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  7102انذورح انعبدَخ نشهز فجزاَز                             ًزاكشنانًجهس انجًبعٍ 

 جهسخ عهُُخ                                    

 7102 فرباٜسدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس ذلطس 

 يف اطاز متدٜد اشغاٍ ايدٚز٠ 72/17/7102 بتازٜذ ايسابع١اجلًط١ 
 

 01 – 10ثجهسبرهب انثالس ثزىارَخ  7102ثعذ اَزهبء انًذح انمبَىَُخ ألشغبل انذورح انعبدَخ نشهز فجزاَز   

 ،0277رحذ عذد  70/10/7102انًىجهخ ألعضبء انًجهس ثزبرَخ  يىضىع انجذونخ انشيُُخ 7102 فجزاَز/  71 –

نحضىر اشغبنهب فٍ اطبر  ، ورجعب نالسزذعبء71/17/7102ثزبرَخ  4عذد  دورح انًجهس رًذَذوثُبء عهً لزار 

 جلسة رابعةالمجلس الجماعــً لمراكش  عمد، 77/17/7102ثزبرَخ  4071انزًذَذ يىضىع االرسبنُخ عذد 
على الساعة الحادٌة عشرة والربع صباحا  7102فبراٌر  72 الثالثاءٌــوم  7102دورة العادٌــة لشهر فبراٌر لل

دمحم العربً بلماٌد ربٌس تحت رباسة السٌد بماعة االجتماعات الرسمٌة للمجلس الجماعً شارع دمحم السادس 
 عبد الفتاح البجٌوي والً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكشالمجلس الجماعً لمراكش وبحضور السٌد 

 .مة الحضرٌة الحً الدمحمي والسٌد حمٌد المرزولً ربٌس المنط

 : حضـز يٍ  اطـز جًبعخ يزاكش ثصفخ اسزشبرَخ انســبدح - 

 انًذَز انعبو نهًصبنح ثجًبعخ يزاكش :  عجذ انكزَى انخطُت 

 رئُـس لسى اعًبل انًجهس :      دمحم انًحُز          

 رئُس لسى انشجبة، انثمبفخ، انزَبضخ وانززثُخ :  انحسٍُ انشواق

 رئُس لسى رًُُخ انًىارد انًبنُخ :  يذا عجذ انحك

 رئُس لسى انزعًُز واعذاد انززاة :  عبدل انشزاط

 رئُس انمسى انزمٍُ :  ٌ انطُت اسُُُح

 رئُس لسى انعًم االجزًبعٍ :  عجذ انعشَش االيزٌ

 رئُسخ لسى انًُشاَُخ وانًحبسجخ  :  وفبء يُُبرٍ

 رئُس لسى انًىارد انجشزَخ :   دمحم ثُُطى

 رئُس لسى رأهُم االدارح انجًبعُخ :   دمحم ثزكبدٌ

 رئُس لسى انًزافك انعًىيُخ انكجزي انًحهُخ :  عجذ االنه روحٍُ

 رئُس لسى انشؤوٌ انمبَىَُخ وانًُبسعبد انمضبئُخ :  فزح هللا انُشَذٌ

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :   خهُم يىنح

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :    سعذ َجبٌ
 

 : انًصبنح انخبرجُخ انسبدحشبرن يٍ  - 

 انًذَز انجهىٌ نىسارح انثمبفخ :  عش انذٍَ كزا

 انًُذوة االلهًٍُ نهصحخ :  عًز انصجبحٍ

 انًذَز انجهىٌ نىسارح انجُئخ :  عجذ انعشَش ثمُمٍ

 جهىَخ نهسُبحخانًُذوثخ ان  :  سٍ فذويَشجبٍَ ادر

 يذَز انًزكش انجهىٌ نالسزثًبر  :  اثزاهُى خُز انذٍَ

 دًَُخ انجهىَخ نهززثُخ وانزكىٍَ يذَز االكب  :   حًذ انكزًٍَا

 انًذَز انعبو نهىكبنخ انحضزَخ :   خبنذ وَخ

 انًذَز انعبو نشزكخ انعًزاٌ يزاكش :  انجشُز حًىيٍ

 يزاكش يذَز وكبنخ انعًزاٌ  :  رضىاٌ انشَزىٍَ

 وانكهزثبءانًذَز انعبو نهىكبنخ انًسزمهخ نزىسَع انًبء  :  رشُذ ثُشُخٍ

 رئُس يصهحخ ثبنىكبنخ انًسزمهخ نزىسَع انًبء وانكهزثبء :  انذاودٌ عبدل

 ثبنىالَخلسى انزجهُشاد  رئُس  :   دمحم اشزاف

 رئُس لسى انعًم االجزًبعٍ ثبنىالَخ  :   كًبل ثهكُبل
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  ربٌس المجلس الجماعًدمحم العربً بلمابد السٌد 

 كمالن على سٌدنا دمحم واله وصحبه.رحٌم والصالة والسالم االتمان األباسم هللا الرحمان ال
 رمــالمحت جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش ًــوالد ــالسٌ

 المحترم للوالٌة د الكاتب العامـالسٌ
  المحلٌة رإساء المإسسات العمومٌةو  رإساء المصالح الخارجٌةالسٌدات والسادة 

 المولر الجماعً السٌدات والسادة أعضاء المجلس
 الوالبٌة والجماعٌة  السٌدات والسادة األطر االدارٌة

 الكـــرام وؾــوالضٌ ممثلً وسابل االعالم ادةــالس
  

نفتتح جلستنا الرابعة للدورة العادٌة لشهر  ،2107اشؽال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  تبعا لمرار تمدٌد

 وذلن بالحضور المتمٌز للسٌد الوالً المحترم الذي أبى اال أن ٌسجل حضوره فً هذه الجلسة 2107فبراٌر 

بالدراسة والمصادلة على برنامج عمل  والمتمٌزة بالنمطة المتعلمة المخصصة جدولتها الزمنٌة لثالثة نمط

 :فله كل التمدٌر واالحترام 2122-2107جماعة مراكش 

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 
 

 
 

02 

 

 

 . 2122 – 2107على برنامج عمل جماعة مراكش والمصادلة  الدراسة
 

 

00 

 

 

 . Société Medina Bike الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش و شركة
 

 
 

02 

 

اطالع المجلس الجماعً على بٌان حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة 
 .برمجة الفابض الحمٌمً برسم نفس السنةمع  2106المالٌة 

 

 

  (فً اطار نمطة نظام)عضو المجلس الجماعً   السٌد المصطفى الوجدانً

 ثالثة ؾضحاٌا المنزل الذي أنهار بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً وخل تنرٌد أن نمدم التعازي لعابال 

على هذه المبادرة كذلن جانب عابالت الضحاٌا ونشكره الى لتلى ونشكر السٌد الوالً على حضوره وولوفه 

 االنسانٌة واالجتماعٌة واطلب من المجلس لراءة الفاتحة ترحما على ارواح هإالء الضحاٌا.

 المجلس الجماعً ربٌس بلمابدالسٌد دمحم العربً 

السٌد مصطفى الوجدانً أهٌب كذلن بالمجلس تالوة الفاتحة ترحما على روح  هباإلضافة الى ما ذكر 

  .كذلن روح السٌد احمد بوستةوالفنان الكبٌر دمحم حسن الجندي 
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 :  (28/12/2107بتارٌخ )الجلسة الرابعة  2107النمطة العشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 . 2022 – 2012الذراسة واملصادقة على برهامج عمل جماعة مراكش  

 

 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 لربنامج تقدميية ورقة 

اجلماعة عمل  
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اٌ مجاع٘ مشانش ّيف طٔام ّضعَا املتنٔض الْٔو ّالزٖ صلعلَا مً بني الْدَات الظٔاسٔ٘ االّىل 
العٔش الهشٓه ب يف ما ٓتعللمذٓي٘ يف اؾشٓكٔا  011َا املذٓي٘ االّىل مً بني ٔبرتتب قذ سظٔتيف العامل 

 ٙمؤطظ٘ تعي قذ قامت بُ ـٍّزا التصئالجاىٔ٘ يف املشتب٘ يْ  اؾشٓكٔا ظتأتٕ مذٓي٘ دٍْاطيبْسؽ  بٔينا
 بظشّف العٔش الهشٓه يف املذٌ ٍّٕ مؤطظ٘ لْصاٌ يف طْٓظشا.

مذٓي٘ مشانش  تُؾاطتطالبذ مً التزنري ّاالؾتداس باحلذخ الهبري الزٖ اظٔام ٍزا اليف ٍزا ّ
دالل٘ كلْ  ّأثلر صذس ال حمش يف أسظً الظشّف ّأؾشالزٖ ّ 22املؤمتش العاملٕ للنياخ نْ  ٍّْ ننا تعلنٌْ 

ّاحلهْم٘ ّنل الؿعالٔات اليت ّانبت معيا ٍزا احلذخ الهبري الزٖ ناٌ املػش  أٍال  -ىصشِ اهلل –امللو 
 لُ ّناىت مذٓي٘ مشانش دذٓشٗ باطتطاؾتُ.

اخلاسدٔ٘ ، املصاحل ؾَئٝا ليا سلً ننذلع ٍّئٝا للظٔذ الْالٕ ّنل مصاحل الظلط٘ احمللٔ٘ ّنل 
ألل ستٙ تصبح ٍزِ املذٓي٘ منْردا لتسصا ملذٓيتيا ّسلً تْاقٌْ للنضٓذ مً ااا ببزلو اليذاح الزٖ طٔبكٙ معلن

 .ضلتزٖ بُ علٙ مظتْٚ ؾطاٛات العٔش الهشٓه لظاني٘ املذٓي٘ ّصاّاٍا مً ناؾ٘ بكاع العامل
نيز االطتكالل اشلشط املػش  يف صريّسٗ متذسد٘ سلْ تيظٔه ّبالشدْع اىل اليكط٘ املعشّض٘ علٔيا، ؾ

ذَْٓ٘ املتكذم٘ سٔح شهل رلو ىكل٘ لل الزٖ أطع 2100طي٘  دطتْس ّ تْز ٍزا املظاس مع مشنضٖ.تشابٕ ال
 . ىْعٔ٘ يف تعاطٕ الذّل٘ مع مؿَْو اجلناعات الرتابٔ٘

 أضشت الرتابٔ٘، للنذاالت املتضآذ االقتصادٖ الذّس ّ الالمشنضٓ٘ صريّسٗ ليطر باليظش ّلزلو 
 التيظٔنٕ الكاىٌْ. مً ٍيا ؾاٌ الرتابٕ بعذٍا يف التينْٓ٘ األعنال لهل ملتكٙ ،الختصاصاتَا اعتباسا، اجلناع٘
 .ّتعنل علٙ تتبعُ ّحتٔٔيُ ّتكٔٔنُ طع بشىامر عنلألضو نل مجاع٘ بأٌ ت باجلناعات املتعلل 001 -01 سقه

األعنال التينْٓ٘ املكشس إزلاصٍا أّ املظاٍن٘ ؾَٔا برتا   لتيؿٔز مشدعٔ٘ ّثٔك٘ٓشهل ٍزا الربىامر 
 . املْاسد اطتعنال تششٔذ ّ ّ ٓظتَذف حتكٔل أعلٙ دسدات اليذاع٘ طيْات 6اجلناع٘ خالل مذٗ 

مً ٍيا ؾاٌ مجاع٘ مشانش ناىت طباق٘ إلزلاح ٍزا الشٍاٌ سٔح بادست إىل البذٛ يف مظاس 
٘ حترتو مكاسب٘ اليْع طٔل٘ مشاسل العنل ّ اإلعذاد تشاسنٔ د ميَذٔ٘اعتنامت إعذادِ ميز ابشٓل امليصشو ّ 
مً الؿاعلني  61مً املصاحل اخلاسدٔ٘ ّ  01مً اليظاٛ،  211ميَه  0211)العذد اإلمجالٕ للنشاسنني: 

 الكطاع اخلاص(.ممجلٕ االقتصادٓني ّ 
علٙ اعتنذ العنل الزٖ ّ ٍهزا سلً الْٔو بصذد عشض ىتاٜر ٍزِ الصريّسٗ ّ املتنجل٘ يف بشىامر 

 مذخالت ّمشتهضات أطاطٔ٘ ٍٕ:
  اطتطالع التْدَات ّنزا  طٔاطات ّاطرتاتٔذٔات الذّل٘ يف دلال خذمات الكش االىظذاو مع

 .الهربٚ لربىامر التينٔ٘ اجلَْٓ٘ ّ بشىامر تينٔ٘ العنال٘ سغه أٌ ٍزِ الربامر يف طْس االزلاص
  اني٘ مشانشمع ط االىتدابٕذ تعاقالطنْسات ّ معطٔات. 
 شدات عنلٔ٘ تشدٔ  سادٔات ّ إمهاىٔات اجلناع٘ىتاٜر تكٔٔه املدطط اجلناعٕ الظابل ّ رل.  
  2122بشامر ّ مشاسٓع الؿاعلني يف اجملال الرتابٕ للذناع٘ يف أؾل االلتكأٜ٘ مع. 

