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 2013دورة اسثنابٌة                                 مجلس الجماعً لمدٌنة مراكشال

 علنٌةجلسة                         

 

 2013ربدجن لشهر االستثنائية محضر الدورة

 جلسة فريدة
  
الموجهة للسادة األعضاء لحضور أشؽال  2013شتنبر  23بتارٌخ  27801بنـاء على الدعوة رقم  

ٌوم فرٌدة بجلسة  2013 شتنبراالستثنابٌة دورته  أشؽالالمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  عقدالدورة، 
بقاعة الجلسات الرسمٌة للمجلس الجماعً  عشٌةوعشرون دقٌقة  الثالثةعلى الساعة  2013شتنبر  27 الجمعة

بشارع محمد السادس تحت رباسة السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة 
ممثـال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة  سلٌم مرزاق ربٌس المنطقة الحضرٌة المنارةمراكش وبمحضر السٌد 

. المحلٌة بالوالٌـة  ربٌس قسم الجماعات المذكور الموطاعًوالسٌد 
:     حضـر من  اطـر الجماعة الحضرٌة لمراكش بصفة استشارٌة الســادة -

الكاتب العام للجماعة الحضرٌة : عبد اللطٌؾ اشلؾ   
المجلس  أعمالربٌس قسم   :    محمد المحٌر                 

ربٌس قسم البٌبة وتؤهٌل السكن الؽٌر الالبق : عبد الؽنً اوشـن    
ربٌس قسم الممتلكات الجماعٌة  : هشام بلحوتً    

ربٌس قسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري    
ربٌس قسم الشباب ، الثقافة، الرٌاضة والتربٌة : الحسٌن الزواق     

ربٌس قسم المرافق العمومٌة المحلٌة الكبرى : عبد االله الروحانً    
لتقنً ربٌس القسم ا: ي الطٌب اسنٌنح    

ربٌس قسم الموارد البشرٌة : محمد بنٌطو    
ربٌس قسم تنظٌم أشؽال اللجن : سعٌد الكرس    

 عن قسم اعمال المجلس: سعٌدة اوحمٌدي    
عن قسم أعمال المجلس : رشٌد بوزٌتً    

 

 96:          العدد القانونً الذي ٌتكون منه المجلس الجماعً   -

 96:           مهامهــم عـدد األعضـاء المزاولٌـن  -

 69:           عـدد األعضــاء الحاضرٌـــن  -

 

رئٌسة المجلـس الجماعـً لمدٌنة مراكش : فاطمة الزهراء المنصوري   
الجماعً  النائب الرابع لرئٌسة المجلس:   عبد اللطٌف ابدوح 

الجماعً  النائب الخامس لرئٌسة المجلس: عبد المجٌد الدمناتً    
الجماعً  النائب السادس لرئٌسة المجلس:   حمٌد الشهوانً     

الجماعً  النائب السابع لرئٌسة المجلس: عبد العزٌز مروان     
الجماعً  النائب الثامن لرئٌسة المجلس: المحجوب رفوش   

الجماعً  النائب التاسع لرئٌسة المجلس: عبد العزٌز بوسعٌد     
الجماعً  العاشرة لرئٌسة المجلسالنائبة : حٌاة المشفـوع     
كاتــب المجلـــس :    محمد نكٌل                  

نائـب كاتب المجلـس :     احمد انوس  
عضو المجلس الجماعً :   محمد بنلعروسً   
" " :     محمد شٌحة        



" " : باقــة    محمد 
"       "  :        مصطفى الشهوانً  

"       " :    نجٌب رفوش  
"       " : خالد اجدٌري    

" "  :احمد بن سافـً   
" " :   عبد الصادق بٌطاري   

" " : المصطفى الوجدانً   
" " : خالد الفتاوي    

" " : عواطف البردعً   
" " : صباح المنصوري      
" " : عبد الرزاق جبور     

" " : عمـر بنٌطـو   
 "" : عبد المجٌد اٌت القاضً  

" " : احمد ربٌعً    
" " : عبد الرزاق نصوح       

" " : احمد محفـوظ   
" " : عبد هللا االمكاري   

" " : محمد العربً بلقاٌد   
" " :  عبد العزٌز لحوٌدق   

" " :  سفٌان بنخالتً   
" " : رشٌد عزٌزي العلوي   

" " : خالد بـالدي     
" " :   لحسن حبٌبو  

" " : عبد العزٌز الباز   
" " : عبد السالم سً كوري  

" " : محمد عبـدون   
" " : محمد بنشقرون   

" " : عبد الرحٌم الهواري   
" " : محمد لكبار    

" " : محمد العبدونً خٌاري  
" " : محمد الحبٌب البردعً  
" " : محمد توفٌق المجدوبً  

