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 حمضر الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش فهرست

 2022 ابريل 18 بتاريخ يف جلسة فريدة املنعقدة 

 جزء فريد 
 

رقم  
 النقطة 

المتخذ على مستوى   موضــوع النقطــة 
 المجلس الجماعي 

 الصفحات 

 
 

 حافظة الجلسة الفريدة *

 الجدولة الزمنية للدورة  *الكلمة االفتتاحية +

 نقاش عام 

  

01 – 04   
05 – 06   
07 – 10   

نقطة  
 فريدة 

 121 – 11 املصادقة باالجماع  "مقاطعة مراكش املدينة". ش الدراسة واملصادقة على مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراك
 

 124 – 122 تم تالوة نص البرقية بمناسبة احتتام دورة املجلس  البرقية املرفوعة إلى السدة العالية باهلل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
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 راكشملعي ااجمللس اجلم

 
 

 
 

 

 

 2022أبريل  18دورة استثنائية منعقدة يف جلسة فريدة بتاريخ 
 علنيةجلسة    

 

 2022 أبريل يف شهر دورة استثنائية منعقدةحمضر 
 2022أبريل  18 بتاريخ فريدةجلسة 

 
 

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

وعمال   مراكش،  جماعة  لمجلس  الداخلي  من  النظام  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  الداخلية  بالتوجيهات  وزارة 

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

الجماعا لرؤساء مجالس  المغربية  بمستوياتها   إلى  الموجه  ت،والجمعية  الترابية  الجماعات  رؤساء وأعضاء مجالس 

وهيئاتها عقد    الثالث  بإمكانية  يقضي  الترابيةوالذي  الجماعات  مجالس  العادية   وهيئاتها  رؤساء  الدورات 

ئية المقررة  كافة التدابير الوقامع اتخاذ  بشكل حضوري بتنسيق مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم واالستثنائية

في   االجتماعات  هذه  تمر  حتى  المحلية  اإلدارية  السلطة  مع  بتنسيق  ذلك  على  والحرص  المختصة  السلطات  قبل  من 

 .أحسن الظروف
 

 

تحت الدورة االستثنائية الصادرة  لحضور اشغال    مراكش  عضاء مجلس جماعةأللدعوة الموجهة للسادة  وتبعا  

موضوع  المتضمنة    08/04/2022بتاريخ    6687عدد   الفريدة  االعمال  للنقطة  مصحوبة  جدول  بشأنها  التداول  المقرر 

 بالجدولة الزمنية للدورة المذكورة.  
 

الحادية على الساعة    2022  أبريل  18  االثنينيوم  دورته في جلسة فريدة  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد

عبد هللا    الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس  عشر والنصف صباحا  

رئيس المنطقة الحضرية جامع    عبد هللا سلمانمراكش وبمحضر السيد    ةمجلس جماعالفجالي النائب الثاني لرئيسة  

 المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية. ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد  الفنا
 

 : جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من أطـرحضـر  - 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش   : زين الدين الزرهوني 

 المجلس  مصلحة ادارة شؤونرئيـس  : محمد المحير           

 التعمير والتهيئة الحضرية رئيس قسم   :  امين الزرقطوني 

 والتهيئة الحضرية التعمير عن قسم   : فاطمة الزهراء الساخي 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية  :  سمير لعريبية 

 رئيس القسم التقني  :  ي الطيب سنينح 

 قسم تتبع شركات التنمية المحلية ومجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات رئيس  : عبد الصمد النجماوي 

 االجتماعي رئيس قسم العمل   :  عبد العزيز االمري

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة والصفقات  :  وفاء منيتي 
 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة  :  منصف الشرقاوي 

 رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية  :  الحسين الزواق 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :  هشام بل الحوتي 

 المجلس  مصلحة إدارة شؤونعن  :    سعد نجاي 

 المجلس  مصلحة إدارة شؤونعن  :  خليل مولح 

 المجلس  مصلحة إدارة شؤونعن  :  خالد السقري

 

 : الســادة أشغال الدورة من ممثلي المصالح الخارجية وواكب -

 رئيس قسم الشؤون العقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :  خالد الرامي 

        للتعميرعن المفتشية الجهوية  :            زهراء لهاهي

 عن المديرية الجهوية لالسكان وسياسة المدينة  :  وئام اليعقوبي   

 عن مكتب الدراسات  :  مهدي بلقزيز   
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 عضوا 81 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 81  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا 61 :     الحاضريـــنعـدد األعضــاء    -
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36   
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 امينة 

 

 اعضاء 10  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
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    اعضاء 10  : الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 ال أحـــــــــد   :  غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
 

 نائبة كاتب المجلس الجماعي   العلوي حاجبرقية  ةالسيد

 االعتذارات التي تم عرضها على انظار املجلس الجماعي دون اعتراض

 فاطمة الزهراء املنصوري رئيسة املجلس الجماعي: اللتزام حكومي -

 محمد االدريس ي النائب االول لرئيسة املجلس الجماعي: إجراء عملية جراحية -

 كاتب املجلس الجماعي: أداء مناسك العمرة محمد ايت احسيسن  -

 وبالنسبة العضاء املجلس الجماعي: 

 عثمان عزام: إجراء عملية جراحية  -

 محمد الحر: وعكة صحية -

 خديجة الفض ي: وعكة صحية -

 عبد الرزاق جبور: متواجد خارج مدينة مراكش  -

 محمد نكيل: أداء منسك العمرة  -

 أحد األقارب سعيدة ايت بوعلي: حضور جنازة  -

 خالد الفتاوي: ظروف خاصة -

 عبد السالم س ي كوري: سفر لظروف عائلية -
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل الثانيالنائب  عبد هللا الفجاليالسيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني
 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم
 أيها احلضور الكريم

 

أرحب البداية  املجلس   في  رئيسة  السيدة  على  تعذر  أنه  وأخبركم  الحضور  وكل  واملوظفين  األعضاء  الجماعي بالسادة 

 اضافة الى السيد محمد االدريس ي نائبها االول ملروره من وعكة صحية.  اللتزام رسمي،الحضور 

الدورة االستثنائية نفتتح أشغال هذه  أن  املجلس  نائبة    ةالسيد  أطلب من،  قبل  باملناداة على أسماء كاتب  التفضل 

 السادة والسيدات أعضاء املجلس املحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. 

 مراكش. ملجلس جماعة افتتاح اشغال دورتنا هاته لقانوني، أعلن عن جراء العملية والتأكد من توفر النصاب اإبعد 

 وفق الجدولة الزمنية التالية:  نقطة فريدةشغال دورتنا هاته والتي تضم واآلن نفتتح أ
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 )رئيس الجلسة( النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش السيد عبد هللا الفجالي

 

 عضو المجلس الجماعي   ي. المصطفى مطهرالسيد 

11

 عضو المجلس الجماعي   عبد الواحد الشافقي السيد 

 عضو المجلس الجماعي  السعيد ايت المحجوب السيد 

 عضو المجلس الجماعي  عمر السلكيالسيد 
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1200

 عضو المجلس الجماعي   فؤاد حاجبيالسيد 

200

63

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد المالك المنصوريالسيد 

8

35

 عضو المجلس الجماعي   لحسن حبيبوالسيد 
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 المجلس الجماعي عضو    ي. الحسن المناديالسيد 

« Zéro Gravats » 

 الجماعي عضو المجلس   عبد الصادق بوزاهر السيد 

C90

60

 عضو المجلس الجماعي  الصمد العكاريعبد السيد 

« Zéro Gravats »

 عضو المجلس الجماعي   عبد الصادق بيطاريالسيد 

 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 
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1992

2006

 عضو المجلس الجماعي ة رجاء المنصوري السيد

 عضو المجلس الجماعي ة رشيدة لشهابي السيد

 عضو المجلس الجماعي السعيد ايت المحجوب  السيد

 )رئيس الجلسة( النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش السيد عبد هللا الفجالي

 

 

 : 2022 أبريل   18منعقدة في جلسة فريدة بتاريخ من جدول اعمال دورة استثنائية  الفريدة النقطة 
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 "مقاطعة مراكش املدينة". ش  الدراسة واملصادقة على مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراك

 
 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  الثاني النائب   عبد هللا الفجاليالسيد 

للسيد  بداية،   عن  الكلمة  نبذة  لتقديم  بالجماعة  التعمير  قطاع  في  له  املفوض  ملراكش  الجماعي  املجلس  لرئيسة  الرابع  النائب 

 النقطة.  

 

 النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  طارق حنيش السيد 

أوال وقبل الحديث عن موضوع النقطة، وبخصوص تدخلك السيد بيطاري في إطار اإلحاطة املكتب فاملسير منفتح للتعاون مع 

 كافة أعضاء املجلس لحل امللفات الشائكة في قطاع التعمير.  

ملشرق لعاصمة النخيل في وفيما يتعلق بالنقطة، تعتبر املدينة العتيقة ملراكش موروثا ثقافيا وحضاريا أصيال يعكس التاريخ ا

شتى مناحي الحياة، ملا تختزنه من معالم تاريخية وحضارية ومعمارية شكلت على مدى عصور من الزمن فضاء للتالقح بين الحضارات  

والثقافات والتعايش بين مختلف األجناس واألعراق، وتكتس ي املدينة العتيقة املدرجة من طرف منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث  

أهمية كبيرة ضمن النسيج العمراني    1972نونبر   16والتي أقرتها املنظمة في املؤتمر العام السابع عشر بباريس في    1985العاملي منذ سنة  

 للمدينة الحمراء. 

وفي أفق االستجابة لتطلعات ساكنة مدينة مراكش عموما واملدينة القديمة على وجه الخصوص، ومن مواكبة التحديات التي   

املتطلبات  تفرض هذه  يراعي  ملراكش  العتيقة  باملدينة  تهيئة خاص  تصميم  بلورة  علينا  لزاما  كان  السياحية،  جاذبيتها  تعزيز  ها ضرورة 

وإخراجه إلى حيز الوجود، خاصة وأن املدينة العتيقة لم تكن تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه، وتصميم التهيئة املعمول به حاليا  

به العديد من العيوب، نذكر على سبيل املثال عدم تحديد املعالم التاريخية والهندسية واملناطق العتيقة املراد  وتشو   1976أنجز سنة  

افق   املر من  العديد  وجود  لوحظ  كما  السياحية،  األنشطة  تشجيع  مجال  في  حاليا  متجاوز  به  املعمول  التنطيق  أن  كما  حمايتها، 

 مبنية. والتجهيزات العمومية املبرمجة فوق مساحات 

اقيل واملعيقات، وبتوجيهات من السيدة رئيسة املجلس الجماعي ملراكش التي ما فتئت تولي اهتماما وعناية    ولتجاوز هذه العر

، بعد ذلك  31/12/2021بالغتين للتسريع بإخراج تصميم التهيئة املذكور، وفي هذا االطار تم عرضه على اللجنة التقنية املحلية بتاريخ  

بكتاب من الوكالة الحضرية ملراكش قصد فتح بحث علني لفائدة العموم، وفي هذا    21/02/2022ح الجماعية بتاريخ  توصلت املصال 

 03الصدد عمل قسم التعمير والتهيئة الحضرية على نشره في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية وذلك بتاريخين على التوالي  

العلني بمقر مقاطعة مراكش املدينة بتاريخ    ،2022مارس    13و  12،  11و  2022مارس   ملدة شهر    2022مارس    15وقد تم وضع البحث 

غاية   إلى  الجماعة  2022أبريل    14كامل  مصالح  لتتلقى  هذه    42،  وانقسمت  املشاكل  من  مجموعة  حول  جلها  في  تركزت  مالحظة 

  %25بخصوص طرق التهيئة املحدثة، ونسبة    %28بخصوص املشاكل العقارية لعرصة موالي بوعزة، ونسبة    %45املالحظات بنسبة  

 مالحظات أخرى. 

أصبح تصميم التهيئة الخاص باملدينة القديمة ملراكش ملزما للجميع في أفق املصادقة عليه    2022أبريل    14وانطالقا من تاريخ  

في إع املتدخلين  لكافة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  الجلسة، وال يفوتني بهذه املناسبة أن  الوكالة  خالل هذه  التصميم وعلى رأسهم  داد هذا 

 الحضرية ملراكش ومصالح والية جهة مراكش آسفي. 

 

 وال بأس من إعطاء نظرة شاملة على بقية التصاميم القطاعية لجماعة مراكش: 
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 06/06/2018، وصودق عليه بتاريخ  29/12/2010تصميم التهيئة الخاص باملحاميد الجنوبي: انطلقت الدراسة املتعلقة به في    -

 وهو ساري املفعول. 

في    - به  الخاصة  الدراسة  انطلقت  علي:  بن  يوسف  سيدي  ملقاطعة  القطاعي  التهيئة  ساري   01/10/2014تصميم  هو  واآلن 

 املفعول. 

، وسيتم افتتاح البحث العلني  08/01/2018تصميم التهيئة القطاعي للحي الصناعي القديم: انطلقت الدراسة املتعلقة به في    -

 . 21/04/2022ريخ بشأنه بتا

في    -- التهيئة القطاعي ملقاطعة النخيل: انطلقت الدراسة املتعلقة به  التقنية  2016/ 22/02تصميم  اللجنة  ، وتم عقد اجتماع 

 .19/01/2022املحلية بخصوصه بتاريخ 

في    - به  املتعلقة  الدراسة  انطلقت  الغربي:  مراكش  القطاعي  التهيئة  اجتما،  22/02/2016تصميم  عقد  التقنية وتم  اللجنة  ع 

 .09/03/2022املحلية بخصوصه بتاريخ 

، وهو اآلن في مرحلة الدراسة قبل انعقاد 26/02/2016تصميم التهيئة القطاعي جليز الشرقي: انطلقت الدراسة املتعلقة به في    -

 اللجنة التقنية املحلية. 