  ( أّلْٓات ّ تْدَات نربٚ :1مً ٍيا ؾإٌ ٍيذط٘ الربىامر تشتهض علٙ ثالخ )

  :شعاع عاملٕإصٔل٘ ّقبل٘ طٔاسٔ٘ رات أمشانش ساضشٗ التوجه األول  

  :مشانش ساضشٗ  متذذدٗ ّمظتذام٘  تْؾش العٔش الهشٓه لظانيتَا ّصاٜشَٓاالتوجه الثاني 

  :تعتنذ آلٔات احلهام٘ يف التينٔ٘ الرتابّٔ٘ ميؿتش٘مشانش ساضشٗ التوجه الثالث 

 َا عرب بشامر ّ مشاسٓع ّأىشط٘.نل تْدُ طٔرتده إىل ىتاٜر متْخاٗ ّنل ىتٔذ٘ طٔته تيضٓل
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مششّع بهلؿ٘ إمجالٔ٘ تكذس    297ّ ٓبلؼ عذد املشاسٓع املربدل٘ يف إطاس ٍزِ التْدَات الجالخ 
 101 1ملٌْٔ دسٍه، تبلؼ مظاٍن٘ اجلناع٘ املكذسٗ يف الجالخ طيْات األّىل بأنجش مً  415 12بأنجش مً 
  .ملٌْٔ دسٍه

ّقذ أعطٔت األّلْٓ٘ يف املشسل٘ األّىل مً الربىامر للنشاسٓع مْضْع التضامات ّتعاقذات خاص٘ تلو 
املتعلك٘ باطتهنال املشاسٓع املربدل٘ يف إطاس بشىامر مشانش احلاضشٗ املتذذدٗ، سٔح تبلؼ ىظب٘ ٍزِ 

٘ اإلداسٗ ّالشؾع مً املْاسد ثه بعذ رلو إىل املشاسٓع املتعلك٘ بتكْٓ٘ احلهام٘ ّتشقٔ %60املشاسٓع سْالٕ 
املالٔ٘ للذناع٘ ّرلو لتعبٝ٘ املْاسد ّالششانات الطشّسٓ٘ إلزلاص مشاسٓع املشسل٘ الجاىٔ٘ مً الربىامر )سْالٕ 

   ثلح مشاسٓع الربىامر(. 

اٌ ٍزا الربىامر طنْح  .تُ الضمئ٘اؾَزِ ٍٕ خالص٘ الربىامر يف ذلاّسِ الجالخ الهربٚ ّيف تكظٔن
 .تْٖ علٙ مٝات املشاسٓعّنبري ّضل

وبعد تمكٌنكم من وتطبٌما للمسطرة المانونٌة،  
20122022

الحسٌن أعطً الكلمة للسٌد  

التركٌبً لالجتماع  تمرٌرال نص ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوةنوار 
 – 2107المشترن للجن الدابمة الخمسة التابعة للمجلس الجماعً بخصوص برنامج عمل جماعة مراكش 

2122  . 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  20:  النمطة رلم

 

 
 تركييب تقرير

 لالجتماعات املشرتكة   
 بني 

 اللجن الدائمة اخلمسة  
 التابعة جمللس مجاعة مراكش

 

 
 

  20النقطة رقم حول 
 المتعلقة ب: 2017فبراير  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 
 علٙ بشىامر عنل مجاع٘ مشانشّاملصادق٘  الذساط٘

 2017 – 2022  
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 21: الرلمذات  النمطة

 

 

تقديه عاو   

ةاعذتاسه وسيلح مشطعيح ًربمظح  2022 – 2017فــي اطاس اعذاد ةشنامع عمٍ طماعح مشاهؾ 

املؽاسيع واالنؽطح راخ االوًىيح امللشس او املضمع انظاصها ةرتاب اًظماعح ةهذف دلذيم خذماخ اًلشب 

ًٌمىاطنني واملىاطناخ ةؼعث ما ينق عٌيه اًلانىن، وةناء عىل امللذمياخ اًلانىنيح املنظمح ملعطشج االعذاد 

املذعٌم ةاًظماعاخ من طهح  113.14من اًلانىن اًذنظيمي  82اىل  78من  هاده واملنفىؿ عٌيها ظىاء يف املىاد

اًلايض ةذؼذيذ معطشج اعذاد ةشنامع عمٍ  2016يىنيى  29اًفادس يف  2.16.301او ملذمياخ املشظَى سكم 

اًظماعح، وسغتح من سئاظح وموذث املظٌغ اًظماعي يف ارشان ومىاهتح اًٌظن اًذائمح اًذاةعح ًٌمظٌغ 

ي ًعمٌيح االعذاد من ةذايذها اي كتٍ عشك ةشنامع عمٍ اًظماعح هىسيلح مشطعيح ةاًنظش ألهميح هزه اًظماع

من اًنظاَ اًذاخيل ملظٌغ طماعح مشاهؾ واًذي دمنؽ ًشئيغ  31االطهضج املعاعذج، ودطتيلا مللذمياخ املادج 

ةؼوم اًطتيعح املىلىعاديح املظٌغ متادسج علذ اطذماع مؽرتن ةني ًظنذني او اهشش يهم مظاي دذخٌهم، و 

ًٌنلطح املعشولح واًذي دعشف اًذلائيح ملظاالخ دذخٍ يف اطاس ـالػياخ اًٌظن اًذائمح، ودتعا ًٌذعىاخ مىلىع 

عىل اًذىايل، علذخ اًٌظن اًذائمح  2017فربايش  17ينايش و  17و  10ةذىاسيخ  3614و  882، 628االسظاًياخ عذد 

اةذذاء  2017من فربايش  23من ينايش و  19و  12سالسح اطذماعاخ اياَ اًخميغ  ًٌمظٌغ اًظماعي املزهىسج اعاله

من اًعاعح اًذاظعح واًنفف ـتاػا ةلاعح االطذماعاخ اًوربي ةاًلرص اًتٌذي ؼاسع مؼمذ اًخامغ ةشئاظح 

 مؽرتهح ًشؤظاء اًٌظن اًذائمح اًخمعح.  

 

  2022 - 2017برىامج عنل مجاعة مراكش   احملور العاو للدراشة: 
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 موضوع االجتناع تاريخ االجتناع
 
 

 2107يياير  02

  6466-;645دلذيم االطاس املنهظي املعذمذ يف إعذاد ةشنامع عمٍ طماعح مشاهؾ 

  ػفيٌح دلشيش اًذؽخيق اًرتاةي اًذؽاسهي انطالكا من اًٌلاءاخ اًذؽاوسيح واًىسؼاخ

 املىلىعاديح اًذؽخيفيح

 
 

 2107يياير  09

  عمٍ طماعح مىاـٌح دساظح عنارص اًذؽخيق اًرتاةي اًذؽاسهي املعذمذ يف إعذاد ةشنامع

 6466-;645مشاهؾ 

  6466-;645اًرشوع يف دؼذيذ أوًىياخ ةشنامع عمٍ طماعح مشاهؾ 

 
 
 

 2107 فرباير 23

   ةعذ انهاء املشاػٍ  6466 – ;645اظذوماي دذاسط مرشوع ةشنامع عمٍ طماعح مشاهؾ

 االظاظيح :

o .مرحلة التشخيص الرتابي التشاركي 
o  للجماعة.مرحلة وضع وترتيب االولويات التنموية 
o . مرحلة حتديد املشاريع واالنشطة ذات االولوية 
o .مرحلة تقييم موارد اجلماعة ونفقاتها 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ذلىد العزبي بمكايد

 عبد الضالً صي نوري

 ذلىد توفمة 
 أمحد املتصدم

 ووالي احلضَ املٍادي

 خذجية الفضي

 عبد الزسام جبور

 اواه ويصزة 
 عواطف الربدعي

 

الربىامج السمين واملوضوعاتي ألشغال اللجً  
 الدائنة

شاعة عنل  18   

 مطبوعات- 
 مطويات -
 اقراص مدجمة-

 Projecteur Data Show شوالبياىات الداتاعروض مقدمة عرب جهاز عرض-
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 وٌاالعطاء احلاضر اللجية

 

  ربٌس اللجنة :        احلضني ٌوار

عبد االلْ الػمف، عبد الػين دريوش، أمحد عبيمة، ذلىد باقة، عبد اهلادي ويضالت، ذلىد ٌهين، عبد 
  اعضاء: اهلادي تمىاضي، يوصف ايت رياض، عبد الصىد العهاري 

 

 

  ربٌس اللجنة  : شإبزاِيي بوحٍ

حفيظة دلدار، عبد الهزيي ملشوً، صفياُ بٍداليت، ذلىد ايت الشاوي، الضعيد ايت احملجوب، عبد 
 اعضاء:  الهزيي ملشوً، عاده املتصدم، عبد الزحيي الفرياوي، ي البشري طوبا.

 

 

  ربٌس اللجنة : أمحد ذلفوظ

ي احفيظ قضاوي العباصي، جويدة  عبد الفتاح رسني، ذلىد الشراف، توفيل بموجور، ذلىد بٍمعزوصي،
     اعضاء: العويدي، حضَ بباوي

 

  ربٌس اللجنة : خميفة الشحيىي

  اعضاء:  عبد اهلادي فاري، عبد اهلادي بَ عال، ذلىد لهبار، إشزام البويضفي، حبيبة الهزشاه
 
  ربٌس اللجنة        : ذلىد بوغزباه  

 اعضاء: االدريضيصعيدة صاللة، حميىة باذلىد، عبد العشيش بوصعيد، ذلىد 
 

 ن بٍضعودامساعين اوػاري ، عبد اجلمي 

 

 
 

 الصفة اشه االطار
 والمنسك العام للخلٌة المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة وفاء منٌاتً

 ربٌس لسم العمل االجتماعً عبد العزٌز األمري

 ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك عبد الؽنً أوشن

 السكرتارٌة الدابمة عن عبدالهادي ورداغ

 عن السكرتارٌة الدابمة أسماء بودالل

 عن السكرتارٌة الدابمة نعٌمة المحجوبً
 

 
 

 
 

   
 

 الصفة اشه االطار
 AISSEمكتب الدراسات المواكب للجماعة مدٌر  الطٌب أعٌس

 AISSEمكتب الدراسات المواكب للجماعة عن  نوفل هالل

 AISSEمكتب الدراسات المواكب للجماعة عن  عبد العزٌز أبالضً
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 الصفة اشه االطار
 ربٌس لسم التعمٌر واعداد التراب عادل الشراط

 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى عبد االله الروحنً

 ربٌس لسم الموارد البشرٌة دمحم بنٌطو

 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة فتح هللا الٌزٌدي

 لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌةربٌس  دمحم بركادي

 ربٌسة لسم التعاون الالمركزي ضٌاء بن جلون

 ربٌس المسم التمنً ي الطٌب سنٌنح

 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الحسٌن الزواق

 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة عبد الحك مدا

 ربٌس مصلحة االعالم والتواصل عبد الرحمان مازغ

 ربٌسة مصلحة العملٌات العمارٌة ثورٌة الهروش

 عن لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة جمال الدٌن اٌت الطاهر

 ربٌس مصلحة األؼراس أحمد اٌت الراٌس

 ربٌس مصلحة النظافة مصطفى إزٌكً

 ربٌس مصلحة البناٌات دمحم بوٌبان

 مدٌر مصالح مماطعة النخٌل حسن وهبً

 ربٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن بوزٌتًرشٌد 

 عن لسم اعمال المجلس سعد نجاي

 عن لسم اعمال المجلس عادل زرود
 
 

اشغال هذه اللجن بكلمة رحب من خاللها بالسادة الحاضرٌن، السٌد ربٌس المجلس الجماعً افتتح 

، مذكرا بالسٌاق 7177-7102وذكر بؤهمٌة موضوع االجتماع الذي ٌتناول اإلعداد لبرنامج عمل الجماعة للفترة 

مستمبلٌة للمجلس  جٌةٌاستراتالعام لمراحل إعداده وأهمٌته فً حٌاة الجماعة باعتباره لوحة لٌادة لرسم رإٌة 

جماعً فً تسطٌر المشارٌع التنموٌة للفترة المذكورة، مشٌدا بالدور الذي لامت به الخلٌة الداخلٌة للجماعة فً ال

إعداد هذا المشروع، ومهٌبا بكافة مكونات الجماعة لالنخراط فً هذا الورش التنموي الكبٌر الذي سٌجٌب على 

 العرٌمة.انتظارات وطموحات الساكنة بما ٌنسجم ومكانة هذه المدٌنة 

جنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات، ، رئٌس اللللسٌد ابراهٌم بوحنشأعطى الكلمة  ،بعد ذلن

حٌث استعرض السٌاق العام  7177-7102عضو لجنة االشراف العام على عملٌة اعداد برنامج عمل الجماعة و

، مشٌرا أنه تم 7177-7102ترة والمنهجٌة التً تم اعتمادها فً مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة للف

خراج وثٌمته فً صورتها االستعانة بمكتب للدراسات لمواكبة الجماعة فً عملٌة إعداد هذا البرنامج و ا

دٌنة مراكش على أهمٌة هذه الوثٌمة المرجعٌة فً التخطٌط، السٌما بالنسبة لمدٌنة من حجم م، مركزا النهائٌة

الحاضرة المتجددة  -ف دٌنامٌة عالٌة، خاصة وأن مشارٌع برنامج مراكشالتً تعرذات البعد الوطنً والدولً و

 .7102التً تم تولٌعها أمام جاللة الملن تشارف على نهاٌتها مع سنة 

الكلمة للتذكٌر باإلطار المانونً الخاص بإعداد  السٌد المدٌر العام للمصالحالى جانب ذلن، تناول 

