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 جمللص مجاعة مراكش 6102 أكتوبرللنحضر العاو للدورة العادية لشهر  اخلنصفهرست اجللشات 
 

 01/6102/  06 – 10بتارخي  6102فهرست اجللس تني الأوىل والثانية من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر 
 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة

  

  10/01/6102خافظت الجلست ألاولى  

 
 

بدون نصاب 
 لانونً

 

 
   06/01/6102خافظت الجلست الثاهيت 

  الكلمت الافخخاخيت والجذولت السمىيت 

 الاخاظت علما 

 10 – 13 

14 – 16 

17 

 

0 

اظالع املجلس الجماعي على الخلرير الاخباري لرئيس املجلس في صأن الاعمال التي جم الليام بها في اظار 

 املخعلم بالجماعاث3 00.301مً اللاهىن الخىظيمي ركم  012للمادة الغالخياث املخىلت اليه ظبلا 

 
 تم إطالع المجلس

 

18 – 10 

 

1 
  3 6102-6102اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط  على وضعيت الذخىل املذرس ي 

 تم إطالع المجلس

 

11 - 21 

 

 

 

 

2 
ظار جىظيم املؤجمر العالمي لخغيراث اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط على اسخعذاداث الجماعت في ا

 COP223املىاخيت 

 
 

 تم إطالع المجلس

 

20 – 70 

 

 

3 
 اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط  على مضاريع املبادرة الىظىيت للخىميت البضريت3 

 

 تم إطالع المجلس

 

 

71 - 003 

 
 

 

 01/6102)صباحية(/ 62 – 61بتارخي  6102 فهرست اجللس تني الثالثة والرابعة من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر
 

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
 

 

 

 

  61/01/6102خافظت الجلست الثالثت 

 الكلمت الافخخاخيت والجذولت السمىيت  

 
 

 

 

10 – 13 

14 
 

 

 

4 
اكف باسخغالل ًخعلم حماعي جىظيمي كرار في البث   ظريم عً عادًتوال الىاريت والذراحاث السياراث مى

 3الىكىف عذاداث

 
 فً البث تأجٌل تم

جلسة  إلى النمطتٌن

66/01/6106 

 

15 - 14 

  
 

اكف السياراث والذراحاث الىاريت والعادًت3 5  حعذًل كىاش الخدمالث املخعلم بإًجار مىخىج اسخغالل مى
 

افلت على اجفاكيت جذبير املعرح العمىمي الجذًذ بين حماعت 6   مراكط والجماعاث املجاورة3 الذراست واملى
 الموافمة

 

15 - 41 

 

البث في جخعيغ خذود العرق العامت إلخذار ظريم عمىميت بحي املالح وهسع ملكيت اللعع الارضيت والذور  7

 السكىيت والحلىق العيييت املرجبعت بها ملا حسخلسمه العمليت مً مغلحت عامت3  

 
 الموافمة

 

42 - 50  

 

 مفىضيت للضرظت بحي الحارة حىار املضرخت الجماعيت بباب دكالت3جخغيػ علار حماعي إلخذار  البث في مسعرة 01
 

تم التخلً عن 
 مسطرة التخصٌص

 
 

51 - 62 
 

افلت على اجفاكيت بين حماعت مراكط ووالًت امً مراكط مً احل اخذار ملر مفىضيت  8 الذراست واملى

 للضرظت بحي الحارة بباب دكالت3

 
 الموافمة

 
 

 البث في كراء ساخت مدعت اللعار الثاهىيت لفائذة صركت "سىبراجىر" على مسخىي صارع الحسً الثاوي3 00

 )هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مراكط(3                                                                                                

 
 

ً تم تأجٌل البث ف
 النمطتٌن

 

 
 

63 - 71   

 البث في اكخىاء الىعاء العلاري الكائً بامللحلت الاداريت املحاميذ مً احل اخذار مالعب رياضيت3   01

 ت مراكط()هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمال                                                                                                 
 

  البث في اكخىاء اللععت الارضيت املضيذ عليها السىق الجماعي ازلي3 02
 الموافمة

 

70 - 77 

 

  حعذًل كىاش الخدمالث املخعلم بخدذًذ صروط دعم مضاريع الجمعياث مً ظرف املجلس الجماعي ملراكط3 03
 الموافمة

 

78 – 040 
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  خيت()حلست عبا 62/01/6102الرابعت خافظت الجلست 

 كلمت افخخاخيت والجذولت السمىيت 

  

042 - 046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 

مً الىظام الذاخلي  00الاحابت على اسئلت كخابيت ملذمت مً ظرف اعضاء املجلس الجماعي ظبلا للمادة 

 ملجلس حماعت مراكط كاالحي:

لضفكة اخلاصة بتدبري االىارة العنومية )حاضرة مكدو مً طرف الشيد حمند احلر عضو اجمللص اجلناعي حول تعثر ا 0الشؤال رقه 
 االىوار( مع تزويد اجمللص بيشخة مً تكرير اخلبري الدولي واطالع اجمللص على تكرير جلية الضفكات حول اختيار الشركة الفائزة.

 ديية مراكش.مكدو مً طرف الشيد عبد اهلادي تلناضي عضو اجمللص اجلناعي حول تكييه الشري واجلوالٌ مب 6الشؤال رقه 
مكدو مً طرف الشيد خليفة الشحيني عضو اجمللص اجلناعي حول تكييه وتكويه االىشطة الثكافية والرياضية املضادق  3الشؤال رقه 

 عليها يف اللجً ودورات اجمللص.
 مكدو مً طرف الشيد احلشني ىوار عضو اجمللص اجلناعي حول وضعية االسواق مبديية مراكش. 4الشؤال رقه 

مكدو مً طرف الشيد عبد الغين دريوش عضو اجمللص اجلناعي حول مال توصيات اللجً ودورات اجمللص الواردة يف الدورات  5ؤال رقه الش
 الشابكة.

 مكدو مً طرف الشيد حمند ايت الزاوي عضو اجمللص اجلناعي حول تكييه االىشطة الضيفية للنشابح مبديية مراكش. 6الشؤال رقه 

 
 
 
 
 
 

 
بة على تمت اإلجا

 األسئلة الكتابٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047 – 053 

 

 6102فهرست اجللسة اخلامسة من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

   حلست زواليت( 01/6102/ 62الخامستخافظت الجلست( 

 كلمت افخخاخيت والجذولت السمىيت 

 

 10 - 13 

14 

 

61 
اكيذ فخذ واغالق املحالث املفخىخت للعمىم3 وضع كرار   جىظيمي حماعي ًدذد مى

 ) هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مراكط(                                                                                                 

تم تأجٌل البث فً 
النمطة إلى دورة 

 الحمة

 

15 - 18  

 

16 
" الفرظ وملاربت الىىع ؤ املساواة وجكافالاسدضاريت املسماة "هيئت  هيئتاظالع املجلس الجماعي على جركيبت ال

 مً الىظام الذاخلي ملجلس حماعت مراكط3 05املحذزت ظبلا للمادة 

 

تم تأجٌل البث فً 
النمطة إلى دورة 

 الحمة

 

01 

 
 

11 

 

افلت على برهامج عمل حماعت   3 6166 – 6102مراكط الذراست واملى

 

تم تأجٌل البث فً 
النمطة إلى دورة 

 الحمة

 

01 - 02 

 

اكف السياراث والذراحاث الىاريت والعادًت عً ظريم  1 البث في كرار جىظيمي حماعي ًخعلم باسخغالل مى

 عذاداث الىكىف3

 
 الموافمة

 

 

03 - 16 

 

1 

 

ا  كف السياراث والذراحاث الىاريت والعادًت3حعذًل كىاش الخدمالث املخعلم بإًجار مىخىج اسخغالل مى

 

 البث فً تأجٌل تم
دورة  إلى النمطة

 الحمة

 

17 - 27  

 

  والخغىيذ عليها3 6102دراسـت مضروع ميزاهيت مجلس حماعت مراكط برسم السىت املاليت  61
 الموافمة

 

28 – 054 

 

  61023جدىيل  اعخماداث بعض فغىل امليزاهيت برسم سىت  61 
مةالمواف  

 

055- 061 
 
 
 

 

 والخغىيذ عليها 6102دراست خساباث الىفلاث مً املبالــغ املرعىدة للملاظعاث برسم السىت املاليت  61
 
 

 الموافمة
 

062- 212 
 

 
 
 

افلت على جدىيل اعخماداث بعض فلراث خساب الىفلاث مً املبالغ املرعىدة برسم سىت  12 لبعض  6102املى

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث3 601املادة امللاظعاث ظبلا مللخضياث 

 
 الموافمة

 

213 - 217 

 
 الكلمت الخخاميت 

 البركيت

  
 

218- 221 
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 6102 اوزٛثشاٌذٚسح اٌؼبد٠خ ٌؾٙش                         ّشاوؼٌاٌّغٍظ اٌغّبػٟ 

 عٍغخ ػ١ٍٕخ                                       

 6102 اكتوبردية لشهر حمضر الدورة العا

     10/01/6102األوىل  بتاريخ  لشةةاجل
 

  

1105141105

12181105

11311

 ِّضال ٌٍغ١ذ اٌٛاٌٟ  

 :    ؽعـش ِٓ  اغـش عّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغــبدح -

 ٌٍّصبٌؼ  اٌؼبَاٌّذ٠ش  :  ػجذ اٌىش٠ُ اٌخط١ت

 سئ١ـظ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :      دمحم اٌّؾ١ش          

 سئ١ظ لغُ اٌؼًّ االعزّبػٟ :  ػجذ اٌؼض٠ض االِشٞ

 سئ١ظ اٌمغُ اٌزمٕٟ :   ٞ اٌط١ت اع١ٕٕؼ

 سئ١ظ لغُ اٌؾجبة، اٌضمبفخ، اٌش٠بظخ ٚاٌزشث١خ :   اٌؾغ١ٓ اٌضٚاق

 سئ١ظ لغُ اٌؾإْٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٚإٌّبصػبد اٌمعبئ١خ :   فزؼ هللا ا١ٌض٠ذٞ

 سئ١ظ لغُ اٌج١ئخ ٚرأ١ً٘ اٌغىٓ غ١ش اٌالئك :   ػجذ اٌغٕٟ اٚؽٓ

 سئ١ظ لغُ اٌّشافك اٌىجشٜ اٌؼ١ِّٛخ اٌّؾ١ٍخ  :   ػجذ االٌٗ سٚؽٕٟ

 سئ١ظ لغُ اٌزخط١ػ ٚاٌذساعبد االعزشار١غ١خ  :   ع١ّش ٌؼش٠ج١خ 

 سئ١ظ لغُ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ :    دمحم ث١ٕطٛ

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :   خ١ًٍ ١ٌِٛؼ 

 لغُ اػّبي اٌّغٍظ ػٓ :   عؼذ ٔغبٞ 

 

 ػعٛا 62 :  اٌؼذد اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٕٗ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ  -

  ػعٛا 62  :    ػـذد االػعـبء اٌّضا١ٌٚـٓ ِٙبِٙــُ  -

ػعٛا 06 :     ػـذد األػعــبء اٌؾبظش٠ـــٓ  -

 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانغ يوٌض بَ شميىاُ 0

 ئب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانغالٍا ووالي احلصَ املٍادي 1

 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عواطف الربدعي 2

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 3

 عضو اجملمض اجلىاعي ذلىد ايت بويدو 4
 "          "          " محيد خورزك 5

 "          "          " ذلىد بَ بال 6
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 "          "          " عبد العسيس البٍني 7

 "          "          " ذلىد احلر 8

 "          "          " رظيد التىادلي 01

 "          "          " محيد العّواٌي 00
 "          "          " ذلىد باقة 01
 "          "          " ووالي عبد احلفيغ املػراوي 02

"          "          " حصَ اهلواري 03  
 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 04
 "          "          " عبد الػين دريوػ 05

 "          "          " ذلىد ايت الساوي 06

 "          "          " امحاد اطرحي 07
 

 ػعٛ ٚاؽذ 10  :    ػـذد  األػعـبء اٌغبئج١ــٓ ثؼـــزس  -

  
 رئيض دلمض مجاعة ورانغ ذلىد العربي بمكائد 0

 

 

 ػعـٛا    26 :       ػـذد  األػعبء اٌغبئج١ـٓ ثـذْٚ ػــزس -

 
 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عبد الصالً شي نوري 0
 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانغ ذلىد توفمة 1
 اعة ورانغالٍائب الرابع لرئيض دلمض مج أمحد املتصدم 2
 الٍائب الصادط لرئيض دلمض مجاعة ورانغ خدجية الفضي 3
 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عبد الرزام دبور 4

 الٍائب الجاوَ لرئيض دلمض مجاعة ورانغ اواه ويصرة 5
 الٍائب العاظر لرئيض دلمض مجاعة ورانغ مجاه الديَ العهرود 6
 ائب ناتب اجملمض اجلىاعيٌ ً. احفيغ قضاوي العباشي 7
 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف ايت رياض 8
 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 01
 "          "          " توفيل بمودور 00
 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 01
 "          "          " عاده املتصدم 02

 "          "          " يعبد اهلادي فار 03
 "          "          " ذلىد السراف 04

 "          "          " عبد االلْ الػمف 05
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 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 06

 "          "          " عبد الواحد العافكي 07
 "          "          " امحد ذلفوظ 08

 "          "          " ُ بَ عبد اهللعدٌا 11
 "          "          " عبد اهلل االوهاري 10
 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 11

 "          "          " شفياُ بٍداليت 12
 "          "          " حياة املعفوع 13

 "  "          "         عبد اجمليد الدوٍاتي 14
 "          "          " عبد الصىد العىراٌي 15

 "          "          " خمين بوحلصَ 16

 "          "          " أمحد عبيمة 17

 "          "          " عبد الفتاح رزني 18

 "          "          " حصَ بباوي 21

 "          "          " إظرام البويصفي 20

 "          "          " وريي خاي 21

 "          "          " ذلىد لهبار 22

 "          "          " زنية املريين 23
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 24

 "          "          " الصعيد ايت احملذوب 25

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 26

 "          "          " حبيبة الهرظاه 27
 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 28
 "          "          " املصطفى العّواٌي 31
 "          "          " ذلىد االدريصي 30
 "          "          " عفيفة السجناري 31
"    "          "       ذلىد بٍمعروشي 32  

 "          "          " املصطفى الودداٌي 33

 "          "          " عبد الصىد العهاري 34
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 "          "          " ابراِيي بوحٍغ 35

 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 36

 "          "          " جنيب رفوػ 37

"       "          "    احلصني ٌوار 38  
 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 41

 "          "          " يوشف بَ الساِر 40

 "          "          " شعيدة شاللة 41
 "          "          " ذلىد ٌهين 42
 "          "          " ثورية بوعباد 43
"     "          "      ووالي البعري طوبا 44  

 "          "          " خميفة العخيىي 45
 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 46

 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 47

 "          "          " حفيعة دلدار 48

 "          "          " امساعين اوػاري 51
"          ""           عبد الهريي ملعوً 50  
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 51

 "          "          " حميىة باذلىد 52

 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 53
 "          "          " ذلىد بوغرباه 54
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 55
 "          ""           دويدة العويدي 56

 

المناداة على السادة االعضاء الحاضرٌن من طرؾ السٌد خالد الفتاوي كاتب المجلس والتؤكد من عدم  دــبع
عضوا، اوضح السٌد النائب االول  07عضوا المزاولٌن مهامهم  75اكتمال النصاب المانونً للمجلس اذ حضر من 

عاء ثان للسادة اعضاء المجلس الجماعً طبما لممتضٌات لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش انه سٌتم توجٌه استد
حسب جدولة 1105من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات لحضور اشؽال الدورة العادٌة لشهر  اكتوبر  31المادة 

