحريات  الخاص  اطار هذه  القطاع  الذين يشتغلون في 

و انهم موجودون  أوقفت ستةوأقول نحن  لم يسبق ألحد أن أوقفهمأ   شخصيا  آتي ألقطع  طباء و  لم  لكنني   ،

أخالقالرؤوس   و  مهني  ضمير  أن  فهناك  المندوب  السيد  تقرير  في  ورد  فقد  زاروا   107،  مريض  ألف 

أكثر من   ابن زهر " و  الصحية و   150مستعجالت " مستشفى  المراكز  يغادروا غاضبين  ألف في  لم  هؤالء 

، هذا على  مريض  1540تم اجراء عمليات جراحية ل  ءها في المستشفيات و ألف تم ايوا  20كلهم باإلضافة الى  

يث عن احصائيات المستشفى الجامعي، نعم نحن في الخدمة والمال هو مال عام  المستوى الثاني دون الحد

بالنسبة  و مليار  مئة  سبع  مبلغ  عن  قليل  قبل  تحدث  المتدخلين  األعضاء  أحد  و  مسؤولية  بكل  نسيره  نحن 

امعي  مليارات و بناء المستشفى الج  10لمستشفى " المحاميد " في حين أن تكلفة هذا المستشفى لن تتجاوز  

مليار مئة  سبع  مبلغ  يكلف  يراقلم  للحسابات  األعلى  المجلس  أن  الى  باإلضافة  العامة  ،  المفتشية  كذا  و  بنا 
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حفظنا هللا  نفس ألننا ال نمس المال العام  و، فنحن نشتغل بثقة في اللحد اآلن لم تتم متابعتنا قضائياللمالية و  

 يمكن للمنتخبين محاسبتنا فهذا من حقكم ألن هذه األموال تأتي من الضرائب . منه، فنحن نعمل بشفافية و 

سف بن علي "، فانه و كما تعرفون فان ميزانية االستثمار التابعة  فيما يتعلق ب " مستشفى سيدي يو

، فنحن نلتزم بالمشاريع و لكن ال يمكننا أن نبني كل شيء في سنة  من الدخل العام  %  5للوزارة فإننا نأخذ  

المواحدة لهذا  فبالنسبة  انتهت  ،  كلها  والدراسات  المشكل  هذا  حل  وتم  العقاري  المشكل  هناك  كان  ستشفى 

، و هذا يجرني الى الحديث على  نة على غرار مستشفى " المحاميد " سنبدأ ان شاء هللا في هذه السبا وتقري 

، و هناك مشروع جد مهم في  كلهاأنه للحد من الضغط على المستشفى الجامعي يجب أن تشتغل مستشفياتنا  

 شكل . مدينة مراكش في " تامنصورت " التي تضم مستشفى فهذا األخير سيساعد في حل الم

نعتبر اليوم هو بمثابة االعالن عن فتح ورش  في األخير، فان أهم شيء هو احداث اللجن وتفعيلها، و

 الصحة العمومية التي هي مسؤولية الجميع . 

 . لكم كما أشكركم على حسن الضيافة  أشكركم و أنا جد ممتن

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

الواعدة بمجموعة من المشاريع  على هذه االجابة المستفيضة والمبشرة أيضا ودير  أشكركم سيدي الم

 مراكزنا الصحية . الخدمات الصحية في مستشفياتنا و  التي ستزيد من تحسين 

لموضوع   الصحيبالنسبة  والقطاع  الجماعة  بين  له التعاون  مستعدون  فإننا  اطار  ،  في  التعاون  ذا 

و مضبوطة،  عنهشراكة  تحدث  التي  في  اللجنة  يضم  فالمجلس  هللا  شاء  ان  تكوينها  سيتم  المدبر  السيد  ا 

ن لجنة وستتصل بكم  سيتم تكويشتغلون في قطاع الصحة من أطباء وصيادلة وممرضين وعضويته أعضاء ي

بلورة وثيقة للشراكة في المستقبل، فهذا المجال  سيدي المندوب و ستشتغلون جميعا من أجل  سيدي المدير و

،  التي نمثلها فنحن نعاني وأنتم كذلك تعانون من الداخل والمنتخبين يحملون هم  الساكنة  لساكنة يهم ايهمنا و

 لذلك أن شاء هللا سنكون في الموعد القريب بخصوص هذا الموضوع . 