بولي عهده صاحب السمو امللكي موالي الحسن وشد أزر    وختاما، نسأل املولى عز وجل ان ينصر أمير املؤمنين ويحفظه ويقر عينه

 جاللته بشقيقه صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد وباقي أفراد األسرة امللكية الشريفة إنه سميع مجيب الدعاء.

 

 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  الثاني النائب   عبد هللا الفجاليالسيد 

العكاري   الصمد  للسيد عبد  الكلمة  النائب املحترم، أمنح  السيد  املكلفة  بعد االنصات للتوطئة املقدمة من طرف  اللجنة  رئيس 

 لتالوة نص التقرير الخاص بالنقطة. بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة

 المدينة والتنمية المستدامة رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة  السيد عبد الصمد العكاري
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عااة طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيميااة الجاااري بهااا العماال، وفااي إطااار تحضااير الاانق  املدرجااة فااي جاادول اعمااال الاادورة االسااتثنائية ملجلااس جما

واملشاااركة فااي أشااغال اجتماااع املوجهااة للسااادة أعضاااء املجلااس للحضااور  06/04/2022بتاااريخ  6533وتبعااا للاادعوة رقاام ، 2022أبرياال  18مراكش املقاارر عقاادها يااوم 

علااى الساااعة الحاديااة عشاار  2022 أبرياال 13، انعقااد االجتماااع املااذكور يااوم األربعاااء اللجنة املكلفة بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسير والجوالن

 د العكاري رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقطة اآلتية: صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد عبد الصم
 

 

  مقاطعة مراكش املدينة الدراسة واملصادقة على مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراكش" " . 
   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 كنزة الطالبي، الحبيب امهيدرة، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر. 
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
املنادي، سعيد بوجاجة، محمد بنشقرون،  الحسن  النميلي، ي.  ي. مصطفى مطهر، عثمان عزام، رشيدة لشهابي، فؤاد حاجبي، نسيمة سهيم، عادل 

 . عبد الصادق بيطاري، لحسن حبيبو، حمزة الحداوي، خليل بولحسن، حليمة بامحمد
 

 مكتب المجلس الجماعي السادة: من    االجتماع وواكب *
 

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :     عبد هللا الفجالي

 النائب الثالث لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :   عبد العزيز بوسعيد 

 النائب الرابع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    طارق حنيش 

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 
 

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 رئيس قسم التعمير والتهيئة الحضرية :    محمد أمين الزرقطوني

 رئيس مصلحة التعمير بمقاطعة مراكش املدينة  :    سعيد برادي

 والتهيئة الحضرية عن قسم التعمير  :   محمد علي القواتلي

 عن قسم التعمير والتهيئة الحضرية  :   فاطمة الزهراء الساخي

 مقاطعة مراكش املدينةعن  :   عبد الرحيم موساوي 

 عن مصلحة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مصلحة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 

 

 السادة: حضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية كما  *
 

 عن الوكالة الحضرية ملراكش :     خالد الرامي

 عن مكتب الدراسات املكلف بإعداد تصميم التهيئة  :    مهدي بلقزيز 

 املفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب عن  :    لحسن بن الصغير

 عن املديرية الجهوية لالسكان وسياسة املدينة   :    وئام اليعقوبي 

 ملحافظة الجهوية للتراث الثقافيعن ا :    أحمد بن حدو

 عن قسم التعمير والبيئة بالوالية :    لال مريم تشا 

 

 2022أبريل  18دورة استثنائية بتاريخ 

 

 جملس مجاعة مراكش
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وبعد  دراسةفي مستهل   النقطة،  الدعوة،   هذه  تلبية  لهم  الحضور شاكرا  السادة  في حق  الترحيبية  املتعلقة   همتمكينو   الكلمة  الوثائق  من 

النقاش اللجنة  أكد ،  بموضوع  باعتباره وثيقة تعميرية    مشروع  على اهمية  ، بداية، السيد رئيس  التهيئة املعروض  مرجعية تنظم استعمال  تصميم 

املشه في  وتجديد  تنوع وظيفي  املدينة؛ مما سيمكن من خلق  لهذه  التاريخية  الهوية  والحفاظ على  الحضاري  املوروث  في حماية  وتساهم  د  املجال 

  .العيش الكريم داخل أسوار املدينة العتيقةالحضري وتوفير مقومات 

بمالحظاته ومقترحاته   أدلى  املقاطعة  أن مجلس  اللجنة  رئيس  السيد  أشار  املدينة،  في مجلس مقاطعة مراكش    بموجب وباعتباره عضوا 

  من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات  235في إطار مسطرة إبداء الرأي طبقا للمادة  31/03/2022دورة استثنائية انعقدت بتاريخ مقرر متخذ خالل 

 مرفق بالتقرير.  و كما ه

املدينة"،   ولالطالع على تفاصيل مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراكش  مراكش  ممثل  "مقاطعة  للسيد  الكلمة  أعطيت 

صيات  الوكالة الحضرية املؤسسة صاحبة املبادرة في إعداد تصميم التهيئة موضوع النقطة، والذي أكد أن املدينة العتيقة ملراكش تحظى بخصو 

يقدم  تجعلها في حاجة إلى تصميم تهيئة ومخط  تدبيري خاص بها، بغية إنقاذها وتعزيز مكانتها في تصنيف املدن العتيقة لدى منظمة اليونسكو، ل

 بعدها عرضا مفصال في املوضوع جاءت محاوره كاآلتي: 
 

 . هكتار 677منطقة الدراسة: مساحة إجمالية قدرها  

 التهيئة الحالي. إشكاالت تصميم  

 تحديد املباني ذات القيمة التاريخية واملعمارية للمدينة العتيقة ملراكش: 

 السقايات واألبواب التاريخية. •

 الرياضات والقصور.  •

 املنازل العتيقة. •

 املباني ذات قيمة تاريخية ومعمارية. •

 مدينة العتيقة. الظهائر واملراسيم الخاصة بحماية الفضاءات واملباني واملنشآت التاريخية لل 

 حماية الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا. 

 حماية أسوار املدينة العتيقة. 

 تعزيز والحفاظ على مناطق االرتفاق وحماية التراث.  

 حماية الحدائق التاريخية باملدينة العتيقة. 

 اعتماد تنطيق جديد للمدينة العتيقة. 

 تحديد املناطق ذات الضابطة الخاصة. 

افق وتجهيزات مبرمجة فوق عقارات مبنية لم يتم إنجاز معظمها. إحصاء    مر

 تأهيل املباني املتدهورة "الروى".  

افق التعليمية الشاغرة وفق احتياجات الساكنة.   إعادة تخصيص املر

 . تأهيل املقابر 

 . تحيين تنطيق املمرات الخاصة باألنشطة التجارية واالقتصادية على طول املحاور الرئيسية 

 .ظ على املناطق الحرفية التاريخيةالحفا 

 . إعادة تأهيل املناطق السياحية املتدهورة الستقبال السياح وتطوير العرض السياحي 

 . التراث الحضاري والعمراني للمدينة العتيقة وتثمينتأهيل  

 . تأهيل الطرق الرئيسية وتهيئة طرق جديدة لتحسين حركة املرور 

اقف للسيارات    . بعضها تحت أرض ي باملدينة العتيقة والدراجات إحداث مرائب ومو

 . الحفاظ على املساحات الخضراء وتأهيلها
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املقدم من طرف ممثل الوكالة الحضرية ملراكش، وإلحاطة السادة األعضاء بمالحظات اإلدارة الجماعية حول تصميم  بعد العرض  

التقنية   املالحظات  تخص  بطاقة  قدم  الذي  الحضرية  والتهيئة  التعمير  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  التهيئة، 

 :للمصالح الجماعية جاءت مضامينها كالتالي 
 

 عداد تصميم التهيئة القطاعي ملقاطعة املدينةإ

 يسلط هذا التقرير الضوء على اقتراحات ومالحظات قسم التعمير بجماعة مراكش فيما يتعلق بتصاميم التهيئة القطاعية. 

 الجماعي ملراكش.تعكس هاته االقتراحات التوجهات العامة املقدمة من طرف قسم التعمير والتهيئة الحضرية باملجلس 
 

 مالحظات تصميم التهيئة القطاعي املتعلق مبقاطعة مراكش املدينة:
 تحديد ضوابط التهيئة الخاصة بمنطقة حماية األسوار.  -1

 إعادة النظر فيما يخص منطقة االرتفاقات داخل اإلسوار.  -2

 أو إعداد ضابط خاص بها. إعادة النظر في املنطقة الخاصة بحماية الكتبية -3

 توفير فضاء مخصص إلقامة متحف ديوان الكتبية.  -4

 ( وذلك لتعديه على محطة للبنزين. PS35إعادة النظر في تنطيق املوقف ) -5

 إعادة النظر في االرتفاقات املتعلقة باملقابر القائمة.  -6
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وفي سياق متصل تدخلت السيدة ممثلة قسم التعمير والتهيئة الحضرية التي أشارت إلى أن مسطرة البحث العلني املرتبطة   

التهيئة ستنتهي يوم   إلى  2022/ 14/04بتصميم  العامة للدورة  الجلسة  املنبثقة عنه خالل  العموم  يتم تقديم مالحظات  ، على أساس أن 

 جانب كافة املالحظات األخرى. 
 

ذلك،ع السادة  قب  اجمع  حيث  الرأي،  وإبداء  املناقشة  باب  فتح  للتوضيحات،  واالستماع  املقدمة  العروض  تتبع  وبعد 

بالطفرة اإلشادة  على  التي    والعنايةالنوعية    االعضاء  للمدن أالقصوى  تعطى  ببالدنا القديمة صبحت  العتيقة  وتعميم  واالنسجة 

على  التغ مؤكدين  التعمير،  بوثائق  باعتبارهاأطية  املعروضة  املرجعية  الوثيقة  وتثمين    همية  في صلبها صيانة  تضع  إستراتيجية  أداة 

محددين وزمني  مجالي  إطار  داخل  العتيقة  املدينة  تنمية  مع  والحضاري  التاريخي  مسجلين    املوروث  ومندمجة،  تناسقية  بمقاربة 

 موضوعاتية همت ما يلي: مالحظات ومقترحات شكلية واخرى 
 

 المالحظات والمقترحات الشكلية:  
 

املبذول في إعداد وثيقة تصميم التهيئة برغم ما يشوبها على مستوى التشخيص والتنسيق بين مختلف املصالح املكلفة بإعداده  املجهود تثمين •

 الش يء الذي انعكس على الوثيقة املعروضة للنقاش. 

املدينة • لوضعية  اقعي شامل  و تشخيص  تقديم  على  األقدر  هي  املدينة  مراكش  بمقاطعة  املختصة  املصالح  ملعايشتها    اعتبار  نظرا  العتيقة 

 اليومية للمشاكل التي يتم التخب  فيها. 

السوسيو • والوضع  الديمغرافي  العمراني،  اقع  الو بخصوص  التهيئة  تصميم  حول  املنجزة  الدراسة  نتائج  غياب  إلى  اقتصادي    -اإلشارة 

 للساكنة.

 جودة الوثيقة ونتائج الدراسة املنجزة بخصوصها.  مليار سنتيم على 2مليار إلى  6تأثير خفض ميزانية إعداد تصميم التهيئة من  •

 عدم اعتماد البعدين االجتماعي والرياض ي في إعداد وثيقة تصميم التهيئة.  •

 عدم اعتماد التنطيق التشاوري مع كافة األطراف املتدخلة كمقاربة منهجية في إعداد وثيقة تصميم التهيئة.  •

مراكش في إنجاز تصميم التهيئة للمدينة العتيقة من خالل اعتماد مقاربة شمولية تراعي  ضرورة استحضار البعد الحضاري ملدينة في حجم   •

 الجوانب الثقافية، التراثية واالجتماعية. 

افية.   •  ضرورة تأقلم تصميم التهيئة مع البنية الهرمية للسكان باملدينة العتيقة وحركية كثافتها الديمغر
 

    :ضوعاتيةوالمقترحات المو  واالستفسارات  المالحظات
 

  اإلطارطرح إشكالية البناء العشوائي بمحاذاة السور التاريخي للمدينة الحمراء مع التساؤل عن إمكانية تنفيذ مسطرة نزع امللكية في هذا  . 

   الشاغر من الشاغرة والجزء  التعليمية  للجماعة كاملؤسسات  العقاري  الوعاء  العقارات غير املستغلة ضمن  مستشفى  املطالبة بدمج بعض 

 األنطاكي بغية استثمارها تنمويا. 

  .اإلشارة إلى استغالل بعض العقارات الجماعية بدون حق كحديقة سيدي جابر على سبيل املثال 

   طرح معضلة علو بعض املباني املحتضنة ملقاهي ومطاعم بمدار ساحة جامع الفنا مما يؤثر سلبا على الجمالية والرونق املعماري والسياحي

 اكش. ملدينة مر 

  .اقف السيارات بالشكل املطلوب  تسجيل إشكال عدم تهيئة بعض مو

 ار  املطالبة بإنجاز دراسة عقارية مفصلة للمدينة العتيقة وتحيين خارطة العقار بمراكش بما فيه امللك الخاص الجماعي بغية استغالله في إط

 رؤية تنموية. 

 طقة الفيالت، منطقة البنايات التاريخية، أحياء حديثة...(غياب دراسة تصنيفية لطبيعة البناء حسب نوعية العقار )من 

 "التساؤل حول مآل ملفات عقارية ال زالت محل نزاع كملف "كاراج بناني 

  .التفكير في توسعة موقف عرصة املعاش من خالل استغالل املساحة املتواجدة بجانب مقر الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء 

  بعض العقارات الجماعية املكتراة منذ سنوات بمقابل هزيل. التفكير في تفويت 
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   تسجيل ضرورة مع  واالختالالت،  للصعوبات  إحصائها  بحكم  بالجماعة  الحضرية  والتهيئة  التعمير  قسم  طرف  من  املعدة  بالوثيقة  اإلشادة 

 اقتراحها للحلول والتوقعات. 