 . زمنٌة جدٌدة
 ثم رفعت الجلسة على الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ صباحا.                     
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  6102 اوزٛثشاٌذٚسح اٌؼبد٠خ ٌؾٙش                                 ّشاوؼٌٟ اٌّغٍظ اٌغّبػ 

 عٍغخ ػ١ٍٕخ                                      

 6102 اكتوبرحمضر الدورة العادية لشهر 

     06/01/6102الثاىية بتاريخ  لشةةاجل
 

  

1411051105

1501110511810

1105011105

ِّضال ٌٍغ١ذ اٌٛاٌٟ اٌؾعش٠خ لؾ١ؼ( إٌّطمخ ) 

 

 :    ؽعـش ِٓ  اغـش عّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغــبدح -

 ٌٍّصبٌؼ  اٌؼبَاٌّذ٠ش  :  ػجذ اٌىش٠ُ اٌخط١ت

 سئ١ـظ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :      دمحم اٌّؾ١ش          

 سئ١ظ لغُ اٌؼًّ االعزّبػٟ :  ػجذ اٌؼض٠ض االِشٞ

 سئ١ظ اٌمغُ اٌزمٕٟ :   ٞ اٌط١ت اع١ٕٕؼ

 سئ١ظ لغُ اٌؾجبة، اٌضمبفخ، اٌش٠بظخ ٚاٌزشث١خ :   اٌؾغ١ٓ اٌضٚاق

 سئ١ظ لغُ اٌؾإْٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٚإٌّبصػبد اٌمعبئ١خ :   فزؼ هللا ا١ٌض٠ذٞ

 سئ١ظ لغُ اٌج١ئخ ٚرأ١ً٘ اٌغىٓ غ١ش اٌالئك :   ػجذ اٌغٕٟ اٚؽٓ

 سئ١ظ لغُ اٌّشافك اٌىجشٜ اٌؼ١ِّٛخ اٌّؾ١ٍخ  :   ػجذ االٌٗ سٚؽٕٟ

 غُ اٌزخط١ػ ٚاٌذساعبد االعزشار١غ١خسئ١ظ ل  :   ع١ّش ٌؼش٠ج١خ 

 سئ١ظ لغُ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ :    دمحم ث١ٕطٛ

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :   خ١ًٍ ١ٌِٛؼ 

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :   عؼذ ٔغبٞ 

 ؽبسن ِٓ اٌّصبٌؼ اٌخبسع١خ اٌغبدح: -

  شاوؼٌٛصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ثّ خاٌغ٠ٛٙ سئ١ظ ِصٍؾخ اٌزخط١ػ ثبٌّذ٠ش٠خ :  ػجذ اٌؾك ؽجخ
                                                                                                          ٌٛصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ثّشاوؼ خاٌغ٠ٛٙسئ١ظ ِىزت اٌخش٠طخ اٌّذسع١خ ثبٌّذ٠ش٠خ   :  اؽّذ اٌغجبػٟ

 

 ػعٛا 26 :  اٌؼذد اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٕٗ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ  -

  ػعٛا 62  :    ػـذد االػعـبء اٌّضا١ٌٚـٓ ِٙبِٙــُ  -

 ػعٛا 46 :     ػـذد األػعــبء اٌؾبظش٠ـــٓ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانغ دذلىد العربي بمكائ 0
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانغ يوٌض بَ شميىاُ 1

 ة ورانغالٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاع عبد الصالً شي نوري 2

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانغ ذلىد توفمة 3

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ أمحد املتصدم 4
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 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانغ ووالي احلصَ املٍادي 5

 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانغ خدجية فضي 6

 رئيض دلمض مجاعة ورانغالٍائبة الجاوٍة  ل  اواه ويصرة 7

 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عواطف الربدعي 8

 الٍائب العاظر لرئيض دلمض مجاعة ورانغ مجاه الديَ العهرود 01

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 00

 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيغ قضاوي العباشي 01

 اجلىاعي عضو اجملمض يوشف أيت رياض 02

 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 03

 "          "          " توفيل بمودور 04

 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 05

 "          "          " عبد اهلادي فاري 06
 "          "          " ذلىد السراف 07
 "          "     "      عبد االلْ الػمف 08

 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 11
 "          "          " عبد الواحد العافكي 10

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 11
 "          "          " عبد اهلل االوهاري 12

 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 13
 "          "          " خمين بوحلصَ 14

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 15
 "          "          " محيد خورزك 16

 "          "          " ذلىد بَ بال 17

 "          "          " أمحد عبيمة 18

 "          "          " عبد الفتاح رزني 21

 "          "          " اويحصَ بب 20

 "          "          " إظرام البويصفي 21

 "          "          " وريي خاي 22

 "          "          " الصعيد ايت احملذوب 23

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 24

 "          "          " رظيد التىادلي 25
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 "          "          " وشيذلىد بٍمعر 26

 "          "          " ذلىد باقة 27

 "          "          " عبد الصىد العهاري 28

 "          "          " ابراِيي بوحٍغ 31
 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 30

 "          "          " ووالي عبد احلفيغ املػراوي 31

 "          "          " احلصني ٌوار 32
 "          "          " يوشف بَ الساِر 33

 "          "          " شعيدة شاللة 34
 "          "          " اهلواري َحص 35
 "          "          " ثورية بوعباد 36
 "          "          " عبد الػين دريوػ 37

 "          "          " ة العخيىيخميف 38
 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 41

 "          "          " حفيعة دلدار 40

 "          "          " ذلىد ايت الساوي 41

 "          "          " حميىة باذلىد 42

 "          "          " ذلىد بوغرباه 43
 "          "          " ملهّوُفاطىة  44
 "          "          " امحاد اطرحي 45
 "          "          " دويدة العويدي 46

 

 ػعٛ ٚاؽذ 10  :    ػـذد  األػعـبء اٌغبئج١ــٓ ثؼـــزس  -

  
 عضو اجملمض اجلىاعي امحد ذلفوظ 0

 
 

 ػعـٛا    66 :       ػـذد  األػعبء اٌغبئج١ـٓ ثـذْٚ ػــزس -

 
 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عبد الرزام دبور 0

 عضو اجملمض اجلىاعي عاده املتصدم 1
 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 2
 "          "          " شفياُ بٍداليت 3
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 "          "          " حياة املعفوع 4

 "          "  "         عبد الصىد العىراٌي 5
 "          "          " ذلىد لهبار 6

 "          "          " زنية املريين 7
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 8

 "          "          " حبيبة الهرظاه 01
 "          "          " عبد العسيس البٍني 00
"     "          "      ذلىد احلر 01  
 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 02
 "          "          " محيد العّواٌي 03
 "          "          " املصطفى العّواٌي 04
 "          "          " ذلىد االدريصي 05
 "          "          " عفيفة السجناري 06
"          "      "     املصطفى الودداٌي 07  

 "          "          " جنيب رفوػ 08

 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 11

 "          "          " ذلىد ٌهين 10
 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 11

 "          "          " ووالي البعري طوبا 12

"          "          " عبد اهلادي تمىاضي 13  

 "          "          " امساعين اوػاري 14
 "          "          " عبد الهريي ملعوً 15
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 16

 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 17
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 رئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد

 م اهلل الرمحن الرحيمبس

 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعبلم

 أٌها الحضور الكرٌم

أطلب من السٌد خالد الفتاوي كاتب  ،2012اكتوبر  ح أشؽال هذه الدورة العادٌة لشهرلبل أن نفتت

السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتؤكد المناداة على أسماء السادة وضل بالمجلس التف

 توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدورة . مدى من

علما ان الجلسة التً كانت ممررة بتارٌخ  من توفر النصاب المانونًالتؤكد اجراء العملٌة و بعد 

ن التً تتضموعن افتتاح هذه الدورة  ، أعلن رسمٌاالمانونًلم تعمد لعدم توفر النصاب  00/10/2012

 :جدولتها الزمنٌة النمط التالٌة
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  6106اجلدولة  الزمنية  اجلديدة جللسات الدورة العادية لشهر اكتوبر 
 جمللس مجاعة مراكش

   

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 جللسة ومكانهاا

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 

 
 

 
الجلسة 
 الثانٌة

 
 

 

 ٌوم االربعاء

01/01/1105 

 
 

 
الساعة العاشرة 

بماعة  صباحا
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 

حسب 
ممتضٌات 

النظام 
 الداخلً

 
 

0 
لتكرير االخباري لرئيض اجملمض يف ظأُ االعىاه اليت مت الكياً بّا يف اطار الصالحيات املدولة اليْ طبكا اطالع اجملمض اجلىاعي عمى ا

 املتعمل باجلىاعات. 66.361وَ الكاٌوُ التٍعيىي رقي  601لمىادة 

  

 
6 

الصيد وٍدوب وزارة )مت  اشتدعاء .  6062 – 6061اطالع اجملمض اجلىاعي ملديٍة ورانغ عمى وضعية الدخوه املدرشي 
 اشفي(. –الرتبية الوطٍية مبرانغ وودير االنادميية اجلّوية لمرتبية والتهويَ مبرانغ 

 

  .COP 22اطالع اجملمض اجلىاعي ملديٍة ورانغ عمى اشتعدادات اجلىاعة يف اطار تٍعيي املؤمتر العاملي لمتػريات املٍاخية  3

  رانغ عمى وعاريع املبادرة الوطٍية لمتٍىية البعرية.اطالع اجملمض اجلىاعي ملديٍة و 4

 
 
 
 
 

 
الجلسة 
 الثالثة

 
 
 
 
 
 

 

 الخمٌسٌوم 

11/01/1105 

 
 

 
 
 

 
 

الساعة العاشرة 
بماعة  صباحا

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 

النظام 
 الداخلً

  ل باشتػاله وواقف الصيارات والدرادات الٍارية والعادية عَ طريل عدادات الوقوف.البح يف قرار تٍعيىي مجاعي يتعم 5

  تعدين نٍاػ التخىالت املتعمل بإجيار وٍتوج اشتػاله وواقف الصيارات والدرادات الٍارية والعادية. 6

  غ واجلىاعات اجملاورة.الدراشة واملوافكة عمى اتفاقية تدبري املطرح العىووي اجلديد بني مجاعة وران 7

 
8 

البح يف ختطيط حدود الطرم العاوة إلحداخ طريل عىووية حبي املالح وٌسع ومهية الكطع االرضية والدور الصهٍية واحلكوم العيٍية 
 املرتبطة بّا ملا تصتمسوْ العىمية وَ وصمخة عاوة.  

 

 

  رطة حبي احلارة دوار املعرحة اجلىاعية بباب دنالة.البح يف وصطرة ختصيص عكار مجاعي إلحداخ وفوضية لمع 9
 

  الدراشة واملوافكة عمى اتفاقية بني مجاعة ورانغ ووالية اوَ ورانغ وَ ادن احداخ وكر وفوضية لمعرطة حبي احلارة بباب دنالة  01
 

  ) هقطة مقترحة مً السيد الوالي عامل عمالة مراكش( حلصَ الجاٌي.نراء شاحة ذلطة الكطار الجاٌوية لفائدة ظرنة "شوبراتور" عمى وصتوى ظارع ا 00
 

  الي عامل عمالة مراكش() هقطة مقترحة مً السيد الو  اقتٍاء الوعاء العكاري الهائَ باملمخكة االدارية احملاويد وَ ادن احداخ والعب رياضية. 06
 

  البح يف اقتٍاء الكطعة االرضية املعيد عميّا الصوم اجلىاعي ازلي. 03
 

  تعدين نٍاػ التخىالت املتعمل بتخديد ظروط دعي وعاريع اجلىعيات وَ طرف اجملمض اجلىاعي ملرانغ 04

 
05 

                                                       ) هقطة مقترحة مً السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  الت املفتوحة لمعىوً.وضع قرار تٍعيىي مجاعي حيدد وواقيت فتح واغالم احمل
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الجلسة 
 الرابعة
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 االربعاءٌوم  

15/01/1105 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

الساعة العاشرة 
بماعة  صباحا

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 

1 
 ساعتان
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 كط كاالحي:مً الىظام الذاخلي ملجلس حماعت مرا 00كخابيت ملذمت مً ظرف اعضاء املجلس الجماعي ظبلا للمادة الاحابت على اسئلت 

مقدم مً طرف السيد دمحم الحر عضو املجلس الجماعي حول جعثر الصفقة الخاصة بحدبير الاهارة العمومية  0السؤال ركم 

 الخبير الدولي واطالع املجلس على ثقرير لجىة الصفقات حول اخحيار الشركة الفائزة.ثقرير )حاضرة الاهوار( مع ثزويد املجلس بيسخة مً 

 املجلس الجماعي حول ثقييم السير والجوالن بمدًىة مراكش.مقدم مً طرف السيد عبد الهادي ثلماض ي عضو  6السؤال ركم 

مقدم مً طرف السيد خليفة الشحيمي عضو املجلس الجماعي حول ثقييم وثقويم الاوشطة الثقافية  .السؤال ركم 

 والرياضية املصادق عليها في اللجً ودورات املجلس.

 م مً طرف السيد الحسين هوار عضو املجلس الجماعي حول وضعية الاسواق بمدًىة مراكش.مقد 1السؤال ركم 

مقدم مً طرف السيد عبد الغني دريوش عضو املجلس الجماعي حول مال ثوصيات اللجً ودورات املجلس  0 السؤال ركم

 الواردة في الدورات السابقة.

 و املجلس الجماعي حول ثقييم الاوشطة الصيفية للمسابح بمدًىة مراكش.مقدم مً طرف السيد دمحم اًت الزاوي عض 2السؤال ركم 

 

 
 
 
 
 

الجلسة 
 الخامسة

 
 
 
 
 

 ٌوم  االربعاء

15/01/1105 

 
 
 

الساعة الواحدة 
بماعة بعد الزوال 

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 

 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 

النظام 
 الداخلً

 

  والخغىيذ عليها3 6102ميزاهيت مجلس حماعت مراكط برسم السىت املاليت دراسـت مضروع  07

  والخغىيذ عليها3 6102دراست خساباث الىفلاث مً املبالــغ املرعىدة للملاظعاث برسم السىت املاليت  08

  61023جدىيل  اعخماداث بعض فغىل امليزاهيت برسم سىت  09
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 05ملحذزت ظبلا للمادة اظالع املجلس الجماعي على جركيبت الهيئت الاسدضاريت املسماة "هيئت املساواة وجكافؤ الفرظ وملاربت الىىع" ا

 مً الىظام الذاخلي ملجلس حماعت مراكط3

 

افلت على برهامج عمل حماعت مراكط  66   3 6166 – 6102الذراست واملى

                                     

 مراكش رئٌس مجلس جماعة   
 دمحم العربً بلمائد                    

التً لم ٌتوفر فٌها النصاب المانونً كجلسة اولى افتتاحٌة تم اعتبار الجلسةملحوظة: 
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 رئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد

الفاتحة على  سورة لراءةاطلب  ،هاته الجلسة اعمالمنالشة النمط الواردة فً جدول  ولبل الشروع فً

 .روح ابن السٌدة حبٌبة الكرشال الذي وافاه االجل ٌوم االحد الماضً

تبلوة جواب رئاسة  السٌد خالد الفتاوي كاتب المجلس ، اطلب منمن المانون التنظٌمً 00وتطبٌما للمادة  

 الدورة العادٌة لشهر اكتوبربجدول اعمال توصل بها فً شؤن التراح ادراج نمط تم  االرسالٌة التً  المجلس حول

1105   . 