التشاورٌة مع مختلف  ا فً مسلسل إعداده، انطاللا من اللماءاتبرنامج العمل، وبالمحطات التً تم لطعه
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الفاعلٌن المحلٌٌن، وكذا الورشات الموضوعاتٌة التشخٌصٌة، السٌما وأن جماعة مراكش راكمت المتدخلٌن و

 .7102-7100خبرة فً مجال التخطٌط انطاللا من المخطط الجماعً السابك 

الذي نوه فً البداٌة بالجهود المبذولة من  مكتب الدراسات للسٌد الطٌب أعٌس، مدٌرثم أعطٌت الكلمة 
عرضا مفصال حول حصٌلة التشخٌص الترابً  ، ممدماطرف أطر الجماعة خاصة خلٌة إعداد برنامج العمل
 التشاركً االولً للجماعة، من خالل المحاور التالٌة:

 ،السٌاق العام و االطار المانونً لبرنامج عمل الجماعة 
  برنامج العمل،اهمٌة 
 ،مراحل إعداد برنامج العمل 
 ،التشخٌص االولً لحاجٌات الجماعة و إمكانٌاتها 
 ،تحدٌد االولوٌات التنموٌة للجماعة وبرمجة المشارٌع المنبثمة 
 .بلورة وثٌمة برنامج عمل الجماعة 

 اآلراءادل ولد كانت هذه اللماءات فرصة هامة امام السادة اعضاء اللجن الدائمة للمجلس من أجل تب
منهجٌة ومراحل اعداد مشروع البرنامج المذكور، بحٌث ركزت مجمل التدخالت على الجوانب حول سٌاق و

، 7102-7100المانونٌة والتنظٌمٌة، انطاللا من إعتماد خالصات تمٌٌم المخطط الجماعً للتنمٌة السابك 
، وكذا العمل على تبنً رإٌة كؤرضٌة تساعد على وضع مدخالت لتسطٌر مضامٌن برنامج العمل الممبل

استراتٌجٌة واضحة للفترة الممبلة للمشارٌع التنموٌة للجماعة، وفك منهج تشاركً ٌؤخذ بعٌن االعتبار 
الفاعلٌن المحلٌٌن لتحمٌك التكامل وااللتمائٌة فً واإلشكالٌات التنموٌة المطروحة، وممترحات كافة المتدخلٌن 

امج التً ٌتم تسطٌرها على مستوى كل من مجلس الجهة، مجلس وضع المشارٌع خاصة بٌن كل من البر
 العمالة والجماعة، وكذا المصالح الالممركزة للوزارات والمإسسات العمومٌة.

ومن جهة أخرى، شكل الجانب التموٌلً للمشارٌع أكبر هاجس لدى السادة االعضاء، بحٌث اكدوا 
آلٌة التعالد كآلٌة من آلٌات تموٌل المشارٌع وضمان  إعتمادو ضرورة العمل على الرفع من مداخٌل الجماعة

برنامج مراكش بادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وإنجازها، مشٌدٌن، فً هذا الصدد، بالدور الذي لعبته كل من الم
، اللتان ساهمتا بشكل كبٌر فً تنزٌل مضامٌن المخطط الجماعً للتنمٌة 7102-7102المتجددة  -الحاضرة 

7100-7102 . 

من جهة اخرى، طرح السادة مجموعة من االشكالٌات المرتبطة بمحاور مشروع برنامج عمل الجماعة 
الذي ٌعتبر أحد المداخل الرئٌسٌة للتنزٌل الصحٌح لبرنامج العمل  بمحور الحكامةخاصة منها ما ٌتعلك 

الرهانات ا لإلجابة على لتدخالت الجماعة وتجوٌد منتوجهٌركز على تطوٌر الجانب التدبٌري وإنجاحه، لكونه 
 المطروحة أمامها.

ة الذي من شؤنه احتضان البرامج للجماعضعؾ الرصٌد العماري كما تمت االشارة الى إشكالٌة 
والمرافك العمومٌة وتوفٌر التجهٌزات والخدمات االساسٌة للمرب بشكل متوازن على جمٌع المشارٌع التنموٌة و

الرصٌد العماري الجماعً وضبطه وحماٌته باعتباره أحد الممومات تراب الجماعة. مما ٌستوجب إغناء 
  األساسٌة لتنمٌة الجماعة.

للمدٌنة من خالل الحفاظ  بالبعد الثمافًالى جانب ذلن، ركز السادة الحاضرون على ضرورة االهتمام 
والعمل المادي والالمادي،  على الهوٌة الثمافٌة للمدٌنة ذات الحمولة التارٌخٌة العرٌمة وتثمٌن الموروث الثمافً

 على تموٌة البنٌة التحتٌة الثمافٌة وتشجٌع اإلبداعات الثمافٌة المحلٌة.

بمشروع برنامج عمل الجماعة  البعد اإلجتماعًإضافة الى ذلن، فمد تمت الدعوة إلى ضرورة دمج  
اجات الخاصة، وتوفٌر من خالل التركٌز على مماربة النوع، وإٌالء العناٌة الالزمة للفئات ذوي االحتٌ

 الولوجٌات لفائدتهم بكل اإلدارات والمرافك العمومٌة الجماعٌة.             
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بمشارٌع برنامج العمل، باعتبار أن المحافظة على  البعد البٌبًكما تم التؤكٌد على ضرورة إدماج  
 البٌئة أصبحت رهانا محلٌا ووطنٌا ودولٌا، ومكونا أساسٌا للتنمٌة المستدامة.

، فمد انصبت مجمل التدخالت على ضرورة تنوٌع المطاعات التنمٌة االلتصادٌةأما بالنسبة لمحور 
االلتصادٌة واالستثمارٌة للمدٌنة، التً ٌجب تضمٌنها بمشروع برنامج عمل الجماعة من أجل خلك مناخ مالئم 

وعدم  ة لشباب هذه المدٌنةفرص شغل مهم لجلب االستثمارات لما لها من انعكاسات على لطاع التشغٌل وخلك
 االلتصار على مجال السٌاحة.

مشروع برنامج عمل ، محطة مهمة وحاسمة فً إعداد االجتماع الثالث للجن المشتركةل هذا، ولد شك
، حٌث تم التركٌز على تمدٌم المضامٌن الكبرى لبرنامج عمل الجماعة من طرف مكتب 2022-2012الجماعة 

 ٌتضمن:الدراسات من خالل عرض 

 المشارٌع الكبرى والمهٌكلة للمدٌنة التً تتسم بكونها ستعمل على تحمٌك تنمٌة متوازنة ومستدامة؛ أوال:

مشارٌع المرب، التً تعتبر من بٌن األهداف االستراتٌجٌة التً سطرها مشروع برنامج عمل  ثانٌا:
الجماعة، وتجٌب بشكل مباشر على اإلنتظارات والحاجٌات المستعجلة التً تم التعبٌر عنها فً كل المحطات 

 المتعلمة بإعداد مشروع البرنامج المذكور، خاصة اللماءات التشاورٌة مع المماطعات.

إضافة إلى ذلن، فمد تم تمدٌم الخطوط العامة للكلفة اإلجمالٌة التً ٌتطلبها إنجاز برنامج العمل بشكل 
شمولً، وأٌضا الكلفة المالٌة المرتبطة باإلجراءات التً تكون فٌها الجماعة حاملة للمشارٌع إضافة إلى 

 شركائها المحتملٌن.

 التً تمٌزت بالجدٌة والوالعٌة ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً: هذا، وبمراءة متؤنٌة وتحلٌلٌة لمختلف المداخالت

  التنوٌه واإلشادة بمضمون وثٌمة مشروع برنامج عمل الجماعة، وأٌضا بالمنهجٌة المعتمدة من
طرف فرٌك العمل رئاسة ومكتبا وأعضاء، والتً احترمت فٌها كل المماربات التشاركٌة 

مدٌنة مراكش ٌمكن أن تفتخر الٌوم بهذه الحصٌلة والتشاورٌة، حٌث أجمع كل المتدخلٌن على أن 
 الهامة، والتً تمثل نملة نوعٌة فً مجال التخطٌط الحضري التشاركً،

  التؤكٌد على ضرورة مؤسسة منسمٌة عمل الفرٌك التمنً، كآلٌة معتمدة فً التدبٌر الٌومً لشإون
 الجماعة واستمرارٌة عمله وتتبع تنفٌذ مضامٌن برنامج العمل،

  موضوع كلفة تموٌل برنامج عمل الجماعة مساحة زمنٌة كبٌرة فً المنالشات، حٌث طالب شكل
المتدخلون بتمدٌم توضٌحات حول المساهمات المالٌة للشركاء الحالٌٌن والمحتملٌن فً إنجاز 
مشارٌع برنامج عمل الجماعة باعتبارها حاملة هذه المشارٌع وبالشراكة معهم، حٌث طالبوا 

ا واإلسراع بإٌجاد تموٌالت للمشارٌع المبرمجة فً المحطة الثانٌة من البرنامج، بضرورة تفعٌله
 أي الثالث سنوات األخٌرة بعد عملٌة تحٌٌنه،

  أجمع كل المتدخلٌن على أن تتضمن اإلجراءات الممترحة فً برنامج عمل الجماعة استجابة
والتجهٌزات التمنٌة والخدمات  بالتهٌبة المجالٌةحمٌمٌة النتظارات الساكنة، خاصة فٌما ٌتعلك 

االجتماعٌة األساسٌة، والسكن والتهٌبة العمرانٌة والمحافظة على البٌبة، والتنشٌط الثمافً 
، مطالبٌن أٌضا والرٌاضً والتنمٌة االلتصادٌة وإنعاش الشؽل، إضافة إلى الحكامة الترابٌة

 الترابً للمدٌنة. بضرورة توزٌع هذه المشارٌع بشكل متوازن على مستوى كل المجال

بعد هذه التساإالت الواضحة والدلٌمة للسادة األعضاء، كان ال بد من تمدٌم التوضٌحات من طرف 
السادة أعضاء لجنة اإلشراف وفرٌك العمل، حٌث تدخل كل من السٌدٌن عبد السالم سً كوري رئٌس لجنة 

عام للمصالح الجماعٌة السٌد عبد الكرٌم اإلشراف، وإبراهٌم بوحنش عضو اللجنة إضافة إلى السٌد المدٌر ال
 الخطٌب منسك الخلٌة، وكذا السادة أعضاء مكتب الدراسات بتمدٌم التوضٌحات التالٌة:
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  التذكٌر بؤن وثٌمة مشروع برنامج عمل الجماعة المعروضة، هً وثٌمة ذات طابع إجرائً وتمثل
وثٌمة ، منوؼرافٌا الجماعةوتهم:  جزءا من مجموعة الوثائك المرجعٌة للبرنامج التً تم إعدادها

. وبخصوص أسئلة تمٌٌم المخطط الجماعً للتنمٌة السابك وحصٌلة التشخٌص الترابً التشاركً
السادة األعضاء حول غٌاب المعطٌات اإلحصائٌة، فمد تم التؤكٌد على أنها موجودة بشكل مفصل 

 فً المرص المدمج الذي وزع علٌهم.

 ات المرتبطة بؤجرأة تنفٌذ برنامج عمل الجماعة، فمد تمت اإلشارة بخصوص التموٌل والمٌكانٌزم
الثالثة  السنواتإلى أن المنهجٌة المعتمدة تهم باألساس المدرات التموٌلٌة للجماعة خاصة خالل 

، من خالل دراسة تحلٌلٌة للوضعٌة المالٌة للجماعة للسنوات 2012و 2012، 2012للبرنامج 
ذاتٌة والمحولة وإمكانٌة اإللتراض، إضافة إلى مشارٌع برنامج األخٌرة من حٌث مواردها ال

الحاضرة المتجددة واإلتفالٌات المبرمة بخصوصها، وأٌضا اإلمكانٌات التً تتٌحها الشراكات 
 والتعالدات المرتمبة، ودعم المصالح المركزٌة فً إطار البرنامج الخاص بالتؤهٌل الحضري.

 ا من طرف فرٌك العمل وهً أن أجرأة برنامج العمل الطموح المالحظة األخٌرة التً تم تمدٌمه
الذي أجمع السادة األعضاء على أهمٌته كوثٌمة لمٌادة التدبٌر الحضري الٌومً، ورسم معالمه 

كافة مكونات  انخراطبمدى  تبمى أجرأته رهٌنة، ولكن التؤشٌرٌجب أال تمؾ عند عملٌة المستمبلٌة 
والبحث عن كافة اإلمكانٌات والوسائل لتنزٌله على  الترافع المجلس الجماعً فً األجرأة عبر

 أرض الوالع، وكذا عملٌة تتبع وتمٌٌم مدى إنجازه.

هذا، وبعد هذه التوضٌحات والتعمٌبات التً تمدم بها السادة أعضاء فرٌك العمل سواء لجنة اإلشراف 
ٌكتنف أسئلة السادة األعضاء  العام وأٌضا الفرٌك التمنً، اتضحت الصورة  وتبدد الغموض الذي كان

الحاضرٌن، حٌث أجمع الكل على أن اإلجراءات الممترحة فً مشروع برنامج عمل الجماعة من خالل 
، سٌؤتً تبنٌها والموافمة علٌها لضمان 2022-2020والثانٌة  2012-2012األولى محطتٌن زمنٌتٌن اثنتٌن، 

 التارٌخٌة. تحمٌك تنمٌة محلٌة متوازنة ومستدامة لهذه المدٌنة

وفً نهاٌة هذا اللماء الحاسم، أكد الجمٌع رئاسة وأعضاء على أن محطة منالشة مشروع برنامج عمل 
الجماعة شكلت فرصة للتداول الشفاف والنزٌه حول لضاٌا المدٌنة وآفاق تنمٌتها الشًء الذي استحسنه كافة 

أكدوا أن مدٌنة مراكش ٌمكن أن تفتخر  السادة أعضاء اللجن المشتركة المجتمعٌن حول هذا الموضوع، حٌث
الٌوم بهذه الوثٌمة المرجعٌة فً التخطٌط على المدى المتوسط والبعٌد، آملٌن أن تتكاثف جهود الجمٌع فً 

 بلورتها وأجرأتها على أرض الوالع.