  ثقافي للمدينة. -نه تراث أركيولوجيضرورة الحفاظ على نظام الري التقليدي بمحي  مدينة مراكش أل 

  املستفاد من جائحة كورونا.  االقتصادية واالجتماعية وهو الدرس األساس ي بلورة رؤية لتدبير املخاطر واستشراف منهجية استباقية لتجاوز آثارها 
 

من   لكل  التعمير  تضم قسم  لجنة مشتركة  تكوين  مقترحها بضرورة  اللجنة  ابدت  ما سبق،  املدينة ومكتب  وتأسيسا على  الجماعة ومقاطعة مراكش 

 الدراسات والوكالة الحضرية لتعميق البحث وإدخال اإلضافات املمكنة وتحديد امليزانية املتوقعة لتنزيل تصميم التهيئة على أرض الواقع.

 
الدراسات   حول  إحصاءات  وكذا  التقنية  التوضيحات  من  مزيد  وتقديم  االستفسارات،  هذه  بعض  على  في ولإلجابة  املنجزة 

املنجزة إلعداد هذه   الدراسة  أن  أوضح  الذي  التهيئة  بإعداد تصميم  املكلف  الدراسات  للسيد ممثل مكتب  الكلمة  املوضوع، منحت 

سنة   انطلقت  طبيعة  2016الوثيقة  على  االشتغال  فيه  تم  ملراكش  العتيقة  للمدينة  شامل  بتشخيص  القيام  أهمها  بمراحل  ومرت   ،

اقع الساكنة،   سنة املاضية مع وضع مخط  استيباقي    30سيولوجي، الجانب الثقافي واملعماري وفق كل حي على حدة خالل  السو   الو

 لعشر السنوات القادمة، مبينا أن من أهم نتائج التشخيص ما يلي:

 2014نسمة سنة  137.503إلى  1994نسمة سنة  217.448انخفاض عدد ساكنة املدينة العتيقة من  

 مؤسسات.  7أعداد الصغار والشباب ما جعل عدد املؤسسات التعليمية الشاغرة باملدينة العتيقة يصل إلى انخفاض في   

افق القرب املالئمة لكبار السن.    خصاص في مر

 ارتفاع كبير لقيمة العقار بوس  املدينة العتيقة في مقابل تواجد مناطق مهمشة.  

في  مضيفا، أنه في ظل هذه الوضعية ركزت   الدراسة على األحياء املهمشة باملدينة العتيقة من خالل تقديم تسهيالت للساكنة 

  إعادة بناء منازلها وتمكينها من الرب  بشبكات املاء والكهرباء والصرف الصحي، مبينا أنه ملواجهة نقص التجهيزات األساسية تم التفكير 

 ار.في منح تراخيص إلحداثها مكان البنايات املهددة باالنهي

وارتباطا باملوضوع، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش املدينة الذي أكد أن املقرر املتخذ  

العتيقة   للمدينة  املعمارية  الطبيعة  تالمس  اقعية  و مقترحات  بتقديم  املوضوع  في  الرأي  إبداء  يتضمن  املقاطعة  مجلس  طرف  من 

 ل املصالح الجماعية، مصالح املقاطعة وكذا املصالح الخارجية املختصة في بلورة نتاج املقرر املذكور. واحتياجات ساكنتها، مشيدا بعم

وملزيد من التوضيحات، تدخل من جديد السيد ممثل الوكالة الحضرية ليوضح أن تصميم التهيئة مر من كافة املراحل التقنية 

افق والساكنة( إلعداد هذه الوثيقة، مشيرا أن املوضوع حاليا هو  وأن مكتب الدراسات قام بجميع الدراسات الضرورية )الع  قار، املر

في مرحلة تقديم املالحظات والبحث العلني الذي شارف على االنتهاء، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة التحضيرية واللجنة املركزية للتداول  

 فيها، مؤكدا أن الهدف األساس ي هو تجويد وثيقة تصميم التهيئة.

جهته، تدخل السيد رئيس قسم التعمير والتهيئة الحضرية بالجماعة الذي أكد أنه حسب تصميم التهيئة الحالي فمنطقة  ومن  

اقع،    60متر عرضا لكن يتواجد عليها بنايات، مقترحا تقليص هذه املساحة إلى    250حماية األسوار تمتد على مساحة   متر لتتالءم مع الو

أن املشروع قيد اإلنجاز رغم أنه يعاني صعوبات مادية في ظل حاجة مقاطعة مراكش املدينة  مشيرا بخصوص موقف عرصة املعاش  

اقف السيارات والدراجات.    املاسة ملو

وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات املقدمة في املوضوع، وحيث تبين للسادة األعضاء األهمية التي يكتسيها تصميم  

التنموية الكبرى التي اعطى   البرامج  إنجاز تيقة "مقاطعة مراكش املدينة"، وحيث ان هذا املشروع اتى ملواكبة التهيئة وانقاذ املدينة الع

صيانة وتثمين املوروث التاريخي   الرامية إلى  انطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده باملدينة العتيقة ملراكش،

النسيج  التنمية   بغية العتيق بشكل متناسق ومتوازن الحضري   والثقافي، وتأهيل  في تحقيق  الساكنة واملساهمة  تحسين ظروف عيش 

اليونسكو املستدامة،  منظمة  طرف  من  املصنفة  املدينة،  لهذه  والثقافي  والروحي  الالمادي  املال  برأس  التراث   والنهوض  الئحة  ضمن 

 .ويا عاملياتراثا شف 2001العاملي، إضافة إلى تصنيف ساحة جامع لفنا سنة 
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 القديمة وحيث ان هذا املشروع يأتي تنزيال لتوجيهات القطاع الحكومي الرامية إلى إيالء العناية القصوى لألنسجة واملدن

املدينة العتيقة من وثيقة   تمكين للجهود املبذولة من طرف كل املتدخلين بهدف وتجسيدا وتعميم التغطية بوثائق التعمير، ببالدنا

العمرانية   الخصوصيات  واحترام  والثقافي  التاريخي  املوروث  صيانة  وضمان  الالزم  العمراني  التأطير  تحقيق  على  قادرة  للتعمير 

 الهندسية. واملميزات 
 

دخل ضمن الجيل الجديد لتصاميم التهيئة الرامية إلى حل اإلشكاالت الحقيقية من  ورغبة منهم في اخراج وثيقة مرجعية ت 

ا تأهيل  حل  خالل  مع  واالستثمارات  املشاريع  الستقبال  العقارات  وتثمين  للساكنة  الضرورية  افق  املر مختلف  الحتضان  ملجال 

العمراني   النسيج  لطابع  ونظرا  املقاطعة،  مناطق  مختلف  بين  عقارية  عدالة  تحقيق  بغية  املجال  تهيئة  في  الكبرى  اإلشكاليات 

مسطرة ابداء    ة، وحيث ان دراسة هذه الوثيقة املرجعية املعروضة تدخل في بابالتاريخي والحضاري الذي تمتاز به املدينة العتيق

القانون   ملقتضيات  تبعا  الوثيقة،    12.90الرأي  هذه  تجويد  في  ورغبة  التعمير،  تقديم  املتعلق  الى  خلصت  اللجنة  مالحظات  فان 

سابقا   عرضها  تم  كما  من طرف  ومقترحات  املقدمة  مثيالتها  تبني  الجماعيةمع  التقنية  مراكش    املصالح  مقاطعة  مجلس  ومقرر 

العموم في اطار مسطرة البحث العلني    بمالحظاتاملنعقد في دورة استثنائية في اطار مسطرة ابداء الرأي على اساس ان ترفق  املدينة  

 ، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصيات اآلتية: كما هي مرفقة بهذا التقرير 14/04/2022التي ستنتهي بتاريخ 
 

في وضع وثيقة تصميم التهيئة من خالل اعتماد التنطيق التشاوري مع كافة األطراف املتدخلة كمقاربة منهجية في    التريث  ✓

 إعداد الوثيقة املذكورة. 

 ينة العتيقة.ضرورة مراعاة تصميم التهيئة للبعد االجتماعي نظرا للطبيعة الفريدة لساكنة املد ✓

 اعتماد تصميم تهيئة يساعد على توفير بنية مرفقية وخدماتية ترقى لتطلعات ساكنة مقاطعة مراكش املدينة.  ✓

ضرورة أخذ تصميم التهيئة بعين االعتبار االمتداد الطبيعي ملدينة مراكش خاصة مقاطعة النخيل والجماعات املحيطة   ✓

 باملدينة. 

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة املكلفة بالتعمير 

 وسياسة املدينة والتنمية املستدامة

 عبد الصمد العكاري 
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 مالحظات جملس مقاطعة مراكش املدينة

 من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات 235طار مسطرة ابداء الرأي طبقا للمادة يف إ املقرتحة 

 واليت تبنتها اللجنة اجلماعية الدائمة 
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أغتنم الفرصة اللجنة،  اليوم، وأعطي   بعد إنصاتكم لنص تقرير  الحاضرة معنا  لكافة ممثلي املصالح الخارجية  ألقدم شكري 

 املوضوع.الكلمة للسيد رئيس قسم الشؤون العقارية بالوكالة الحضرية ملراكش لتقديم عرض في 

 

 رئيس قسم الشؤون العقارية بالوكالة الحضرية لمراكش   خالد الراميالسيد 
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 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  الثاني النائب   الفجاليعبد هللا السيد 

 بعد اطالعكم على العرض املقدم، باب املناقشة مفتوح حول النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

جميع املراحل التقنية والذي ظل  بداية ال بد أن نثمن التقدم الذي عرفه تصميم التهيئة الخاص باملدينة العتيقة، الذي مر من  

، كذلك نثمن خروج تصميم التهيئة املتعلق بمقاطعة سيدي يوسف بن علي في وقت قياس ي مما 2016حبيس الدراسة والتأخير منذ سنة  

التنم سؤال  وكذا  إشكاالت  مجموعة  على  تجيب  التي  هي  القطاعية  والتصاميم  التهيئة  تصاميم  بأن  واعية  سياسية  إرادة  عن  ية  ينم 

 . باملدينة، إذ ال يمكن أن نتحدث عن التنمية في غياب وثائق التعمير، وال يمكن أن نتحدث عن االستثمارات األجنبية في غياب هذه الوثائق

مشكور مجلس مقاطعة مراكش املدينة في شخص رئيسه الذي انكب مشكور على دراسة وثيقة تصميم التهيئة وحاول من خاللها  

مرورا   1922شاكل التي تتخب  فيها املدينة العتيقة منذ أمد بعيد، ارتب  بظهائر منظمة للتعمير بداية بظهير سنة معالجة مجموعة من امل 

 .1976ومجموعة من املراسيم وانتهاء بتصميم تهيئة غير مصادق عليه سنة  1926بظهير سنة 

برى التي تنتظر املدينة العتيقة أولها الحفاظ على املوروث  التهيئة ال بد لنا من استحضار اإلشكاالت الكاليوم حينما نتحدث عن تصميم  

اكن  الحضاري والثقافي للمدينة، ثانيا السير والجوالن أي توسيع الطرق وإحداث ممرات لفك العزلة عن عدد من األحياء، كذلك هناك إشكال املر 

ر تحقيق حلم مدبري املدينة أال وهو إحداث مركن تحت  انتظا  ولم يتم تعويضها في  2016خاصة في ظل حذف وإلغاء مجموعة منها منذ سنة  

لم يكن مبنيا  أرض ي بعرصة املعاش الذي ولألسف   الصفقة الخاصة به شابتها اختالالت بحيث لم يشارك فيها أحد نظرا ألن كناش التحمالت 

افق السوسيو ثقافي  على أسس علمية وعقالنية تشجع على االستثمار، أيضا  ة واالجتماعية واملناطق الخضراء... إشكاالت تعانيها املر

بعين االعتبار   الدراسات  التحيين قبل خروجه، هل أخذ مكتب  إلى  القطاعي يجعله في حاجة  التهيئة  التأخير الذي عرفه تصميم 

السياحية،   كاملسارات  امللكية  املشاريع  عنها  أجابت  باملدينة  اإلشكاالت  من  مجموعة  أن  أشير  أن  أود  كذلك  الكبرى؟  مراكش  تصميم 

إذن هل إعداد  وبرنامج مدن بدون صفيح أجاب   البنايات،  تأهيل وترميم عدد من  املشاريع  عن  بعين االعتبار هذه  التهيئة أخذ  تصميم 

املهيكلة؟ فتصميم التهيئة الخاص باملدينة العتيقة ال يشبه باقي املقاطعات ألن من أهدافه تحقيق معادلة صعبة وهي كيف نحافظ على  

التاريخية وه التاريخي، طبيعته، قيمته  إلى  املوروث  العتيقة  املدينة  نحول  أن  فال يمكن  التقنية؟  باملعايير  يتجديده  نقوم  ندسته وكيف 

القيمة   يخالف  بشكل  تهيئتها  إعادة  تمت  حيث  زنيبر  بدار  وقعت  التي  كتلك  حدثت  التي  الكوارث  لتجنب  وذلك  أركيولوجي،  متحف 

لوحده فهذا  مراكش،  ملدينة  الحضارية  واملعالم  املعلمة  لهذه  الخطأ   التاريخية  نفس  في  الوقوع  يجب  وال  للمساءلة،  يدعو  ملفا  يعتبر 

 بالنسبة للبنايات مجاورة لساحة جامع الفنا هذه الساحة التي تعتبر تراثا عامليا، وهو ما ناقشناه في ورشات برنامج عمل الجماعة.