 كاتب المجلس السٌد خالد الفتاوي

 احاطة علنا

من امقانون امحنظيمي  04قا منمقحضياث امقانونيت وامحنظيميت امخازي بها امعمه وخاصت املادة طب   

 املحعنق بامخماعاث، يرشفني ان احيطكم عنما بماييل: 11.310

مقد جوصنخ زئاطت املخنع امخماعي بإزطاميت يف شأن اقرتاح نقط يف حدول اعمال امدوزة امعاديت    

 امبعض االخس وذمك عىل امنحو االجي: اج بعضها وجأحيهجم ادز  6412مشهس اكحوبس 

 املتخذ على مستوى مكنب اجمللس النقطة تاريخ املزاسلة مقرتح النقطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبد الغنً درٌوش،

عبد الهادي  
 تلماضً،

 خلٌفة الشحٌمً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االرسالٌة رلم
 بتارٌخ 66930

10/19/6106 

للٌمٌة للتعلٌم لبلطبلع على الدخول استدعاء ممثل المدٌرٌة اال
 المدرسً للموسم الحالً

  

 
بخدول اعمال   امنقط هره جم ادزاج

   امدوزة

  

 "11االستعدادات المتخذة للتهٌئ لممة المناخ "كوب 

االطبلع على مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وفرق 
 االحٌاء

 
اجل منالشة مشكل مجموعة من  استدعاء مدٌر شركة العمران من

 التجزئات لم تنه بها الشركة االشؽال.
 
 

 

مم يحم ادزاج هره امنقط بخدول اعمال 

وجم جأحيه   6412دوزة اكحوبس امعاديت 

ادزاحها مإلكساه امصمني ومطبيعت 

وخصوصيت دوزة املخنع من حيث 

بدزاطت مرشوع  هي دوزة خاصت

امليصانيت وامحي جحطنب جسكيص مخهود 

ملخنع امحداويل عىل هره امنقطت ا

مكونها مفصنيت يف جحديد وزطم معامم 

املدينت يف االفاق املظحقبنيت وجحيح 

جدازض كه املواضيع املسجبطت بحدبري 

االعحماداث املاميت وكرا املسافق 

امخماعيت اضافت اىل ان هره امنقط هي 

نقط اطالعيت جخص مصامح خازحيت 

عىل  طححم بسمخحها مظحقبال وموشعت

 دوزاث3 

 
 استدعاء ممثل شركات النظافة بمدٌنة مراكش

 
 

 
 منالشة مشكل احتبلل الملن العمومً

 
 

 
 استدعاء مسإولً المكتب الوطنً للكهرباء بمراكش 
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 :  (01/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  النمطة األولى من

لس الجماعي على الخلرير الاخباري لرئيس املجلس في صأن الاعمال التي جم الليام بها في اظار اظالع املج

 املخعلم بالجماعاث3 00.301مً اللاهىن الخىظيمي ركم  012الغالخياث املخىلت اليه ظبلا للمادة 

 

 سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟاٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمبئذ 

أْ اٌشئ١ظ ٠مذَ رمش٠شا  ؽ١شعطش٘ب اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد اٌزٟ  غذ٠ذحاٌمب١ٔٛٔخ اٌّمزع١بد ٌٍ رطج١مب

 رٕب ٘برٗ.فٟ اٌّشؽٍخ ِب لجً أؼمبد دٚساخجبس٠ب ػّب لبِذ ثٗ اٌشئبعخ ٚاٌّىزت 

 ٚػ١ٍٗ، ارمذَ ا١ٌىُ ثبٌزمش٠ش االخجبسٞ االرٟ:
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دلتعلق ابجلماعات والقاضية بتقدمي من القانون التنظيمي ا 106تطبيقا دلقتضيات ادلادة 
رئيس رللس اجلماعة تقريرا اخباراي للمجلس، عند بداية كل دورة عادية، حول االعمال اليت 
قام هبا يف اطار الصالحيات ادلخولة لو،  يسعدين ويشرفين ان اتلو على مسامعكم رلمل  

من هناية الدورة العادية االعمال اليت قامت و اشرفت عليها رائسة اجمللس اجلماعي ابتداء 
 اىل بداية الدورة احلالية وىي كااليت: 2016 مايلشهر 

 94فمن الناحية ادلداوالتية، وكما ال خيفى على حضراتكم، وطبقا دلقتضيات ادلادة   
من القانون التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات، فرائسة اجمللس اجلماعي قامت بتنفيذ مداوالت 

اخلاصة ابلدورتني العادية لشهر ماي واالستثنائية لشهر يونيو و اجمللس اجلماعي ومقررات
واحالتها ادلوافق عليها عمال الا لنقط الواردة يف جدويللاذ مت هتيئ ادللفات القانونية  2016

 على انظار اجلهات ادلختصة سواء للتأشرية او لإلخبار. 
 16705عمالة مراكش عدد  مت التوصل إبرسالية السيد وايل اجلهة عامل ويف ىذا االطار،

تقضي بعدم القيام ابلتأشري على القرار  موضوع النقطة ادلتعلقة  2016غشت  18بتاريخ 
دون تربير علما انو سيتم عرض موضوع النقطة على  ذليكل التنظيمي دإدارة اماعة مراكشاب

 انظار اجمللس اجلماعي يف دورة الحقة للبث فيو على ضوء ادلستجدات االخرية.
مت التوصل دبقرر جمللس اجلماعي دلدينة مراكش متخذ خالل الدورة العادية  عد انوب

يف  2016ابريل  13عليو من لدن السيد وزير الداخلية بتاريخ  مؤشر 2015لشهر فرباير 

 

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش
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موضوع ادلوافقة على احداث شركة للتنمية احمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت 
التأشري على النظام االساسي  2016غشت  03د مت بتاريخ ، فقBHNSذات خدمة عالية 

لشركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية من طرف ادلصاحل 
 ادلركزية ادلختصة.

ابلقرار التنظيمي القاضي دبنع  على التوايل مت التوصل 2016غشت  16و  فاتحويف ال
طن برتاب مقاطعة مراكش ادلدينة وابلقرار  3.5ها اكثر من دخول ادلركبات اليت تتجاوز محولت

التنظيمي ادلتعلق بتنظيم السري واجلوالن برتاب اماعة مراكش مؤشرا عليهما واصدر االمر 
 بتنفيذمها  .

وعالقة بشركة التنمية احمللية "حاضرة االنوار لتدبري مرفق االانرة العمومية دبراكش، 
 2016لس اجلماعي ادلتخذ خالل دورتو العادية لشهر فرباير التوصل دبقرر اجملوبعد ان مت 

يف موضوع احداث وتدبري  2016ابريل  13مؤشر عليو من لدن السيد وزير الداخلية بتاريخ 
ادلرفق العمومي اجلماعي ادلتعلق ابدإانرة العمومية وكذا احداث شركة التنمية احمللية لتدبري 

إبرسالية للسيد وزير  2016غشت  18 اجلماعية بتاريخ  ، فقد مت موافاة ادلصاحلىذا ادلرفق
الداخلية خبصوص شركة التنمية احمللية "حاضرة االنوار لتدبري مرفق االانرة العمومية دبراكش 
حيث مت ابداء مالحظات شكلية بشأن النظام االساسي من جهة وكذا اتفاقية النجاعة 

 الطاقية.
جمللس اجلماعي دلدينة مراكش وامعية االعمــــال ا كما مت التوصل ابتفاقية شراكة بني

 .2016غشت  26مؤشر عليها بتاريخ  وففـــي ومتقاعدي اماعة مراكشدلاالجتماعيــــة 
، مت التوصل إبرسالية السيد الوايل عامل عمالة مراكش 2016يوليوز  29وبتاريخ  

ادلتعلق بدعم لقرار التأشري على ا والقاضية بعدم 2016يوليوز  27بتاريخ  15446عدد 
من القانون  118عمال دبقتضيات ادلادة   2016مشاريع امعيات اجملتمع ادلدين برسم سنة 

  وقد مت القيام ابدإجراءات االدارية القانونية لتنفيذ مقرر اجمللس. التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات
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ش تدبري مرفقي وعالقة ابلنقطتني ادلتعلقتني ابدلوافقة على اسرتجاع رللس اماعة مراك
رسالية السيد الوايل عدد نقل االموات ادلسلمني ونقل ادلرضى واجلرحى، فقد مت التوصل إب

التأشري على ادلقررين على اساس موافاة مصاحل  اذ مل يتم  2016شتنرب  20بتاريخ  18999
 .الوالية بقراري رئيس اجمللس اجلماعي يف موضوع النقطتني 

التفاقية امتياز خطوط النقل  5 التوصل ابدللقق رقم ، مت2016اكتوبر  4وبتاريخ 
احلضري دبراكش ادلربم بني اماعة مراكش وشركة الزا وادلتعلق إبحداث خطوط وتعديل بعض 

 ادلسارات مؤشر عليو من طرف السيد وزير الداخلية. 
القضااي يف شأن  رائسة ومكت  اجمللس اجلماعي ويف اطار التواصل بشكل تفاعلي بني

مواكبة ادللفات  وكذااالرتباط بتدبري اجلماعة جملموعة من ادلرافق والتجهيزات اجلماعية  ذات
اضافة اىل حتضري جدول اعمال دوريت استثنائية  شركات التنمية احمللية احملدثةاصة خالكربى 

اجتماعات  6، فقد عقد مكت  اجمللس اجلماعي ما رلموعو 2016يونيو وعادية اكتوبر 
 .2016شتنرب  07اىل غاية  26/05/2016ريخ ابتداء من ات

 

ؤساء االقسام االدارية عقد اجتماعات مع ر كما انكبت رائسة اجمللس اجلماعي على 
لورشة اعداد برانمج عمل اجلماعة حبضور مكوانت االنطالقة  عطاءمتيزت إبوالتقنية 

 والفاعلني ابدلدينة تلتها احملطات االتية:
والمؤسسات  للوزارات الالممركزة المصالح مع التشاوري للماءا :1105ٌونٌو  11األربعاء  -

 العمومٌة،

وممثلً المطاع  االلتصادٌٌن الفاعلٌن مع التشاوري اللماء :1105ٌونٌو  18ألربعاء ا -

 الخاص،

مع جامعة الماضً عٌاض والكلٌات التابعة لها  التشاوري اللماء :1105ٌولٌوز  08الثبلثاء  -

 ،اهد العلٌاوالمدارس الوطنٌة والمع

ث تم حول تنظٌم و إعداد للورشات الموضوعاتٌة الداخلٌة حٌ :1105ٌولٌوز  08اجتماع  -

ٌرٌة رلات التأطوال ت و تهٌئمنسمٌن لتنشٌط هذه الورشاتكوٌن فرق العمل و اختٌار 

 .برنامج العملمشروع بالمحاور األساسٌة ل البطائك الخاصةو

آسفً بمصد التهٌئ  -وى والٌة جهة مراكشعلى مست 1105ؼشت  05و  01اجتماع ٌومً  -

 إلعداد منسجم لمختلف برامج العمل للجماعات المكونة لعمالة مراكش.
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ويف اطار  متثيل رائسة اجمللس للجماعة يف اميع اعمال احلياة ادلدنية واالدارية والسهر 
وحضور رلموعة من اللقاءات  عقدعلى مصاحلها، تولت رائسة اجمللس اجلماعي 

 أمهها:  كما سنعرضها على حضراتكم و  تقباالت واالنشطةواالس
 

 ادلشاركة يف تظاىرات ابدلغرب.    -
 .حضور أنشطة ثقافية  -
قصد معرفة  بزايرات ميدانية دلتابعة ادلشاريع واالوراش ابدلدينة بتدشينات و القيام -

 االشغال هبا.  مآل
 استقبال العديد من الشخصيات الوطنية والدولية منها:   -

 ات ديبلوماسية.بعث 
 .وفود وطنية واجنبية رمسية 
  .مستثمرين ورجال اعمال 
  رؤساء ومدراء مؤسسات عمومية 
  .امعيات واحتادات امعوية 
  .ىيئات مهنية ونقابية 

، مت تبليغها شرفت عليها رائسة اجمللس اجلماعيىذه إاماال سلتلف االعمال اليت قامت وا
 حلضراتكم طبقا للقانون. 

 
 ماعة مراكشرئٌس مجلس ج

دمحم العربً بلمائد



 (06/01/6102"بذون هغاب كاهىوي" و الجلست الثاهيت بخاريخ  10/01/6102كط )الجلست الافخخاخيت بخاريخ ملجلس حماعت مرا 6102مدضر الذورة العادًت لضهر اكخىبر 

14 
 

 6102جدول خاص مبشاركة رئاسة اجمللس و السادة األعضاء يف احملافل والتظاهرات الدولية ابتداء من شهر ماي 

 االسه و اللكب صفة املشاركوٌ التاريخ امليظه امللاٌ املوضوع

   

 

 1105ماي  05-11

رئٌس المجلس 

الجماعً لمدٌنة 

 مراكش

 

 العربً بلماٌد دمحمالسٌد 

 

Forum onglobal production capacity 

and business copération 

 

 مدٌنة ٌوهان الصٌنٌة

وزارة الخارجٌة الصٌنٌة 

بشراكة مع الحكومة 

  (Hubeiالمحلٌة ل هوبً

 .الصٌنٌة

 

 1105ماي  13-15

 

نائب رئٌس المجلس 

 الجماعً لمراكش

 

 السٌد عبد الرزاق جبور

 

Forum on global production 

capacity and business 

copération 

 

 مدٌنة ٌوهان الصٌنٌة

وزارة الخارجٌة الصٌنٌة 

بشراكة مع الحكومة 

  (Hubeiالمحلٌة ل هوبً

 .الصٌنٌة

 

 1105ماي  13-15

 

اتب المجلس ك

 لجماعً لمراكشا

 

 السٌد خالد الفتاوي

 

 حول الطالة حضور الممة السنوٌة

 

 أزمٌر )تركٌا(

 

Energy Cities 

 

 1105ٌونٌو  10-12
نائب رئٌس المجلس 

 الجماعً لمراكش

 

 السٌد م.الحسن المنادي

 

11حول التحضٌر لممة المناخ كوب   

 

 بروكسٌل )بلجٌكا(

Comité des régions et 

des villes 

.ENVEcommission 

 

 1105ٌونٌو  18

نائبة رئٌس 

المجلس الجماعً 

 لمراكش

 

 السٌدة عواطؾ البردعً -
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Participer à la mission d’étude dédié à 

la mobilité électronique au service 

des collectivités locales en transitions 

énergique pour le climat 

 

 -برلٌن -كلون

 رشلونةب

 

Ministère de 

L’énergie+coopération 

GIZ . 

 

 1105ٌونٌه  10/18

 

النائب الرابع 

 لرئٌس المجلس

 

 السٌد أحمد المتصدق

- Comité de Pilotage de 

L’organisation de Sommeil des Elus  

Locaux pour le climat
 

 

جهة طنجة تطوان 

 الحسٌمة

 

 1105 /ٌونٌه11 -08

 

جلس رئٌس الم

 الجماعً لمراكش

  

 دالعربً بلماٌ دمحملسٌد ا

-Renforcer la compréhension des 

enjeux climatique locaux et des 

sources de financement disponible

  

الصندوق الدولً لتنمٌة  -

 (FMDVالمدن)

نائبة رئٌس  

المجلس الجماعً 

 لمراكش

  

 السٌدة عواطؾ البردعً -

 

لممة المناخ الثانٌة حول التحضٌر 

للمنتخبٌن المحلٌٌن حول المناخ
 

 

15161105 بلدٌة بارٌس  

نائبة رئٌس 

المجلس الجماعً 

 لمراكش

 

 السٌدة عواطؾ البردعً -

 

 
 ءالجمعٌة العالمٌة لعمدا
 الدول الناطمة بالفرنسٌة

AIMF 

16181105

10011105 

 

نائبة رئٌس 

المجلس الجماعً 

 لمراكش

 

 السٌدة عواطؾ البردعً -
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 6102ابتداء من شهر ماي  لرئيس اجمللس اجلناعي ملدينة مراكش االنشطة و االستقباالت الئحة
 

 الوطين والدويل العالقات اخلارجية والتعاون الالمركزي 
 

 تاريخ اليشاط او االستكبال لموضوع اليشاط او االستكبا

ٔبئت ػّذح ِشع١ٍ١ب ِىٍف ثبٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٚ اٌزؼبْٚ فٟ ئغبس ارفبل١خ اٌزٛأِخ اٌزٟ    Jean Roataاعزمجبي اٌغ١ذ 

 . رغّغ اٌّذ٠ٕز١ٓ 
17/14/1105 

ٟ ئغبس ؽشوخ ع١بع١خ ِؾ١ٍخ  ف 01سئ١ظ اٌمٛاد  َػّذح ِذ٠ٕخ ثٛػ دٞ سٚ Jean Noël Guériniاعزمجبي اٌغ١ذ 

 ص٠بسح صذالخ ٚ رؼبْٚ.
18/14/1104 

فٟ ئغبس   Gudrun Niedofٚ اٌغ١ذح   ٟاٌجشٌّبٟٔ ٌالرؾبد األٚسٚث ًِذ٠ش اٌؼّ  Laurent Thieuleاعزمجبي اٌغ١ذ 

 اٌزؾع١ش ٌٍمّخ اٌضب١ٔخ ٌٍّٕزخج١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ؽٛي إٌّبؿ ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ.