هذا، ولد أكد السٌد رئٌس الجلسة على تنوٌه السادة اعضاء اللجن المشتركة بمٌمة العمل المعروض، 
وهو ما ٌعكس فً والع األمر المجهود اإلستثنائً الذي أبان عنه أعضاء فرٌك عمل الجماعة طٌلة سنة كاملة 
من العمل الشاق، الشًء الذي مكن من إنتاج وتمدٌم هذه الحصٌلة الهامة، مطالبٌن أٌضا بضرورة األخذ بعٌن 

شروع برنامج عمل الجماعة عند اإلعتبار كل المالحظات والممترحات التً أدلوا بها بخصوص محاور م
لالع التنموي المستدام الذي تعرفه مدٌنة مراكش حاضرة  أجرأته، وهً محطة تمثل محكا حمٌمٌا لمواصلة اإلإ

 المغرب المتجددة.

 .ولمجلسكم المولر واسع النظر                         

 رإساء اللجان المشتركة

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة           والخدماتلفة بالمرافك العمومٌة كربٌس اللجنة الم

 الحسٌن نوار                                         إبراهٌم بوحنش            
   والرٌاضٌةربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة                    ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة

                                                 والتنمٌة االجتماعً وإشران المجتمع المدنً                          والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن      

 خلٌفة الشحٌمً      أحمد محفوظ                                                         
 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والتعاون الالمركزي

 دمحم بوغربال



 في اطار التمذيذ ( 22/02/2012مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ ملجلس جماعة  2012محضر الذورة العادية لشهر فبراير 

18 
 

 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

لجنة االشراؾ العام ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات عن  الكلمة للسٌد ابراهٌم بوحنش

 المشرؾ العام المشروع مع السٌد عبد السالم سً كوريالذي واكب انجاز هذا لبرنامج عمل الجماعة و

تحت اشراؾ السٌد عبد الكرٌم  االطر الجماعٌةالمكونة من   اضافة الى الخلٌة التمنٌة فضًالخدٌجة  والسٌدة

من خالل  ، وذلن لٌعرض علٌنا نظرة شاملة حول المشروعالخطٌب المدٌر العام للمصالح

20122022

 لإلشارة فما سٌمدمه السٌد ابراهٌم بوحنش تتضمنه الوثابك التً تم توزٌعها علٌكم.
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 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

ة بهــذه جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش مشكـورا بكلمــ والــًٌتفضــل السٌــد ل 

 المناسبــة .

 جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش والً عبد الفتاح البجٌوي كلمة السٌد

 مـــــالرحٌان ـــم هللا الرحمـــباس
 السٌد ربٌس المجلس الجماعً لمراكش

 ات والسادة  أعضاء المجلس الجماعً المحترمٌنالسٌد
 مدٌــرو المإسســـات العمومٌـــــةرإساء المصالح الخارجٌة و الســـادة 

 السٌدات والسادة أطر الوالٌة والمجلس الجماعً
 السٌدات والسادة ممثلــو وسابـــل االعــــالم

 الحضـــــور الكرٌــــماٌها  
 

اننً سعٌد بالحضور الى جانبكم فً هذه الجلسة المتعلمة بالدراسة والمصادلة على برنامج 

، وأشكر السٌد الربٌس على كلمته الترحٌبٌة وألدم تحٌة احترام 2122-2107عمل الجماعة للفترة 

 نة .وتمدٌر الى كل مكونات المجلس ومن خاللكم الى كل ساكنة المدٌ

التً عرفتها الموانٌن التنظٌمٌة المتعلمة  ان سٌاق هذا االجتماع ٌدخل فً اطار االصالحات 

فً اطار تجوٌد  2100 سنة بالجماعات الترابٌة وذلن مواكبة لإلصالحات الكبرى التً جاء بها دستور

 .لتدبٌر االداري للجماعات المحلٌةا

الترابٌة المجالس بوضع برنامج عمل طٌلة مدة والٌة ولد الزم المانون التنظٌمً للجماعات 

تمت اجرأته و، تجربة المخططات الجماعٌة دالعمل هذا بعد استنفابرنامج  ولد جاءت تجربة المجلس.

هذه مناسبة للتمرن والتمرس بشؤن الدٌممراطٌة المحلٌة ف، مرة بعد صدور الموانٌن التنظٌمٌةألول 

مج العمل االل تعالب المجالس ستعطً لٌمة مضافة لهذا النوع من بروأكٌد أن التجارب المادمة من خ

 .الخاصة بالجماعات الترابٌة

ٌولٌوز ٌونٌو وفً شهري طالق االشؽال التحضٌرٌة لوضع هذه البرامج والمخططات ومنذ ان

 كان هنان تنسٌك مع السادة رإساء المجالس البلدٌة والمروٌة واالللٌمٌة والجهوٌة وذلن لوضع خطة

ٌم سابها المر تالتً جاء والمساطر عمل من اجل احترام الممتضٌات المانونٌة وكذلن السٌالات

  ة بعملٌة االعداد والتحضٌر. الخاص ةالتطبٌمٌ

 الزمنٌة رؼم بعض االكراهاتالجماعات الترابٌة باإلللٌم،  استطاعت مختلؾفمد وبالفعل 

عدة تظاهرات دولٌة كممة المناخ واجتماعات ذات  تنظٌماالنتخابً والتحضٌر لباالستحماق  المرتبطة 

ى المستوى االفرٌمً هنا فً مستوى عالً بالنسبة للماءات المنتخبٌن على المستوى الدولً وعل

 . أن تحضر برامج العمل الخاص بها فً اطار المساطر المعمول بها  مراكش،

ة جماععمل بك اال برنامج مٌع برامج العمل هذه بحٌث لم ٌة تمرٌبا على جدلاصولد تمت الم

، وبذلن لتً هً مبرمجة فً االٌام الممبلةمجلس العمالة ومجلس الجهة وامخططً التنمٌة ل مراكش و

تنمٌتها بالنسبة للجهة برامج عملها ومخطط  ستكون عمالة مراكش بجمٌع جماعاتها لد وضعت

 .انسجاما مع الممتضٌات المانونٌة
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تبعنا ذلن اما بطرق مباشرة أو ؼٌر مباشرة من خالل تج فمد اعداد هذا البرنام ةأما عن طرٌم

ن العدٌد من أطر الوالٌة والمصالح الخارجٌة والمإسسات العمومٌة أبحٌث  ،المماربة التشاركٌة

لد ـ كما هو مطلوب فً المرسوم التطبٌمً ـ والت المطاع الخاص اوالشبه العمومٌة وحتى بعض مم

 .فً اؼناء برنامج العمل هذا  اوالتراحاته بآرابهاساهمت 

كانت هنان سلسلة من االجتماعات والمشاورات من خالل فمد  جماعًعلى مستوى المجلس الو

اتهم اللجن الدابمة الخمس ومن خالل اشران المصالح الخارجٌة ومن خالل اشران المواطنٌن وتمثٌلٌ

وفً  اضرة فً المشاورات، وكذلن اشران الجامعة التً كانت حداخل جمعٌات المجتمع المدنً

الورشات التً نظمها المجلس الجماعً وكذلن خالل اللماء التواصلً الموسع الذي تم مع هذه 

الفعالٌات بحٌث أن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش لد احترم لواعد تنزٌل مشروع برنامج العمل هذا 

 . لمحلًاشرن الهٌبات والفاعلٌن الذٌن لهم عاللة بتدبٌر الشؤن اكما أنه 

المحلً أن لمدٌنة مراكش  وعلٌنا دابما أن نستحضر فً اطار مواكبتنا لتدبٌر الشؤن

هو جهوي عاصمة االللٌم وما هو اللٌمً باعتبارهاحٌث أنها تتماسم ما هو محلً وما ،خصوصٌات

ن عاصمة الجهة وما هو وطنً باعتبار أنها من المدن المركزٌة ومن المدن ذات االهمٌة م اباعتباره

بمعنى أن مسإولٌات المنتخب المحلً  ،جمٌع النواحً على المستوى الوطنً دون اؼفال بعدها الدولً

لٌست ممتصرة فمط على مجال جؽرافً ٌدٌره على مستوى مماطعة أو على مستوى تمثٌلٌة حً من 

  الوافدٌن على المدٌنة.وارات الزوار ظاالحٌاء بل له مسإولٌات أن ٌجٌب على رؼبات وانت

ٌة فعندما نمول أن اسماطات االحصاء العام للسكان والسكنى لسنة وؼرافوفٌما ٌتعلك بالدٌم 

فً اطار ألنه   ،ملٌون نسمة كمإشر لساكنة المدٌنة فهذا ٌتطلب منا اجتهادا 0والذي أمدنا بعدد  2104

مٌا من سكان عدد زوار المدٌنة ٌو آلنه ٌجب اضافة اتمرٌبٌ امإشر ٌعتبرولؽة االحصاء لؽة االرلام 

تفٌد  ) جماعات أو مدن أو الالٌم الجهة أو من بالً التراب الوطنً باإلضافة الى الزوار من الخارج

مؽادر( بمعنى أن المدٌنة تمدم خدمات  5111وزابر من الخارج ٌومٌا  6111احصاءات المطار بؤن هنان 

 محلً على مستوى المدٌنة .الى ساكنة اضافٌة مما ٌتطلب جهدا اضافً بالنسبة لتدبٌر الشؤن ال

لشرؾ ولدر للمنتخب فً ممارسة مهامه الجماعٌة أن ٌلبً حاجٌات المرب الملحة للساكنة  إنه 

سكان االللٌم الذٌن ٌتوافدون على المدٌنة باعتبارها عاصمة االللٌم التً تحتضن المإسسات و

ة الى ذلن فان ــوباإلضاف .نها ارتباط بمجال العٌش للمواطنٌالعمومٌة والمإسسات الخاصة التً ل

 على المستوى الوطنً. م المدن المركزٌةهمن أ اعاصمة الجهة تتحمل االستمبال باعتباره

وان برنامج العمل هذا لٌعكس فً محتوٌاته االجابة على هذا التساإل المرتبط بخصوصٌة  

فمد  ،الجهات بالمملكةالتدبٌر المحلً لمدٌنة مراكش وهذا استثناء ؼٌر موجود فً كثٌر من عواصم 

علما أن المدن  ـ نتماسم االللٌمً والجهوي لكن ربما ال نتماسم أن مدٌنة مراكش مدٌنة مركزٌة

 ال نتماسم معهم هذا البعد الدولً فً معناه الشمولً. أي اننا ـ المركزٌة معروفة ومحددة

مل الجماعً وفً هذه الخصوصٌات وان كانت اٌجابٌة فهً تحملنا مسإولٌات فً تجوٌد العف 

 .الساكنة والزوار والوافدٌنانتظارات مستوى  تكون علىتمدٌم خدمات 

أكٌد ان مدٌنة مراكش بحمولتها التارٌخٌة والحضارٌة والثمافٌة وبتراثها المادي والالمادي لد         

الوفود  دولة سواء 096ازدادت اشعاعا بمناسبة احتضانها لمإتمر لمة المناخ والذي حضرته وفود من 

 لى الجمٌع فً اطار مناخ الحرٌات.الرسمٌة أو وفود النسٌج المجتمعً ولد كانت المدٌنة مفتوحة ع
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االرتسامات اٌجابٌة لحد االن ال بالنسبة  التعالٌك و تمازالالمؽادرة  فؤثناء االلامة وكذلن بعد

واننا لنفتخر جمٌعا ببالغ الدٌوان الملكً الموجه الى  ،لمدٌنة مراكش فمط وانما بالنسبة لوطننا الكبٌر

المإسسات العمومٌة والخاصة وجمٌع النخب وفً ممدمة الجمٌع ساكنة المدٌنة عندما سماهم جاللة 

والمراكشٌات ونوه بتجاوبهم ومساهمتهم فً توفٌر جمٌع  نعلى وجه التخصٌص بالمراكشٌٌالملن 

 مر.وؾ االٌجابٌة وانجاح هذا المإتالظر

على اعطاء االنطاللة للعدٌد  ة الملنالزٌارة الملكٌة لمدٌنة مراكش واشراؾ جاللكما نفتخر ب

هنان برامج مسطرة فً اطار الحاضرة المتجددة )  تمابٌةلمن البرامج والمشارٌع المرتبطة بعنوان اال

لة فً اطار فً اطار المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وهنان برامج داخمسطرة وهنان برامج 

 .( المشارٌع الوطنٌة التً تشرؾ علٌها وزارات ومإسسات عمومٌة

شكل بالنسبة لنا مإشرات ٌ اأعطى جاللة الملن اهتماما خاص ،وفً اطار مماربة النوع 

 راثاالهتمام بالنسٌج الحضاري العتٌك بمراكش وبالتب وٌتعلك االمر ،واشارات ٌنبؽً رصدها وتبنٌها

وذلن من خالل اشراؾ جاللته على زٌارة مسارات سٌاحٌة وتارٌخٌة وكذلن الدعوة ، المادي والالمادي

الى المزٌد من االهتمام بهذه المسارات التارٌخٌة والحضارٌة والسٌاحٌة التً تعتبر رافعة للمدٌنة 

نشطة اتفالٌات جدٌدة لم تكن مسجلة مرتبطة مثال الولد رافمت هذه ا ،كوجهة سٌاحٌة وطنٌة ودولٌة

هذه اشارة لكن نحن  .، مع االؼلفة المالٌة المرصودة لهامسار ابن ٌوسؾ أو مسار سبعة رجالهٌل بتؤ

الخصوصٌة التارٌخٌة  نفس مطالبون فً اطار االلتمابٌة والشراكة لتعمٌمها على بالً االحٌاء التً لها

الوجهات لد ازداد والحضارٌة، واننا كممارسٌن للشؤن العام لد بدأنا نالحظ أن هذه المسارات وهذه 

 هاالذٌن ٌبحثون عنو حبة أو من الوافدٌن كـؤجانب وكسٌاراااللبال علٌها سواء من المواطنٌن المؽ

، بل حتى االنشطة االلتصادٌة المرتبطة بهذه رات المتعددة لجاللة الملن لهالزٌاوراء اواالسرار الكامنة 

 المسارات لد ارتفعت .