يرة في مراحله النهائية، كذلك تمنيت  نحن أمام تصميم تهيئة يجب أن يتبع تصميم تهيئة مترروبول مراكش الكبرى، ألن هذا األخ

التسوية   مراعاة  تمت  حد  أي  إلى  أيضا  عليها،  ومؤشر  مضمونة  تقنية  ضمانات  نريد  وعليه  للجدوى،  دراسة  املشروع  هذا  تواكب  أن 

 العقارية وإلى أين وصلت هذه التسوية التي تمت مع مجموعة من القطاعات الوزارية؟ 

وكالة خاصة   إنشاء  في  التفكير  املأكوالت  يجب  لحمايتها من زحف أصحاب  الفنا  بساحة جامع  وكالة خاصة  وملا ال  التراث  بتدبير 

متر التي نص عليها ظهير    250واألنشطة التجارية على حساب التراث الالمادي، كنت أتمنى أن يتم احترام مسافة منع البناء على مسافة  

متر ال يفقد السور رونقه لذلك يجب على    60أكدت أن منع البناء على محي     ، لكن اليوم باتت الحاجة ملحة وحتى جمالية املدينة1926

 األقل االلتزام باحترام هذا املقتض ى. 
 

 عضو المجلس الجماعي  ي. مصطفى مطهر السيد 

بامتياز،   وتراثية  سياحية  مدينة  أنها  اعتبار  على  مراكش،  ملدينة  نوعية  قفزة  سيمثل  الذي  املشروع  بهذا  يرجع  أنوه  والفضل 

 للسيدة الرئيسة الوزيرة. 

 تقرير اللجنة أثار ثالث مسائل أساسية: 

 أوال: ملف "كراج بناني" موضوع نزع امللكية ودراسات على أساس أن يتم إنجاز مركن بثالث طوابق.  -

 الذي هو ملك جماعي ملاذا لم تحوزه الجماعة؟   CLUB MEDثانيا: فندق  -

 CLUB MEDثالثا: ملف فندق شمس نفس ما قلته حول فندق  -
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، حيث يؤكد على أمرين أساسيين أولهما التعجيل  1992كما تعلمون فاملراحل التي يمر منها تصميم التهيئة منصوص عليها في ظهير  

م واملركزيين  املحليين  املتدخلين  كافة  بين  والتنسيق  التشاور  دعم  وثانيهما  التنفيذ،  حيز  هذه  بدخوله  محتوى  وتكييف  مالءمة  أجل  ن 

اقع املحلي، كما ان املختص بإعداد التصميم هي الوكالة الحضرية وفق القانون  ، في حين أن مكتب الدراسات ينجز  12.90الوثيقة مع الو

الع الوضعية  األرض،  استعمال  تطور  األنشطة،  حركية  الهجرة،  حركية  السكاني،  بالتطور  املتعلقة  والدراسات  توزيع  األبحاث  قارية، 

الشرائح االجتماعية حسب الدخل وإحصاء التجهيزات املوجودة فعليا، بعدها يقدم تقريرا للوكالة الحضرية بغية دراسته في إطار لجنة  

الدراسة   مالءمة  مدى  على  الوقوف  في   اللجنة  هذه  دور  ويتمثل  للجماعة،  املعماري  واملهندس  الجماعي  املجلس  رئيسة  الوكالة،  تضم 

اق  ع. لذلك أتساءل هل تم احترام هذه املقتضيات؟ للو

إلى مستعجالت   اليوم مستوصفات يمكن تحويلها  لدينا  الثقافية  والصحية، ألنه  الرياضية،  املنجزة أغفلت الجوانب  الدراسة 

ية املختار السوس ي،  كمستشفى دار الباشا، كما لم تقم الدراسة بتشخيص للبنايات ذات القيمة التاريخية كدار الباشا ادريس منو، زاو 

بإدارة   يستعين  ان  الدراسات  مكتب  على  كان  إذن  ابراهيم...  بن  الشاعر   دار  املتوكي،  القايد  دار  البياز،  رياض  الكندافي،  القايد  رياض 

الكلفة    مقاطعة مراكش املدينة التي تتوفر على أطر كفءة بإمكانها املساهمة في إنجاح الوثيقة، كذلك لم يطلعنا مكتب الدراسات على 

  املالية للتصميم، ولم يعطنا حلوال عملية للعقارات املكتراة كاقتراح تفويتها مثال، كما نالحظ غياب دراسة شاملة للسير والجوالن خاصة

 ببعض األحياء كبين املعاصر، أيضا غياب التصور لألسواق التجارية كسوق ماكلين والتفكير في تأتيت حديقة عرصة البيلك بالكتبيين. 
 

 عضو المجلس الجماعي  مريم زغبوش  ةلسيدا

أشكر كل من ساهم في هذه الوثيقة، واملالحظ أن كافة تدخالت السادة األعضاء تصب في خانة التعمير، الذي هو قطاع حيوي من  

  خالل تأثيره الكبير في الحكامة والشأن املحلي، وعليه ال زلنا في حاجة إلى وثائق تعمير كثيرة سنعقد بخصوصها دورات أخرى، واليوم نحن 

"السهل املمتنع" ألنها تخص مقاطعة مراكش املدينة وإنقاذ املدينة العتيقة، وهذا االنقاذ هو الذي يشكل االكراه    أمام وثيقة أسميها

الكبير في هذه الوثيقة، ألن املدينة العتيقة عبارة عن نسيج متشابك وتراكمات تاريخية وتضارب في الزمن والتدخل فيها يشبه العملية  

اقع على  الجراحية، وبالتالي فهي في ح اجة إلى الصبغة التشاركية بين كافة املتدخلين كي نتمكن من تنزيل الوثيقة التعميرية على أرض الو

في   بكل مقاطعة  إلى عدم جدوى إعداد وثيقة تعمير خاصة  تنافسية، كما تجدر االشارة  للمدينة  تمنح  شكل وثيقة موضوعية، مواطنة 

 غياب االنسجام بين مركبات مراكش الكبرى. 

دينة العتيقة بكافة مآثرها تراث عاملي وبالتالي نحن ال نشتغل على موضوع سهل، وبهذه املناسبة أشكر زميلي خالد الرامي على امل

  املجهود املبذول في إعداد تصميم التهيئة الذي هو في األخيرة وثيقة موجهة للمواطن وسيستفيد منها هذا األخير، وأناشد كافة املتدخلين 

 نساعد بعضنا إلخراج هذه الوثيقة الهامة في حلة ترقى لتطلعات الساكنة وزوار املدينة.  كل من موقعه أن

أيضا فاختيارات التهيئة ليست محصورة في الوكالة الحضرية ومكتب الدراسات بل يتم إشراك مجموعة من الفرقاء، فمثال وزارة  

ض ي مخافة أن يتم االعتداء على التراث لكن ال بد للنسيج القديم أن  الثقافة تمنعنا من الحفر في املدينة القديمة النشاء مرأب تحت أر 

 يتماش ى مع العصرنة. 
 

 عضو المجلس الجماعي  عمر السلكيالسيد 

نتشارك   كلنا  املواطن، واليوم  للمشاريع وتقريب االدارة من  يتوخى توزيعا عادال  الكبرى ملقاطعات كان  املشرع عندما قسم املدن 

مقاطعة   واحة  هموم  خالل  من  النخيل  بمقاطعة  امتداد  لديها  املدينة  مراكش  ألن  أخرى  بمقاطعات  نقطن  أننا  رغم  املدينة  مراكش 

النخيل، وامتداد بمقاطعة جليز من خالل حي الحارة، وامتداد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي متمثل في الحديقة الخلفية للقصر الذي  

مة وحي باب احمر، وامتداد بمقاطعة املنارة من خالل حدائق املنارة كمأثر علوي، إذن حينما  أسسه سيدي محمد بن عبد هللا وبنى حي بري

 نتحدث عن مراكش املدينة فنحن امتداد لها. 

في أرضها ومشيت   في قالبي، ولدت  في قلبه ويعيش  اقف احتراما وتقديرا ملدينة مراكش ألنها فضاء أعيش  تدخلي سأقوله وأنا و

خيراتها ورويت من مائها، فلها فضل علي ومن باب املعاملة باملثل سأتقمص دور املحامي وأدافع عن هذه املدينة،    تحت سمائها وأكلت من

اتجاه  في  املسير يذهب  أن املكتب  يبدو  الوجود، لكن  إلى حيز  التهيئة  التريث قبل إخراج وثيقة تصميم  تقرير اللجنة ضرورة  في  فقد جاء 
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الفنا ومحيطها ال زال من املمكن تقديم مزيد من املقترحات بشأنها، وهنا أريد أن أشير أنه تم اختيار    التسريع على أساس أن ساحة جامع 

، ونود أن يتم اختيار حي من  « ECO QUARTIER »و    « ECO CITY »من مدينة مراكش حي الوحدة الرابعة كحي نموذجي في إطار برنامجي  

ن، وسأعطي مقترحي وهو  املكان املمتد من املركن الكائن وراء مسجد الكتبية مرورا باملقبرة  املدينة العتيقة للمشاركة في هذين البرنامجي 

و"الفران"   و"الرياض"  و"الدويرية"  "الدار"  نموذج  به  سننش ئ  املذكور،  املسجد  جوار  املتواجدة  والحديقة  الخزانة  إلى  وصوال 

في   والزائر  السائح  ندخل  حتى  طبيعية  بمواد  منجزة  للمكتب  و"السويقة"  القديم  املقر  نخصص  أن  اقترح  كما  التاريخ،  عبق  من  رحلة 

البيلك   بعرصة  أدبية  مقاهي  إلقامة  جمعيات  نكلف  ال  ملا  كذلك  االعتبار،  لهم  وسنعيد  الكتبيين  حي  اسمه  فالحي  للكتبيين  الصحي 

الفنا كم البريد متحف  فمراكش مدينة العلم واألدب، وتخصيص املقر السابق لبنك املغرب بقلب ساحة جامع  تحف للنقود، وبجانب 

لغرفة   القديم  واملقر  الحلقة،  أو  امللحون  لفن  كدار   املقاطعة  مقر  بجانب  املتواجدة  امللحقة  مقر  تخصيص  أيضا  البريدية،  للطوابع 

ملتواجد قرب  الصناعة التقليدية ال بد أن يستغل كمعرض مفتوح ودائم على مدار السنة ملنتوجات الصناعة التقليدية، كذلك السوق ا

 الهالل األحمر أقترح أن يروج للعرعار والفخار. 

للمدينة منذ سنة   تمنح  أمام فرصة ذهبية لم  بأن نضمن  1976إذن فنحن  أن مراكش مدينة عاملية،  ، كي نضع بصمتنا ونقول 

ي الوكالة الحضرية ومكتب الدراسات  لتصميم التهيئة كل ما من شأنه أن يرفع من قيمة هذه املدينة ويحفظ لها هيبتها، وأود أن أنبه ممثل

إلى عدم االشارة سوق "داللة الكتب" الذي ال تجده إال في مدينتي مراكش وفاس، فهذه معلمة علمية تؤكد بأن املدينة الحمراء هي فعال  

 حاضنة جامعة بن يوسف وال بد من تضمينها وتثمينها. 

افق طمست معامله، فقد كانت أغلب  أخيرا بالنسبة ملنطقة أكدال باحماد فهو يعتبر امتدادا   لقصر الباهية لكن زحفت عليه مر

مركن   لأللعاب،  املعلمة، فضاء  )دار  التخصصات  متعدد  مركب  منه  بجزء  ينشأ  أن  أقترح  لذلك  وعراص ي،  عن حدائق  عبارة  مساحته 

 تحت أرض ي، ملعب للقرب(. 
 

 عضو المجلس الجماعي  السعيد ايت المحجوب السيد 

أنبه   أن  إنارة  اود  من  العناية  من  ملزيد  يحتاج  الذي  العتيقة  املدينة  بسور  العناية  ضرورة  إلى  الجمعيات  بعض  طلب  على  بناء 

 عائالت بحي الحارة غير مضمنة في برنامج "املنازل اآليلة للسقوط" لذلك أطلب معاينة هذه الحاالت.  5ونظافة، كما أريد أن أشير إلى أن 
 

 لس الجماعي عضو المج محمد بنشقرونالسيد 

غياب   أولها  مالحظتين  وسأستدرك  املالحظات،  من  مجموعة  خاللها  أبدينا  حيث  اللجنة،  به  قامت  الذي  بالعمل  أنوه  بداية 

م  التركيبة املالية لتصميم التهيئة، وثانيها تكوين لجنة لدراسة مالحظات السادة األعضاء، أيضا أود أن أنبه إلى أن الوثيقة اسمها تصمي

 اص بمقاطعة مراكش املدينة وليس "وإنقاذ". التهيئة الخ

ركائز أساسية: أوال تحسين جودة العيش في املدينة، ثانيا الرفع من جاذبية وتنافسية املدينة وثالثا البرمجة    3تصميم التهيئة يضم  

مكتب الدراسات على كافتها    الزمنية للتهيئة، عادة هذه الوثيقة هي مجموعة من الدراسات لكن لألسف خالل اجتماع اللجنة لم يطلعنا 

أنه بحلول سنة    ، مثال قطاع الساكنة نسمة وهذا إشكال أين سيذهب هؤالء ومن سيعوضهم وأي    60.000سيتبقى    2030دراسة تقول 

نشاط اقتصادي سيمارسون؟ وكذا قطاع العقار واالقتصاد، فوثيقة تصميم التهيئة يعده فريق عمل مكون من عدد من املختصين، ال  

أي صفة تقدم لنا الوكالة الحضرية هذا املشروع؟ املفروض أن مكتب الدراسات هو املكلف بهذه الوثيقة بمساعدة مجموعة من  أعرف ب

الخبراء، لهذا فبغياب هذه الدراسات وغياب توجيهات التصميم املديري، ال أعرف من أين أتى مكتب الدراسات بالحلول التي اقترحها؟  

وب كثيرة وبالتالي ال أعتقد أنها ستحل كافة االشكاالت املطروحة على مستوى املدينة العتيقة، ألن تصميم  إذن هذه الوثيقة تشوبها عي

البعد   بغية تحسين نم  عيشها، وهذا  للساكنة  اقتراح مسائل وحلول جديدة  إبداعي من خالل  ملا ذكرته يكون له بعد  التهيئة إضافة 

 غائب في هذه الوثيقة. 