18/14/1104 

فٟ ئغبس   Gudrun Niedofٚ اٌغ١ذح   ٟاٌجشٌّبٟٔ ٌالرؾبد األٚسٚث ًاٌؼِّذ٠ش   Laurent Thieuleاعزمجبي اٌغ١ذ 

 اٌزؾع١ش ٌٍمّخ اٌضب١ٔخ ٌٍّٕزخج١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ؽٛي إٌّبؿ ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ.
18/15/1104 

اعزمجبي ػّذح ِذ٠ٕخ اٌشثبغ االعزبر اٌصذ٠مٟ ٚاٌٛفذ اٌّشافك ٌٗ فٟ ص٠بسح ػًّ ٌّشاوؼ ٌٍزٕغ١ك ٚاإلػذاد ٌٍمبء ػّذاء 

 . 66ذْ ٚاٌغٙبد اٌّضِغ رٕظ١ّٗ ػٍٝ ٘بِؼ اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّٕبؿ وٛة اٌّ
10/15/1104 

اعزمجبي سئ١ظ ٍِزمٝ االعزضّبس اإلِبسارٟ ثذثٟ ٚٔبئجٗ سفمخ اٌغ١ذ سئ١ظ عٙخ ِشاوؼ اعفٟ فٟ ص٠بسح ػًّ ٌّشاوؼ 

  ز١بس ػٍٝ ِذ٠ٕخ ِشاوؼٚلغ االخ ٌإلػذاد ٌٍذٚسح اٌّمجٍخ ٌٍٍّزمٝ اٌزٟ عزؼمذ ألٚي ِشح خبسط اإلِبساد ؽ١ش
03- 16 – 1105  
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اٌّإرّش  ثّٕبعجخاعزمجبي سئ١ظ ؽىِٛخ غ١ٕ١ب االعزٛائ١خ ٚاٌٛفذ اٌٛصاسٞ اٌّشافك ٌٗ فٟ ص٠بسح سع١ّخ ٌّشاوؼ 

  األفش٠مٟ ٌٍطبلبد اٌّزغذدح
03- 16 – 1105 

  1105 – 16 07   ِغ ِّضً ػّذح ثبس٠ظ اعزّبع

خ اٌغب١ِخ ثبألُِ اٌّزؾذح اٌّىٍفخ ظّٓ االرفبل١خ اإلغبس اٌخبصخ ثبٌزغ١شاد إٌّبخ١خ اٌّٛظف ئٔذٚ ١ِىِٟٛ اٌغ١ذح اعزمجبي

  ثّشاوؼ 66فٟ ئغبس اإلػذاد ٌٍمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّٕبؿ وٛة  ٌهرٚ  ثزٕغ١ك ِشاصذ ؽّب٠خ اٌج١ئخ

 

11 – 16 – 1105  

 ذ اٌّشافك ٌٗ ٠ٚزىْٛ ِٓ اٌغبدح:، ٚ اٌٛف ٚٔبئت ثشٌّبٟٔ ِٚذ٠ش ِغٍظ اٌؾؼت ٌغٛ رض  XU Guoqiangاعزمجبي اٌغ١ذ 

 .ومدٌر دٌوان مجلس الشعب لسو تز  Dong Baiالسٌد 

  ونائب برلمانً  و مدٌر بلدٌة سو تز   Lu Wenminالسٌد 

  ,.ونائب برلمانً و مدٌر رئاسة لجنة مجلس الشعب لسو تز  Zhang Weigangالسٌد 
 رئٌس لسم العاللات الخارجٌة . Zhao Zhengالسٌد 

 الصٌنٌة.  ومدٌنة سو تزدٌنة مراكش وم بٌنفً إطار عاللة التعاون نائب المدٌر العام لمجموعة التنمٌة الدولٌة   Min Wenjum السٌد

 

 

21/17/1105 

ِٓ غشف إٌبئت  Philippe Poin Sot( ثبٌشثبغ اٌغ١ذ   PNUD )اعزمجبي اٌّّضً اٌذائُ ٌجشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ 

 ظ.اٌشئ١ ٌٍغ١ذاألٚي 
21/17/1105 

 21/17/1105 اعزمجبي ٚفذ ػٓ اٌجشٌّبْ اٌزشوٟ ِٓ غشف اٌغ١ذ إٌبئت األٚي ٌٍغ١ذ اٌشئ١ظ

 Panayotis Sarrisاعزمجبي وبرت اٌذٌٚخ ثبٌؾإْٚ اٌخبسع١خ ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌغ١ذ د٠ّزشٞ ِبسدا ٚعؼبدح عف١ش دٌٚخ ا١ٌٛٔبْ ثبٌشثبغ اٌغ١ذ 

ذ٠ش اٌؼاللبد االلزصبد٠خ ِغ دٚي ؽّبي  أفش٠م١ب ِٓ غشف اٌغ١ذ اٌؼّذح  فٟ ئغبس ص٠بسح عف١ش ِ  Konstantinos Kakiousisٚاٌغ١ذ 

 اٌصذالخ ٚ اٌزؼبْٚ اٌزٟ رغّغ اٌجٍذ٠ٓ.

 

8/8/1105 

ٚ اٌٛفذ اإلػالِٟ اٌّشافك ٌٗ فٟ  ئغبس ص٠بسح اٌصذالخ ٚاٌزؼبْٚ اٌزٟ    Stephen Brandyاعزمجبي عؼبدح عف١ش اعزشا١ٌب ثفشٔغب اٌغ١ذ

ٌجٍذ٠ٓ . ٚلذ رُ غشػ ػذح رغبؤالد ِٓ غشف اٌغ١ذ اٌغف١ش ؽٛي ػذح لعب٠ب ٚغ١ٕخ ٚ د١ٌٚخ ، وبٔذ ِؾٛس إٌمبػ اٌزٞ داس ث١ٓ رغّغ ا

 اٌطشف١ٓ.

 

11/18/1105 

ثّٕبعجخ رؼ١١ٕٗ ػٍٝ سأط اٌّؼٙذ  سفمخ  Christophe Pomezاعزمجبي ِذ٠ش اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ اٌفشٔغٟ ثّشاوؼ اٌغ١ذ  

 ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ. اٌمٕصً اٌؼبَ ٌفشٔغب

11/18/1105 
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  وشركات زللية مؤسسات عموميةو  ادلصاحل اخلارجية للوزرات رؤساء ومدراءاستقبال 
 

 تاريخ اليشاط او االستكبال موضوع اليشاط او االستكبال

 18/14/1105  اٌمطبع اٌصؾٟ ثبٌّذ٠ٕخ ٚئؽىبالد ٌّٕبلؾخ ثؼط لعب٠ب اعزمجبي اٌّذ٠ش اإلل١ٍّٟ ٌٍصؾخ ثّشاوؼ

ٌزم١١ُ ػبَ ٚاٌشفغ ِٓ ِغزٜٛ ٘زٖ  ئؽذٜ ؽشوبد إٌظبفخ اٌّفٛض ٌٙب رذث١ش ٘زا اٌمطبع ثّشاوؼ ِغإٌٟٚ ِغ عزّبعا

  66ِغ ِٕبلؾخ ثؼط اٌّؾبس٠غ إٌّٛرع١خ اٌّّىٓ ئغاللٙب ػٍٝ ٘بِؼ اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّٕبؿ وٛة  اٌخذِخ ثبٌّذ٠ٕخ

 

03/16/1105 

 11/18/1105   اعزّبع ِغ ِذ٠ش اٌٛوبٌخ اٌؾعش٠خ

اٌطٍجخ ٚاٌزال١ِز ػٍٝ ؽجبث١ه اٌؾصٛي ػٍٝ  وزعبضا ٌٍٕمً اٌؾعشٞ ٌّؼبٌغخ ِؾىً أٌضا اعزّبع ِغ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌؾشوخ

  ثطبلخ اٌطبٌت ٌٍؾبفالد.

 

11/18/1105 

 

 

 

 

 

 

 



 (06/01/6102"بذون هغاب كاهىوي" و الجلست الثاهيت بخاريخ  10/01/6102كط )الجلست الافخخاخيت بخاريخ ملجلس حماعت مرا 6102مدضر الذورة العادًت لضهر اكخىبر 

19 
 

  زللية و وطنية وحضور اجتماعات دبهمة انتدابيةادلشاركة يف تظاىرات 
 

 شاط او االستكبالتاريخ الي موضوع اليشاط او االستكبال

 14/14/1105  افززبػ ٔذٚح ػ١ٍّخ د١ٌٚخ ثبٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍزغبسح ثّشاوؼ
 01/14/1105 ثّشاوؼ  66ئػطبء االٔطاللخ ٌز١ٙئخ اٌفعبء اٌزٞ ع١ؾزعٓ فؼب١ٌبد اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّٕبؿ وٛة 

 12/15/1105  اوؼأؽغبي اٌّغٍظ اإلداسٞ ٌٍٛوبٌخ اٌّغزمٍخ ٌزٛص٠غ اٌّبء ٚاٌىٙشثبء ٌّش اعزّبع

 13/15/1105  ٚسؽخ ئػطبء أطاللخ ئػذاد ثشٔبِظ عّبػخ ِشاوؼ

 02/16/1105  66 وٛة اٌٍمبء اٌٛغٕٟ اٌزٞ رٕظّٗ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ثبٌشثبغ ِٓ أعًؽعٛس 

 06/16/1105  رٛل١غ ارفبل١خ اٌؾشاوخ اٌّزؼٍمخ ثاؽذاس ؽشوخ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ٌزذث١ش اإلٔبسح اٌؼ١ِّٛخ ثّشاوؼ

 07/16/1105  ثطٕغخ وٛة ١ِذ اعزّبع ؽجىخ اٌّذْ ػٍٝ ٘بِؼ اعزّبع

اٌزٟ رُ افززبؽٙب ِٓ غشف صبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِٛالٞ سؽ١ذ  غٕغخ ؽٛي إٌّبؿ ثّذ٠ٕخ وٛة ١ٌّذ اٌّؾبسوخ فٟ اٌذٚسح اٌضب١ٔخ

  ِٚؾبسوخ دٚي ؽٛض األث١ط اٌّزٛعػ 
07/16/1105 

 11/16/1105 .ؾشٚع اٌؾبفالد اٌىٙشثبئ١خ راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ ِ رفؼ١ً ٌّزبثؼخ ئعشاءاد اعزّبع

 11/16/1105  ثّشاوؼ ٚاٌزٟ رؼًّ ثبٌٛلٛد رٚ عٛدح ػب١ٌخ اٌضا ئػطبء االٔطاللخ ٌغ١ً عذ٠ذ ِٓ ؽبفالد إٌمً اٌؼِّٟٛ اٌزٞ رذثشٖ ؽشوخ

ػٟ ٌّزبثؼخ اإلػذاد ٌمّخ ػّذاء اٌغٙبد ٚاٌّذْ ثؾعٛس ٔبئت سئ١ظ اٌغٙخ ٚفش٠ك ػًّ ِٓ ِغٍظ اٌغٙخ اٌٛال٠خ ٚاٌّغٍظ اٌغّب اعزّبع

   ثّشاوؼ خالي ؽٙش ٔٛفّجش اٌّمجً 66اٌّضِغ رٕظ١ّٗ ػٍٝ ٘بِؼ اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍّٕبؿ وٛة 
17/16/1105 

 01/17/1105 اٌٛغٕٟ ٌٍغب١ٌخ اٌّغشث١خ اٌّم١ّخ ثبٌخبسط ا١ٌَٛ اٌّؾبسوخ فٟ افززبػ اٌّؼشض اٌّمبَ ثّٕبعجخ
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 وافتتاح مرافق اماعية جديدة يدانية دلتابعة ادلشاريع واالوراش ابدلدينةالقيام بزايرات م. 
 

 تاريخ اليشاط او االستكبال موضوع اليشاط او االستكبال

 04/16/1105 .  ؽذ٠مخ 66اػطبء االٔطاللخ ٌز١ٙئخ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾذائك ثّشاوؼ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب 

 10/16/1105  رفمذ٠خ ٌٚمبء رٛاصٍٟ ِغ األغش ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌّغزخذ١ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثغٛق اٌغٍّخ ثؾعٛس ثؼط ٔٛاة اٌشئ١ظ ص٠بسح

 10/16/1105 ٚاٌش٠بظٟ ثبة اٌخ١ّظ ثؼذ أؽغبي اٌز١ٙئخ ٚاٌزأ١ً٘ صمبفٟ اٌغٛع١ٛ افززبػ ِغجؾ١ٓ ثبٌّشوت

 ي ثٕبء ِشوض ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ ثمطت اٌّٛاغٓئػطبء أطاللخ أؽغب ٚاٌزغ١ٙضاد: رذؽ١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّشافك

  ٚأثٛاة ِشاوؼ. ثٛػىبص ٚرذؽ١ٓ ِمش٠ٓ ٌذائشر١ٓ ا١ِٕز١ٓ ثىً ِٓ ِٕطمخ ثبٌّؾب١ِذ
18/16/1105 

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ سفمخ إٌبئجخ اٌّفٛض ٌٙب االؽشاف ٚرذث١ش اٌّىزت اٌصؾٟ اٌجٍذٞ ٌٛسػ ثٕبء ِمش اٌغذ٠ذ ٌٍّىزت اٌصؾٟ 

   ٌّزبثؼخ رمذَ األؽغبي ٚاإلعشاع ثبإلٔغبص ٌزؾغ١ً ٘زا اٌّشفك اٌؾ١ٛٞ ٌٍّذ٠ٕخ ٚاإلل١ٍُ ٚؽزٝ ٌٍغٙخ شاوؼثّٕطمخ أثٛاة ِ
15/18/1105 
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 استقبال بعض مكوانت اجملتمع ادلدين واذليئات النقابية وادلشاركة يف لقاءات اعالمية 
 

 تاريخ اليشاط او االستكبال موضوع اليشاط او االستكبال

 00/14/1105  ٌّٕبلؾخ ِؾبوً اٌمطبع اٌصؾٟ ثبٌّذ٠ٕخ. ػٓ إٌمبثخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍصؾخ ثّشاوؼ ّض١ٍٓاعزمجبي ِ

 01/17/1105  معب٠ب اٌغىٓ ٚاألِٓ ٚاٌزٕمً.ث ٠زؼٍك االِش فٟ ئغبس ثشٔبِظ خبؿ ؽٛي اٌّذْ  0ِغ لٕبح ١ِذٞ  رٍفضٞ رغغ١ً

 اٌّزّضٍخ اعبعب فٟ اٌزؾغ١ً اٌزٕغ١م١خ لؾخ ِطبٌتٌؼشض ِٕٚب اٌّؼط١ٍٓ ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ رٕغ١م١خ اعزمجبي ِّض١ٍٓ ػٓ

  اٌّزّضٍخ اعبعب فٟ اٌزؾغ١ً. اٌزٕغ١م١خ

01/17/1105 

ٌؼشض اٌّؾبوً اٌّزؼٍمخ ثاػبدح ا١ٌٙىٍخ  ع١ٍض ثزشاة ِمبغؼخ او١ٛض ثّٕطمخ اٌضِشأٟ اعزمجبي ِّض١ٍٓ ػٓ عبوٕخ دسة

  ٚاٌزشؽ١ً
10/18/1105 
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 : (01/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105 لدورة العادٌة لشهر اكتوبرجدول اعمال ا منالنمطة الثانٌة 

 3 6102-6102اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط على وضعيت الذخىل املذرس ي 

 

 رئٌس المجلس الجماعًالسٌد دمحم العربً بلمائد 

ن حري بنا ان للظرفٌة الحالٌة المتعلمة بالدخول المدرسً بمدٌنة مراكش وتداعٌاتها، فمد كا نظرا  

ندرجها فً جدول اعمال دورتنا هاته، وبحضور ممثلً المصالح البلممركزة لوزارة التربٌة الوطنٌة، اعطً 

عرضه  فً  ة التربٌة الوطنٌة بمراكش لتمدٌمللسٌد عبد الحك شبة رئٌس مصلحة التخطٌط بمندوبٌة وزارالكلمة 

 النمطة.موضوع 

 وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكشبمدٌرٌة  ٌطرئٌس مصلحة التخط شبةالسٌد عبد الحك 

 

 السٌد الرئٌس السادة االعضاء المحترمٌن

 1106 - 1105ألدم لكم عرضا ممتضبا حول الدخول المدرسً 

التبلمٌذ عدد  ، أما 111فبالنسبة للتعلٌم االبتدائً بعمالة مراكش  ٌصل عدد المإسسات االبتدائٌة الى  

وهو عدد كبٌر ممارنة مع  13111حٌن أن العدد اإلجمالً للتبلمٌذ ٌصل إلى  فً 02111إلى  01711فارتفع من 

. وتبلػ 2158من العدد اإلجمالً لؤللسام البالػ  % 01أي   218نٌابات أخرى، و ٌصل عدد األلسام المشتركة إلى 

تبلػ فً السنة فً حٌن كانت هذه النسبة  % 28تلمٌذ  34نسبة األلسام المكتظة التً ٌفوق عدد التبلمٌذ بها 

تلمٌذ فً المسم(   14وذلن راجع إلى للة األساتذة فً حٌن تبلػ نسبة األلسام المخففة )ألل من  % 10الماضٌة 

2% . 