كطرؾ  من طرفناٌم ٌوانما هً تم ٌست توجٌها لألعضاءان لراءتنا لبرنامج العمل هذا ل

مل العمالة أو ابتنسٌك مع ع عبرنامج العمل ٌوضفان  بالرجوع الى المانون التنظٌمً ألنه ،اساسً

فً  طنخرتتمد الجماعة بكل المعلومات والمعطٌات و التًاالللٌم باعتباره منسما للمصالح الخارجٌة 

 .للسنوات الممبلة  واجندة وخارطة طرٌك هذا البرنامج الذي ٌعتبر رإٌة

، وان والمرجعٌات المانونٌة والتنظٌمٌةم السٌالات أن هذا البرنامج لد احتر هًمالحظتنا إن 

، وكذلن فإننا نرى أن المماربة المرتبطة بااللتمابٌة اركٌة لد تم احترامها واالخذ بهاالمماربة التش

و أنه لابل  للتنفٌذ من حٌث الجانب المالً وتعببة  الموارد ه هً هذا البرنامج وأن تمٌٌمنا لحاضرة ف

 المالٌة.

عرؾ  ولد 2107 -2104ان لدر برنامج العمل هذا هو أنه صادؾ برنامج الحاضرة المتجددة  

برنامج الحاضرة المتجددة نوعا من التؤخر وكانت هنان اجتماعات لتدارن هذا التؤخٌر وخصوصا فً 

اشكالٌات واكراهات تتعلك بالرصٌد العماري وكذلن التؤخر فً  مع وجود والعاختٌار المبما ٌتعلك 

 .ة المولعة على تلن االتفالٌةتموٌل هذه المشارٌع من بعض المطاعات الوزارٌ

فان  ،ً االسابٌع االخٌرة وفً اطار التواصل مع االطراؾ المولعة على االتفالٌةفل ففعوبال

وبالتالً فان  ،اٌجاد الحلول المناسبة لإلكراهات المرتبطة بالعمارتم كما حال اشكال التموٌل لد عرؾ 

 -من باب تحصٌل الحاصل -العدٌد من هذه البرامج هً اما فً بداٌتها أو لم تنطلك بعد فؤكٌد أنها 
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ستكون مدرجة  ومبرمجة فً برنامج العمل هذا وبالتالً فان تلن التموٌالت تضمن أن هذا البرنامج 

 ً.هو برنامج حمٌم

فإننا لم نكتؾ لمة المناخ ونظرا ألهمٌة الظرؾ  ففً اطار ،وكما ٌمال فلٌس هنان حساب بٌننا 

فمط بما هو مسطر فً برنامج الحاضرة المتجددة من مشارٌع بل كانت هنان المواكبة الن هذه المدٌنة 

للمجلس واكٌد وخدماتها لٌست ممتصرة على ما هو محلً ولٌست ممتصرة فمط على االمكانٌات المالٌة 

أن حجم المدٌنة ٌحتاج دابما الى تدخل مركزي مباشر فً تموٌل مجموعة من البرامج والعملٌات التً 

مضافة للبرامج التنموٌة  ةوهذه االهمٌة تعطً لٌم. ما هو سٌاديبالمؽرب وارتباط بصورة  لها ارتباط

 ـ رؼم وجود برنامج العملـ   ضر، وهذا التصور دابما حاستفٌد منها فً االخٌر المراكشٌونوالتً سٌ

عندما تمتضً المصلحة العامة أن ٌكون هنان تدخل وتموٌل من المصالح المركزٌة ولذلن فهذا 

 البرنامج مفتوح إلدخال العدٌد من المشارٌع وفك ما تمتضٌه الظرفٌة.

 فان السٌد الربٌس والمجلس مطالبون ،على هذا البرنامجالتؤشٌر  أما عن مرحلة ما بعد 

بالتعجٌل بوضع اتفالٌة اطار للشراكة خصوصا فً البرامج المسطرة فً السنوات الثالث األولى حتى 

نتمكن جمٌعا من ترجمة هذا البرنامج الى اجراءات مسطرٌة من حٌث التموٌل واعطاء االنطاللة 

المحطة مجهود فً  لذج هً مطالبة ببمة التً ساهمت فً اعداد البرنامللمشارٌع وان اللجان الداب

 ة جدٌدة . ذه المشارٌع المتفك علٌها فً اطار شراكـراج هالتالٌة وهً اخ

سنوات فٌجب  6ملٌار درهم لتموٌل هذه المشارٌع على امتداد  02اننا عندما نتحدث عن مبلػ  

مالٌٌر درهم  بمعنى أنه لٌس صعبا على  6استحضار تكلفة أن مشروع الحاضرة المتجددة وحده تفوق 

مجهوداتنا سواء محلٌا أو جهوٌا أو مركزٌا أن تحمك هذا التموٌل وأنه فً متناولنا باعتبار أن برنامج 

العمل هذا هو برنامج والعً وٌلبً فً اكثر مشارٌعه خدمات المرب وهو شًء مهم ألنه من خالل 

ن بٌن ما هو مسطر فً الحاضرة المتجددة كمشارٌع كبرى لراءة برنامج العمل نسجل أنه ٌحمك التواز

 .مهٌكلة 

حٌاء وعلى النسٌج الذي برنامج العمل هو منفتح على المحٌط وعلى المماطعات وعلى االا فاذ

   ه نوع من الهشاشة والذي ٌتطلب دعما مالٌا وهذا ما راعاه برنامج العمل. مازال فٌ

مكونات مجلس المدٌنة وبالمستوى الثمافً المتمدم ) بانوه وفً ختام كلمتً هاته أرٌد أن  

التدبٌر  فً مجالت سمستوٌات علٌا وجامعٌة وثانوٌة( كما أن أؼلب مكونات المجلس لد تمر 95%

هم  –وهذا هو المهم  –. وان اؼلبهم العمومً كمنتحبٌن وكمسإولٌن سابمٌن مازالوا ٌإدون مهامهم 

، وهذا جتماعٌة والجمعوٌة والمماوالتٌةة وااللتصادٌة واالفً الحمول السٌاسٌمن النخب الفاعلة 

، كذلن علٌنا اال ننسى كفاءة نجاح برنامج العمل هذاإلالتنوع االٌجابً لمكونات المجلس ٌعتبر ضمانة 

وتجربة االطر االدارٌة التابعة لمجلس المدٌنة المشهود لهم باالحترافٌة وكذلن المناخ االٌجابً 

 مستوى المدٌنة وعلى مستوى الجهة.لحكامتنا على 

ولذلن فانً أعتمد أن كل هذه العناصر مجتمعة لد استطاعت أن تخرج برنامج عمل طموح  

ٌحمك التنمٌة عمل لجمٌع متطلبات ورؼبات الساكنة ولكنه ٌبمى برنامج  – %011لٌس  –ٌستجٌب 

 اكنة.ارات المرتبطة بحاجٌات السظالمستدامة وٌجٌب على التساإالت واالنت

وٌجب اال ننسى ما للشراكة من أهمٌة فهنان عدة برامج ومشارٌع سترى النور عندما تستكمل  

جمٌع المشاورات ما بٌن المنظومة المحلٌة على مستوى مجلس المدٌنة وعلى مستوى مجلس الجهة 
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ات رادبناه اها ما تتمن بٌنلتموٌل وانجاز العدٌد من المشارٌع التً تدخل تحت عنوان الشراكة الدولٌة 

فرة من المشارٌع المتنوعة التً طتنتمً الى دول شمٌمة ودول صدٌمة وهذا ما ٌجعنا متفابلٌن ب

نان دول لد أحدث وزارات للسعادة هستحسن من العٌش وتضمن السعادة ) وبمناسبة هذا المصطلح 

 . (ونتمنى من المجلس مستمبال أن ٌحدث لجنة للسعادة

توفٌك واننا جمٌعا فً خدمة مصالح هذه المدٌنة ودابما موفمٌن وفً االخٌر أدعو لكم بال  

 بتوجٌهات جاللة الملن دمحم السادس نصره هللا والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

ل المجلس بكل مكوناته مالشكر موصول للسٌد الوالً على كلمته التوجٌهٌة والمثمنة لع 

و متطور وان  الى عمل مستمر وراقاال والشكر له كذلن على النفس االٌجابً الذي ال ٌمكنه أن ٌمود 

 ،وعلى رأسها السٌد الوالً السلطة المحلٌةوكذلن  لتحمٌك هذا البرنامج ةرادالمجلس لٌتوفر على اال

التوافك واالنسجام والعمل الجاد ٌشعر مستوى الجهة فهنان تنسٌك مع مجلس الجهة  وهذا  اما على

  .الجهة على مستوىأو  المدٌنة على مستوىبه الكل وذلن من أجل ارضاء الساكنة سواء 

 والشكر موصول مجددا للسٌد الوالً ولطالمه االداري.

 .عامل عمالة مراكش يطة اهصرف السيذ الوالة النققبـــل بـذء مناقش:  مالحظـــة

 ربٌس المجلس الجماعً بلمابدالسٌد دمحم العربً 

، وهو برنامج التدبٌر االمثل والرإٌا الواضحة ان برنامج العمل هو وثٌمة تعالدٌة من أجل 

مضمونه  ًمتوازن فً مشارٌعه وتموٌالته وٌجب اال نتخوؾ من التموٌالت ألنها تموٌالت تعالدٌة وه

للثالث سنوات االولى أما بالنسبة لثالث سنوات االخٌرة فان المرسوم ٌنص على أنه لٌس من 

الضروري برمجة التموٌالت كل سنة وانما تتم البرمجة بعد التحٌٌن وهنان تعالدات شفوٌة بخصوص 

 مشارٌع مهمة ومهٌكلة والتً ستحصل علٌها المدٌنة مستمبال .

هذا البرنامج وذلن بتضامن جهود المجلس واالدارة  إلنجازٌمتنا لوٌة ان الطموح كبٌر لكن عز 

 لخارجٌة .المصالح اوالسلطة المحلٌة و

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

أرٌد أن أنوه بكل من سهر على انجاز هذا  ،بعد االستماع الى كلمة السٌد الربٌس والسٌد الوالً 

عتماد على المنوؼرافٌة وعلى التشخٌص وتمٌٌم الموارد الة التشاركٌة والممارباالعمل وعلى احترام 

 . دراسة هذا البرنامجبها  تالمالٌة وعلى الشمولٌة والمنهجٌة التً تم

 ،التً تحتوي على خالصة هذا البرنامج 056أما فً الموضوع ومن خالل مطالعة الصفحة  

مشروع لكنً ال أعتمد  047على مستوى المرٌب أي ألل من سنة أن هنان  مشارٌعفؤالحظ بخصوص ال

واالولى أن ٌمال  ،أنه ٌمكن انجاز كل هذه المشارٌع فً الل من سنة وبالتالً فهذه الصٌؽة ؼٌر ممبولة

 . 2107نهاٌة  معأنها تدخل فً برنامج الحاضرة المتجددة والذي سٌنتهً 

بعض الهواجس فً ما  يحمٌمة لمدٌنة مراكش لكن لد ان الؽاٌة االسمى هً تحمٌك تنمٌة 

رابً فمثال بخصوص مماطعة النخٌل فالسإال هل ٌنطبك علٌها ما جاء فً برنامج تٌتعلك باالمتداد ال
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بمعنى أن  .، وهل فٌها أي مظهر من مظاهر العالمٌة والتمدم التً توصؾ بها مدٌنة مراكشهذاالعمل 

مد أفرحنً كثٌرا مشروع المنطرة التً تم انجازها فً مدخل هذه ل ،هنان حٌؾ فً حك هذه المماطعة

المماطعة والتً حسنت وجه هذه المماطعة لكن البد من الناحٌة الدٌنٌة أن تعتنً الجماعة بإصالح سور 

وهنان منظر اخر بشع وٌجب ازالته هو الصورة الكبٌرة  ،الممبرة المجاورة صونا لكرامة االموات

الببٌسة والكبٌبة أمام محطة المطار والتً ٌمال أنها ترمز الى المواطن المراكشً  للرجل المسن بنظرته

 .لكن فً الحمٌمة هً ال تعتبر عن المراكشٌٌن

 نواذا لم نستطع حل هذا االشكال فل يارالعمـتوفٌر الوعاء االخرى فهً اشكالٌة المسؤلة  أما 

 ٌكون لعملنا كمنتخبٌن أٌة جدوى.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

 أتنـــاء دراستنـــا لهذا البرنامــج داخــل اللجنــة كان لدٌنــا بعض التســاإالت : 

وٌتعلك االمر بالمدة الزمنٌة التً تم فٌها تحضٌر هذا البرنامج والتً بلؽت سنة حسب تصرٌح  

، لكن اللبس لد زال امجؼٌر كافٌة للحسم فً هذا البرنالسٌد المدٌر العام للمصالح وهً مدة تبدو 

 عندما تبٌن أن هذا البرنامج ٌتكون من مرحلتٌن : 

المرحلة االولى: وتهم الثالث سنوات االولى وتتعلك بتتمة المشارٌع السابمة ومنها الحاضرة  -

 المتجددة.