 في األخير أشكر ممثلي الصحة و الى لقاء قريب ان شاء هللا . 

ية في حالة انتظار نمر مباشرة الى  ممثلي المصالح الخارج  باقي   حتى ال يبقى بعد موافقة المجلس و

 النقطة الثامنة . 
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   8النقطة رقم:          المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 بالتعمير  تقريــــر اجتمـــاع اللجنـــة المكلفــــة
 والسير والجوالن  وسياسة المدينة والتنمية المستدامة

 
لشهـر   العاديــة  الدورة  أعمــال  جـــدول  في  ادراجهــا  المقــرر  النقــط  بعض  تحضيـــر  اطـــار  في 

يوم    ،2016فبراير   والجوالن  والسير  المستدامة  والتنمية  المدينة  وسياسة  بالتعمير  المكلفة  اللجنة  اجتمعت 

محمد    2016يناير    21الخميس   البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

 لتدارس النقطة التالية:  احمد محفوظ رئيس اللجنةبرئاسة السيد الخامس 

ة على اتفاقية بتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار بالمدينة العتيقة  الدراسة والموافق  ▪

   2017-2016الشطر الثالث 
 

 :  من أعضاء اللجنة السادةاالجتماع  حضر  -

 

 جور . وموالي احفيظ قضاوي العباسي، حسن بباوي، توفيق بل
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادةشارك في االجتماع   -

ميصرة أمال  خديجة،  الفضي  البردعي،  الشحيمي،    ،عواطف  خليفـة  نوار،  الحسيـن  تلماضـي،  الهادي  عبد 

عبد الهادي ويسالت، الفيرامي عبد الرحيم، ي عبد الحفيظ المغراوي، حسن   دار، عبد الهادي بنعال،جحفيظة م

 ي، المصطفى الوجداني، سفيان بنخالتي. ارالهو
 

 : بصفة استشارية السادةاطر الجماعة  من  كما شارك  -

 المدير العام للمصالح:      عبد الكريم الخطيب 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن:       رشيد بوزيتي 

 الجماعي قسم مكتب حفظ الصحة  المدير رئيسالشرقاوي منصف     : 

 تأهيل السكن غير الالئق  البيئة و  قسم  رئيس:       شن  وعبد الغني أ

 : رئيس قسم اللجنة الدائمة       سعيد الكرس 
 

 :السادةالمصالح الخارجية  االجتماع من ممثليحضر  -

 ممثل عن الوكالة الحضرية لمراكش     :       احمد فرجي 

 رشيد غيتر           :  عن مديرية السكن وسياسة المدينة 

 :  عن شركة العمران      فيصل الوافي 

 شركة العمرانعن وان الزيتوني    :  رض

 قمر التابي            :  عن قسم التعمير والبيئة بالوالية 
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، وبعد ترحيبه بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكين السادة االعضاء  في بداية االجتماع

، 2017-2016وانجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار بالمدينة العتيقة الشطر الثالث  من اتفاقية تمويل  

الكلمة اللجنة  رئيس  السيد  الالئق و  البيئة   لرئيس قسم  اعطى  السكن غير  بكرنولوجية    اللهاذكر من خ  تأهيل 

السابقة   مستعرضا    2010  -  2006االتفاقيات  حققت  الحالية  والتي  االتفاقية  من   (2017-2016)محتوى  حيث 

أن   يقارب  تشمل  المنتظر  على    ، مستفيد  2000ما  كبيرا  نجاحا  حققت  قد  السابقة  االتفاقيات  أن  على  مؤكدا 

، ساعد في ذلك تراكم ن التي تعاني من نسيج عتيق مماثلتركت صدى طيبا لدى باقي المدوالمستوى المحلي  

 تجربتي مدينتي فاس ومكناس وتفادي االخطاء. 