إلى  50111بٌنما ارتفع عدد التبلمٌذ من  56الى 54بالنسبة للتعلٌم اإلعدادي فعدد اإلعدادٌات لد ارتفع من 

 . 07254إلى  06111جدد من تلمٌذ، و ارتفع عدد المسجلٌن ال 56111

، أما نسبة األلسام المكتظة فمد ارتفعت 33543الى  33126وفً المجال الحضري انتمل عدد التبلمٌذ من 

 .% 44إلى   % 17من  

وارتفع عدد التبلمٌذ  .31إلى  28أما بالنسبة للتعلٌم الثانوي التؤهٌلً فمد ارتفع عدد المإسسات التعلٌمٌة من 

، وبالنسبة للمجال 01171إلى  01201، وارتفع عدد التبلمٌذ بالجذع المشترن من 27111إلى  25111من 

 .22711إلى  21111الحضاري فعدد التبلمٌذ ارتفع من 

المحدثة فً التعلٌم  المإسساتأما عن  ،%  12الى   %  13اما نسبة األلسام المكتظة فمد انخفضت من 

 االبتدائً فهً كالتالً:

 لحبابً بتجربة الضحى بفضاء أبواب مراكش ومن أنجاز شركة الضحى  مدرسة عبد العزٌز 

 مدرسة دار السبلم بمنطمة سعادة وهً من انجاز مجموعة السبلم 

 مدرسة رٌاض المنزه بتامنصورت وهً من إنجاز البنن السعودي 

 وعة السبلم .أما بالنسبة لئلعدادي، فهنان إعدادٌة السعدي بسعادة و اعدادٌة دمحم  عابد الجابري بمجم

واب مراكش من انجاز شركة الضحى أما بالنسبة للتعلم الثانوي التؤهٌلً فهنان ثانوٌة فاطمة المرنٌسً بؤب

 ثانوٌة رٌاض الزاهٌة بحربٌل من إنجاز البنن السعودي.و

 دمج.وبالنسبة للمإسسات الداخلٌة، فهنان داخلٌة الحسنى و داخلٌة السعدٌٌن و داخلٌة المركب التربوي المن

 وبالنسبة لتدبٌر الداخلٌات فالمشكل  ٌتمثل فً للة الممتصدٌن .  
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أما اإلجراءات المتخذة بخصوص الدخول المدرسً فمد تم عمد صفمات الحراسة و النظافة وكذلن اإلطعام 

عم ألؾ تلمٌذ، وهو عدد المستفٌدٌن من المطا 21المدرسً، وتم ابرام صفمة اللتناء المواد الؽذائٌة لفائدة 

حافلة، كما تم  02المدرسٌة، كما تم تنظٌم النمل المدرسً من مجموعة من الجماعات المروٌة وذلن بواسطة 

 دراجة هوائٌة . كما انطلمت عملٌة توزٌع المحافظ المدرسٌة . 211عمد صفمة اللتناء 

 21م، كما تم بلوغ لس 06ألسام للباكلورٌا الدولٌة  لٌصبح العدد  01وعلى المستوى البٌداؼوجً تم إحداث 

لسم من المسالن الدولٌة للباكلورٌا المؽربٌة فً التعلٌم الخصوصً. كما تم إحداث الباكلورٌا المهنٌة بست 

 تلمٌذ، وذلن بشراكة مع مإسسات التكوٌن المهنً. 171مإسسات وتضم 

ستوى االبتدائً أستاذ للم 0617بالنسبة للموارد البشرٌة فعددها ٌتنالص كل سنة علما أن المطلوب هو 

أستاذ فً المجال  01أستاذ فً المجال الحضري و  51، بمعنى أن الخصاص هو 0535فً حٌن أن المتوفر هو 

أستاذ هذا باإلضافة الى أن البنٌة الهرمٌة للتعلٌم بمراكش هً بنٌة شبه شائخة )أكثر  63المروي أي بمجموع 

 015منهم . و لد التحك هذه السنة بالمدٌنة  % 50من سنة ( تشكل النساء اكثر  44تفوق اعمارهم  %  58من 

أستاذ فً إطار مسطرة الملفات الصحٌة علما انهم ال ٌستطٌعون مزاولة أعمال المسم ومما زاد فً حدة المشكل 

 أنه ٌتم تعٌنهم فً مإسسات لرٌبة من سكناهم.

فً االجتماعٌات وعدد أخرى  1أستاذ فً اللؽة العربٌة و  03اما على المستوى االعدادي فالخصاص ٌبلػ 

. ونفس الشًء تمرٌبا بالنسبة للتعلٌم الثانوي التؤهٌلً وهذا ما جعل النٌابة ءفً الفرنسٌة والرٌاضٌات والفٌزٌا

 تطلب من المدٌرٌن عدم اجراء التفوٌج فً المواد العلمٌة .

طر التربوٌة. ولمعالجة إن المشاكل التعلٌمٌة ٌمكن تلخٌصها اجماال  فً االكتظاظ  و الخصاص فً اال

ذلن ولو نسبٌا فالنٌابة بصدد تؽٌٌر البنٌة التربوٌة مع انتهاء الدخول المدرسً ألنه ال ٌمكن ترن االلسام ٌفوق 

عدد تبلمٌذها حدا معٌنا وتعمل النٌابة فً نفس االطار على تبدٌل التبلمٌذ بٌن مإسسة و أخرى مجاورة كما ٌتم 

الزمن الثبلثً أي تناوب ثبلث افواج على لسم واحد. وٌتم كذلن اعتماد الحصة  فً الوسط المروي اللجوء الى

الكاملة لؤلستاذ مع حذؾ التفوٌج و تكلٌؾ االستاذة بتدرٌس المواد المتماربة و المتآخٌة كؤن ٌسند تدرٌس 

 او العكس. ءالرٌاضٌات الى أساتذة الفٌزٌا

 ن المدرسً فً بعض المواد التً تكون فٌها إكراهات .كما تلجؤ النٌابة فً بعض االحٌان إلى تملٌص الزم

ان مدٌنة مراكش تعرؾ نموا دٌمؽرافٌا كبٌرا ، مما ٌتطلب على مستوى التعلٌم سٌاسة متمدمة نظرا لحركٌة  

السكان وتنمبلتهم المستمرة الشًء الذي ٌجبر النٌابة كل سنة على تعدٌل الخرٌطة المدرسٌة لتواكب هذه 

 المتؽٌرات .

اإلضافة الى ذلن فان لدم العدٌد من المإسسات التعلٌمٌة ٌفرض على النٌابة رصد اعتمادات كبٌرة إل ب  

وتؤهٌلها وهنان ظاهرة اخرى تإثر سلبا على الدخول المدرسً وهً توافد تبلمٌذ التعلٌم الخصوصً  اصبلحه

رٌدون االلتحاق بمإسسات عمومٌة على التعلٌم العمومً ، خاصة أولئن الذٌن ٌمررون االنتمال فً اخر لحظة وٌ

 1111محددة مما ٌإثر سلبا على الخرٌطة المدرسٌة التً تم اعدادها سلفا ولد وصل عدد هإالء هذه السنة الى 

 تلمٌذ.

ان الدخول المدرسً هذه السنة ٌعرؾ اكراهات كثٌرة واننا لنعمل جاهدٌن على مستوى النٌابة على   

 ن وطؤة هذه االكراهات وانجاح الدخول المدرسً.اٌجاد الحلول الممكنة للتخفٌؾ م

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

نفتح باب المنالشة فً  بعد االستماع لعرض السٌد ممثل مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش،

  الموضوع.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌفة الشحٌمً

عتبر أسوأ دخول على االطبلق نظرا للعدد الهائل من االساتذة الذٌن ان الدخول المدرسً لهذه السنة ٌ
الؾ فً  04و عن طرٌك التماعد العادي ؾالآ 6الؾ مؽادر هنان  11ؼادروا االسبلن التعلٌمٌة بحٌث أنه من بٌن 

 .كل منها مثبل تملٌص البنٌة واستفحال االكتظاظ ا، الشًء الذي ٌترتب عنه عدة مشالنسبً اطار التماعد

علٌها  ؾ، فعندما كانت وزارة التربٌة الوطنٌة هً التً تشرملٌون محفظة 0أما بالنسبة لعملٌة توزٌع 

لم كانت هذه العملٌة تتم بكل سبلسة، لكن فً ظل الوضع الحالً فهنان العدٌد من المإسسات التعلٌمٌة التً 

  .تتوصل بحصتها من هذه العملٌة

درسٌة والتً ٌإدي تطبٌمها بصرامة الى الصاء بعض االطفال من بالخرٌطة الم وٌتعلكهنان مشكل اخر 

 األساتذة المتعالدٌن والذٌن ال ٌتوصلوناضافة الى مشكل  ل فً المإسسات المرٌبة من سكناهمالتسجٌ

 بمستحماتهم اال بعد مدة طوٌلة .

 عضو المجلس الجماعً نزرالسٌد حمٌد خو

ٌتبٌن أن التعلٌم بهذه  هنة للدخول المدرسً ومن خبللان العرض الممدم هو فمط تشخٌص للحالة الراه
  .الى أسوأ سًءالمدٌنة ٌمضً من 

 أما بالنسبة لمبلحظاتً فهً كاالتً:  

تلمٌذ فً المسم مما ٌعتبر كارثة حمٌمٌة وتستحٌل معه  51هنان اكتظاظ ٌفوق كل التولعات بحٌث ٌصل احٌانا الى  -

 عملٌة تعلٌمٌة جادة.أٌة 

ن المإسسات التعلٌمٌة التً تفتمر الى العدٌد من الممومات والتجهٌزات ) سبورات، مٌاه، انارة، هنان العدٌد م -

 وؼٌرها(.

 ، رؼم الضرورة الملحة لذلن.م الى لسم أو من مإسسة الى مإسسةتعذر اجراء عملٌات االنتمال من لس -

 طرؾ السلطات المحلٌة.لماذا ٌتم منع اضافة السام جدٌدة الى مدرسة الزاللة بدوار السراؼنة من  -

ان الممارنة مع التعلٌم الخصوصً تجعلنا نتحسر على وضعٌة التعلٌم العمومً، ذلن أن تبلمٌذ التعلٌم الخصوصً  -

ٌنعمون بمزاٌا كثٌرة مثل عدم االكتظاظ والمرالبة الفعالة من طرؾ االدارة وؼٌر ذلن من االمتٌازات بٌنما التعلٌم 

 باالة.العمومً سمته االساسٌة البلم

ال تتوفر اال على  مع ذلنالؾ نسمة كمنطمة االزدهار على سبٌل المثال و 34هنان مناطك ٌفوق تعداد الساكنة فٌها  -

تم احداثها فهً  ًزاوٌة التف، وحتى ثانوٌة النللساكنة بإضافة ثانوٌة واعدادٌة اعدادٌتٌن رؼم المطالبة المستمرة

، باإلضافة الى أنها تمع فً منطمة نائٌة، وحتى اصحاب لكافٌةا وال تحتوي على المرافك امإسسة صؽٌرة جد

 وا على دراجاتهم.تحفظاالرض الممامة علٌها تدخلوا ومنعوا التبلمٌذ من المرور و

خبلصة الموضــوع أن والع التعلٌم هو والــع مؤساوي واتمنـى من المسإولٌن أن ٌحاولوا اٌجــاد بعض 

 الحلول الناجعة.

 عضو المجلس الجماعً ارالسٌد الحسٌن نو

أن ٌتحدث عن الخصاص واالكتظاظ ومشاكل التجهٌز والتسٌٌر العرض  فً الحمٌمة لم أكن أنتظر من
، ولمد كنا فً السابك نكون لجنا مختلطة مع مسإولً التعلٌم ول الممترحة للخروج من هذا الوضعوانما عن الحل

 المشاكل. والتً ٌتم من خبللها محاولة اٌجاد بعض الحلول لهذه

معلم فؤتساءل كم من معلم ٌشتؽل فً  51المعلمٌن الذي ذكرتم أنه ٌبلػ عدد الخصاص فً  شؤنأما ب

 االدارة تحت ذرٌعة " مكلؾ بمهمة" .
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المدرسً فاكثر المعلمٌن واالساتذة ال ٌحترمونه، وهذا المشكل فً متناول النٌابة  تولٌتأما بخصوص ال

شتنبر لم ٌتم  08، كما أن تارٌخ الدخول المدرسً الرسمً الذي هو شٌنراء والمفتدمعالجته عن طرٌك الم

 احترامه رؼم توفر االطر التعلٌمٌة .

أثٌره وٌتعلك االمر بمجموعة من التبلمٌذ الوافدٌن من جماعة  اوأن 1116 سنة منذاخر هنان موضوع 

رجوع الى منازلهم فً ولت ال لٌس باستطاعتهم، والذٌن ًتسلطانت على مدارس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن عل

 التارٌخ بتخصٌص حصة من االطعام المدرسً لهم لكن ما من مجٌب.ذلن الؽذاء، ولد طالبت منذ 

 عمل الــوزارة على حلها.تبالوسائل المتوفرة ولٌس انتظــار أن  ان المطلــوب هو حــل المشاكل

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

حصول مدٌنة مراكش على أعلى نسبة نجاح فً الباكالورٌا وذلن فً ثانوٌة المنار. نسجل بكل فخر اننا 

  . هً المشاكل التً تتعرض لها الساكنة وتنملها الٌنافالمشاكل التً سؤعرضها فً تدخلً  اما بخصوص

فٌذها، بخصوص االنتماالت فرؼم حصول بعض المواطنٌن على موافمة النٌابة اال أن بعض المدٌرٌن ٌرفضون تنف -

  .الت موثمة اولدي كل الح

أتساءل ما الذي حدث هذه السنة فً موضوع توزٌع المحافظ المدرسٌة بحٌث أن العملٌة متعثرة بخبلؾ السنوات  -

 السابمة.