" " :   احمد الصلحً 
" " : عبد الرحٌم دٌـم    
" " : لدٌن هباح   نور ا   

" " : محمد اٌت بوٌدو   
" " : زكٌة المرٌنً    
" " :   حبٌبة الكرشال  

" " : الحاج    اٌتعلً 
" " : محمد غربال    

" " : محمد المعطاوي   
" " : جمال اٌت محماد   

" " :   عبد الصمد الهنٌدي   
" " : سً محمد دابً      



" " : عبد اللطٌف عطارد   
" " : محمد لسٌقً        

" " : خالد بكوش    
" " : الحسٌن نوار    

" " :  ي ادرٌس اوركٌم     
" " : عبد الجلٌل الشلٌخً   

" " : احمد براضـً   
" " : فنٌـدة حرفانً   
" " : ثورٌة بوعباد    

" " : ي الحسن المنادي   
" " : محمد بوغربال   

" " : جمال الدٌن العكرود   
" " : الغنً طوالب    عبد

 
 

عضـوا   01:   رعـــــدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــــــذ-

 
" "   :     احمد خلٌل بوستة     

عضـوا     26:        رعــــــدد  األعضاء الغائبيــن بـدون عــــذ           -

 
النائب األول لرئٌـسة المجلس : عبد العزٌز البنٌن     
النائب الثانً لرئٌسة المجلس الجماعً : عدنان بن عبد هللا     
النائب الثالث لرئٌسة المجلس الجماعً : محمد الحـر            
عضو المجلس الجماعً : احمد المتصدق     
" " :  احماد اطرحً    

" " :  عمر الجزولً   
" " : احمد بنـا     

" " :   محمد شحموط  
" " :   ٌونس بنسلٌمان    

" " : محمد تائـب    
" " : ابراهٌم الدباح    
" " : حمٌد نرجس    
" " : سمٌرة بنفضٌل   

" " :   نور الدٌن كوٌحً 
" " : عبد هللا رفوش   

" " : عبد العالً حكشً   
" " : محمد المنبهً   

" " : محمد السركوتً   
 

" " : محمد الحٌداوي     
" " : عبد الجلٌل بنسعود    
" " :   عبد الكرٌم لمشوم    
" " : حمٌد بن كرٌن    

" "    : مٌلودة حازب   



" " :   جمال برادة العزٌزي  
" " : امال النمٌلً      

" " : عبد الرحمان اشتٌا   
 
 

 
 ال أحــــد:  عــــدد األعضـــــاء الشاؼــــرة مناصبهـــــــم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً
 

 ن الرحٌمـم هللا الرحمـبس



 المحترم  ةـد ممثل السلطة المحلًـالسً

 السٌدات األعضاء المحترمٌنوالسادة 

 إلدارةار أط والسٌدات ادة ـالس

 المـادة ممثلً وسابل اإلعـالس

 مــور الكريــأٌها الحض

 
أطلب من السٌد محمد نكٌل كاتب المجلس   2013أن نفتتح هذه الدورة االستثنابٌة لشهر شتنبر  قبل 

التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسٌدات األعضاء الحاضرٌن بالقاعة للتؤكد من توفر النصاب القانونً 

 .لهذه  الجلسة

الدورة أعلن رسمٌا عن افتتاح هذه  ،، والتؤكد من توفر النصاب القانونًإجراء عملٌة المناداةبعد  

 :الواردة فً جدول أعمالها وهً على الشكل التالً  ٌة لدراسة النقطاالستثنائ

 

 : االولــىنقطـــة ال

 .الدراسة والموافقة على كناش التحمالت المتعلق بالتدبٌر المفوض لقطاع النظافة وجمع النفاٌات 

 

 : النقطــة الثانٌـــة

بالطرق العمومية الموافقة على قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإزالة أشجار النخيل 

 .والمشكلة خطرا على مستعمليها

  

 :النقطــة الثالثــة

الموافقة على تغيير مكان سوق السمك بالجملة من موقعه الحالي بشارع عبدهللا بن 

ياسين جوار المجزرة البلدية إلى موقعه الجديد بطريق كماسة المحاميد 

 

 

 

 

 ربٌسة المجلس الجماعًالسٌدة 

للتدخل فً  األعضاءقبل أن نبدأ فً مناقشة جدول أعمال هذه الدورة االستثنابٌة الباب مفتوح للسادة والسٌدات  