لنزول والمتعلقة بإتمام  وبخصوص االتفاقية المعروضة للدراسة، اوضح السيد رئيس القسم اسباب ا

باالنهيار برنامج   المهدد  السكن  العتيقة  من خالل    معالجة  بالمدينة  الخاص  الثالث  في شطره  مراكش  بمدينة 

تحديد شروط تمويل وانجاز هذا البرنامج  وكذا المهام المسندة لمختلف المتدخلين حيث يتعلق االمر بمعالجة  

السكن ل     النوع من  الى    2100ب    تقطن  أسرة   3125هذا  بتكلفة مالية تصل  الوشيك  باالنهيار  مسكن مهدد 

 مليون درهم تتوزع كالتالي:    173.78

 170عدد المنازل التي سيتم افراغها :   -

 470  عدد المنازل التي سيتم هدمها   : -

   14600 عدد المنازل التي سيتم تدعيمها واصالحها :  -

 كالتالي: ع زأما مساهمة الشركاء في هذا المشروع فستتو 
 مليون درهم  44.73وزارة السكنى وسياسة المدينة     :  -
 مليون درهم 28.25الجماعة الحضرية لمراكش          :  -

 مليون درهم  40.00المديرية العامة للجماعات المحلية :  -

 مليون درهم  60.80:     المستفيدون  -

قسم رئيس  السيد  أوضح  و  وقد  مع البيئة  في  الالئق  غير  السكن  المنازل  تأهيل  بأن  تدخله  رض 

مهيئة للسكن غير مدرجة في هذه االتفاقية رغم االكراه الفعلي والموضوعي إلشكالية  الغير    كذاالمهجورة و

 المنازل المهجورة باعتبارها احد األسباب المادية التي تهدد المنازل المهددة باالنهيار. 

ذلك  السياق،  بعد  ذات  السكنى    السيد   تدخل   وفي  مديرية  بأن ممثل  موضحا  المدينة     وسياسة 

العمومية  التوجهات   القطاعات  في  الفاعلين  بين  الشراكة  وتفعيل  القرب  سياسة  نهج  الى  تهدف  الحكومية 

في اطار سياسة تعاقدية لتسريع برنامج محاربة السكن غير    ومكونات المجتمع المدني   والقطاعات الخاصة

مؤكدا علىالالئق باعتبا   ،  االتفاقية  السبل  أهمية هذه  أهم  بين   إلتمام رها  ما  الطموح بشراكة  المشروع  هذا 

المدينة، وسياسة  السكنى  ووزارة  الحضرية  والجماعة  المحلية  الجماعات  البرنامج مضيفا    مديرية  هذا    أن 

نقابة المهندسين في اجتماعات موسعة إلقناعهم بالمشاركة في    اعتمد في منهجيته مقاربة تشاركية بدعوة  

ال المشروع  ال  هذا  و  المكاتب  هذه  بعض  تراجع  مؤخرا  لوحظ  وقد  المقاطعات  توزيعهم حسب  وتم  مجتمعي 

 مكاتب.   6يوجد حاليا في االوراش اال  
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تناول    جانبه،  لقي  السيد    الكلمة  ومن  الذي  المشروع  هذا  بأهمية  فيها  أشاد  العمران  شركة  ممثل 

رغب في االطالع على تجربة مدينة مراكش  نجاحا كبيرا على الصعيد الوطني الشيء الذي جعل مدن مغربية ت

الدور المهددة باالنهيار التفكير في امكانية تعميم تجربة حي السالم على    ، مشيرا الى ضرورة  في معالجة 

المستفيدين   منح  عوض  متخصصة  شركات  طريق  عن  الدور  بعض  بإصالح  وذلك  العتيقة  المدينة  نسيج 

ن ال يلتزمون بالتوجيهات التقنية المقدمة اليهم ويقومون أحيانا  شيكات إلصالح منازلهم ألنهم أي المستفيدي

 بصرف الشيكات التي توزع عليهم ألغراض أخرى. 

سجل    بعد عموميته،  في  بالمشروع  واالشادة  االتفاقية  مضمون  على  واالطالع  للتدخالت  االستماع 

 المالحظات التالية : السادة االعضاء 

 . المطالبة بتسريع وثيرة التسليممع   عملية تسليم الشيكات المالية للمستفيدين وجود بطئ في  ✓

د عوامل انهيار بعض الدور  حاقتراح اضافة هدم المنازل المهجورة في االتفاقية الحالية باعتبارها أ ✓

 القائمة . 