بن  بالنسبة لموضوع الداخلٌة فالتبلمٌذ الذٌن ٌدرسون فً اعدادٌتً الصفا وبالعرٌؾ تتم احالتهم على مإسسة  -

 نبٌ االستفادة احالتهم على مإسسة موسى بن نصٌر لذلن اتساءل لماذا ال ٌتم اجراء تبادل بن فً حٌن أنه ٌجب

 ن المإسستٌن .ٌهات

مد وصل فأمام المإسسات تفادٌا لحوادث السٌر التً ٌتعرض لها التبلمٌذ التً تحدث بالنسبة لموضوع المطبات  -

 حادثة. 04عدد الحوادث فمط أمام مدرسة الٌوسً الى 

، خصوصا وأن هنان شكاٌات لٌمٌة كموالؾ للدراجات والسٌاراتنع استخدام أبواب المإسسات التعأطالب بم -

 أولٌاء التبلمٌذ.جمعٌات متعددة من طرؾ 

اتساءل لماذا ال تموم السلطة المحلٌة بمنع الباعة الجائلٌن الذٌن ٌحتلون أبواب المإسسات التعلٌمٌة بحٌث أن  -

مثال مدرسة علً بن ابً طالب بسوق كبالؽة فً الولوج الى مإسساتهم و التبلمٌذ والمدرسٌن ٌجدون صعوبة

 الربٌع .

 أطالب السلطة المحلٌة بضرورة التدخل الفعال لمنع بٌع المخدرات أمام المإسسات التعلٌمٌة. -

 .أولٌاء التبلمٌذ أصبحت فرضا البد من أداءه  اتأتساءل هل المساهمة النمدٌة فً جمعٌ -
 

 احداث لجنة مشتركة إلٌجاد الحلول لكل هذه المشاكل. وفً االخٌر ألترح 

 نائب رئٌس المجلس الجماعً الحسن المنادي مالسٌد 

فهنان ضؽط من طرؾ االدارة على جمعٌة االباء من اجل موضوع "  ،بخصوص مدرسة أم الفضل بدوار التونسً -

ٌجعل الحرص على تطبٌك نظام  الفترة الصباحٌة " علما أن هذه المدرسة هً فً وسط حضري ولٌس لروي مما

 مبرر له. الالفترة الصباحٌة 

ذا المشكل وتطبٌك نظام هفانً أطالب الجماعة بالتدخل لدى شركة الزا من أجل حل  ،بالنسبة للنمل المدرسً -

 التذكرة الثانٌة .
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المر بإحداث اتساءل بخصوص المشارٌع الملماة على عاتك وزارة التربٌة فً اطار الحاضرة المتجددة وٌتعلك ا -

االحتمال اضافة الى  اعدادٌة وثانوٌة بمماطعة النخٌل مع العلم أن مإسسة االمام علً أصبح االكتظاظ بها ٌفوق

البلزمة إلحداث هاتان المإسستان االرضٌة ، علما أن الوزارة لم تحرن ساكنا لوضع الٌد على المطع بعد المسافة

 .  1111رؼم أن تصمٌم التهٌئة تم اعداده منذ سنة 

التفاق على انجاز مدرسة فً اطار لجنة االستثناءات ا تمفمد  ،بخصوص التجزئة التً تمام حالٌا بؽابة الشعٌبٌة -

بتدائٌة الى مشروع انجاز ، لذلن اتساءل ان كان من الممكن تحوٌل مشروع انجاز هذه المدرسة االابتدائٌة

 .اعدادٌة

 مجالس التدبٌــر التً ٌنص علٌها المانــون. وفً االخٌــر اتســاءل لماذا ال ٌتم تفعٌــل

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

 

رؾ المدرســة لد بنٌت من طة بتجزئة االزدهــار حٌث أن هذه ل كبٌــر ٌتعلــك بمدرسة الزاللهنــان مشك  

ا ذهب عند المندوب االللٌمً احد الخواص ولد طلبت منه السلطة المحلٌة اضافة بعض االلسام اال أنه عندم

 لوزارة التربٌة من أجل الترخٌص لم ٌجد أٌة استجابة .

لكن لحد االن لم تحرن  ،مخصصة منذ مدة لبناء ثانوٌة 1م  4111هنان  بمعة أرضٌة بدٌور مرجان تبلػ مساحتها  -

التً لوال جهود السلطة هذه البمعة و حتى معاٌنةبل ان ممثلها لم ٌكلؾ نفسه فً هذا الشؤن الوزارة اي ساكن 

 المحلٌة لما بمٌت مخصصة من أجل بناء الثانوٌة .

ان المبلحظ هو أن السٌد الندوب االللٌمً ٌكون دائما ؼائبا خبلل فترة الدخول المدرسً مما ٌصعب على السادة  -

 االعضاء وكذا المواطنٌن حل المشاكل المتعلمة باالنتماالت والمؽادرة وؼٌرها.

الٌها رؼم أننا أعضاء  ىستدعفهً ال تجتمع ابدا أو ال ن   ،التدبٌر التً ٌنص علٌها المانون سأما بخصوص مجال -

  فٌها.

ان والع التعلٌم فً المدٌنة هو فً أزمة حمٌمٌة وذلن راجع الى مجموعة من االختبلالت ومن تراكمات 

 طنً وؼٌر ذلن.الماضً ومن االصبلحات التً جربت وفشلت كالبرنامج االستعجالً والمٌثاق الو

ان المإسسات التعلٌمٌة تعانً بالفعل من االكتظاظ المفرط وذلن لٌس بسبب للة االطر التربوٌة وانما  

الملفات الصحٌة أو عن طرٌك مسطرة التكلٌؾ  طرٌك لتهرب العدٌد من هإالء االطر من المهام المنوطة بهم عن

نمص وباإلضافة الى العامل البشري هنان  .طنٌةإ وسكوت مندوبٌة التربٌة الوبمهمة وكل هذا ٌتم بتواط

لن مدرسة ابن الممفع بحً الكدٌة ومدرسة ابن عطٌة بحً اكٌوط  بل ذالتجهٌزات والمرافك الصحٌة وكمثال على 

واكثر من ذلن فهنان مدارس . هنان مدرسة بحً جلٌز تعانً هً كذلن من ؼٌاب بعض التجهٌزات والمرافك 

واتساءل اٌن هو مشروع المحافظ  ؼم الصفمات الكبٌرة التً تموم بها المندوبٌة .مازالت مبنٌة بالمفكن ر

وحتى المحافظ التً تم . المدرسٌة ولماذا لم تتوصل المدارس المعنٌة بحصتها رؼم انطبلق الدخول الدراسً 

مبلٌٌن  01وق أما بخصوص جمعٌات االباء فهنان جمعٌات لها رصٌد مالً ٌف . ردٌئةالتوصل بها فهً من نوعٌة 

 فاٌن تذهب هذه االموال واٌن هً مرالبة المندوبٌة فً هذا المجال.

 كتؤمٌن واٌن هً المرالبة.درهم  0011بخصوص التعلٌم الخصوصً فؤتساءل كٌؾ ٌتم فرض أداء مبلػ  -

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

ج باألساس عن بعض الممارسات ؼٌر ان مشكل نمص الموارد البشرٌة لٌس مشكبل حمٌمٌا وانما هو نات  

المهنٌة والمتمثلة أساسا فً اللجوء الى مسطرة التكلٌؾ بمهمة أو الى الشواهد الطبٌة الشًء الذي ٌحدث نمصا 

نطالب تلمٌذ أو نحو ذلن، ولذلن  51فً الموارد البشرٌة وٌإدي بالتالً الى تجمع التبلمٌذ فً لسم واحد من 

 .الجة هذه الظاهرة ؼٌر السوٌةمعل النٌابة بالتدخل الجاد
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وباإلضافة الى االكتظاظ الناتج عن نمص الموارد البشرٌة هنان مصدر اخر لبلكتظاظ وهو وفود الكثٌر    

، نظرا للكفاءات التً ٌتمتع بها انوي الى التعلٌم العمومًثمن تبلمٌذ التعلٌم الخصوصً من السلكٌن االعدادي وال

وٌنتج عن هذا االمر أن بعض المدٌرٌن ٌرفضون  فً االسبلن االعدادٌة والثانوٌة. المدرسون فً التعلٌم العمومً

، مندوبٌةاستمبال الطلبة الوافدٌن من السلكٌن االعدادي والثانوي بالتعلٌم الخصوصً رؼم توفرهم على موافمة ال

، لذلن أطلب علٌم الخصوصًاهد المؽادرة من التأخذوا شوٌكونوا لد مما ٌجعل أولٌاءهم فً حٌرة من أمرهم بعدما 

 الزام المدٌرٌن بمبول هإالء التبلمٌذ. النٌابةفً هذا الشؤن من 

فمد تمت االشارة من بعض السادة االعضاء الى ضرورة تشدٌد المندوبٌة  ،بالنسبة للتعلٌم الخصوصً  

التبلمٌذ من جراء رسوم لمرالبتها نظرا لما تم تسجٌله من ممارسات سلبٌة تتمثل فً االستؽبلل الفاحش ألولٌاء 

 عالٌة للدراسة وللتؤمٌن.

عً الى اٌجاد حلول سوفً االخٌر ألترح احداث لجنة مشتركة تكون مهمتها دراسة كل هذه المشاكل وال  

ٌفوتنً أن أذكر بضرورة اجراء مرالبة صارمة للجانب المالً لدى جمعٌات أباء التبلمٌذ نظرا ألنها  وال لها.

 ة لكن ال نعلم كٌؾ ٌتم صرفها.تستخلص أمواال كثٌر

 لٌمٌة هنان والتً أصبحت متهالكة.أما بالنسبة للعالم المروي فبلبد من التفاتة الى المإسسات التع  

  عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

وٌة ال ٌستطٌع المسإولون المحلٌون حلها، وانما ننتظر بعد تكوٌن ٌبخصوص اشكالٌات التعلٌم فهً بن

وانً الستحضر بهذه المناسبة الوزٌر السابك  .الحكومة المادمة أن ٌتم تعٌٌن وزٌر ٌستطٌع النهوض بالتعلٌم 

 السٌد دمحم الوفا والمطالبات الملحة من لطاع واسع من الناس لٌكون هو وزٌر التعلٌم المادم.

ما لام أن ، اذ راتٌجٌة والمماربةمسإولٌن واالسترجع باألساس الى تؽٌٌر التان اشكالٌة التعلٌم االساسٌة   

بحٌث أن النتائج الجٌدة لد ظهرت  منذ  ولآلباءبه السٌد الوفا كان فٌه رد االعتبار لؤلسرة التعلٌمٌة وللتبلمٌذ 

 . 1102المسإولٌة سنة  هالسنة االولى لتولٌ

لجاحظ حٌث عانً منه هو االكتظاظ وكمثال فمط مإسسة انفؤكبر مشكل  ،أما على المستوى المحلً  

 تلمٌذ فً المسم بٌنما مإسسة المتنبً المجاورة لها هً ألل اكتظاظ. 51وصلت النسبة الى 

نوه بالمبادرة التً لامت بها نٌابة التعلٌم بشراكة مع أفإننً  ،زٌكًإلأما بالنسبة للملحمة االدارٌة   

حث المماول على االسراع فً اتمام طالب بأو .السلطة المحلٌة من أجل اعادة هٌكلة مدرسة المسٌرة الخضراء 

 خصوصا تبلٌط الساحة.واالشؽال 

ة تمول أن نٌابما أن البف ،بالنسبة إلعدادٌة ابن الهٌثم بعرصة ببلل بجانب المركز الصحً الزٌكً

االعتمادات  المالٌة متوفرة فانً ألترح أن ٌتم تدارس الموضوع داخل المجلس من أجل محاولة تصفٌة الوضعٌة 

 نٌة للوعاء العماري المخصص لها.المانو

فؤوكد بدوري على ضرورة الزام مدٌري المإسسات التعلٌمٌة بتفعٌلها  ،أما بخصوص مجالس التدبٌر

والدعوة الى انعمادها ألنه من الممكن حل العدٌد من المشاكل فً اطارها دون الحاجة الى طرحها فً اجتماع 

 المجلس الجماعً.
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 ضو المجلس الجماعًع السٌد دمحم بنلعروسً

  فانً أإكد على أن هذا الخصاص ،رٌةمن اشارة الى الخصاص فً الموارد البشالعرض  رؼم ما ورد فً

والرابعة اعدادي نظرا لؤلهمٌة البالؽة  اال ٌجب أن ٌكون فً المستوٌات العلٌا وهً البكالورٌا والثانٌة بكالورٌ

ي أو اعداد تبلمٌذ المستوٌات العلٌا الجتٌاز البكالورٌا الن لهذه المستوٌات فٌما ٌخص توجٌه تبلمٌذ االعداد

 خصاص فً هذه المستوٌات ٌكون له تؤثٌر تراكمً على التبلمٌذ.ال

فٌجب أن تكون الموافمة التً تعطٌها النٌابة مبنٌة على معطٌات الخرٌطة  ،أما بالنسبة لبلنتماالت

ي المإسسات التعلٌمٌة معذورون فً كثٌر من االحٌان فً ار المإسسات االلل اكتظاظا الن مدٌرٌالمدرسٌة واخت

 تلمٌذ فً المسم . 51 أيعدم لبول انتماالت جدٌدة عندما تكون االلسام لدٌهم لد وصلت الى حدها االلصى 

حل العدٌد من المشاكل التعلٌمٌة والتدبٌرٌة دون الحاجة  المساهمة فًان من شؤن تفعٌل مجالس التدبٌر 

 النٌابة أو المجلس الجماعً.الى طرحها على 

  رئٌس مجلس مماطعة النخٌل  السٌد ٌوسؾ اٌت رٌاض

ال ٌختلؾ عن تشخٌص والع السنة الماضٌة أو ما لبلها مما ٌفٌد أن العرض  فًورد ان التشخٌص الذي 

جة لؽٌاب الوالع التعلٌمً بالمدٌنة ال ٌعرؾ أي تحسن أو تؽٌٌر كبٌر وفٌه معضلة كبٌرة هً من صنع اٌدٌنا ونتٌ

هدر الوتتمثل هذه المعضلة فً  .د بموضوع التربٌة والتعلٌم لدٌنااالفكار البناءة لدٌنا وؼٌاب االهتمام الجا

 .المدرسً

 60الؾ نسمة وتبلػ مساحتها  53ان مماطعة النخٌل التً أتشرؾ برئاستها والتً ٌصل عدد سكانها الى 

، ة فسنكون ممبلٌن على كارثة حتمٌةا الموضوع خبلل هذه السنواذا لم نجد حبل لهذ. ال تتوفر على ثانوٌة 1كلم

وان تدخبلتنا كؤعضاء المجلس الجماعً ووعودنا التسكٌنٌة ألولٌاء التبلمٌذ )سكان عٌن سلٌم مثبل( هً التً 

بة رع بؽٌاب العمار لم ٌعد ممبوال ألنه ٌمكن لنا بالتكاثؾ جمٌعا كمجلس جماعً وكنٌاذان الت تإجل هذه الكارثة.