أبعاد أساسية: أوال أن مدينة مراكش ليست مدينتنا وحدنا بل هي    4تصميم التهيئة ال بد من استحضار  حينما نود الحديث عن  

ورابعا   مراكش  مدينة  يزورون  املغاربة  كافة  ثالثا  بها،  تحظى  التي  السامية  امللكية  الرعاية  ثانيا  جمعاء،  لإلنسانية  وملك  عاملي  تراث 

 اعات املركزية باملدينة لذلك ال بد من إعداد مناخ استثمار مالئم لهم. االستثمارات التي قامت بها مجموعة من القط 
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ونحن   الوجود،  حيز  إلى  التهيئة  تصميم  إخراج  قبل  التريث  ضرورة  اللجنة  اجتماع  خالل  اقترحت  أن  سبق  كما  أقترح  وعليه 

 مستعدون لالشتغال إلى جانب مكتب الدراسات الستصدار وثيقة في مستوى مدينة مراكش. 
 

 عضو المجلس الجماعي   فؤاد حاجبيد السي

فعال يجب التريث قبل إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود، أنا لدي مقترحات بخصوص النقطة أولها إنشاء مراكن للسيارات  

وس    تلج  السيارات  نجد  ال  السياحية  املدن  فجل  الطرقات،  لالكتظاظ والختناق  تفاديا  مثال  إغلي  باب  بساحة  العتيقة  املدينة  خارج 

 املدينة. 

التو  بالنسبة ملستعملي ثانيا ال يجب  ثالثا  الفنا،  بالك ساحة جامع  القديمة فما  املدينة  الوقود وس   قف عن إحداث محطات 

املدينة   لطبيعة  نظرا  للبيئة  كهربائية صديقة  بدراجات  لتعويضها  شراكات  عقد  في  الجماعي  املجلس  يفكر  أن  أقترح  النارية  الدراجات 

نية إلنشاء ممرات تحت أرضية ترب  ساحة مسجد الكتبية بساحة جامع الفنا؟ خامسا  العتيقة السياحية، رابعا أتساءل هل هناك إمكا

 من الضروري دعم املستثمرين وتشجيعهم على استعمال الطاقة الشمسية، وسادسا وأخيرا ال بد من رقمنة وثائق التعمير. 
 

 عضو المجلس الجماعي  ة أمل المالخ السيد

نقطة أن مكونات الدرب املراكش ي هي املسجد، املسيد، الحمام والفران، لكن املالحظ  نود أن نلمس في تصميم التهيئة موضوع ال

، وعندما نتحدث عن السقايات  1562أنه لم يتطرق ألي حمام باملدينة العتيقة وأشهرها حمام "املواسين" الذي شيد مع سقايته سنة  

سقاية، تقلص عددها حسب    100املدينة في عهد الحماية أكثر من  وبالرجوع ملذكرات املؤرخ عباس بن إبراهيم التعارجي كانت تتواجد ب

التهيئة يتحدث عن    34إلى    1989إحصاء سنة   سقايات بما فيهم التي تم تمصها كتلك املتواجدة بحي أسول    6سقاية، ومشروع تصميم 

 والباروديين، وبالتالي ال بد من تعميق البحث في هذا املجال. 

ربة ندعوها "الروضة" أي البستان لذلك أقترح االعتناء بجماليتها من حيث التشجير والتشوير وإبراز  املغا  للمقابر نحنبالنسبة  

اقدين بها وملا ال تخصيص زيارات روحية على غرار مدن كباريس، كذلك ال بد من حذف   أسماء العلماء والصوفيين ورجاالت الدولة الر

رة بل مر من فترة حماية، وأخيرا أنا مع الطرح القائل بضرورة التريث في دراسة هذا  مصطلح الكولونيالي ألن املغرب لم يكن يوما مستعم

 التصميم.  
 

 عضو المجلس الجماعي   لحسن حبيبو السيد

اللجنة كان جامعا مانعا وأبرز مجموعة إشكاالت كالرؤية التشخيصية واملقترحات، فنحن في إطار تصميم تهيئة يؤطره من  تقرير  

أن   التصميم  لهذا  االطار يجب  وفي هذا  الجهوية،  التنمية  والقطاعية ومخططات  املركزية  القانونية والتنظيمية االستراتيجية  الناحية 

ميترو  ب"مراكش  يسمى  ما  املجاليين  يحترم  املتدخلين  كافة  االعتبار  بعين  يأخذ  بخصوصه  النقاش  أن  أي  الكبرى،  مراكش  أو  بول" 

واملؤسساتيين ليحقق هدفه في تنمية البينة املجالية لتجيب على انتظارات الساكنة، ويتحدث هذا التصميم في شق ثان عن إنقاذ مدينة  

ابض ملراكش، فال يمكننا أن نتحدث عن تنمية املدينة ككل دون التطرق إلى تنمية  مراكش، وأنا أعتبر أن املدينة العتيقة هي القلب الن

يميز مدينة مراكش، فالسكان   الثقافية واملعمارية وس  هرم سكاني   ، التراثية  الحضارية،  التاريخية،  أبعادها  في كافة  املدينة العتيقة 

ك  أخرى  مقاطعات  اتجاه  في  العتيقة  املدينة  من  هاجروا  مرفقية  النشيطون  بنية  من  بد  ال  وبالتالي  املسنين،  كثرة  إلى  أدى  مما  املنارة 

 وخدماتية تجيب على متطلبات هذه الفئة. 

كذلك أثمن املقترحات اإلبداعية التي أتى بها السيد السلكي بحيث يجب علينا أن نرفع من قيمة املدينة التراثية واملعمارية وتصبح  

انتباهي في تدخل السيد بنشقرون خالل اجتماع اللجنة مصطلح "التنطيق التشاوري" الذي يجب    ولوجة لالستثمار والسياحة، كما أثار 

 الوقوف عنده باعتباره كلمة مفتاح في هذا املوضوع.

املدينة العتيقة بنيت من طرف شخصيات كانت تجمع بين املهندس املعماري والشاعر والفيلسوف، وبالتالي نجد البعد التاريخي 

ضرا، فمسجد الكتبية مركز ديني وبجنباته السقاية واملراحيض والحدائق، ونجد املجال الصناعي واالقتصادي بعيدا عن  والحضاري حا

 املجال السكني، وال بد أن يستحضر تصميم التهيئة هذه الرؤية.



 

105 
 

6الدورة رقم   محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ 2022/04/18 ملجلس جماعة مراكش )جزء فريد(  

الذي ال بد أن يؤخذ بعين    كذلك تمثل مدينة مراكش موروثا ثقافيا به مجموعة من األجناس كاملوروث اليهودي املتمثل في املالح،

، من خالل تثمينه بانسجام مع التصور الحضاري، أيضا هناك إشكال حضارة مدفونة  2011االعتبار باعتباره من الهويات حسب دستور  

 في قاع املدينة العتيقة مما يحول دون إنجاز مجموعة من االستثمارات باملنطقة. 

لوث السمعي والبيئي، كما أن املدينة العتيقة تدبر بالطريقة التقليدية لذلك أقترح  بالنسبة لساحة جامع الفنا فهي تعاني من الت 

افعات تحث على تدبير املدينة القديمة بواسطة مؤسسة املحافظ، على غرار ما هو معمول   أن يقدم منتخبونا على املستوى التشريعي مر

 ا املعماري وتستجيب النتظارات املواطنات واملواطنين. به في مصر وسوريا، كي تكون لدينا مدينة ولوجة تحافظ على تراثه
 

 

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد المالك المنصوري السيد

املتدخلين الذين ساهموا في هذا املشروع، لكن لألسف أنا أعتبر شخصيا أن مكتب الدراسات غائب، رغم أن  بداية أتقدم بالشكر لكافة  

 سنوات على األقل، وعليه يجب أن تكون كاملة جامعة مانعة.  10هذه الوثيقة ملدة  وثيقة تصميم التهيئة وثيقة هامة، فكما يعلم الجميع ستأطرنا

يس كباقي التصاميم، ألن محور مدينة مراكش هو املدينة العتيقة فأي سائح أو زائر ال بد له أن  فتصميم تهيئة املدينة القديمة ل

يزور هذه املنطقة التاريخية، وبالتالي فهذا التصميم يحظى بأهمية كبيرة ومن الصعب املصادقة عليه في وقت وجيز، وفي رأيي الشخص ي  

 سنة لنأتي ونصادق بهذه السرعة وهي ظاهرة غير صحية.  46ال يمكننا املصادقة عليه اآلن، ألننا انتظرنا 

 10فعال أتفق مع وصف السيدة زغبوش للتصميم بالعملية الجراحية وال مجال للفشل فيه، ألننا يجب أن نتنبأ بما سيقع خالل  

نقائص كثيرة فهو غير محين  سنوات املقبلة وهذه املسألة غابت في العرض املقدم، وعليه فمالحظتي األولى هي أن هذا التصميم تشوبه  

باملعطيات اآلنية عن الساكنة، ولم يتم إعطاء العدد الحقيقي للسقايات حيث تم استثناء العديد منها، ونفس الش يء بالنسبة للمدارس  

أيضا العرض    وبالتالي ال بد من تحيين املعطيات، كما لم يتم وضع رؤية إلمكانية تقسيم مراكش مستقبال لعدة عماالت كما كانت سابقا،

 لم يتحدث عن مستشفيات القرب التي هي عبارة عن مراكز صحية مغلقة. ووضعية الكتبيين وإحداث متحف بمدينة عريقة كمراكش. 

تحدث املشروع عن نزع امللكية، لكن هل هذه املسطرة من السهل تطبيقها؟ كذلك اقترحتم نزع جزء من مستشفى األنطاكي الذي  

نطالب بأن يصبح قطبا صحيا باملدينة، أيضا أتساءل هل أخذ املشروع بعين االعتبار تصميم مدينة مراكش؟ وهل تم التفكير عند وضع  

افقها؟  التهيئة املقترحة في طرقاتها  وولوجياتها ومر

 أعتقد أن املصادقة على تصميم التهيئة اليوم سيكون خطأ جسيما في حق املراكشيين واملغاربة.
 

 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الصادق بيطاري السيد

اجتماع   غير  تفاجأت خالل  بدراسة  الذي جاء  الدراسات،  مكتب  بها  يأت  لم  مقترحات  وقدمنا  النقاش  في  استفضنا  أننا  اللجنة 

ا  محينة ، ومنا من أعطى تقديرات عن التكلفة املالية ملشروع تصميم التهيئة التي لم يمدنا بها مكتب املذكور والذي لإلشارة لم يحضر معن

املقترحات   هذه  ومن  املقاطعة،  مجلس  املؤسسات  دورة  بعض  استغالل  وكذا  حاجبي،  السيد  إليها  أشار  التي  بالطريقة  مراكن  إنشاء 

االنتدابية   الفترة  في  معاوضة  فيها  كانت ستتم  التي  تابت،    2015-2009التعليمية  بن  وتوسعة مؤسسة حسان  الخميس  باب  كمؤسسة 

الدباغة، إحداث دار للدرازات، توفير ولوجيات لدرب سبعة    وأضيف للمقترحات اإلبداعية التي جاء بها السيد السلكي إعادة هيكلة دور 

رجال، تهيئة املركن الكائن بباب الدباغ وصيانة الفنادق القديمة، أيضا إعادة استغالل مركز الصناعة التقليدية املتواجد بساحة جامع  

ي عرفته املدينة، وفي هذا االطار أقترح السماح  الفنا، السماح بإحداث محالت تجارية بشوارع رئيسية تماشيا مع التطور االقتصادي الذ

على طلبها، من   بناء  لتمكين أصحاب مستودعات،  التدخل  املحلية  السلطة  أيضا أطلب من  السطح،  باستغالل  تجارية سفلية  ملحالت 

 س. تحويل هذه املحالت إلى مراكن متواجدة بمنطقة الال عويش، وأخيرا أطلب إعادة هيكلة عرصة بوعزة وعرصة كسو 

انتظرنا كثيرا كي نرى هذه الوثيقة تناقش على  أتفق مع تأجيل املصادقة على هذا التصميم، فنحن كأبناء املدينة العتيقة  أنا ال 

تعميق   على أساس  مبدئية  افقة  بمو األقل  بإيجابياتها وسلبياتها على  الوجود  إلى حيز  إخراجها  في  التسريع  يجب  لذلك  املجلس  مستوى 

 خاصة وأن رئيسة املجلس الجماعي وزيرة لقطاع التعمير وهي فرصة ال تعوض.النقاش فيما بعد، 
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 عضو المجلس الجماعي   محمد بنلعروسي السيد

املدينة   إنقاذ  هدفها  والتي  طويال،  انتظرناها  وأننا  خاصة  الوجود  حيز  إلى  الوثيقة  هذه  إخراج  على  الرئيسة  السيدة  أشكر  أوال 

العتيقة، جل التدخالت تطرقنا لها خالل اجتماع اللجنة، لكنني أشكر السيد بولحسن الذي مدنا بمعلومات عن دار زنيبر، وأشكر السيد  

اقترح   الذي  الذي تحدث بحرارة عن  بنشقرون  السلكي  السيد  بتدخل  أنوه  بالعقار، كذلك  الجماعة  التشاوري إلغناء  التنطيق  اعتماد 

التعمير   املوضوع خاصة قسم  في هذا  بعيد  أو  قريب  بها، وأشكر كل من ساهم من  أتى  التي  اإلبداعية  املقترحات  وأثمن  مدينة مراكش 

 ترحات املقدمة أتت في الصميم، وأتمنى أن يرى هذا التصميم النور في أقرب وقت ممكن. والوكالة الحضرية، وأنا مقتنع بأن جميع املق 
 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الصادق بوزاهر  السيد

، ومن جهة ثانية إصالحات القرن السابع عشر،  1976نحن اليوم في موعد مع التاريخ من جهتين، جهة أولى تتمثل في وثيقة سنة  

ب رأينا  وإنقاذ مدينة مراكش  قيمة، ونحن محظوظون ألننا عشنا حتى  التهيئة  لوثيقة تصميم  كان  ملا  فلوالها  السامية  امللكية  املشاريع 

 هذه الوثيقة التاريخية التي أشكر بخصوصها السيدة الرئيسة التي ساهمت بشكل كبير في إخراجها بمراكش وعديد مدن اململكة.