شطر الثالث من  انطالقة القبل    2010  -2006التفاقيتين السابقتين  ل  شامل ودقيق  قييمقديم تمطالبة بتال ✓

 هذا البرنامج. 

 ضرورة استحضار البعد االجتماعي واالنساني  في الصيغة النهائية لالتفاقية.   ✓

االشكال القانوني والتقني بالنسبة للمنازل المهجورة أثناء التدخل وكيفية التعامل مع  االستفسار حول   ✓

 هذا الوضع . 

 المحيطة بمدينة مراكش. ر مكانية تعميم هذا النوع من االتفاقيات على الدواويا ✓

في وضع وتنفيذ هذا    خاصة  التنسيق مع مجلس مقاطعة المدينةاشراك رؤساء المقاطعات و  ضرورة  ✓

أنالبرنامج    اعتبار  تعلى  تم  غالف  يخصه  المهددة    700بلغ  مالي    ص  الدور  إلصالح  درهم  الف 

 مقاطعة. الباالنهيار ب

النسيج   ✓ العادي داخل  المنهارة والمهجورة يؤثر على السير  الناتجة عن الدور  ازالة األتربة  صعوبة 

 العتيق بالمدينة العتيقة . 

 البحث االجتماعي بالنسبة لهذا البرنامج . المسؤول عن اجراء  طرح اشكالية   ✓

 . العمران به شركة بإحداث وكالة مستقلة أو شركة خاصة للقيام بنفس الدور الذي تقوم المطالبة  ✓

 مكاتب الدراسات حسب كل ملحقة وكل مقاطعة لتسريع وثيرة االشغال والتشخيص . تقسيم  اقتراح   ✓

 الدور المهجورة .  جماعي يضبط كيفية التعامل مع  التفكير في اصدار قرار تنظيمي ✓

 

غير الالئق،   وبالنظر ألهمية البرنامج وبعده االجتماعي  للقضاء على السكن   ،وبعــد نقاش مستفيض

االتفاقية فقد   على  الموافقة  على  اللجنة  رأي  حيثياتها  استقر  تحيين  اساس  على  بالتقرير  مرفقة  هي    كما 

 . مع االخذ بعين االعتبار مقترحات اللجنة السابق ذكرها  ملحق يتضمن دليل االجراءات ومصاحبتها ب القانونية 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر       

 رئيس اللجنة                
 احمد المحفوظ            
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لشهرالسابعة    النقطة العادية  الدورة  أعمال  جدول  201604022016فبراير    من 

افقة على اتفاقية اطار للشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و والية جهة مراكش اسفي   الدراسة واملو

          .وجماعة مراكش من اجل النهوض بالسالمة الطرقية على املستوى املحلي ملدينة مراكش
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 7النقطة رقم :          المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة
 والتنمية المستدامة والسير والجوالن 

 

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  المدرجة  النقط  تحضير  اطار  للدعوة  2016في  وتبعا   ،

، عقــدت اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  2016يناير   7المؤرخ في  210الموجهة للسادة االعضاء عدد 

الخميس   يوم  اجتماعا  والجوالن  والسير  المستدامة  والنصف    2016يناير    14والتنمية  العاشرة  الساعة  على 

صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي شارع محمد الخامس برئاسة السيد احمد محفوظ رئيس  

 قطة التالية : اللجنة وذلك لدراسة الن

الدراسة والموافقة على اتفاقية اطار للشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووالية جهة مراكش   ❖

   . لمدينة مراكشجماعة مراكش من اجل النهوض بالسالمة الطرقية على المستوى المحلي اسفي و

 عامل عمالة مراكش(  نقطة واردة من طرف السيد الوالي)                                

  :   حضر االجتماع من اعضاء اللجنة الســــــادة 

 .ي احفيظ قضاوي العباسي، جويدة العويدي، محمد بنلعروسي، امينة العمراني االدريسي، توفيق بلوجور

 : شارك في االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي الســـــادة 

خليفة   بامحمد،  حليمة  الزاوي،  ايت  محمد  محمد  ويسالت،  الهادي  عبد  الشافعي،  الواحد  عبد  الشحيمي، 