 المرحلة الثانٌة : وتتعلك بالمشارٌع الجدٌدة التً من شؤنها تلبٌة طموحات الساكنة. -

فانً اعتبر ان هذا الموضوع مثله مثل موضوع التربٌة  ،موضوع التحسٌس اما بخصوص

، لذلن أتساءل جٌدة ولحسن التواصل مع المواطنٌنوالتعلٌم فً االهمٌة كما أنه ٌشكل عنوانا للحكامة ال

 هل الؽالؾ المالً المخصص كاؾ لهذه المهمة.

ر من الهواجس التً كانت تنتابنا ان حضور السٌد الوالً والكلمة التً ألماها لد أزالت الكثٌ

بخصوص تنزٌل هذا البرنامج وخاصة ما ٌتعلك بالتنسٌك مع المصالح االخرى كمجلس الجهة ومجلس 

  العمالة .

هذا واتساءل ما مولع موضوع معالجة المٌاه العادمة فً هذا البرنامج والذي نعلم أهمٌته فً  

 اء فً المناطك الخضراء أو مالعب الكولؾ.الحفاظ على الفرشة المابٌة بعد توسع السمً سو

ن االوان الستؽالل حٌ لم فؤتساءل فً اطار الحكامة الجٌدة ا ،أما بالنسبة للمطرح العمومً 

النفاٌات وتدوٌرها لتعود على المجلس الجماعً بمداخٌل مهمة وذلن فً اطار شراكة مع الشركات 

 المختصة.

فؤتساءل هل تم التفكٌر فً  ،تمر العالمً للمناخأما بخصوص التوصٌات التً خرج بها المإ 

اطار مكتب المجلس فً ادراجها فً الجانب التوعوي والتحسٌسً مع المصالح الخارجٌة والودادٌات 

 وجمعٌات المجتمع المدنً .

فؤتساءل هل ٌكفً  ،اوبخصوص مشـروع احـداث ممبرة والتً لم تتم االشارة الى مساحته 

 فً مختلؾ تراب الجماعة . برامم 3أو  2علما أن الحاجة تمتضً احداث   احداث ممبرة واحدة فمط
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وفً االخٌر وتعمٌبا على ما ذكره السٌد عبد اللطٌؾ أبدوح أذكر بضرورة تخصٌص اعتمادات  

الحٌوٌة التً تحتاجها  مالٌة كافٌة لتوسٌع الوعاء العماري للجماعة وذلن للتمكن من احداث المرافك

 الساكنة .

 عضو المجلس الجماعً عبد االله الؽلؾالسٌد 

فً الحمٌمة ال ٌمكننا اال أن نفتخر وننوه بالمجهود الجبار الذي لامت به اللجنة رفمة السادة  

، كذلن ً اطار مماربة النجاعة والفعالٌةأطر الجماعة إلعداد هذا البرنامج الوالعً والطموح وذلن ف

كتب الدراسات لإلعادة تجمٌع المعطٌات مما مكن وجب التنوٌه بمسؤلة مهمة وهً التعالد مع م

 الجماعة من تملٌص الجهد واالموال.

، لكن الوصفة التً تم اعتمادها لتموٌل هً اشكالٌة مهمةوٌجب التذكٌر كذلن على أن اشكالٌة ا 

هً مماربة فعالة تعتمد على تعدد مصادر التموٌل اما عبر تعالدات واما عبر التزامات االطراؾ 

ركة أو عبر االلتراضات . وان ما نرٌد الحرص علٌه هو عملٌتً التتبع والتمٌٌم لضمان شروط المشا

 شروط الذي عبر عنه السٌد الوالً.انجاح هذا المخطط . واننا لنثمن ؼالٌا الدعم الالم

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود

علٌه وانً اننً جد سعٌد بهذا البرنامج والذي عبر السٌد الوالً من خالل تدخله على موافمته  

مشروعا هو نمله نوعٌة لمدٌنة مراكش، اال اننً أتؤسؾ  202، الذي ٌتضمن اعتمد أن هذا البرنامج

 لؽٌاب بند ٌتعلك بالطوارئ وخصوصا ما ٌتعلك بالتمبات المناخٌة .

فانه من الضروري توفٌر  ،الموارد المالٌة إلنجاز هذا البرنامج كذلن وفٌما ٌخص تعببة 

الوسابل اللوجٌستٌة لكل االلسام المعنٌة بتحمٌك المداخٌل ومنها لسم التعمٌر ولسم تدبٌر االمالن 

 الجماعٌة ولسم تنمٌة الموارد المالٌة.

انخراط  ةروربالمحٌط الجؽرافً للجماعة وض لة مهمة وتتعلكؤوفً االخٌر ٌجب اثارة مس 

الجماعات المجاورة فً هذا البرنامج نظرا لتؤثٌر الهجرة السكانٌة منها الى مدٌنة الى مدٌنة مراكش 

لالزمة لمواكبة مما ٌإثر كثٌرا على امكانٌة المدٌنة ولدرتها على التدبٌر وتموٌل البرامج والمشارٌع ا

 أثار هذه الهجرة.

   عضو المجلس الجماعً ًمٌالسٌد خلٌفة الشح

أثمن كل الجهود التً بذلت إلنجاز هذا البرنامج سواء من طرؾ المجلس الجماعً أو من  

وذلن بالنظر الى مشارٌع المرب التً ، الفاعلٌن االخرٌن فً هذا المجالطرؾ مكتب الدراسات أو من 

تم تسطٌرها فً هذا البرنامج والتً تستجٌب لحاجٌة الساكنة، أما بخصوص المالحظات حول البرنامج 

فؤلول أن مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً تعانً من اشكالٌة ضٌك الطرلات مما ٌجعل السٌارات تستعمل 

ض المإسسات التعلٌمٌة لهذا استؽالل فضاءات بع ولد كنت لد الترحت فً هذا البابالشوارع كمراكن. 

. واخر المستجدات فً هذا الباب هو افتتاح لصر العدالة بمماطعة بالتنسٌك مع النٌابة ، وذلنالؽرض

 سٌدي ٌوسؾ بن علً مما نتج عنه احتالل جانبً شارع اكدال من طرؾ السٌارات . 

تون وراء المماطعة والتً تعتبر ارثا مسؤلة اخٌرة وتتعلك بالسالٌة المتواجدة برٌاض الزٌ 

 .تحضارٌا لكن المالحظ أنها لد أصبحت محتلة من طرؾ أصحاب البازارا
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  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

فان الكلمة التوجٌهٌة التً الماها كل من السٌد ربٌس المجلس الجماعً والسٌد  ،فً البداٌة 

لكن الظروؾ تمتضً أن ننالش  ،الوالً لد أوضحت بما فٌه الكفاٌة هذا البرنامج وأهمٌته وابعاده

ونساهم بدورنا ونبدي رأٌنا حول هذا البرنامج وتسجٌل ذلن فً محضر الدورة الذي ٌعد مرجعٌة 

ان منالشة هذا البرنامج لٌتزامن مع لحظة تارٌخٌة ومهمة وهً رجوع المؽرب الى االتحاد تارٌخٌة، و

 دولة افرٌمٌة . 05االفرٌمً ووضع طلبه لالنضمام الى المجموعة االلتصادٌة التً تضم 

 فهً كالتالــً :  جوص هذا البرنامــأمـا مالحظاتً بخص 

كنا نتمنى صادلٌن لو بمً معنا السٌد الوالً لمنالشة  البالً استخالصه والذي ٌعتبر معضلة كبٌرة ولد -0

 051ملٌار والذي لد ٌصل خالل السنوات الثالث المادمة الى  011هذه المعضلة والتً فاق حجمها 

 ملٌار.

 8ملٌار وان ثلث هذا المبلػ أي  26ألنه ٌستهلن  الجماعةعلى  مٌزانٌة ان مجال جمع النفاٌات ٌإثر  -2

 س عن مإسسات اخرى والتً ٌلزمها كناش التحمالت بتحمل أداء هذه المبالػ .ملٌار لٌإدٌها المجل

فمد ساهمت الجماعة بالمطعة االرضٌة  ،فانه عند اعداد مشروع المعالجة ،وبخصوص المٌاه العادمة -3

الالزمة للمشروع على اساس أن تستفٌد من مداخٌل المٌاه المعالجة والتً تستفٌد منها مالعب الكولؾ 

لكن فً الوالع انما ٌعود النفع فً االخٌر على جهات اخرى ولٌس المجلس الجماعً الذي هو صاحب 

 الحك االصٌل والمشروع فً مداخٌل هذه المٌاه.

أثرت  وانمااٌجاد حل ألراضً االحباس  منفاكتفً بالمول أنه البد  ،أما بخصوص الممتلكات الجماعٌة -4

سٌدي ٌوسؾ بن علً كلٌة واال ٌكون لمدٌنة المحامٌد ألنه ال ٌعمل أال ٌكون لمماطعة  هذا الموضوع

 كلٌة.

، سنة 41د استؽرلت فال ٌعمل أن عادة الهٌكلة ببعض الدواوٌر ل ،اما بخصوص السكن ؼٌر الالبك -5

 .سنة 65سنة فسٌكون عمره  41سنة وانتظر التملٌن  25بحٌث أن المستفٌد اذا كان لد استفاد وعمره 

الشركة التً رسى علٌها العرض تإدي وبخصوص محطة الفرز، فان كناش التحمالت ٌنص على أن  -6

ً " ٌمكن أن تإدي ملٌار كل سنة لكن الشركة وضعت صٌاؼة اخرى وه 4مبلػ ملٌار للمجلس  02ب 

ملٌار " مما أعتبره تموٌها حمٌمٌا ألنها بهذه الصٌاؼة ستؤتً فً اخر السنة  4للمجلس الجماعً 

وتمول أنها لن تتمكن من أداء هذا المبلػ، لذلن ٌجب أن تكون الصٌاؼة محددة وتفٌد اجبارٌة االداء 

 لهذا المبلػ.

د االن السبب فً ة االنوار والذي ال ندري لحأتمنى فً االخٌـر أن ٌخرج الى الوجود مشروع حاضر -7

 عــدم انطاللـه.

تفاء حافالت النمل السٌاحً التابعة لشركة الزا مع خاتساءل عن السبب فً ا ،بخصوص النمل الحضري -8

ملٌون واتساءل لماذا  271والبالؽة  الجماعًون أداء الرسوم الواجبة للمجلس داشهر  9أنه دام لمدة 

ملٌون الذي  271ملٌون دون أن تلزم الشركة بؤداء مبلػ  411ا والذي وصل الى تم فتح العرض مجدد

 فً ذمتها .

ألنه تحول  انشا من اجلهفؤلول أن هذا الحً لم ٌإد الدور الذي  ،بالنسبة للحً الصناعً سٌدي ؼانم -9

من هذا الحً  نمن حً صناعً الى حً سكنً لذلن البد من مراجعة كناش التحمالت مع المستفٌدٌ

 الصناعً.

ٌوما اننً نادم على أننً صوتت ف وفً االخٌر ضرورة اعادة النظر فً المرار الجبابً برمته -01

 على انشاء سوق السمن بعدما الحظت الوضعٌة التً الت الٌها المنطمة من جراء انشاء هذا السوق .
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 عضو المجلس الجماعً عبد الؽنً درٌوش

  011فً البداٌة أعبر عن سروري بالتصنٌؾ الذي حظٌت به مدٌنة مراكش على مستوى  

مدٌنة افرٌمٌة حٌث احتلت مركز الصدارة وهذا ٌعد مإشرا كبٌرا من بٌن كل المإشرات االخرى على 

 المكانة التً تحتلها هذه المدٌنة وهو ما ٌزٌد من حجم مسإولٌاتنا للحفاظ على هذه المكانة .