هو موجود والحفاظ على املكتسبات واألفق القريب للعيش الكريم لرعايا جاللة امللك  يظهر لي أن أرضية هذه الوثيقة هو تثمين ما 

 نصره هللا، لكن يغيب عن هذه الوثيقة التسويق الطالع الساكنة على مستجدات التصميم وتوضيح أن هذه الجلسة انعقدت لخدمتهم. 

 لدي مقترحات بخصوص تصميم التهيئة أجملها فيما يلي:

 باالسمنت مع الحفاظ على واجهته التاريخية تقوية السور  -

 إنشاء أقواس بباب جديد وباب النقب  -

 التفكير بتخصيص عقار مدرسة أكدال باحماد املتواجدة بجنان بنشكرة ملشروع "دار املعلمة" للصانعات التقليديات والحرف اليدوية  -

 ملقبرة تطل على مقاطعة سيدي يوسف بن علي فتح باب ملقبرة باب اغمات بشارع الغزالي بحكم أن كافة أبواب ا  -

 خلق سوق مندمج بسوق الجلد بحي الطالعة يجمع بين سوق البطانة، املعزي، الغنمي، والجملي  -

 خلق طريق ترب  بين منطقة الباروديين بسوق الجلد  -

 رب  املسارات السياحية باب اغمات، سيدي بودشيش ومسار الخشب ببعضها البعض بحكم تقاربها -

أنوه بتواجد مركب سيدي بودشيش للصناع التقليديين بهذا التصميم لكن أقترح إدماج الفضاء املتواجد بجانبه، وفي نفس السياق    -

 أطلب أن يكون معرض الصناعة التقليدية معرضا دائما بالتداول بين الصناع التقليديين 

 توسعة طريق بريمة وفتح طريقين بحي املالح  -

 كثرة عالمات املنع بساحة جامع الفنا، لذلك أقترح إرجاع الساحة إلى سابق عهدها حل إشكال  -

 إعادة بناء بعض الدور املهجورة باملدينة العتيقة -

 تأهيل عرصة موالي بوعزة بربطها بشبكات املاء الصالح للشرب، الكهرباء والتطهير السائل وتمكينها من وثيقة تعميرية  -

 تيقة تحتاج لنظرة شاملة تعالج إشكاالتها التعميرية بشكل يراعي طبيعة ساكنتها.وبالتالي فاملدينة الع
 

 عضو المجلس الجماعي   ي. الحسن المنادي السيد

 لدي مالحظات في املوضوع كاآلتي:

القطاعية كاملحاميد الجنوبي نحن نعمل في إطار وحدة املدينة وكافة املقاطعات امتداد لبعضها البعض لكن املالحظ هو كثرة التصاميم   -

جليز الشرقي واليوم تأتينا الوكالة بالحي الصناعي القديم وهذا غير جائز فهل مكتب دراسات واحد هو املشرف على هذه التصاميم؟ إذا  

 كان الجواب نعم فهي مسألة محمودة ألن كثرة مكاتب الدراسات تعرقل توحيد الرؤية. 

اقع املعاش بسبب غياب  لم يأخذ تصميم التهيئة موضوع ا  - لنقطة بعين االعتبار تصميم تهيئة مقاطعة سيدي يوسف بن علي وكذا الو

 الدراسة امليدانية عند االعداد مع غياب اإلحالة ملصدر املعلومة

 إلى أي مدى أخذ مكتب الدراسات مالحظات البحث العلني بعين االعتبار؟  -

 عن وثيقة تصميم التهيئة إيجابياتها على غرار ما حدث في تصميم مقاطعة النخيل غياب التكلفة املالية والتصور املالي يسق   -

 أطلب من مكتب الدراسات أن يحدد لنا ما املقصود بعبارة "إنقاذ" ألنها تركت فضفاضة  -
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 عضو المجلس الجماعي  ة حليمة بامحمد السيد

لك املوضوع،  في  املالحظات  من  مجموعة  طرح  إلى  األعضاء  السادة  االقتراحات  سبقني  أخذ  وهي  إضافية  مالحظة  سأتقدم  نني 

بد من إشراك كافة املتدخلين مع ضرورة   التصميم ال  بعين االعتبار عند إعداد تصاميم قادمة بمقاطعات أخرى، وعند إنجاز  املقدمة 

لش يء الذي غاب اليوم، فهذه  تقديم نتائج الدراسات الخاصة بالعقار، الساكنة وطبيعة أنشطتها وامتدادها داخل املقاطعات األخرى، ا

 النتائج هي التي تمكننا من اقتراح مشاريع، مع ضرورة تحديدها بدقة. 

 وأخيرا أتساءل كيف سنفتح شارع بين مدرستي أم سالمة وأبي صفرة وثانوية الفرابي وهذه املؤسسات ال زالت تشتغل؟ 

 

 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  الثاني النائب   عبد هللا الفجاليالسيد 

افقتكم سنصوت   شكرا على تدخالتكم القيمة، بالفعل كانت فرصة لتبادل الرأي وتقديم مقترحات في املستوى املطلوب، بعد مو

 على مقرر املجلس الجماعي كما سيتلوه السيد رئيس مصلحة ادارة شؤون املجلس. 

 
 السيد محمد المحير  

التعمير املسندة للجماعات طبقا    ةمجلس جماع  مصادقة التراب ووثائق  اعداد  الرأي حول وثائق  ابداء  إطار مسطرة  في  مراكش، 

التنظيمي    92للمادة   القانون  العمل،    113.14من  بها  الجاري  واالنظمة  القوانين  باقي  وكذا  بالجماعات  املالحظات    على املتعلق  تبني 

 على الشكل التالي:  املرفقة بهذا املقرر  رحات حول مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراكش "مقاطعة مراكش املدينة"واملقت

 مداوالت النقطة. موضوع 18/04/2022املالحظات واملقترحات املقدمة من طرف املجلس الجماعي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  -

 املضمنة في تقرير اللجنة املكلفة بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة وتشمل:  واملقترحات  املالحظات  -

  .مالحظات ومقترحات اللجنة 

 املصالح االدارية الجماعية.   ومقترحات مالحظات 

في    31/03/2022قدة بتاريخ  موضوع مقرر مجلس مقاطعة مراكش املدينة املتخذ خالل دورته االستثنائية املنع   واملقترحات املالحظات -

 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  235إطار مسطرة ابداء الرأي طبقا للمادة 

 مالحظة.  42والبالغة  ، مالحظات العموم في إطار مسطرة البحث العلني -
 

 )رئيس الجلسة( لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  الثاني النائب   عبد هللا الفجاليالسيد 

 . واالن نعرض مشروع املقرر الذي تمت تالوته على التصويت 
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 المجلس الجماعي لمراكش

 

 2022 ابريل  18بتاريخ  43/04/2022مقرر عدد 
 : المتعلقـةو 2022ابريل  18استثنائية منعقدة بتاريخ جدول أعمال دورة  فريدة موضوع نقطـة      
 الدراسة واملصادقة على مشروع تصميم التهيئة وإنقاذ املدينة القديمة ملراكش "مقاطعة مراكش املدينة". ب

دورته   ⬧ في  املجتمع  ملراكش  الجماعي  املجلس  بتاريخ    االستثنائيةإن  علنية  فريدة  جلسة  في  محمد    2022  ابريل  18املنعقدة  بشارع  الرسمية  الجلسات  بقاعة 

رئيسة مجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد عبد هللا سلمان رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا عبد هللا الفجالي النائب الثاني لالسادس تحت رئاسة السيد  

 .ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش

بتاريخ   ⬧ الوالئية،  به، تحت إشراف املصالح  الحضرية ملراكش، واملتوصل  الوكالة  السيد مدير  لكتاب  بدء إجراءات دراسة مشروع    21/02/2022وتبعا  في شأن 

رقم   القانون  ملقتضيات  طبقا  املدينة"  مراكش  "مقاطعة  ملراكش  القديمة  املدينة  وإنقاذ  التهيئة  و   12.90تصميم  بالتعمير  رقم   املتعلق  املنشور 

 . 1994/ 17/01/م.ت.ه.م/م.ق الصادر بتاريخ 005

 منه.  92و  85املادتين املتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

 .ق بالتعميراملتعل 12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة   15صادر في  1.92.31شريف رقم الظهير وبناء على ال ⬧

 املتعلق بالتعمير. 12.90( لتطبيق القانون 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع االخر  27الصادر في  2.92.832 رقم وبنااء على املرسوم ⬧

 التهيئة. بتصميم املتعلق 1994يناير  17/م.ن.ه/ م.ق الصادر بتاريخ 005وبنااء على منشور السيد وزير الدولة في الداخلية رقم  ⬧

  .تدبير ملفات مشاريع تصاميم التهيئة في موضوع 2007مارس  15بتاريخ  4756على الدورية الوزارية عدد  وبنااء ⬧

 هذه املالحظات. وتدارسمسطرة البحث العلني طبقا للقانون  إطار وبعاد عرض املشروع للعموم وابداء املالحظات في  ⬧

بتاريخ   ⬧ التداولي  مجلسها  من طرف  املدينة  مراكش  ملقاطعة  التهيئة  تصميم  مشروع  تدارس  الرأي   31/03/2022وبعاد  ابداء  ملسطرة  طبقا  مالحظات  وابدائه 

 .املتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم من  235املنصوص عليها في املادة 

 حول النقطاة.تعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة اجتماع اللجنة املكلفة بالد تقديم تقرير اوبع ⬧

 الحضرية. التعمير والتهيئةوبعاد الكلمة التقديمية للسيد النائب الرابع لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش املفوض اليه في قطاع  ⬧

 وبعاد العرض الذي قدمه ممثل الوكالة الحضرية ملراكش شمل حيثيات وتفاصيل املشروع.  ⬧

 املناقشاة املستفيضة واباداء الارأي حاول النقطة.   وبعااد ⬧

بالجماعات طبقا  املتعلق    113.14القانون التنظيمي رقم    من  92وفاي إطار مسطرة ابداء الرأي حول وثائق اعداد التراب ووثائق التعمير املنصوص عليها في املادة   ⬧

 للقوانين واالنظمة الجاري بها العمل. 

مقاطعة مراكش املدينة اعتبارا ألهمية هذه الوثيقة التي تعاني منها  الكبرى    لإلشكالياتى استجابة هذه الوثيقة  دحول معرفة مداول  وبعاد طرح املشروع والت ⬧

 تدبير تنمية املجال الترابي الذي سيخضع ألحكامها.التوقعية في 

املكلفة   ⬧ اللجنة  تقرير  في  تبني املالحظات واملقترحات املضمنة  االتفاق على  املستدامة وكذا  وبعد  والتنمية  املدينة  املقدمة من طرف بالتعمير وسياسة  مثيالتها 

و  الجماعية  التقنية  املدينة  منطوق  املصالح  مراكش  مقاطعة  مجلس  مداوالته  مقرر  في    ةاملنعقدموضوع  استثنائية  دورة  الرأي    إطار في  ابداء  بتاريخ  مسطرة 

 . 2022/ 14/04بتاريخ   الذي انتهى طرة البحث العلني مس إطار العموم في  اضافة الى مالحظات 31/03/2022

 جلس. وبعد تقديم مالحظات ومقترحات جديدة خالل جلسة املجلس الجماعي اثناء تدارس مشروع تصميم التهيئة وتبنيها هي االخرى ضمن منطوق مقر امل ⬧

 وبعد عرض كل هذه املالحظات على التصويت  ⬧

 طبقاا للقانااون.وبعاد إجااراء التصويات العلناي  ⬧

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ⬧

34 
34 
34

ي،  ـم العرابـدان، مريـان حـراوي، جهـي، رحيلة الغمـة بوحراشـر، خديجـدة لمشمـد، زبيـالعزيز بوسعيد، عبد  ـي، كمال ماجـعبد هللا الفجال
ال، أمال المالخ، نسيمة سهيم، رشيدة لشهابي، ثورية بوعباد، حليمة بامحمد، الحسين نوار، سعيد بوجاجة، ـي، حبيبة الكرشـنجية عوجاج

د بنشقرون، لحسن حبيبو، فؤاد حاجبي،  ـسلكي، مريم زغبوش، أمينة المغاري القصري، محمحمزة الحداوي، عبد الصمد العكاري، عمر ال
ي، ـد بنلعروسـر، محمـادي، عبد الصادق بوزاهـي، ي. الحسن المنـخليل بولحسن، ي. مصطفى مطهر، عبد الصادق بيطاري، عادل النميل

 نادية االدريسي سليطين، رقية العلوي حاجب. 
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 يقـرر ما يلـــي

األصوات  مراكش    ةمجلس جماع  صادق اعداد  عنها    املعبر بإجماع  وثائق  الرأي حول  ابداء  إطار مسطرة  في  الحاضرين،  لألعضاء 

املتعلق بالجماعات وكذا باقي القوانين واالنظمة   113.14من القانون التنظيمي  92التراب ووثائق التعمير املسندة للجماعات طبقا للمادة 

العمل،   بها  التهي  على الجاري  تصميم  مشروع  حول  واملقترحات  املالحظات  مراكش  تبني  "مقاطعة  ملراكش  القديمة  املدينة  وإنقاذ  ئة 

 على الشكل التالي:  املرفقة بهذا املقرر  املدينة" 

 مداوالت النقطة. موضوع 18/04/2022املالحظات واملقترحات املقدمة من طرف املجلس الجماعي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  -

 وتشمل: املضمنة في تقرير اللجنة املكلفة بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة  واملقترحات  املالحظات  -

  .مالحظات ومقترحات اللجنة 

 املصالح االدارية الجماعية.   ومقترحات مالحظات 

  31/03/2022موضوع مقرر مجلس مقاطعة مراكش املدينة املتخذ خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ    واملقترحات   املالحظات  -

 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  235في إطار مسطرة ابداء الرأي طبقا للمادة 

 مالحظة.  42والبالغة  ، رة البحث العلنيمسط  إطار مالحظات العموم في  -
 

 مداوالت النقطة: موضوع 18/04/2022املالحظات واملقرتحات املقدمة من طرف اجمللس اجلماعي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
 

 :مالحظـــات ومقرتحات شكلية منهجيـــة

الترابي    املجال  في  املقترحة  البرامج  تكييف  وإعادة  مالئمة  الوضعية  ضرورة  مع  بمحيطهما،  ارتباطهما  في  القصبة  مشور  وكذا  املدينة  مراكش  ملقاطعة 

 الحقيقية التي ابان عليها الواقع من جراء وباء كورونا. 