 االدريسي، عبد الجليل بنسعود، م عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي تلماضي، عبد الرحيم الفيرامي 

  : شارك من اطر الجماعة الحضرية لمراكش بصفة استشارية السادة

 والجوالن شرطة السير  رئيس مصلحة :   ضياء الدين  رشيد

 قسم اعمال المجلس :  ي عبد الخالق الهاشمي العلوي

 رئيس القسم المكلف بتنظيم اعمال اللجن :    سعيد الكرس 

 مصلحة الشؤون التقنية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  :    يونس وعبو 

 مصلحة الشرطة االدارية بمقاطعة مراكش المدينة  :   عبد اللطيف كويدش 

 عن قسم الشؤون التقنية  :    فتيحة الشايب 

 :  شارك من المصالح الخارجية السادة

 المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك :    محمد بوقدير 

 الوكالة الحضرية لمراكش  :    جمال الغالي

 اسفي  –قسم التجهيزات بوالية مراكش  :   المصطفى بولمان

 بوالية مراكش اسفي قسم الجماعات المحلية  :    احسان التادلي 
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للشراكة بين وزارة التجهيز  في بداية االجتماع، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من اتفاقية اطار  

النهوض   اجل  من  لمراكش  الحضرية  والجماعة  الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  ووالية  واللوجستيك  والنقل 

ان افتتح السيد رئيس اللجنة    وبعد  بالتقرير، والمرفقة  بالسالمة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة مراكش  

بالنظر  ، ابرز اهمية موضوع االتفاقية  را لهم تلبية الدعوةشاكالجلسة بكلمة ترحيبية في حق السادة الحضور  

لحجم الخسائر التي تخلفها حوادث السير والتي تتطلب من الجماعة االنخراط في مسلسل معالجة هذه الظاهرة  

 رقية. وتحسين السالمة الط

والنقل   للتجهيز  الجهوية  المديرية  لممثل  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  االيضاح،  من  وللمزيد 

ليستعرض تشخيصا لتطور مؤشرات حوادث السير على مستوى مدينة مراكش والتي تخلف قتلى    واللوجستيك

نسبة   والنارية  العادية  الدراجات  مستعملي  فئة  شكلت  المصاب  %70ومصابين  عدد  و  من  بليغة  بجروح  ين 

مما تقرر اتخاذ تدابير تروم تحسين مؤشرات حوادث السير داخل المجال الحضري  ،  من عدد القتلى  55.42%

اتفاقيات االطار للشراكة لضمان توفر الجماعة على مخطط استراتيجي سنوي   من خالل ابرام هذا النوع من 

 عتمادات الالزمة لتنفيذه. للسالمة الطرقية خاص بها يحدد االجراءات واالهداف واال

 عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات واالطالع على مضمون االتفاقية من خالل مايلي:

 مدتها المحددة في ثالث سنوات.  

مراكش    والية  واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  وزارة   ، االطراف  كل  والتزامات  اهدافها 
 اسفي و جماعة مراكش 

 تبعها. برنامج العمل والمراحل الواجب ت 

 صالحيات اللجنة التقنية ولجنة التنفيذ والتتبع.  

وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، سجل السادة االعضاء مجموعة من المالحظات الشكلية واخرى  

 في المضمون همت مايلي: 

المقتضيات   ▪ مع  الحضرية"  "الجماعة  و   " الحوز  تانسيفت  مراكش  جهة  "والية  تسميات  مالئمة 

 القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل : والية جهة مراكش اسفي، جماعة مراكش  

تم اقتراح اضافة ممثل عن لجنة    اقتراح اضافة اسم الوكالة الحضرية في الفصلين التاسع والعاشر  كما  ▪

 السير والجوالن الى اللجنة التقنية . 