فهنان حل البناء االفمً والبناء العمودي أو تؽٌٌر احدى المإسسات الصٌػ . البحث عن الحل بصٌؽة من 

 . التعلٌمٌة من ابتدائً الى ثانوي وهنان كذلن حل التفرٌع 

لتحاق لئلعلى أرجلنا  كٌلومترات 6ما كنا تبلمٌذ نضطر الى لطع دلمد عانٌنا من هذا المشكل عن

وحتى موضوع النمل الحضري فٌه مشاكل .  كانسنة مازال الوضع كما  21ٌة تم نجد أنه بعد بمإسساتنا التعلٌم

 ذ ال ٌجب أن ٌسود منطك الربح فمط بل ٌجب أٌضا مراعاة الجانب االجتماعً للساكنة.إعدٌدة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عدنان بن عبد هللا

ن التؽٌٌر إ .سنة  04أو  01مند دائما  الٌها معنست االٌوم هً التً كنا الٌها معنتسان التدخبلت التً إ

سنة تمرٌبا  04ٌستؽرق مدة طوٌلة وال أدل على ذلن من أن الدول االوربٌة ال تعمد الى تؽٌٌر مناهجها اال كل 

 بٌنما فرنسا التً تؽٌر المناهج بوتٌرة أسرع أصبح ترتٌبها بٌن الدول االوربٌة االخرى فً مجال التعلٌم متدنٌا .

ٌن ٌبالنسبة لنا هنان مشاكل عدٌدة فً مجال التعلٌم ٌستدعً حلها اجراء حوار بٌن االختصاصٌٌن الحمٌم  

ولٌس االدعٌاء الذٌن ال عبللة لهم بمجال التربٌة والتعلٌم وذلن باالستعانة بالتجارب الناجحة للدول االخرى 

ند مسإولٌة وزارة التربٌة الوطنٌة ووزارة وأهٌب فً هذا الباب بنوابنا فً البرلمان أن ٌحرصوا على أن تس

الصحة الى االطر الكفإة المادرة على تدبٌرها ورصد االعتمادات البلزمة لذلن بما فً ذلن تكوٌن االطر فً كل من 

 .وزارة التربٌة ووزارة الصحة اللتان تعدان من الوزارات المهمة فً بناء الدولة
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 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد عبٌلة

 أرٌد أن أسؤل عن نمطتٌن : 

ماهً الخبلصات التً ٌمكن أن نستخلصها عن والع التعلٌم فً ببلدنا بالممارنة مع المعاٌٌر الدولٌة مع االلرار  -

نستطٌع أن نتبٌن االهداؾ التً نطمح الى هذه المعاٌٌر، لكن على االلل بٌن أن هنان فارق كبٌر بٌن والعنا و

 الوصول الٌها .

، الشًء الذي ال ٌمكن معه تسٌٌر أٌة بٌن المهام التعلٌمٌة ومهام اخرىٌمٌة تجمع فً ان واحد هنان أطر تعل -

 التًات ٌلذلن أتساءل ماهً االجراءات التً تعتزم النٌابة المٌام بها لزجر مثل هذه السلوك. ناجحةعملٌة تعلٌمٌة 

 . مهاأن التعلٌم هو اساس بناء الدولة وتمد اتهدم التعلٌم من أساسه  علم

 أما بالنسبة للمناهج التعلٌمٌة فٌجب تطوٌرها الن منهج الحفظ واالستظهار لم ٌعد مجدٌا. 

 رئٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمائد السٌد

م والمشاكل التعلٌمٌة لمد كانت هذه المنالشة ؼنٌة جدا باألفكار وااللتراحات كما أنها شخصت كل الهمو

الكثٌر من السادة أعضاء المجلس الجماعً ٌنتمون الى السلن التعلٌمً فلن ؼرابة فً ذ ، والبدلة بالؽة

 . والتربوي وأنا من بٌنهم 

ن موضوع التعلٌم هو موضوع شائن وال ترجع المسإولٌة فٌه الى النٌابة وحدها وانما الى الدولة ككل إ

، والتً مادها خبلل السنوات السابمةم اعتوهذا الموضوع ٌحتاج الى حلول ابداعٌة ولٌس الحلول التملٌدٌة التً ت

ال تتوافك تماما مع تطوٌر العمل التربوي الجاد، لذلن فاألمر ٌتطلب حلوال على المستوى المركزي والتً تم 

، علما أن اصبلح كل من أن االوان لجعلها موضوع التطبٌك مدلو. الشروع فً اعدادها منذ سنتٌن أو ثبلث 

لماء  عمد لذلن أدعو فً اطار التعاون الى ٌتم اال فً اطار الجهوٌة المتمدمة .لطاع التعلٌم ولطاع الصحة لن 

حول هذا الموضوع بٌن كل من المجلس الجماعً واالكادٌمٌة والجهة والوالٌة إلٌجاد حلول مستعجلة ولو 

لنمل المدرسً  للعطاء والتموٌل لتدارن ما ٌمكن تداركه  سواء على مستوى ا بلكام امإلتة علما أن هنان استعداد

 على مستوى توفٌر االطر التعلٌمٌة سواء بالتعالد  أو اٌة صٌؽة اخرى. واأو توفٌر االلسام أو التجهٌز 

 وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكشبمدٌرٌة  رئٌس مصلحة التخطٌط  شبةعبد الحك  السٌد

بالمدٌنة والتً خلصوا  أشكر السادة االعضاء على مبلحظاتهم والتراحاتهم المٌمة حول معضلة التعلٌم

 . ٌتجاوز امكانات التدخل التً تتوفر علٌها النٌابة وان الحل ٌجب أن ٌكون على المستوى المركزي هاالى أن حل

وبدوري ألول أن هنان أفكار لد تساهم ولو بمدر ٌسٌر فً حل هذه المعضلة وخصوصا مشكل االكتظاظ    

، اسوة بما هو معمول به فً الكلٌاتاحداث مدرجات داخل الثانوٌات اذ ٌمكن التفكٌر بالنسبة للسلن الثانوي فً 

ألسام فً مدرج واحد ٌشرؾ علٌه استاذ واحد وبذلن ٌتم حل جزء من الخصاص فً االطر  2حٌث ٌمكن جمع 

 التربوٌة.

 أما بالنسبة لؤلسئلــة التً طرحهـــا الســادة االعضاء فؤلـــول :

، لم ترصد بعد المٌزانٌة إلنشائها فان المطعة االرضٌة متوفرة لكن ،سوكومابحً  ثمبن الهٌابالنسبة لمدرسة  -

دراسة ؼٌر متوفرة لذلن لامت النٌابة بعمد اجتماع من أجل العمارات  انشائها متوفرة لكن اتوهنان مدارس مٌزانٌ

التً تتوفر المطع  تحوٌل مٌزانٌات المإسسات التً ال تتوفر لها المطع االرضٌة إلنشائها الى المإسساتموضوع 

 االرضٌة إلنشائها.
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فتسجٌلهم رهٌن  1101، أما الذٌن ولدوا بعد تم تسجٌلهم 1101بالنسبة لتسجٌل التبلمٌذ الجدد فكل موالٌد سنة  -

 بتوفر المماعد الشاؼرة.

 بالنسبة لبلنتماالت من لسم الى اخر فان فتح هذا الباب سٌجر على النٌابة مشاكل عدٌدة. -

 الزاللة فان تولٌؾ االشؽال كان بسبب معارضة الساكنة المجاورة. بالنسبة لمدرسة -

بالنسبة لمماطعة النخٌل فان مشكل عدم توفر الوعاء العماري هو الذي ٌحول دون احداث مإسسات جدٌدة  ولد  -

 حولنا اعدادٌة رحال الفارولً الى ثانوٌة لحل جزء من المشكل.

، وهً تخضع لمانون الحرٌات فٌها هً اختٌارٌة ولٌست اجبارٌة مةبالنسبة لجمعٌات اباء التبلمٌذ فان المساه -

 . 0847العامة لسنة 

كما أن  البكالورٌاوعلى العموم فان التعلٌم على مستوى االللٌم هو تعلٌم جٌد بدلٌل أننا نحمك أعلى نسبة نجاح فً 

 تبلمٌذنا ٌتم لبولهم فً المدارس العلٌا وااللسام التحضرٌة بشكل كبٌر.

 الى المشروع المتولؾ لبناء إعدادٌة عبد السبلم باإلضافةسبة لحً االزدهار هنان مشروع لبناء اعدادٌة بالن -

 نظرا للخبلؾ الحاصل مع المماول . المستاري

، فٌتوجب على بن علً من المناطك المجاورة لها بالنسبة للتبلمٌذ الذٌن ٌفدون على مإسسات مماطعة ٌوسؾ -

البلزمة لذلن لبل بلستفادة من برنامج االطعام المدرسً حتى ٌتم رصد االعتمادات الرؼبٌن ملئ طلب للمنحة ل

تكوٌن لجنة من المجلس الجماعً والنٌابة لبلطبلع على هذا الموضوع  ب، والترح فً هذا الباالدخول المدرسً

 واكراهاته .

بوي والبٌداؼوجً أي المناهج فاألمر ٌشمل فمط الجانب التر ،بالنسبة إلشراؾ النٌابة على التعلٌم الخصوصً -

والزمن المدرسً أما االمور المالٌة فهً مسؤلة تعالدٌة بٌن هذه المدارس واولٌاء التبلمٌذ، واالمر فً هذا المجال 

 ٌخضع للعرض والطلب والجودة الممدمة .

ن مع أولٌاء تعاوالفاألمر ٌجب أن ٌتم ب  ابالنسبة لتحوٌل التبلمٌذ من مدرسة مكتظة الى اخرى ألل اكتظاظ -

 .التبلمٌذ

 رئٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمائد السٌد

شبة على توضٌحاته وكذلن على التراحه المٌم بإحداث لجنة مشتركة من بعض عد الحك أشكر السٌد 

 اعضاء المجلس الجماعً ومصالح النٌابة لدراسة كل المشاكل الفرعٌة التً أشار الٌها السادة االعضاء .

 لن أفتح الباب لمن أراد من السادة االعضاء التطوع فً هذه اللجنة .وتبعا لذ

 

 ولد تطـــوع لهذه المهمــة كل من الســـادة :   

 المؽراوي.عبد الحفٌظ وي، السعٌد اٌت المحجوب ، جوٌدة لعوٌدي، امال مٌصرة، اببعبد الؽنً درٌوش، حسن 
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 :  (01/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105 العادٌة لشهر اكتوبرجدول اعمال الدورة  منالثالثة  النمطة

اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط على اسخعذاداث الجماعت في اظار جىظيم املؤجمر العالمي للخغيراث  

 cop 223املىاخيت 

  

 رئٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمائد السٌد

، تم ادراج هذه النمطة لبلطبلع cop 22مً للتؽٌرات المناخٌة بمناسبة تنظٌم مدٌنة مراكش للمإتمر العال   

 على مختلؾ االستعدادات جماعة مراكش لهذا الحدث العالمً.

 لتمدٌم عرض فً الموضوع. التمنً الطٌب اسنٌنح المهندس رئٌس لسمم الكلمة للسٌد اعطً    

 

 بجماعة مراكش التمنً رئٌس لسم الطٌب اسنٌنحم السٌد 

  

لامت الجماعة بإعداد  cop 22ستعدادات الجماعة لتنظٌم المإتمر العالمً للتؽٌرات المناخٌة فً اطار ا

 . وانجاز العدٌد من الصفمات العمومٌة والتً تم تموٌلها من طرؾ وزارة الداخلٌة 

ملٌون درهم كدفعة اولى وذلن إلنجاز أشؽال تموٌة الطرق  38ولد توصلت الجماعة فً هذا االطار بمبلػ 

ولد تم التوصل اخٌرا بمبلػ اضافً  شؽال تجدٌد االنارة العمومٌة والتشوٌر الطرلً وتهٌئة المناطك الخضراء .وا

  .ملٌون درهم  24لدره 

هذا ولد تم الشروع فً انجاز مشروع نصب كامٌرات المرالبة والذي سبك لوالٌة مراكش أن أنجزت الجزء   

ء الثانً والمتعلك بنصب كامٌرات مرالبة متطورة تستطٌع التعرؾ االول منه ونحن االن فً طور استكمال الجز

على الوجوه وارلام السٌارات وسٌتم استؽبلل هذه المنظومة من طرؾ جمٌع المتدخلٌن بما فٌهم الجماعة وسٌتم 

 . احداث مركز لتدبٌر االزمات 

، وكذلن رٌستٌجٌا الى طرٌك المنارةس من بفمد تمت اعادة تزفٌت شارع دمحم الخام ،وبالنسبة ألشؽال الطرق     

 حمانشارع موالي رشٌد وتم انجاز اشؽال التزلٌج بباب دكالة وتزفٌت شارع دمحم السادس الشطر الثانً وشارع 

 1الفطواكً من أمام فندق المامونٌة حتى الكتبٌة وتزلٌج جنبات شارع دمحم السادس وتزفٌت ممر النخٌل على طول 

 . اسفً ككما تمت تموٌة طرٌ  كلم

شارع الشهداء وشارع وأما أشؽال االنارة العمومٌة فمد شملت كبل من شارع دمحم السادس وشارع دمحم الخامس     

هراء بالرمٌلة وشارع حبٌب الفرلانً وشارع الٌرمون وشارع فاطمة الزالكٌندي وشارع موالي رشٌد وشارع 

 .الموفرة للكهرباء  LED ٌحارع كلها لد تمت انارتها بمصاب، وهذه الشوموالي الحسن

 أما عن أشؽال التشوٌر الطرلً فمد همت تمرٌبا جمٌع شوارع الجماعة الرئٌسٌة .         

لري والكراسً اأما بالنسبة لتهٌئة المناطك الخضراء فمد شمل االمر وضع اتربة جدٌدة واؼراس وشبكات     

 .وحاوٌات لؤلزبال باإلضافة الى بناء مرافك صحٌة 

كذلن احداث منتزهات رٌاضٌة بسٌدي ٌوسؾ بن علً والحً الحسنً ، كما تم حفر وتجهٌز االبار لسمً وتم 

لمدٌرٌة الجهوٌة للبٌئة فً اربع حدائك وهً حدٌمة لهذه الحدائك والمنتزهات عن طرٌك نظام التمطٌر وهنان تدخل 

لٌة اللؽة وحدٌمة الكتبٌة وحدٌمة اٌسٌل فً اخر شارع عبلل الفاسً لرب مرجان وحدٌمة عبلل الفاسً لرب ك

الحارتً وكلها ستزود باإلنارة العمومٌة عن طرٌك الطالة الشمسٌة عبر أشجار اصطناعٌة وستزود كذلن بشبكة 

كما تم تهٌئ الساحات العمومٌة وخصوصا النافورات وذلن بساحة عبد المومن  االنترنٌت ومرافك ترفٌهٌة لؤلطفال.
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حسناء، كما  الال  نونبر ونافورة حدٌمة 05الخامس مع شارع دمحم البمال ونافورة ساحة ونافورة تماطع شارع دمحم 

 . تم اعداد صفمتٌن إلزالة االنماض .وتم اعادة صباؼة الواجهات بطرٌك كماسة وكذلن ممبرة بوعكاز 

 . وبخصوص النمل فمد تم انجاز مشروع الحافبلت الكهربائٌة من طرؾ المدٌرٌة الجهوٌة للبٌئة

 اعادة تهٌئة ؼابة الشباب وذلن بتزوٌدها بالصهارٌج واالبار والمضخات العاملة بالطالة الشمسٌة. تكما تم  

 وهذا المشروع تم انجازه من طرؾ مإسسة دمحم السادس.
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 هل من متخل فً الموضوع. بعد االستماع ومتابعة عرض السٌد المهندس،
   

 المجلس الجماعً كاتب خالد الفتاويالسٌد 
 

ان هذا المإتمر العالمً ٌتعلك بالتؽٌرات المناخٌة والضرر على البٌئة الناتج عن ذلن من فٌضانات  

اصٌر ومن خصاص فً الماء وؼٌرها من التؤثٌرات السلبٌة الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة االرض واع

وهذا كله راجع الى التصرفات الٌومٌة  .سنوات  01فك أفً الجزر المرتمب لبعض  قوبان الجلٌد والؽرذو

 لئلنسان وهذا كله ٌهدد بماء االنسان على وجه االرض .