الصورة    توقع  في  والزمني  املجالي  البعدين  بين  املحكم  بالربط  الزمن  لعامل  أهمية  وإعطاء  املتدخلة  الجهات  بين  التنسيق  قنوات  املستقبلية  تقوية 

 للتجمعات العمرانية باملدينة العتيقة. 

م التهيئة لحيز  ضرورة تحيين املعطيات الكمية والنوعية املعتمدة في الدراسات املنجزة والتي على اساسها تم وضع املشاريع بسبب التأخير في اخراج تصمي 

األ حركية  الهجرة،  حركية  السكاني،  بالتطور  الخاصة  منها  والوجود  الشرائح  الدراسة  توزيع  العقارية،  الوضعية  األرض،  استعمال  تطور  نشطة، 

 االجتماعية حسب الدخل وإحصاء التجهيزات مما سينعكس ال محالة على واقعية ونجاح التصميم. 

لكون املجالس الجماعية تتمتع بدور استشاري فقط من جهة، ع  للتحقق اعتبارا  انها تتحمل الجزء  ضرورة اخراج وثيقة تعميرية أكثر جودة وقابلية  لى 

لوثيقة في  الهام من أعباء تنفيذ وثائق التعمير من خالل انجاز الطرقات واملساحات الخضراء والساحات العمومية إضافة لكونها ستصبح مرتبطة بهذه ا

 الوزارية.  برامج عملها من حيث برمجة املشاريع التنموية مما يتطلب االملام بالتسويات العقارية مع مجموعة من القطاعات

تهي    واقع  وكذا  الكبرى  مراكش  او  ميتروبول"  "مراكش  وخاصة  املدينة  تراب  بتهيئة  املتعلقة  االخرى  الوثائق  مع  التهيئة  تصميم  تكامل  املراكز  ضرورة  ئة 

بمقاطعة النخيل من خالل   لديها امتداد  باملدينة العتيقة نظرا لتشابك االمتدادات املجالية فمراكش املدينة  واحة النخيل، وامتداد بمقاطعة  املحيطة 

حي  جليز من خالل حي الحارة، وامتداد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي متمثل في الحديقة الخلفية للقصر الذي أسسه سيدي محمد بن عبد هللا وبنى  

 بريمة وحي باب احمر، وامتداد بمقاطعة املنارة من خالل حدائق املنارة كمأثر علوي. 

ة في مشروع تصميم التهيئة وافتقادها لروح االبداع تتماش ى مع عاملية املدينة باعتبارها تراثا انسانيا ومكانتها املتميزة لدى جاللة  نمطية التوجهات املضمن  

البرامج املنجزة واملقرر انجازها إلعداد وتيهئ مالئم  مناخ    امللك محمد السادس نصره هللا و وجهة سياحية رائدة وملتقى للسياسات العمومية من خالل 

 لالستثمار.   

والتضامن من خالل معالجة االختالالت الحضرية االنية ووضع برامج   فضاء للتنمية والتعايشاعتمادات مقاربات جديدة في تهيئة املدينة العتيقة لجعلها   

 ية واملعمارية. الثقاف التراثية،انتاجا وتنمية في كافة أبعادها التاريخية، الحضارية،  أكثر طموحة لجعل املدينة العتيقة 

دار القايد    عدم تقديم تشخيص للبنايات ذات القيمة التاريخية كدار الباشا ادريس منو، زاوية املختار السوس ي، رياض القايد الكندافي، رياض البياز،  

 ابراهيم.  الشاعر بن املتوكي، دار 

 قط عن وثيقة تصميم التهيئة إيجابياتها.غياب التكلفة املالية والتصور املالي وعدم االملام به وكذا دراسة الجدوى يس 
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 موضوعاتيــة:ومقرتحات مالحظــات 
خالل  ▪ من  العتيقة  للمدينة  املجانب  الحضري  التوسع  في  التحكم  املجتمع    ضرورة  تطور  لسرعة  التعمير  أدوات  التدبير    لجعل مالئمة 

 ببنيات مرفقية وخدماتية تجيب على متطلبات كل الفئات. استجابة للطلب املتزايد على التجهيزات الجماعية  أكثر الحضري  

مل  ▪ الهشاشة  ونسبة  بتحدياته  االجتماعي  البعد  استحضار  الخصاص  ضرورة  املرتقبواجهة  العمومية   النوعي  والتجهيزات  افق  املر ،  في 

إطار   في  للم وذلك  االعتبار  لرد  املدينة  تحقيق    العتيقة  دينةسياسة  أجل  االقتصادية من  وتنافسيتها  الرفع من جاذبيتها  بكيفية تضمن 

 .التضامن والتماسك االجتماعي 

من    ها بضواحيمهمشة  ظهور أحزمة فقر  سن مشاريع اجتماعية واخرى اقتصادية مدرة للدخل باملراكز املحيطة باملدينة العتيقة لتفادي   ▪

افق القرب، املجالية و  التمايزات خالل    لجعلها أكثر تمركز أحياء وتجمعات تنقصها الوحدات التي تعنى بالتأطير الصحي والتعليمي وقلة مر

 .الحضرية الحياة  جودة في 

سن   ▪ يفرض  العتيقة  املدينة  التاريخي تأهيل  بالتراث  واالهتمام  املآثر  وتجديد  والصيانة  االعتبار  رد  و   مشروع  جهة  األحياء  من  مشروع 

)السكن ا أولويات  خمس  على  بالتركيز  التجهيز  الناقصة  األحياء  اختالالت  تصحيح  عبر  الصحة،  والتنقل  النقل  واملعمار،  ملندمجة   ،

 (. الشغلالتعليم،  

كأداة ▪ التهيئة  تصميم  تجسيد  اقعية  ضرورة  للمدينةو ومندمجة  مستدامة  تنمية  إلرساء  افق    العتيقة  ،  املر توفير  من خالل  ومحيطها، 

دور  ونظام سير وجوالن يأخذ بخصوصية النسيج العتيق،    مدارس، طرق   الضرورية في كل املجمعات الحضرية )مستشفيات،   العمومية

افق لألطفال  .…( وجميع خدمات القرب التي تضمن حاجيات السكان للشباب، وأندية للنساء، منتزهات وساحات عمومية، مر

فهي مدينة تنهل من  والتمرد وإنتاج العنف،  طلب وضع مشاريع غير منتجة للرفض  خصوصية املدينة العتيقة باعتبارها مدينة بروح يت ▪

 . معنى التسامح والتعاون  في اإلنسان معنى اإلبداع والتحضر، وتخلق عبق التاريخ، مثال للجمال

الطبيعة الخاصة للمدينة العتيقة كنسيج حضاري متشابك وبتراكمات تاريخية متضاربة في الزمن، تفرض تدخال دقيقا وذلك بااللتزام   ▪

 بمعادلة كيفية املحافظة على املوروث التاريخي، طبيعته، قيمته التاريخية وهندسته وكيفية تجديده باملعايير التقنية العصرية ...  

إنشاء ▪ في  واألنشطة    التفكير  املأكوالت  أصحاب  زحف  من  لحمايتها  الفنا  جامع  بساحة  خاصة  وكالة  ال  وملا  التراث  بتدبير  خاصة  وكالة 

 التجارية على حساب التراث الالمادي.

لم  استحضار االرث الحضاري العريق باملدينة العتيقة والحفاظ على انماط عيش السكان الحاملين لقيم اصيلة مع التوفيق واملزج مع عا ▪

 الحداثة من خالل: 

 .اعطاء اولوية للتراث الالمادي الغني وتثمينه باعتباره ارثا انسانيا وثقافيا 

  .ترميم وصيانة التراث املعماري والحضري برونق متميز 

 .تطوير اإلطار املعماري وجعله رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية 

  رؤية تقوم على املزج بين االصالة واملعاصرة في إطار مقاربة تشاركية مندمجة. جعل النسيج الحضري قطبا سياحيا واقتصاديا بامتياز وفق 

 استثمار املؤهالت السياحية للموروث التاريخي وجعله رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية باملدينة من خالل:  ▪

  الرفع من قيمة املدينة التراثية واملعمارية لتصبح ولوجة لالستثمار والسياحة عبر خلق منتوج سياحي مرتبط بأدوات التعمير يقض ي بترسيم  

برنامجي   إطار  في  الرابعة،   الوحدة  بحي  الشأن  هو  ،كما  به  واملشاركة  العتيقة  املدينة  من  نموذجي  حي   ECO »و    « ECO CITY »واختيار 

QUARTIER »    مقترح خالل  عبر من  ومندمج   الخزانة    متكامل  إلى  وصوال  باملقبرة  مرورا  الكتبية  مسجد  وراء  الكائن  املركن  من  ممتد  مسار 

و"الفران" و"السويقة" منجزة بمواد طبيعي انشاء  نموذج "الدار" و"الدويرية" و"الرياض"  يتم  املذكور،  املتواجدة جوار املسجد  ة  والحديقة 

 سبر اعماق التاريخ في اطار رحلة خاصة متميزة. الزائر لتمكين السائح و 

  :الرفع من القيمة التراثية واالدبية والفنية وارجاع الهيبة الرمزية للمدينة العتيقة من خالل 

 امكانية تخصيص املقر القديم للمكتب الصحي للكتبيين إلعادة االعتبار للحي من جهة وللكتاب  ✓

للطوابع  ✓ البريد متحف  للنقود، وبجانب  الفنا كمتحف  بقلب ساحة جامع  املغرب  لبنك  السابق  املقر  البيلك، وتخصيص  بعرصة  ادبية  مقاهي    احداث 

 . البريدية عبر شراكة مع املجتمع املدني الناشط في امليدان
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ة، واملقر القديم لغرفة الصناعة التقليدية يستغل كمعرض مفتوح  تخصيص مقر امللحقة املتواجدة بجانب مقر املقاطعة كدار لفن امللحون أو الحلق   ✓

 . ودائم على مدار السنة ملنتوجات الصناعة التقليدية، كذلك السوق املتواجد قرب الهالل األحمر يقترح أن يروج للعرعار والفخار

 بأن املدينة الحمراء هي فعال حاضنة جامعة بن يوسف   اعادة االعتبار لسوق "داللة الكتب" الفريد من نوعه وتثمينه لكونه معلمة علمية تؤكد  ✓

باعتباره امتداد لقصر   ✓ باحماد  لأللعاب، مركن تحت أرض ي، ملعب للقرب( في جزء من منطقة  احداث مركب متعدد التخصصات )دار املعلمة، فضاء 

 الباهية. 

ا يستدعي االهتمام بها على مستوى توجهات تصميم التهيئة خاصة حمام اغفال بعض مكونات التراث املادي املعماري التاريخي كالحمامات والسقايات مم ✓

 سقاية.  36من  وأكثر املواسين  

رات روحية على  االعتناء بجمالية املقابر من حيث التشجير والتشوير وإبراز أسماء العلماء والصوفيين ورجاالت الدولة الراقدين بها وملا ال تخصيص زيا ✓

 غرار مدن كباريس،  

 ح الكولونيالي ألن املغرب لم يكن يوما مستعمرة بل مر من فترة حماية،  حذف مصطل  ✓

توفير ولوجيات ✓ للدرازات،  الدباغة، إحداث دار  أيضا    إعادة هيكلة دور  القديمة،  الفنادق  الدباغ وصيانة  بباب  الكائن  املركن  تهيئة  لدرب سبعة رجال، 

 إعادة استغالل مركز الصناعة التقليدية املتواجد بساحة جامع الفنا.

 وية.التفكير بتخصيص عقار مدرسة أكدال باحماد املتواجدة بجنان بنشكرة ملشروع "دار املعلمة" للصانعات التقليديات والحرف اليد ✓

ملالح، من خالل  االخذ بعين االعتبار املوروث الثقافي مختلف الهوية الذي تمثله مدينة مراكش وخاصة املدينة العتيقة كاملوروث اليهودي املجسد في حي ا  ✓

مجموعة إنجاز  دون  يحول  مما  العتيقة  املدينة  قاع  في  مدفونة  حضارة  إشكال  هناك  أيضا  الحضاري،  التصور  مع  بانسجام  االستثمارات    تثمينه  من 

 باملنطقة.

لدينا مدينة    اقتراح، في إطار الحكامة التدبيرية، تدبير املدينة القديمة بواسطة مؤسسة املحافظ، على غرار ما هو معمول به في مصر وسوريا، كي تكون  ✓

 ولوجة تحافظ على تراثها املعماري وتستجيب النتظارات املواطنات واملواطنين. 