الن   ▪ نظرا  للكهرباء  الوطني  المكتب  وكذلك  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  اشراك  اقتراح 

تكون    ان  يستدعي  مما  الطرقية  والمحاور  الشوارع  في  االشغال  دائما  تجريان  المؤسستين  هاتين 

قبل انجاز االشغال، كما تم    بإرجاع حالة الطرق الى ما كانت عليه   اقية وتكونا  ملزمتينطرفين في االتف

السكك   تحت  بممرات  المحاور  بعض  تجهيز  لضرورة  نظرا  الحديدية  السكك  مؤسسة  اشراك  اقتراح 

 او قناطر فوقها.  الحديدية
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فيما   ▪ واالعالم  الصحافة  وكذا  للتعليم  الجهوية  االكاديمية  اشراك  التحسيسية  اقتراح  الحمالت  يخص 

الولوجيات   انجاز  اجل  من  االجتماعي  التضامن  وزارة  وكذا   جهة  من  الطرقية  السالمة  بموضوع 

المدني المجتمع  جمعيات  و  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  مجال    لألشخاص  في  المتخصصة  والمنظمات 

 السالمة الطرقية وكذلك الهالل االحمر . 

السي ▪ تدبير  طريقة  في  النظر  بالمجال  اعادة  الطرقية  المحاور  وببعض  العتيقة  بالمدينة  والجوالن  ر 

كاللوحات  الفوقية  او  المعرقالت سواء االرضية  ازالة كل  السير والمرور مع  لكثافة حركية  الحضري 

 االشهارية واالشجار . 

بالمجال   ▪ الطرقية  بالسالمة  النهوض  مجال  في  توعوية  تحسيسية  وبرامج  بحمالت  القيام  ضرورة 

 .الحضري

 امكانية اقتراح ممثلي المجلس الجماعي في لجنة التنفيذ والتتبع على النحو االتي:  ▪

o  .رئيس المجلس الجماعي او ممثله 
o  رئيس القسم التقني 
o  رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن 

 
االتفاقية   ان  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  المديرية  ممثل  السيد  اوضح  ذلك،  على  وتعقيبا 

هي اتفاقية اطار ستتلوها اتفاقيات فرعية ومن خاللها سيتم النظر في كافة التفاصيل سواء تركيبة    المعروضة 

 بعد دخولها حيز التنفيذ .  يتبعها تقييماللجنة التقنية او لجنة التنفيذ والتتبع وكذا مسألة التمويل على ان 

تفاقية المعروضة للنهوض بمجال  وبعد المناقشة المستفيضة، وحيث تبين للسادة االعضاء ايجابيات اال

هذا  في  بها  يحتذى  نموذجية  مدينة  مراكش  مدينة  وجعل  للجماعة  الفعلي  االنخراط  عبر  الطرقية  السالمة 

مالئمة    فقد ابدت اللجنة موافقتها على االتفاقية موضوع الدراسة كما هي مرفقة بالتقرير على اساسالمجال،  

الم  مع  والجماعة  الوالية  طرفيها  وتسمية  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  ممثلي  قتضيات  تضمينها 

    . الجماعة في لجنة التنفيذ والتتبع مع تقديم ملتمس بجعل كتابة اللجنة المشتركة  من اختصاص الجماعة

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنــــة          

 احمد محفوظ              
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العادية لشهر الثالثة    النقطة الدورة  بتاريخ  )  2016فبراير    من جدول أعمال    (04/02/2016الجلسة االولى 

 والمتعلقة بمايلي: 

 

لشركة   االداري  املجلس  بحضيرة  الجماعي  املجلس  ممثلي  بتقارير  علما  املجلس  ملدينة  احاطة  والتنمية  التجهيز 

 مراكش "افلمار".
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51%

 CDG 

développement CG Park  

15

15
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  (2016/ 02/ 04)الجلسة االولى بتاريخ    2016فبراير    من جدول أعمال الدورة العادية لشهر الرابعة    النقطة

 والمتعلقة بمايلي: 

املسطرية   االجراءات  اتخاذ  في  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  لرئيس  إلبرامالتفويض  اتفاقيات   املبدئية 

انواع   وجميع  واالنساني  االجتماعي  الطابع  ذات  والجمعيات  الحكومية  غير  واملنظمات  املؤسسات  مع  الشراكة 

 ها.اعمال التعاون في انتظار عرض االتفاقيات على املجلس الجماعي للبث في

  . 
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  ( 2016/ 02/ 04)الجلسة االولى بتاريخ    2016فبراير    من جدول أعمال الدورة العادية لشهر الخامسة    النقطة

والمتعلقة بمايلي

 البث في طلب االنتساب الى اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة تقدم به عضو املجلس السيد محمد باقة. 