، فبالنسبة للشك ً برنامج العمل هذا جملة وتفصٌالفانً أثمن ما جاء ف ،الموضوع أما فً 

المتعلك بالثالث سنوات االولى فهو محسوم ألنه محكوم باتفالٌات والتزامات سابمة وكل ما ٌمكن 

وذلن من طرؾ كل الفاعلٌن من مجلس جماعً  هذٌفالحدٌث بشؤنه هو ضروري الحكامة الجٌدة لتن

ة ومصالح خارجٌة وأعطً مثاال بموضوع الشوارع والتً هً محتلة لٌس من طرؾ وسلطة محلٌ

 للمرور اال ممر ضٌك )شارع الجبٌالت ؾ الباعة المارٌن بحٌث ال ٌبكالباعة الجابلٌن ولكن من طر

( مما ٌجعلنً أتساءل ما الجدوى من توسٌع الشوارع اذا كان ٌتم احتاللها بهده الطرٌمة وما هو مثال

 فً مكافحة ذلن.المحلٌة  سلطاتدور ال

رصد االعتمادات إلنشابها لكن ٌجب فً اطار الحكامة  ٌكفًال ف، مثال اخر هو الماعات المؽطاة 

الجٌدة التؤكد من حسن استؽاللها على مدار السنة ألننا نالحظ أن هنان لاعات ٌتم االفراط فً استؽاللها 

 لٌال. دسة صباحا الى الثانٌة عشرةأي من الساعة السا

اننا نرٌد لمدٌنتنا أن تكون مدٌنة ذكٌة بحٌث ٌتم استؽالل التكنولوجٌا الرلمٌة ونصب اللوحات 

االلكترونٌة التً تبٌن حجم االكتظاظ المروري وهذا هو المشروع الذي ٌجب أن ٌكون موضوع الثالث 

فً مجموعة من  (واالٌز)سنوات االخٌرة من البرنامج وأن ٌكون هدفنا الحصول على شهادات الجودة 

 المجاالت.

أما بخصوص الحدابك العمومٌة فالترح عوض تزوٌدها بالوٌفً أن ٌتم تزوٌدها بتمنٌة أكثر  

 لؾ، وهذا كله ال ٌكالتمنٌة الى المإسسات التعلٌمٌة تطورا وهً تمنٌة الوٌرلٌس وان ٌتم تعمٌم هذه

  الكثٌر .

 

 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

، اال أنه ٌجب سهاماتهم الهامة فً هذا البرنامجأشكر السادة االعضاء على مداخالتهم المٌمة وا 

ولد اسعدنا تثمٌن  ،لٌكون فً مستوى الطموحات إلعدادهوسعنا  ما فً االعتراؾ أننا استنفدنا كل

ا السادة ً أبدهفً اعداده، وان كل المالحظات الت وتنوٌهه بالمجهود الذي بذل لهالسٌد الوالً 

االعضاء هً مالحظات وجٌهة بل تم بالفعل االخذ بها وتضمٌنها فً البرنامج ألننا كنا واعٌن بها 

، لذلن أرجو أن ننجح فً مة أو المطرح العمومً أو ؼٌر ذلنمسبما سواء ما ٌتعلك بالمٌاه العاد

 ثالث سنوات من االن.المرحلة المهمة وهً مرحلة االنجاز وستكون أمامنا محطة مفصلٌة للتمٌٌم بعد 

 ، واذا سمحتم سوؾ نمر للتصوٌت على هذا البرنامجمنا ألكٌد على انجاز هذه المرحلةوان عز 

 .وفك المسطرة المضمنة فً المانون التنظٌمً للجماعات
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)الجلسة الرابعة بتارٌخ  2107النمطة الخامسة و العشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

28/12/2107)  : 

اطالع املجلس الجماعي ملذينة مراكش على بيان حصر النتيجة العامة مليزاهية جماعة مراكش برسم  

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم هفس السنة . 2012السنة املالية 

 

 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش  خالل الجلسة الماضٌة على بٌان بعد ان تم اطالعكم 

وكذا مبلػ الفابض الحمٌمً برسم نفس السنة على اساس ان اللجنة المختصة لد  2106برسم السنة المالٌة 

التً تم  لتالوة ممتــرح البرمجـــةاحالت النمطة للمجلس للبث فٌها، فسؤعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار  

 .توزٌعها علٌكم
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 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

، افتح باب المنالشة وابداء 2106بعد تالوة المشارٌع المبرمجة فً اطار الفابض الحمٌمً لمٌزانٌة  

 الرأي.

 فانً أعرضها على التصوٌت. ،بمـــا أنه لٌست هنان أٌة مالحظة حول هذه البرمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في اطار التمذيذ ( 22/02/2012مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ ملجلس جماعة  2012محضر الذورة العادية لشهر فبراير 

103 
 

 



 في اطار التمذيذ ( 22/02/2012مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ ملجلس جماعة  2012محضر الذورة العادية لشهر فبراير 

104 
 

 



 في اطار التمذيذ ( 22/02/2012مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ ملجلس جماعة  2012محضر الذورة العادية لشهر فبراير 

105 
 

 

)الجلسة الرابعة بتارٌخ  2107النمطة الثانٌة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

28/12/2107)  : 

 .Société Medina Bikeالذراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وشركة  

 ربٌس المجلس الجماعً العربً بلمابدالسٌد دمحم 

لمد سبك لنا تؤجٌل هذه النمطة من أجل اجراء استشارة مع وزارة الداخلٌة ومع المجلس الجهوي  

للحسابات حول مساهمة جماعة مراكش فً المشروع بمنح مجانٌة احتالل الملن العمومً لمدة سنتٌن، ولد 

 .عبرت هاتان الجهتان عن عدم اعتراضهما على ذلن

 واعطً الكلمة فً هذا الصدد للسٌد المدٌر العام للمصالح لتوضٌح ذلن. 

 المدٌر العام للمصالح عبد الكرٌم الخطٌب السٌد

لمد اتصلنا بخصوص هذا الموضوع مع المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة بوازرة الداخلٌة التً  
مررات من هذا المبٌل وذلن بعدما شرحنا أكدت من حٌث المبدأ أن المجلس الجماعً سٌد نفسه فً اتخاذ م

لهم أن هذه االتفالٌة تؤتً فً اطار دعم هذا المشروع، كما لمنا باستشارة المجلس الجهوي للحسابات الذي 
 ، مع التؤكٌد على ضرورة تسدٌد مبلػ االحتاللس سٌد نفسه فٌما ٌخص هذا الموضوعأكد لنا بدوره أن المجل

 عن المدة السابمة عن االتفالٌة.

 لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌةربٌس  طاعًوالمالمذكور  السٌد

فان كل الرسوم الواردة فً المرار الجبابً ؼٌر لابلة  ،مرالبة ادارٌةسلطة بالنسبة لنا كوالٌة وك 
لذلن  ،مدٌنة مراكش لإلعفاء وذلن فً اطار مبدأ المساواة واالنصاؾ بٌن جمٌع المرتفمٌن وجمٌع ساكنة

 فنحن نتحفظ على هذه االتفالٌة اذا تضمنت هذا البند المتعلك باإلعفاء من رسوم احتالل الملن العمومً.

 نابب ربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

 كـرر :تسابمـة من نوعها وال ٌجب أن تلمد طلبـت الكلمة ألوضح بعض االمــور وألبٌن أن هذه  

 لنا كمجلس هنان شخص واحد ٌمثل السٌد الوالً وٌحضر الجلسات لالطالع والمتابعة .بالنسبة  -0
ان التحفظ على المصادلة ٌتم بعد أن ٌوافك المجلس على الممرر وٌرسله الى السٌد الوالً، وٌكون  -2

التحفظ باسم السٌد الوالً ولٌس باسم أي موظؾ وذلن حتى نكون واضحٌن فً هذا الباب الن االمر 
الٌوم بهذه  أفاجؤإننً . تكون مضبوطة ونرٌد لها أن تستمر ك بمواعد للتعامل والتً نرٌد لها أنٌتعل

بهذه السابمة علما أننً لم أتابع هذه النمطة شخصٌا الن لً الثمة الكلمة فً السٌد المدٌر العام 
لجماعً بإجراء صالح أنه لام بعمله الذي أوكله الٌه المانون وبتكلٌؾ من السٌد ربٌس المجلس املل

، وإن التصرٌح الذي أدلى به ال ٌمكن أن ٌكون  لمانونٌة الالزمة حول هذه النمطةاالستشارات ا
 موضوع تساءل .

اننا ال نتحدث عن االعفاء من الرسوم وانما نتحدث عن شراكة ٌمنح بممتضاها المجلس الجماعً  -3
 للشركة المعنٌة موالؾ لدراجاتها بصفة مإلتة .

طة المحلٌة لد وضع له المشرع اطاره المانونً وال ٌمكن لها ابداء تحفظها لبل ان تحفظ السل -4
، ولد مارست الشؤن المحلً خالل ثالث مجالس لى الممرر من طرؾ المجلس الجماعًالتصوٌت ع

 متتالٌة ولم ٌحدث فً أي منها أن تم التحفظ على ممرر لبل التصوٌت علٌه.
للموظفٌن التابعٌن للوالٌة وخاصة الموظؾ الذي ٌرأس لسم وللعلم فإننا نكن كل احترام وتمدٌر 

 الجماعات المحلٌة بالوالٌة لكن هنان ضوابط ٌجب أن تحترم.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل
  
ان االمر فً هذا المشروع ٌتعلك بشراكة وبالتالً فلٌس هنان اعفاء من الرسوم وانما ٌتعلك االمر  

الجماعة فً المشروع فً اطار الشراكة والتً أساسها أن العمد شرٌعة المتعالدٌن . أما بمساهمة مادٌة من 

" فهً خاصة فٌما ٌتعلك بالتداول بمعنى أنه لٌس الحد الحك أن ٌتدخل  المجلس سٌد نفسه بالنسبة لعبارة   "

 فً مداوالت المجلس.

لداخلٌة ومع المجلس الجهوي أما بخصوص االستشارات المانونٌة التً تم اجرءها مع وزارة ا  

 .ؤتساءل هل كانت كتابٌة أم شفوٌة للحسابات ف

أما بالنسبة للسلطة الوصٌة فلدٌها االطار المانونً الذي تتعامل فٌه مع المجلس وهذا هو االطار  

 ل ممرر المجلس بخصوص هذا النمطة.نفسه الذي ستبدى فٌه مالحظاتها حو

 ماعًعضو المجلس الج السٌد خلٌل بولحسن

، فالمنطلك االساسً هو حسن النٌة من طرؾ السٌد ربٌس لسم الجماعات المحلٌة والذي بداٌة 

 نشكره على التنبٌه وذلن بدون اٌة حزازة أو اٌة خلفٌة.

ت وكذلن فً تحمل ما بعد فهو فعال سٌد نفسه فً اتخاذ المرارا ،أما بخصوص المجلس الجماعً 

، أما بخصوص الموضوع فاألمر ٌتعلك بشراكة وان مساهمة المجلس فً هذه الشراكة هو التنازل المرارات

، واذا لم تكن هذه الصٌؽة ممبولة احتالل الملن الجماعً لمدة معنٌةعن رسوم  –سواء اردنا أم نرد  –فعال 

 شركة عن طرٌك منحة.فانه ٌمكننا أن نستبدلها بصٌؽة أخرى وهً أن نستخلص هذه المداخٌل ثم نعٌدها لل

لذلن فاذا كانت هذه النمطة تثٌر كل هذا الجدل فٌمكننا تؤجٌلها الى الدورة الممبلة ألنه لٌس هنان ما  

ٌدعو الى االستعجال، مع ضرورة الحرص بخصوص االستشارة المانونٌة على الحصول على مراسلة كتابٌة 

لانونٌة مستمبال فً  مومً وذلن تحسبا ألٌة مساءلةتسمح باإلعفاء المإلت من  الرسم عن احتالل الملن الع

 هذا الباب .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ولذلن فعلى المجلس أن ٌتخذ  سلٌمان هً عٌن الصواب، ان المبادئ التً أوضحها السٌد ٌونس بن 

 ٌل .مهم ال ٌحتمل مزٌدا من التؤجه وفك هذه المبادئ  الن هذا المشروع السٌاحً اللرار

 عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً 

نتوجه الى السٌد ربٌس لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة بالشكر الجزٌل ممدرٌن حرصه  ،فً البداٌة 

 على تنبٌه المجلس ونعتبر أن ذلن انما هو اشارة الى ضرورة تفادي ارتكاب خطؤ فً المسطرة االدارٌة .

المانونٌة مع وزارة الداخلٌة أو مع المجلس االعلى للحسابات والرد علٌها أما بخصوص االستشارة  

 ل هذه النمطة الى حٌن اجراء ذلن.فٌجب أن تكون كتابٌا ولٌس شفوٌا لذلن فالبؤس من تؤجٌ
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 عضو المجلس الجماعً  السٌد عبد الؽنً درٌوش

ٌعتبر بمثابة حماٌة لانونٌة للمجلس أوال اتساءل هل الموافمة على الممرر من طرؾ السلطة الوصٌة  
الجماعً، والسبب فً السإال هو أن هنان لضاٌا تمت مساءلة المجالس حولها رؼم أنها كانت موضوع  

 ممررات حازت الموافمة من طرؾ السلطة المحلٌة .

ثانٌا : ال اعتمد أن مولؾ السٌد ربٌس لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة هو مولؾ شخصً بل هو  

  .مإسسً  مولؾ

من رسوم  باإلعفاءثالثا : ألترح أن نصادق على الممرر الخاص بهذه النمطة دون البند المتعلك  

 مستمبال أٌة مشاكل فً التسٌٌر فٌمكننا حٌنها أن نمدم لها منحة مالٌة.احتالل الملن العمومً. واذا وجدت الشركة 

  .الممبلة الستكمال الدراسة حولهاواحسن من ذلن كله أن نإجل هذه النمطة الى الدورة  

 نابب ربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

، انما أنا أدافع عن مبدأ فمط  ألن برنامج عمل الجماعة ال مانع لدي من تؤجٌل هذه النمطةبداٌة فانه  
من هذا  %01ٌحتاج الى لرارات شجاعة واذا لم ٌتخذ المجلس مثل هذه المرارات فلن ٌتم تحمٌك ولو 

 البرنامج.