 اق التجارية كسوق ماكلين. غياب وجود تصور لألسو  ✓

 خلق سوق مندمج بسوق الجلد بحي الطالعة يجمع بين سوق البطانة، املعزي، الغنمي، والجملي  ✓

 التفكير في تأتيت حديقة عرصة البيلك بالكتبيين.   ✓

لخميس وتوسعة مؤسسة حسان بن  كمؤسسة باب ا  2015-2009استغالل بعض املؤسسات التعليمية التي كانت ستتم فيها معاوضة في الفترة االنتدابية  ✓

 تابت. 

اليها اختناقات مرورية وخلي  من وسائل النقل العمومي   ▪ املدينة العتيقة باعتبارها قبلة سياحية عاملية يعرف مسار الطريق املتوجهة 

ا  ان  باعتبار  الخاصة  التغير  والسيارات  في  أخذ  الحضري  ظاهرة و   بسرعة، لتنقل  بسبب  لإلزعاج  مستمرة  زيادة  في  يتجلى  السلبي  أثره 

 ما يلي:االزدحام، وانبعاث غازات االحتباس الحراري، وأثرها على البيئة والصحة العامة، ما أصبح يفرض 

  والجوالن  ال للسير  رؤية  وضع  في  العتيقة  تفكير  للمدينة  جهة  من  )ظاهرة    واعادةاملؤدية  االرصفة  في  حقه  خالل  من  مدينته  في  االنسان  لحق  االعتبار 

 (.االحتالالت

 للتنقل العمومي س واء  احداث ممرات لفك العزلة على بعض االحياء واحداث مرائب تحت ارضية في مداخل املدينة العتيقة مع اقتراح اشكال جديدة 

 ن او بداخل االحياء مع التشجيع على استعمال وسائل تنقل صديقة للبيئة.املؤدية للمدينة العتيقة المتصاص اشكالية السير والجوال 

 .إمكانية إنشاء ممرات تحت أرضية تربط ساحة مسجد الكتبية بساحة جامع الفنا دون املساس باألساسات االركيولوجية 

 .خلق طريق تربط بين منطقة الباروديين بسوق الجلد 

 الح توسعة طريق بريمة وفتح طريقين بحي امل 

  .ربط املسارات السياحية باب اغمات، سيدي بودشيش ومسار الخشب ببعضها البعض بحكم تقاربها 

  .حل إشكال كثرة عالمات املنع بساحة جامع الفنا، مع امكانية إرجاع الساحة إلى سابق عهدها 

   باعتبارها مواد سريعة  اخراج ونقل محطات الوقود من وسط املدينة القديمة لتشكيلها خطر على الصحة بوجود ملوثات هوائية من جهة وخطر أكبر 

 االنفجار.

  .تقوية وعصرنة نظام التشوير واالنارة العمومية والرفع من جودة البيئة 
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 : خاللالرفع من اليات وادوات التعمير إلعطاء اشعاع عمراني للمدينة العتيقة بمكوناته الحضارية من  ▪

  وتأهيل الفضاءات العمومية. تحسين املشهد العمراني للواجهات 

 واالدباء مع استحضار مشروع    واألكاديمييناالشراك الوظيفي لكافة املتدخلين املجاليين واملؤسساتيين    عطاء اهمية للتنطيق التشاوري عبرا

التاريخي   البعد  حيض والحدائق، ونجد  فمسجد الكتبية مركز ديني وبجنباته السقاية واملرا  والحضاري،التصميم للرؤية العضوية من خالل 

 املجال الصناعي واالقتصادي بعيدا عن املجال السكني. 

   ضرورة االلتزام بمسافة منع البناء للحفاظ على رونق وجمالية املدينة بأسوارها التاريخية 

 .العناية بسور املدينة العتيقة الذي يحتاج ملزيد من العناية من إنارة ونظافة 

 مع الحفاظ على واجهته التاريخية   تقوية السور باالسمنت 

  .إعادة بناء بعض الدور املهجورة باملدينة العتيقة 

 .إنشاء أقواس بباب جديد وباب النقب 

  فتح باب ملقبرة باب اغمات بشارع الغزالي بحكم أن كافة أبواب املقبرة تطل على مقاطعة سيدي يوسف بن علي 

 ا مع  تماشيا  رئيسية  بشوارع  تجارية  محالت  باستغالل إحداث  سفلية  تجارية  ملحالت  السماح  مع  املدينة،  عرفته  الذي  االقتصادي  لتطور 

السطح، وتمكين أصحاب مستودعات، بناء على طلبها، من تحويل هذه املحالت إلى مراكن متواجدة بمنطقة الال عويش، وأخيرا أطلب إعادة  

 هيكلة عرصة بوعزة وعرصة كسوس.

 شبكات املاء الصالح للشرب، الكهرباء والتطهير السائل وتمكينها من وثيقة تعميريةتأهيل عرصة موالي بوعزة بربطها ب. 

   للصناع بودشيش  بجانب مركب سيدي  املتواجد  الفضاء  بين    التقليديين،إدماج  بالتداول  دائما  معرضا  التقليدية  للصناعة  معرضا  ليكون 

 . الصناع التقليديين

 وجعل ساحة جامع لفنا في صلب مشروع تصميم التهيئة. ترميم الفنادق واملآثر والحدائق التاريخية 
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 وتشمل:املالحظات واملقرتحات املضمنة يف تقرير اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة 
 

 :مالحظات ومقرتحات اللجنة 

 المالحظات والمقترحات الشكلية:
 

بإعداده    املجهود  تثمين • املكلفة  املصالح  مختلف  بين  والتنسيق  التشخيص  على مستوى  يشوبها  ما  برغم  التهيئة  تصميم  وثيقة  إعداد  في  املبذول 

 الش يء الذي انعكس على الوثيقة املعروضة للنقاش. 

اقعي شامل لوضعية املدينة • العتيقة نظرا ملعايشتها اليومية   اعتبار املصالح املختصة بمقاطعة مراكش املدينة هي األقدر على تقديم تشخيص و

 للمشاكل التي يتم التخب  فيها. 

اقع العمراني، الديمغرافي والوضع السوسيو •  اقتصادي للساكنة. -اإلشارة إلى غياب نتائج الدراسة املنجزة حول تصميم التهيئة بخصوص الو

 جودة الوثيقة ونتائج الدراسة املنجزة بخصوصها.  مليار سنتيم على 2مليار إلى  6تأثير خفض ميزانية إعداد تصميم التهيئة من  •

 عدم اعتماد البعدين االجتماعي والرياض ي في إعداد وثيقة تصميم التهيئة.  •

 عدم اعتماد التنطيق التشاوري مع كافة األطراف املتدخلة كمقاربة منهجية في إعداد وثيقة تصميم التهيئة.  •

مر  • حجم  في  ملدينة  الحضاري  البعد  استحضار  تراعي  ضرورة  شمولية  مقاربة  اعتماد  خالل  من  العتيقة  للمدينة  التهيئة  تصميم  إنجاز  في  اكش 

 الجوانب الثقافية، التراثية واالجتماعية. 

افية.   •  ضرورة تأقلم تصميم التهيئة مع البنية الهرمية للسكان باملدينة العتيقة وحركية كثافتها الديمغر

 

 المالحظات والمقترحات الموضوعاتية: 
 

  اإلطارشكالية البناء العشوائي بمحاذاة السور التاريخي للمدينة الحمراء مع التساؤل عن إمكانية تنفيذ مسطرة نزع امللكية في هذا طرح إ  . 

   األنطاكي  املطالبة بدمج بعض العقارات غير املستغلة ضمن الوعاء العقاري للجماعة كاملؤسسات التعليمية الشاغرة والجزء الشاغر من مستشفى

 بغية استثمارها تنمويا. 

  .اإلشارة إلى استغالل بعض العقارات الجماعية بدون حق كحديقة سيدي جابر على سبيل املثال 

  مل دينة  طرح معضلة علو بعض املباني املحتضنة ملقاهي ومطاعم بمدار ساحة جامع الفنا مما يؤثر سلبا على الجمالية والرونق املعماري والسياحي 

 مراكش. 

  .اقف السيارات بالشكل املطلوب  تسجيل إشكال عدم تهيئة بعض مو

 ار رؤية  املطالبة بإنجاز دراسة عقارية مفصلة للمدينة العتيقة وتحيين خارطة العقار بمراكش بما فيه امللك الخاص الجماعي بغية استغالله في إط

 تنموية.

 لفيالت، منطقة البنايات التاريخية، أحياء حديثة...(غياب دراسة تصنيفية لطبيعة البناء حسب نوعية العقار )منطقة ا 

 "التساؤل حول مآل ملفات عقارية ال زالت محل نزاع كملف "كاراج بناني 

  .التفكير في توسعة موقف عرصة املعاش من خالل استغالل املساحة املتواجدة بجانب مقر الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء 

 لعقارات الجماعية املكتراة منذ سنوات بمقابل هزيل. التفكير في تفويت بعض ا 

 ها  اإلشادة بالوثيقة املعدة من طرف قسم التعمير والتهيئة الحضرية بالجماعة بحكم إحصائها للصعوبات واالختالالت، مع تسجيل ضرورة اقتراح

 للحلول والتوقعات. 

  ثقافي للمدينة. -اث أركيولوجيضرورة الحفاظ على نظام الري التقليدي بمحي  مدينة مراكش ألنه تر 

 ورونا. بلورة رؤية لتدبير املخاطر واستشراف منهجية استباقية لتجاوز آثارها االقتصادية واالجتماعية وهو الدرس األساس ي املستفاد من جائحة ك 
 

ة ومقاطعة مراكش املدينة ومكتب  وتأسيسا على ما سبق، ابدت اللجنة مقترحها بضرورة تكوين لجنة مشتركة تضم قسم التعمير لكل من الجماع

 الدراسات والوكالة الحضرية لتعميق البحث وإدخال اإلضافات املمكنة وتحديد امليزانية املتوقعة لتنزيل تصميم التهيئة على أرض الواقع.
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 مالحظات ومقرتحات املصاحل االدارية اجلماعية: 
 

 األسوار. تحديد ضوابط التهيئة الخاصة بمنطقة حماية  -27

 إعادة النظر فيما يخص منطقة االرتفاقات داخل اإلسوار.  -28

 إعادة النظر في املنطقة الخاصة بحماية الكتبية أو إعداد ضابط خاص بها. -29

 توفير فضاء مخصص إلقامة متحف ديوان الكتبية.  -30

 ( وذلك لتعديه على محطة للبنزين. PS35إعادة النظر في تنطيق املوقف ) -31

 تفاقات املتعلقة باملقابر القائمة. إعادة النظر في االر  -32

 . ZHHإعادة النظر في إلزامية بناء الجدران الخارجية بوسائل تقليدية وذلك في املنطقة  -33

 (.PS39إعادة النظر في تحديد موقف السيارات ) -34

 إدماج املشاريع التي تدخل في نطاق اتفاقيات تثمين املدينة العتيقة والحاضرة املتجددة ملدينة مراكش. -35

 ( )سوق باب الخميس(. V.C.4إعادة النظر في تنطيق ) -36

 ( )ممرات الراجلين( V.C.5إعادة النظر في تنطيق ) -37

 .MED   CLUBإعادة النظر في تنطيق  -38

 إعادة النظر في منع اعتماد الطابق تحت األرض ي.  -39

 حذف جزء من فندق شمس الذي يتعدى على الصك العقاري الخاص بالجماعة. -40

 . ZHTو    ZHHد الدنيا للبهو بالنسبة للمنطقة إعادة النظر في األبعا -41

 تحسين كتابة أسماء الشوارع بالتصاميم. -42

باملنطقة االجتماعية اال -43 البنايات  في علو  النظر  )القطاعإعادة  بعين2قتصادية  من    ( مع األخذ  واملكونة  املرخصة  للمشاريع  االعتبار 

 كعلو(.  m8.5سفلي وطابق أول )

 .1ضمن القطاع m8.5ي يتجاوز علوها إدماج البنايات القائمة والت -44

 اعتماد الطابع التجاري على مستوى جانبي زنقة الفخارة.  -45

 .P43( باملرفق PS16-PS15-PS14( و )VE11-VE10-VE9ادماج ) -46

 .  VEبحديقة عرصة موالي عبد السالم واستبداله ب  NAحذف تنطيق  -47

 تواجد قرب دار البارود.تحديد الغرض املخصص للمرفق الجماعي )املكتب الصحي سابقا( وامل -48
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 إطاريف  31/03/2022املالحظات واملقرتحات موضوع مقرر جملس مقاطعة مراكش املدينة املتخذ خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 
 املتعلق باجلماعات: 113.14تنظيمي من القانون ال 235مسطرة ابداء الرأي طبقا للمادة 
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 مالحظة. 42مسطرة البحث العلين، والبالغة  إطارمالحظات العموم يف 
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 )رئيس الجلسة( النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش السيد عبد هللا الفجالي

النقط  حول  التداول  اتمامنا  الجلسة،  املدرجة،    ةبعد  رفع  السيدوقبل  من  نص  نائبة    ةأطلب  تالوة  املجلس  البرقية كاتب 

 املرفوعة إلى السدة العالية باهلل امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. 
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 )رئيس الجلسة( النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش السيد عبد هللا الفجالي

عمالة  عامل  الوالي  السيد  ممثل  السيد  شكر  الختام  في  اود  هاته،  االستثنائية  دورتنا  اشغال  مداوالت  أنهينا  قد  نكون  وبه 

بالوالية   املحلية  الجماعات  قسم  ورئيس  ملراكش  مراكش  الحضرية  الوكالة  مواكبتهم  وممثل  على  الجماعي  املجلس  أعضاء  وكافة 

 سادة اطر الجماعة. وتدخالتهم القيمة، كما أقدم شكري لل

 . عشية  الثالثةورفعت الجلسة والدورة ككل وكانت الساعة تشير الى 

 

 

 

 