36719 16 /12/2015

حيدد 22

كثر على أنه ال على األ (21)قل و واحد وعشرين على األ (7)عــدد أعضاء كــل جلنة دائمة يف سبعة 

 " واحدة فقط. دائمة للجنةجيوز لكل عضو االنتساب إال 

14

21
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  ( 2016/ 04/02)الجلسة االولى بتاريخ    2016فبراير    من جدول أعمال الدورة العادية لشهر السادسة    النقطة

 والمتعلقة بمايلي: 

الطبية   املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية  اللجان  في حظيرة  مراكش  ملدينة  الجماعي  للمجلس  ممثلين  تعيين 

للمادة   رقم  من    12وفقا  بتاريخ    2.08.177املرسوم  الكتاب    2008شتنبر    29الصادر  مقتضيات  بتطبيق  القاض ي 

 .املتعلق بنظام املساعدة الطبية كما وقع تغييره وتتميمه  65.00الثالث من القانون رقم 

122015

444512

15 177.08.2281429292008

 00 65

أو باشوية ملدينة غري مقسمة إىل ملحقات إدارية،  ملحقة إداريةالرتابية لكل قيادة أو  حتدث داخل الدائرة

اإلدارية أو الباشوية ملدينة  احمللية املختصة بالدائرة الرتابية للقيادة أو امللحقةالدائمة السلطة اإلدارية  ترتأس اللجنة احمللية" و.جلنة حملية دائمة

: الرئيس غري مقسمة إىل ملحقات إدارية ، وتضم اللجنة إضافة إىل

 للسلطات احلكومية املكلفة باملالية والصحة والفالحة؛ املمثلني احملليني ▪

 الوطين ؛ ممثل عن التعاون ▪

 .املعين أو ممثلهاجلماعي  رئيس اجمللس ▪

 .اللجنة يستدعي، بصفة استشارية ، كل شخص يرى مشاركته ضرورية ألشغال ميكن لرئيس اللجنة أن

49 

  

 امللحقات االدارية  املقاطعة جملس    
 ( ملحقات6ستة )  مراكش المدينة

 ( ملحقات 8ثمانية )  المنارة

 ( ملحقات 4اربع )  سيدي يوسف بن علي 

 ( ملحقات 7سبع )  جليز 

 ( اثنتان  2ملحقتان ) النخيل 

 اجملموع  
 

 ( مقاطعة 27سبعة وعشرون ) 
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 متثيلية اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على مستوى امللحقات االدارية مبقاطعة مراكش املدينة يف اطار

 اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية
 

 امللحقات االدارية ر.ت املقاطعة

 
 

 الملحقة االدارية باب دكالة  1

 الملحقة االدارية باب تاغزوت  2

 الملحقة االدارية باب  اغمات  3

 الملحقة االدارية الباهية  4

 الملحقة االدارية باب  الدباغ  5

 الملحقة االدارية جامع الفنا  6

1 

 كمرتشح وحيد موالي احفيظ املغراويالسيد  بيان التصويت للمرتشح

⬧ 31

⬧ 
31 

 

⬧ 

31
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2

 بيان التصويت للمرتشح السيد  ابراهيم بوحنش كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

⬧ 

31

3

 بيان التصويت للمرتشح السيد حممد باقة كمرتشح وحيد

⬧ 31
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⬧ 
31 

 

31

4

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد الرحيم الفريامي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 
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⬧ 

31

5

 بيان التصويت للمرتشح السيد حممد بنلعروسي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

31

6
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 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد الصمد العكاري كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

31
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يف اطار اللجان املنارة  متثيلية اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على مستوى امللحقات االدارية مبقاطعة 

 الطبيةاحمللية الدائمة لنظام املساعدة 
 امللحقات االدارية ر.ت املقاطعة

 
 

 الملحقة االدارية االنارة  1

 الملحقة االدارية سيدي غانم  2

 الملحقة االدارية  الحي الحسني  3

 الملحقة االدارية المسيرة  4

 الملحقة االدارية المحاميد  5
 

 الملحقة االدارية ازلي  6
 

 الملحقة االدارية  اسكجور  7
 

 الملحقة االدارية  ازيكي  8

1 

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد الواحد الشافقي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