ال ٌتعلك بالنسبة للمجلس فمط بتوفٌر البنٌة التحتٌة أو الجانب و، امات دولٌةلموضوع كبٌر وفٌه التزان ا 

المجتمع المدنً حتى  اتالجمالً للمدٌنة وانما المهم هو تعبئة الساكنة من خبلل المجلس الجماعً وجمعٌ

الؾ  31ػ عددهم تكون المدٌنة منتدى كبٌرا للندوات والمبادرات االٌجابٌة، علما أن الوافدٌن على المدٌنة سٌبل

تكون  COP22، والترح على المجلس الجماعً فً هذا الباب تكلٌؾ لجنة تسمى لجنة من جمٌع دول العالم

جمعٌات لهذا الحدث الهام مع التفكٌر فً احداث مرصد ٌهتم بالبٌئة. الراؾ الكامل وتعبئة السكان وشمهمتها اال

، بحٌث مثبل ٌتضمن ة الجدٌدةٌممتضٌات البٌئالمع  بلءملٌتتحٌٌن الموانٌن الداخلٌة كمانون التعمٌر  وكذلن

، وذلن فً عب الكولؾ عن طرٌك كناش للتحمبلتالزامٌة نصب اللوحات الشمسٌة، وكذلن تنظٌم لطاع مبل

، ستعمال التجهٌزات الممتصدة للماءمجال االستفادة من المٌاه المعالجة وعدم استعمال الرشاشات بل ا

ؾ مٌاهها المستعملة اال بعد معالجتها فً محطات فردٌة محدثة رعٌة الزامٌة عدم صوبالنسبة للوحدات الصنا

 وؼٌرها من التدابٌر االساسٌة التً تساهم فً الحفاظ على البٌئة. هامن طرف

نشر الوعً بؤهمٌة البٌئة وطرق الحفاظ علٌها عن طرٌك مإسسات التربٌة  هو واالهم من كل ذلن 

ض والمصالح الصحٌة، وكذلن التفكٌر فً احداث شعبة فً الجامعة تهتم اماضً عٌوالتعلٌم  واشران جامعة ال

  .بالبٌئة

ٌجب اعتماد التعبئة الشاملة لهذا المإتمر من طرؾ جمٌع الفاعلٌن من مجلس جماعً ، خبلصة المول

متها منبثمة عن المجلس الجماعً مه COP22وسلطة محلٌة وجمعٌات المجتمع المدنً وان تكون هنان لجنة 

 تنسٌك جمٌع هذه الفعالٌات .

 

  المجلس الجماعًنائبة رئٌس   السٌدة عواطؾ البردعً
 

ه فسٌد الفتاوي هو من االهمٌة بمكان، نظرا ألهمٌة الحدث الذي ستعران تكوٌن اللجنة التً الترحها ال

 دولة . 084هو تنظٌم المإتمر العالمً للمناخ والذي ستحضره وفود من والمدٌنة، 

 إتمر.تذكٌر فمد سبك تكوٌن لجنة من عمداء الجهات مهمتها تمثٌل السكان فً هذا الملل و 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة
 

هو تعثر االشؽال فً مدارة باب الخمٌس مما  التمنً مبلحظتً حول ما ذكره السٌد المهندس رئٌس لسم 

 ٌرة االشؽال بهذه المدارة.تالب بتسرٌع ولذلن أط . سبب لمستعملً الطرٌك وللراجلٌن ازعاجا كبٌرا

 

 بجماعة مراكش التمنً رئٌس لسم الطٌب اسنٌنحم السٌد 

 

ان ما أخر اتمام المشروع هو مشكل شبكات الكهرباء والماء واالتصاالت، لكن مع ذلن سٌتم افتتاح  

 .11/00/1105المدارة فً الولت المحدد وهو 
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 لس الجماعًرئٌس المج السٌد دمحم العربً بلمائد

باإلضافة الى ما ذكره السٌد المهندس أرٌد اثارة االنتباه الى أن المجلس الجماعً لٌس هو الوحٌد الذي  

ٌجري االستعدادات لهذا المإتمر العالمً بل هنان هٌئة على المستوى الوطنً معٌنة من طرؾ جبللة الملن 

. كما أن وزارة الداخلٌة هً اداتابعة االستعدوهً التً تشرؾ على كل االمور المتعلمة بهذا المإتمر ومت

صاحبة التموٌل االكبر لهذه المشارٌع خاصة الطرلات والمناطك الخضراء واالنارة العمومٌة. وهنان مشروع 

تهٌئ المطرح المدٌم لٌصبح مساحة خضراء باإلضافة الى محطة لتولٌد الكهرباء عن طرٌك البٌوؼاز والذي 

 مشروع الحافبلت الكهربائٌة، وؼٌرها من المشارٌع التً هً فً طور االنجاز . تشرؾ علٌه الجماعة وكذلن
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 :  (01/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر منالنمطة الرابعة 

 3بضريتاظــالع املجلس الجماعي ملذًىت مراكط على مضاريع املبادرة الىظىيت للخىميت ال

 

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 .لتمدٌم تمرٌر حول هذه النمطةرئٌس لسم العمل االجتماعً الكلمــة للسٌد عبد العزٌز االمري 
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 الجماعً رئٌس المجلس السٌد دمحم العربً بلمائد

 

  باب المنالشة مفتوح. بعد االستماع ومتابعة عرض السٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً،
 

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً السٌد م الحسن المنادي
 

اتساءل بخصوص مرافك المرب التً انجزت والصد بالذات المبلعب الرٌاضٌة والتً مر علٌها أكثر من 

 طرٌمة تدبٌرها. ًروع فً استؽبللها بدعوى التفكٌر فسنتٌن دون أن ٌتم الش
 

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد
         

 اح المرافك المشار إلٌها لرٌبا. لمد تم عمد اجتماع مع رإساء المماطعات بهذا الشؤن وسٌتم افتت       

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ولذلن فإن الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة،  المبادرة ن تنالشنا حول المشارٌع المنجزة فً إطارلمد سبك لنا أ 
إعادة سردها فً هذه الدورة لٌس له داع باستثناء ما ٌتعلك باألسواق. علما أن أؼلب هذه المشارٌع لم ٌتم 

 افتتاحها لحد األن. 
وصلنا لؤلهداؾ التً سطرناها عند برمجة هذه لد إن كنا لنا فروض االن هو تمدٌم تمٌٌم ٌوضح مولذلن فال

ولٌس الهدؾ. إذ الهدؾ هو النهوض  ٌلةوسالأوال ألن إنجاز هذه المشارٌع ما هو فً حد ذاته إال   ،المشارٌع

بالمستوى االجتماعً والرٌاضً والثمافً للشباب و لٌس إحداث المنشآت ثم تبمى مؽلمة. علما أنه تم  انفاق ما 

 .ر فً هذا البابملٌا 03ٌمرب من 

إن التمرٌر ٌتحدث عن المماربة التشاركٌة  الشًء الذي  لٌس له وجود فً أرض الوالع. ألن أؼلب هذه  

 .ها إال عن طرٌك الجرائدعنمن طرؾ جهات أخرى وال نسمع  هاالمشارٌع ٌتم إلرارها و إنجاز

جهٌزات مكتبٌة تتم إجابتنا  بالنفً ولذلن إنً أستؽرب أننا كلما طلبنا تجهٌزا من التجهٌزات سواء حواسٌب أو ت 

ونفس الشًء ٌمال عن الخزانة الجماعٌة بسٌدي ٌوسؾ بن علً التً  .ملٌار هذا 03أتساءل أٌن صرؾ مبلػ 

جهزت بالكتب الصفراء والموسوعات التً ال ٌمرأها أحد  وأتساءل لماذا لم ٌتم إشران اللجنة الثمافٌة فً هذا 

  . ص الكتب الممترح التناإهابخصو  االمر واستشارتها

 .وٌحرم منها البالً فرق 4أو  3لفائدة من إحداث لاعة مؽطاة إذا كان ال ٌمارس فٌها إال اتساءل ما اما ك

لط أن  تم استدعاء اللجنة المحلٌة، وال استشارتها فً أي موضوع كان، ولذلن ما الفائدة من  ثبتإنه لم ٌ

لذلن أطالب بتوسٌع المشاركة حول هذا األمر أو عمد ٌوم  . شًءأي شار فً إنشائها إذا كانت ال تجتمع وال تست

 .دراسً حول منجزات المبادرة الوطنٌة نطرح فٌه رإٌتنا و متطلباتنا 

حل و تبسٌدي ٌوسؾ بن علً التً تمت اإلشارة إلٌها فً التمرٌر فإن مشكلتها لم  دكان 317وحتى بخصوص 

لمد و. تجاوزات للوائح أنجزت فً عهد المجلس السابك وفٌها ما فٌها من أتحدى أن ٌدعً أحد ؼٌر ذلن ألن ا

  عن احتجاجنا بخصوص االسماء المكررة.فً حٌنه اللوائح فً ذلن الولت وعبرنا  هذه نا إنجازواكب

من السنة الماضٌة،  نونبر شهروبخصوص المركب االجتماعً الثمافً فمد تم تدارس االستفادة منه خبلل  

لم ٌنجح االمر ولة تمرٌر االستفادة منه الى جمعٌة معٌنة والتً نعلم كلنا الجهة التً تنتمً الٌها. ولما وتمت محا

الى جمعٌتٌن تشتؽبلن تامة  اء ذلن تم تمرٌر االستفادة بسرٌةمن هذه السنة وفً اثنابرٌل  تم تؤجٌله الى شهر

 .نإدي عنهم مصارٌؾ الماء والكهرباء حدادة ونجارة وحبللة وصنع الحلوى، ونحن الذٌنكل شًء من فً 

النجارة  واالحدادة سواء لمد كان أولى بالمجلس ان ٌعطً االستفادة الى جمعٌات متخصصة كل فً مجالها 

 او ؼٌرها .الحبللة  وا

لذلن أطالب بؤن ٌفسح لنا المجال لتصحٌح مجموعة من االختبلالت التً تم رصدها فً هذا الباب حتى  

 ملٌار. 16لتً من أجلها تم إنفاق مبلػ تحمك األهداؾ ا
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سوؾ أطلب من السادة رإساء المماطعات أن ٌوافوا المجلس الجماعً بالوضعٌة الحمٌمٌة للمرافك المنجزة  
سوؾ نتخذ بتشاور معهم وبناء على هذه التمارٌر بادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، فً مماطعاتهم فً إطار الم

 .  للمشاكل والمعٌمات التً تحول دون استؽبلل بعض هذه المرافك  بلزمة ونجد الحلول المبلئمةلاالجراءات ا

 نتهً من فعالٌات المإتمر العالمً للمناخ.نوهذا كله سٌتم بعد ان 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌفة الشحٌمً
 

إنجازها فً إطار المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة والتً استفادت منها بداٌة أثمن جمٌع المشارٌع التً تم  
تتم بعد تصفٌة المخصصة لها لم  المطع االرضٌةكل المماطعات إال مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً وذلن بسبب ان 

ولد سبك لً ان طرحت سإاال فً احدى الدورات عن تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لبعض  وضعٌتها العمارٌة.
 دة.رالدواوٌر فً مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً منها دوار البا

كان لدى السادة االعضاء ممترحات بإحداث مبلعب رٌاضٌة وعدة مرافك اجتماعٌة دون ان تتوفر لهم  ولد

لذلن فمن الضروري اجراء دراسة شاملة حول وضعٌة المطع االرضٌة ، ومات كافٌة حول الوضعٌة العمارٌةمعل

 .ةالمتوفر

ناسبة فمد سبك لً ان طرحت سإاال فً دورة شتنبر لمجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً حول وبالم

التصمٌم النهائً للحً االداري وكذلن بخصوص االدارات العمومٌة والشبه عمومٌة التً استفادت من لطع 

 ارضٌة بهذا الحً االداري دون ان تموم لحد االن بالبناء لكنً تلمٌت جوابا بعدم االختصاص.

أما بخصوص الخزانة البلدٌة بسٌدي ٌوسؾ بن علً فؤتساءل عن السبب فً تؽٌٌر االسم والذي أصبح األن 

 المكتبة البلدٌة لسٌدي ٌوسؾ بن علً علما أن تؽٌٌر االسم ٌجب أن ٌكون بممتضى لرار صادر عن المجلس.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش
 

 درة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة فإننا نبلحظ أن االشكال ٌكمن فً التدبٌر،فٌما ٌخص برمجة مشارٌع المبا 
ولذلن ٌجب أن ٌطلب المجلس من المماطعات أن تحدد باإلضافة إلى المرافك الممترحة االحتٌاجات  لهذه المرافك 

سٌٌر هذه المرافك و المٌزانٌة السنوٌة لتافٌهما ٌتعلك بالتدبٌر سواء الموارد البشرٌة أو التجهٌزات المكتبٌة 
بحٌث تشمل الدراسة كل هذه المعطٌات لٌدرس المجلس على ضوئها االعتمادات المالٌة الواجب رصدها لتسٌٌر 

. هالمجلس المدرة على رصد االعتمادات لتسٌٌرلدى ا هذه المرافك، إذ ال جدوى من بناء أي مرفك إذا لم تكن
لذلن فمن أهم  ،بإلحاحتخصٌصها لما تحتاج الٌه المدٌنة ذلن تكون مٌزانٌة التجهٌز لد تم إهدارها عوض بو

المرافك الممترح انجازها هو توفر  ءالمعاٌٌر التً ٌجب على اللجنة المحلٌة للمبادرة الوطنٌة اعتمادها النتما
 االعتمادات المالٌة والموارد البشرٌة لتدبٌرها، أما عن المرافك التً تم إنجازها وخصوصا المبلعب التً سٌتم
افتتاحها بكل من سٌدي ٌوسؾ والحً الحسنً فبلبد من التفكٌر بجدٌة فً الطرٌمة التً ٌجب تدبٌرها بها مع 

الطرٌمة المدٌمة والتً أدت إلى أن االرضٌات لم تعد بعد سنتٌن أو ثبلث صالحة لبلستعمال وبالتالً  عالمطع م
 ن من أموال. أصبح لزاما على المجلس إعادة تجهٌزها من جدٌد مع ما ٌكلؾ ذل

 

 عضو المجلس الجماعً ه الؽلؾالسٌد عبد اإلل
 

على  نشئإن من بٌن مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة الناجحة هو مشروع سوق إٌزٌكً والذي أ 

 زالى حٌواخراجه هذا المشروع   االنتهاء منهكتار و بالتالً فإن ما  ٌنمص األن هو  1وعاء عماري ٌبلػ 

نلتمس من رئاسة المجلس إعطاء    نانه بناء على طلبات الساكنة وجمعٌات المجتمع المدنً فإنالوجود. وا
سٌفٌد ي سٌؽٌر من معالم منطمة إٌزٌكً والتعلٌمات للمصالح المختصة من أجل التسرٌع بإنهاء هذا المشروع الذ

 فئة اجتماعٌة كبٌرة.
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فانه ٌتوجب على لجنة المرافك مع لسم العمل االجتماعً اجراء  ،وص هذه المرافك التً تم انجازهابخص

، خصوصا وأن هنان مشارٌع والتراح الطرٌمة االمثل لتدبٌرهامعاٌنات مٌدانٌة للولوؾ على وضعٌتها الراهنة 

دٌمة المتمثلة فً انجاز المشارٌع نجاز مثل لطب المحامٌد وذلن حتى نمطع من الطرٌمة المالجدٌدة هً فً طور ا

 .لتسٌٌرهاوالبشرٌة  موارد المالٌةدون اجراء الدراسة حول طرٌمة تدبٌرها وتوفٌر ال

لساكنة ل تعتبر مكسبالذلن البد من اجراء تمٌٌم شامل لكل المشارٌع المنجزة فً اطار المبادرة الوطنٌة التً  

 .ـربتدعٌــم سٌاســة المـل واداةفً كل المماطعات، 

 

 وفً االخٌــر اتمــدم للســادة االعضاء والموظفٌن بجزٌل الشكــر على مواكبتهم أشؽال هذه الجلسة.

 

 

 

 .عشٌة ةورفعــت الجلسة على الساعـة الرابعـ                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