 " .علما اإلحاطة" مسطرة  إطار

 



 (علما اإلحاطة)  السٌد عبد الرزاق نصوح

كلمة فً حق المجلس، وباعتبار أننً أنتمً لألؼلبٌة ب أفادتقرأنا فً الجرابد مإخرا بؤن السٌدة العمدة  

 الحقٌقٌة، أرٌد معرفة هل قٌلت هذه الكلمة أم ال ؟ 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

ننً لم لقد قٌل كالم كثٌر فً الجرابد، لذلك أطلب من السٌد عبد الرزاق نصوح أن ٌحدد ما ٌقصده بالضبط، أل 

أرٌد أن أإكد علٌه هو  أننً هنا إلٌجاد حلول لمشاكل للمواطنٌن ولٌس البحث ما  و، أقل أي شًء فً حق المجلس

 .المشاكلعن  

 

 السٌد عبد الرزاق نصوح

ة ألن األمر ٌمس ، لذلك أرٌد معرفة الحقٌق"أمٌٌن" و  " شمكارة" قٌل أن السٌدة الربٌسة وصفتنا بؤننا  

 .سمعتنا أمام المواطنٌن 

 

 ربٌسة المجلس الجماعً   السٌدة

 .أخاؾ هللا واحترم القانون الذي اعتبره  هو الرابطة بٌنً وبٌنك فانا ٌختبإون، الذٌن  األشخاصلست من  

 . أن أجٌب أواللكن بعد   اإلجابةاللجنة سٌتولى ، والسٌد ربٌس "شمكار " بالجرٌدة هً كلمة  ان الكلمة التً وردت

ل جنة المرافق العمومٌة وافتتحت الجلسة وكانت هناك نقطة أساسٌة فً جدوبلفكل ما فً األمر أننً التحقت  

لً كمراكشٌة وكربٌسة  ةؼٌر مشرؾكانت داخل اللجنة  األجواء ؼٌر أن، األعمال وقدمت عرضا فً الموضوع

ت األجواء من طرؾ  مجموعة من أن هدئ، وبعد تن هناك ؼٌابا للشروط الضرورٌة واالخالقٌةوكامرأة، حٌث 

زود ان نأن الصعب هو " نا على ٌقٌن بؤن األؼلبٌة ستتفق معً وأالعقالء داخل المجلس مشكورٌن قلت كلمة 

 .ذلك تثبتوهناك محاضر " كٌعرؾ لٌه  كلشً ، أما التشمكٌرضا باألفكار والحلولبعضنا بع

تسعفه الظروؾ لاللتحاق بالمدرسة لذلك ال ٌعرؾ فهو بالنسبة لً رجل طٌب لم " األمً" أما فٌما ٌخص  

، ى العموم فكلنا عقالء وعلماء وكلنا أمٌٌنالقراءة وال الكتابة وهذا موضوع تشرؾ علٌه وزارة مختصة، وعل

 .فهناك مٌادٌن كثٌرة أعتبر نفسً فٌها أمٌة كما أن هناك مٌادٌن أنا خبٌرة فٌها

 

 السٌد عبد الرزاق نصوح

، لكننً أٌضا أحب الوضوح وأردت أن أسمع لتسٌٌرهلس ولٌس لدي ما أقوله بالنسبة أحترم المج إننً 

 .التوضٌح مباشرة من السٌدة الربٌسة

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً 



أرٌد التؤكٌد على احترامً الكامل للمجلس ألنه أوال مبنً على الشرعٌة وعدم احترامً له ٌعنً عدم احترام  

انتخبته، وثانٌا احترمه من خالل المجهود الٌومً الذي أبذله بالمجان لفابدة ساكنة المدٌنة وهو عمل الساكنة التً 

، اش العالً التً تعرفه هذه القاعةأقوم به بنزاهة ومصداقٌة وثالثا أحترم المجلس من خالل المواضٌع المهمة والنق

 .ة تمثل الساكنةوأتمنى من الجمٌع أن ٌحترم هذه المإسسة ألنها مإسسة دستوري

 .هـنمر لجدول أعمال دورتنا هات واآلن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االولــىنقطـــة ال

 .الدراسة والموافقة على كناش التحمالت المتعلق بالتدبٌر المفوض لقطاع النظافة وجمع النفاٌات 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً



 أعدتهمومٌة لتالوة نص التقرٌر الذي اللجنة المكلفة بالمرافق  العأعطً الكلمة للسٌد احمد انوس نابب ربٌسة  