ان هذا البرنامج ٌتضمن بندا ٌتعلك بتموٌة الوعاء العماري واخر ٌتعلك بتنمٌة المداخٌل وذلن ٌستلزم  
مثال تفوٌتات للمحالت التجارٌة ذات المردودٌة الضعٌفة أو تحوٌل ملعب الحارتً الى منطمة اخرى أو انجاز 

الهامة ال ٌمكن اتخادها اذا كان لام فً كل مرة  راراتالممركب اداري بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً. وهذه 
 احد االعضاء بتخوٌؾ المجلس من عوالب اتخاد اي لرار ضاربا المثل بؤعضاء تمت محاكمتهم أمام المضاء.

أن فٌه انه ال ٌفترض فً المجلس أن ٌكون متضلعا فً المانون رؼم أنه من حسن حظ هذا المجلس  
لكن الذي هو مفروض هو أن ٌكون للمجلس طالم اداري متخصص ٌدرس  ،أعضاء متخصصٌن فً المانون

النمط من كل جوانبها المانونٌة والمالٌة وٌعرضها على المجلس للمداولة  بعد أن ٌتؤكد أنه لٌست فٌها أٌة 
 خطورة من الناحٌة المانونٌة.

تحمٌك اي شًء لهذه  وانً أوكد للمجلس أنه أذا سارت االمور بمنطك التخوؾ من المساءلة فلن ٌتم 
 الجماعة.

هنان مثال واضح وهو أن المرار الجبابً ٌنص على أن المسرح الملكً ٌتم كراإه بمبلػ ٌتراوح ما  
، ومع ذلن ٌتم الترخٌص لمإسسة الفٌلم الستؽالله مجانا فلماذا ال تتحفظ السلطة درهم  0111و  511بٌن 

لم تكن المساهمة فٌها االعفاء من رسم االحتالل المإلت المحلٌة بشؤن ذلن. وهنان شراكات عمدها المجلس 
للملن العمومً وانما كانت المساهمة بالعمار لذلن ألولها من هذا المنبر أنه ٌجب علٌنا كمجلس ان نكون 

علما  -ونحن معكم فً الصفوؾ االمامٌة كمكتب للمجلس  –لادرٌن على اتخاذ المرارات مستعدٌن للمساءلة 
، ولمد ة شخصٌة وانما فمط مصلحة الجماعةٌدرجها مكتب المجلس لٌس وراءها أٌة رؼبأن النمط التً 

كبٌرا داخل مكتب المجلس وتم التعبٌر عن كل التخوفات لكن اكبرها  تؽرق النماش حول هذه النفطة ولتااس
 على المشروع من الفشل واالنهٌار.كان التخوؾ 

 المجلس الجماعً ربٌس  دمحم العربً بلمابد السٌد

أٌها السادة األعضاء لمد شرحنا لكم بما فٌه الكفاٌة معطٌات ومالبسات هذا المشروع الذي ال نرٌد له  

 من الدارسة حوله فسنإجله الى الدورة الممبلة. الكن بما أنكم ترون تؤجٌله الى حٌن اجراء مزٌد ،الفشل
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  المجلس الجماعً ربٌس دمحم العربً بلمابد  السٌد

 وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خالل هذه الجلسة والدورة ككل.

واعطً الكلمة للسٌد نابب كاتب المجلس لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل صاحب  

 الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا واٌده.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 برلٌة مرفوعة إلى ممام حضرة صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا
 السالم على الممام العالً باهلل موالي صاحب الجاللة والمهابة نصركم هللا وأٌدكم وأدام فً الصالحات ذكركم 
 
 

األعتاب تشسف خدِٜ ٜ بعد تكدِٜ فسٚض ايطاع١ ٚايٛال٤ َٚا ًٜٝل باجلٓاب ايشسٜف اعص اهلل أَسٙ، 
سانش أصاي١ عٔ ْفط٘ ْٚٝاب١ عٔ أعطا٤ اجملًظ اجلُاعٞ ٚاطس َٚٛظفٞ ٚأعٛإ َ مجاع١  دلًظ ايشسٜف١ ز٥ٝظ

 ، بإٔ 0602فرباٜس  اإلداز٠ اجلُاع١ٝ َٚٔ خالهلِ ضهإ َد١ٜٓ َسانش ِٖٚ خيتتُٕٛ أشغاٍ دٚزتِٗ ايعاد١ٜ يشٗس
شفٛع١ باادم َشاعس ايتعًل املت ن بأٖداب ايعس  ايعًٟٛ سفع إىل ايطد٠ ايعاي١ٝ باهلل آٜات ايٛال٤ ٚاإلخالص املٜ

 اجملٝد، َبتًٗ ن إىل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ميتع جاليتهِ املٓٝف١ مبٛفٛز اياح١ ٚايعاف١ٝ ٚطٍٛ ايعُس.
 

 موالي صاحب اجلاللة

فعًـ٢ ٖدٟ إزادتهِ ايطا١َٝ، ٜا َٛالٟ، ٚتٛجٝٗاتهِ ايطدٜد٠، اْهب أعطا٤ اجملًظ اجلُاعٞ خالٍ ٖرٙ 

مشًت ايعدٜد َٔ احملاٚز ايتدبري١ٜ ٚايتٓظ١ُٝٝ  ايدٚز٠، ع٢ً ايتداٍٚ يف قطاٜا ذات ايا١ً مبااحل ٚشؤٕٚ زعاٜانِ

يف اطاز تكدِٜ خدَات ايكسب املٓٛط١ يًجُاع١ طبكا يالختااصات املطٓد٠ ايٝٗا مبٛجب ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل 

ض١ٝ، ايطٝاح١ٝ ... َٝصٖا باخلاٛص َبازن١ اجملًظ باجلُاعات يف اجملاالت االجتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ، ايسٜا

التفاق١ٝ اطاز املتعًك١ بتٌُٜٛ ٚازلاش َشسٚع تسَِٝ ٚتأٌٖٝ املُسات ايطٝاح١ٝ ٚايسٚح١ٝ باملد١ٜٓ ايعتٝك١ ملسانش 

ٚتأتٞ ٖرٙ االتفاق١ٝ يف اطاز اْعا  ايت١ُٝٓ ايطٝاح١ٝ  0602َٔ ٜٓاٜس  60املٛقع١ حتت ز٥اضتهِ ايفع١ًٝ بتازٜذ 

ايجكاف١ٝ ٚاالقتااد١ٜ ملد١ٜٓ َسانش تٓفٝرا يتٛجٝٗات جاليتهِ اهلادف١ خاص١ اىل تأٌٖٝ ايٓطٝج ايعتٝل بشهٌ ٚ

ٜطُٔ منٛا َٓطجُا، َتٓاضكا ٚ َطتداَا عرب اعاد٠ ت١٦ٝٗ  بعض َٔ احٝا٤ٙ ٚادَاجٗا ضُٔ ايٓطٝج احلطسٟ 

 ٚاالزتكا٤ ظُاي١ٝ َشٗدٖا ايعُساْٞ.
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طسٜك٘ ايت١ُٜٛٓ َٔ خالٍ بسْاَج عٌُ ازط١ ٛالٟ بإزضا٤ اجملًظ اجلُاعٞ خلنُا متٝصت ٖرٙ ايدٚز٠ ٜا َ 

ٜتطًع  يًجُاعات ايرتاب١ٝ ذيو اْطجاَا َع األفل األزحب ايرٟ زمستُٛٙ، جاليتهِ،ٚ  0600 – 0602مجاع١ َسانش 

تسشٝد اضتغالٍ اجملاٍ ٚاملٛازد، ٜٚطاِٖ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ يًشبه١  تدبري ٚ تاٛز جدٜد، ٜسّٚٚضع  إىلَٔ ٚزا٤ٙ، 

 ،املد١ٜٓ َٔ اإلضٗاّ، بايفعاي١ٝ ٚايٓجاع١ ايالشَت ن، يف تأٌٖٝايتدطٝط ٖات٘  َٓظ١َٛنُا ضتُهٔ  احلطس١ٜ

 رلتًفااليتكا١ٝ٥ ٚايتهاٌَ ب ن اضتٓدت ع٢ً َبدأٟ  آيٝات َؤضطات١ٝ ٚقا١ْْٝٛ ٚعكاز١ٜ ٚمت١ًٜٝٛ،اعتُادا ع٢ً 

املتدخً ن َٔ ج١ٗ ٚ ع٢ً َكازبات تشاٚز١ٜ تشازن١ٝ باعتبازٖا فسص١ ضاسل١ يًٓكا  ايعَُٛٞ بغ١ٝ تٓصٌٜ َشازٜع 

تٛجٗات  ض٤ٛ ٚع٢ً  تكدِٜ خدَات ايكسب يًُٛاطٓ ن ٚاملٛاطٓات اَتجاال يتٛجٝٗاتهِ املٛي١ٜٛ ايطا١َٝتطتٗدف 

 .١ٝ املعتُد٠ايكٛاْ ن ايتٓظُٝٚ ايدضتٛز اجلدٜد ٚاجل١ٜٛٗ املتكد١َ

ٚضٝظٌ دلًظ مجاع١ َسانش، ٜا َٛالٟ، َطتٓريا بتٛجٝٗاتهِ ايطدٜد٠، َٓدسطا بفعاي١ٝ يف دٜٓا١َٝ 

اإلصالح ٚايبٓا٤ ايطُٛح١ اييت تكٛدٖا جاليتهِ عه١ُ ٚتباس ٚثبات باعتبازٖا َادز اهلاّ جلُٝع َهْٛات 

١ ايكإْٛ ٚاملؤضطات ٚتك١ٜٛ أضظ دلتُع َٔ أجٌ إزلاح َطاز ايت١ُٝٓ ايشا١ًَ ٚتعصٜص دٚياجملًظ اجلُاعٞ 

 .َتطأَ َٚتُاضو
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 موالي امري املؤمنني

تًكت ضان١ٓ َد١ٜٓ َسانش َاادق١ ق١ُ االحتاد االفسٜكٞ، املٓعكد٠  ٚأمس٢ املشاعس اياادق١، ببايغ ايفدس

 ك١ٝ.بايعاص١ُ اإلثٝٛب١ٝ أدٜظ أبابا، ع٢ً عٛد٠ املًُه١ املغسب١ٝ إىل حطري٠ ٖرٙ املٓظ١ُ اإلفسٜ

اْتاازا يًشسع١ٝ ٚتتٛجيا ملطاز طٌٜٛ َٔ  ، ٜا َٛالٟ،ٚتعترب ٖرٙ ايعٛد٠ إىل ايعا١ً٥ املؤضط١ٝ االفسٜك١ٝ

يف افسٜكٝا، ٚاييت تسمجت ُٚترتجِ جاليتهِ  بٗا تايعٌُ ايدؤٚب ٚاياادم ٚاملبادزات ٚايطٝاضات اإلزاد١ٜ اييت قاَ

َع عدد نبري َٔ ايبًدإ االفسٜك١ٝ تٛخٝا يتٝطري اقالع املًُه١  ٗاتع٢ً األزض يف َشازٜع إمنا١ٝ٥ نرب٣ َٚٗٝه١ً اطًك

 بٗا. ايكاز٠ اقتاادٜا ٚاجتُاعٝا ٚيتحكٝل ايطًِ ٚاالضتكساز

أبكانِ اهلل ٜا َٛالٟ ذخسا َٚالذا يشعبهِ ايٛيف ٚذلككا آلَاي٘ ٚباْٝا ياسح أدلادٙ ْٚٗطت٘، ٚأداّ ْاسنِ  

ٓهِ بٛيٞ عٗدنِ صاحب ايطُٛ املًهٞ األَري اجلًٌٝ َٛالٟ احلطٔ قس عٝأ ٚحفظهِ مبا حفظ ب٘ ايرنس احلهِٝ ٚ

ٚبازى يف عُس األَري٠ احملبٛب١ يالخدجي١ ٚشد أشزنِ بشكٝكهِ صاحب ايطُٛ املًهٞ األَري َٛالٟ زشٝد ٚبهاف١ أفساد 

 األضس٠ املًه١ٝ ايشسٜف١، اْ٘ مسٝع دلٝب ٚباإلجاب١ جدٜس.

 لممام العالً باهلل ورحمته تعالى وبركاتهوالسالم على ا                        
 

 . 0282فبراٌر   01الموافك ل   8341جمادى الثانٌة من الثالثاء االول  حرر بمراكش ٌومه                                 

 

 خدٌم األعتاب الشرٌفة رئٌس جماعة مراكش                      
 دمحم العربً بلمائد                                                                                                         
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 المجلس الجماعً ربٌس دمحم العربً بلمابد  السٌد

لبل رفع هذه الجلسة، ارٌد ان الدم شكري الجزٌل للسٌد والً الجهة عامل عمالة مراكش الذي 

شرفنا بحضوره وكذا ممثل السلطة المحلٌة و المصالح الخارجٌة والمإسسات العمومٌة المحلٌة و اعضاء 

 فعت الجلسة.ور كل من ساهم فً انجاح هذه الدورة المجلس الجماعً المولر  واطر الجماعة، كما اشكر 

 .عشٌةدلٌمة  45الرابعة ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى 

 

 

 

 