31
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2

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد الرزاق جبور كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

⬧ 

31

3

 بيان التصويت للمرتشح السيد توفيق بلوجور كمرتشح وحيد

⬧ 31
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⬧ 
31 

31

4

 بيان التصويت للمرتشح السيد عادل املتصدق كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 
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31

5

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد اجمليد ايت القاضي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

⬧ 

31

6

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد اهلادي فاري كمرتشح وحيد

⬧ 31
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⬧ 
31 

31

7

 بيان التصويت للمرتشح السيدة امينة العمراني االدريسي كمرتشح وحيدة

⬧ 31

⬧ 
31 
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⬧ 

31

8

 كمرتشح وحيد رافالسيد حممد الز بيان التصويت للمرتشح

⬧ 31

⬧ 
31 

31
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يف اطار اللجان جليز  مستوى امللحقات االدارية مبقاطعةمتثيلية اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على 

 احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 امللحقات االدارية ر.ت املقاطعة
 
 

 

 

 الملحقة االدارية  الحي المحمدي  1
 

 الملحقة االدارية ايسيل  2
 

 الملحقة االدارية الحي العسكري  3
 

 الملحقة االدارية الحي الشتوي  4
 

 الملحقة االدارية امرشيش  5
 

 الملحقة االدارية جليز  6
 

 الملحقة االدارية االزدهار  7
 

1

 كمرتشح وحيد بباويبيان التصويت للمرتشح السيد حسن 

⬧ 31

⬧ 
31 

31
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2

 بيان التصويت للمرتشح السيد السعيد ايت احملجوب كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

31

3

 بال كمرتشح وحيد بيان التصويت للمرتشح السيد حممد بن

⬧ 31
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⬧ 
31 

31

4

 سن كمرتشح وحيدبيان التصويت للمرتشح السيد خليل بوحل

⬧ 31

⬧ 
31 



   (04/02/2016مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ ملجلس جماعة  2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

148 
 

⬧ 

31

5

 بيان التصويت للمرتشح السيد حممد ايت بويدو كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

⬧ 

31

6

 خوزرك كمرتشح وحيد محيدبيان التصويت للمرتشح السيد 
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⬧ 31

⬧ 
31 

 

⬧ 

31

7

 ق البويسفي كمرتشحة وحيدةبيان التصويت للمرتشح السيدة اشرا

⬧ 31

⬧ 
31 
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31
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يف يوسف بن علي  سيديمبقاطعة متثيلية اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على مستوى امللحقات االدارية 

 اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية اطار

 امللحقات االدارية ر.ت املقاطعة
 

 

 

 الملحقة االدارية  الشمالية 1
 

 الملحقة الوسطى  2
 

 الملحقة االدارية الجنوبية  3
 

 الملحقة االدارية الحي االجديد  4

 

1

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد اهلادي تلماضي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

⬧ 

31
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2

 بيان التصويت للمرتشح السيد خليفة الشحيمي كمرتشح وحيد

⬧ 31

⬧ 
31 

 

⬧ 

31

3

 

 بيان التصويت للمرتشح السيد عبد الغين دريوش كمرتشح وحيد
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⬧ 31

⬧ 
31 

 

31

4

 الي البشري طوبا كمرتشح وحيدبيان التصويت للمرتشح السيد مو

⬧ 31

⬧ 
31 
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⬧ 

31
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يف اطار اللجان  النخيلمبقاطعة متثيلية اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على مستوى امللحقات االدارية 

 احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 امللحقات االدارية ر.ت املقاطعة
 

 

 

 الملحقة االدارية  النخيل الشمالي  1
 

 الملحقة ااالدرية النخيل الجنوبي  2

 

1 

 بيان التصويت للمرتشحة السيدة فاطمة ملكهون كمرتشحة وحيدة

⬧ 31

⬧ 
31 

 

31
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2 

 كمرتشحة وحيدة العويدي جويدةالسيدة  بيان التصويت للمرتشح

⬧ 31

⬧ 
31 

 

31
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