 .اللجنة بخصوص هذه النقطة

 

 السٌد احمد انوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،اٌغ١ـذح سئ١غخ اٌّجٍظ اٌجّبػٟ

 ،اٌغ١ـذ ِّثً اٌغٍطخ اٌّح١ٍخ

 ،اٌغ١ـذ ِّثـً اٌٛال٠ـخ

 ،اٌغـبدح األػعـبء

 ،اٌغـبدح األغـش

 ،اٌحعٛس اٌىشاَ ا٠ٙب
 

إٕٔب ا١ٌَٛ ٔؼ١ؼ ٌحظخ ربس٠خ١خ فٟ ػّش أزذاة ٘زا اٌّجٍظ، ٌحظخ اعزٛججذ 

ِٕب اٌزٛلف ٌٕزأًِ ثصذق ٚػمال١ٔخ رذث١ش إحذٜ أُ٘ اٌّشافك اٌح٠ٛ١خ ػٍٝ ِغزٜٛ 

 .ِذ٠ٕخ ِشاوؼ ٠ٚزؼٍك األِش ثّشفك إٌظبفخ ٚجّغ إٌفب٠بد



ثحٛي هللا ثٗ إْ رٕظ١ُ ٘زا اٌّشفك ثٛاعطخ وٕبػ رحّالد جذ٠ذ ع١زُ اٌؼًّ 

، رطٍت ِٓ اٌٍجٕخ ػّال دؤٚثب 2014اٌحبٌٟ فٟ ِبسط اٌزذث١ش ػمذ اثزذاء ِٓ أزٙبء 

ٌؼذ٠ذ ِٓ يٌُ ٠ىٓ ١ٌٚذ ٘زٖ اٌذٚسح ٌٚىٓ ِٓ اٌذٚسح اٌغبثمخ رطشلذ ِٓ خالٌٗ 

رم١١ُ اٌزجشثخ اٌحب١ٌخ اٌزٟ ٔؼ١ؾٙب ٚرؾخ١ص اٌّشفك ِغ اعزؾشاف ناٌّحطبد  

 .آ١ٌبد اٌزذث١ش اٌّغزمج١ٍخ

اعزمش سأٞ اٌٍجٕخ ػٍٝ آ١ٌخ اٌزذث١ش اٌّفٛض ػٓ غش٠ك وٕبػ اٌزحّالد ٚلذ 

 .٠عجػ ِخزٍف اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجّبػخ ٚاٌّفٛض إ١ٌٗ

ِؾشٚع وٕبػ اٌزحّالد آخزح ِٚٛظٛػ١خ ٚثبٌفؼً رذاسعذ اٌٍجٕخ ثإعٙبة 

ثؼ١ٓ االػزجبس ِمزشحبد ِىزت اٌذساعبد ِٚجٍظ ِمبغؼخ إٌّبسح ٚوزا ِمزشحبد 

ِمبسثخ رؾبسو١خ رؾبٚس٠خ ِٕذِجخ ِّب  إغبس٠خ فٟ اٌّٛظٛع ٚرٌه فٟ ا١ٌٙئبد إٌمبة

ثبألعبط ِصٍحخ اٌغبوٕخ ػجش  حأفشص ٚث١مخ ِشجؼ١خ ٠زحىُ ف١ٙب ثؼذ اٌّصٍحخ اٌؼبَ

فشض آ١ٌبد أداء خذِبد فٟ اٌّغزٜٛ ِٓ غشف اٌّفٛض إ١ٌٗ ٌعّبْ ػٕصش 

 .اٌجٛدح

اٌجؾش٠خ ٚفٟ ٘زا اإلغبس، رطشلذ اٌٍجٕخ ٌٕظبَ اٌحصص، ٚاٌٛعبئً 

ٚاٌٍٛجغز١ى١خ ٌٍّفٛض إ١ٌٗ، إؽشان اٌّمبغؼبد، رم٠ٛخ آ١ٌبد اٌّشالجخ ٚثؾىً 

د اٌزٛاصً حذاثٟ، رم٠ٛخ ٔظبَ اٌجضاءاد ٌشدع اٌّفٛض إ١ٌٗ، فشض ثؼط آ١ٌب

 . ِغ إػطبء أ١ّ٘خ ٌٍجؼذ االجزّبػٟ ٌٍؼب١ٍِٓ  اٌذاخٍٟ أٚ ِغ اٌّٛاغٓ

حعٛس٘ب ٚوزا اٌغبدح  ٚثٙزٖ إٌّبعجخ، أٚد أْ أؽىش اٌغ١ذح اٌشئ١غخ ػٍٝ

األػعبء اٌز٠ٓ حعشٚا ألؽغبي اٌٍجٕخ ٚٚاوجٛا اجزّبػبرٙب ِٕز ا١ٌَٛ األٚي إظبفخ 

ثإؽشاف ِٓ اٌغ١ذ ٔبئت اٌشئ١غخ فٟ رذث١ش ٌُٙ ثىفبءرُٙ إٌٝ اٌغبدح األغش ِؼزشفب 

 .اٌّشفك

ٚأظغ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ رمش٠ش اٌٍجٕخ ٌثالس جٍغبد ٠زعّٓ ِخزٍف اٌزؼذ٠الد 

 ٌّٚجٍغىُ اٌّٛلش ٚاعغ إٌظش ٌٛثبئكياٌّمزشحخ إظبفخ إٌٝ ٍِف وبًِ 
 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً 

 .االن أعطً الكلمة للسٌد عبد اللطٌؾ أبدوح باعتباره  النابب المفوض  له فً القطاع 

 

 أبدوحالسٌد عبد اللطٌؾ 

فً البداٌة أشكر السادة والسٌدات االعضاء المحترمٌن على اهتمامهم الكبٌر بهذا الموضوع وكذا على  

االقتراحات القٌمة التً تقدموا بها إلؼناء هذا المشروع كما أشكر أعضاء المكتب على المجهودات الجبارة التً 

 .أطر االدارةالشكر موصول كذلك للسادة وقاموا بها إلؼناء هذا المشروع 



أما بالنسبة للسٌاق التً جاء فٌه هذا الموضوع ، فٌمكن التؤكٌد بؤن هذا المشروع لم ٌكن ولٌد اجتهادات فردٌة  

 : متناثرة بل جاء بعد عمل مهم مر من عدة مراحل وهً على الشكل التالً

 

 :على العناصر التالٌةمن خالل االعتماد  المعروض امامكم تمت دراسة كناش التحمالت: المرحلة األولى

 

، وذلك من خالل الشركات المتواجدة حالٌا التشاور مع النقابات العمالٌة الممثلة داخل هذه -1

تها  واالجتماع معها للوقوؾ على تصورها بخصوص هذا الموضوع والملؾ المعروض لمراس

 .سالت اعلى أنظار السادة والسٌدات األعضاء ٌضم هذه المر

ات الحالٌة فً اطار التتبع، حٌث أن كناش التحمالت ٌقضً بؤن تجتمع تم عقد جلسة مع الشرك -2

 .لجنة كل ستة أشهر لدراسة المشاكل التً تعانً منها هذه الشركات لكً تتوضح لدٌنا الرإٌة

، حٌث قام السٌد ن مؽربٌة أخرى لتنظٌم هذا القطاعتها مددراسة كنانٌش التحمالت التً وضع -3

مشكورٌن باالتصال بهذه المدن وحصلنا على نسخ من دفاتر  الكاتب العام والقسم المختص

 .التحمالت 

ي تقدم بها السادة كل المالحظات الت على العمل مع قسم اعمال المجلس من أجل الوقوؾ -4

 .تصنٌفهاووالسٌدات األعضاء المحترمٌن خالل دورات المجلس 

مجالس المقاطعات خالل  عضاءأ األخذ بعٌن االعتبار المالحظات التً تقدم بها السادة والسٌدات -5

 .دورات هذه المجالس

 .االطالع على ملؾ الشكاٌات المتعلق بمرفق النظافة -6

 

 .لمجلس مدٌنة مراكشقٌٌم واقعً لهذه التجربة االولى وبناء على ما سبق، توصلنا الى ت

 

وبعد ذلك عرض هذا المشروع دفتر الحالً الحٌث عملنا على تنقٌح " المشروع االولى " اعداد  :الثانٌة المرحلة 

المشروع من جمٌع جوانبه ووضع األعمدة امال ودرسنا هذا االولً على المكتب المسٌر وخصصنا له ٌوما ك

الحقٌقٌة المكونة لدفتر التحمالت وهً أعمدة ومحاور البد وأن ٌكون لدٌنا رأي حولها ألنها بعٌدة عن التقنٌة 

على سبٌل المثال عدد الشركات التً ٌمكن اللجوء الٌها باستحضار المجال الجؽرافً  ةاالستراتٌجًوقرٌب جدا من 

" 9المحامٌد " وكذا " أبواب مراكش" واالحتجاجات التً همت هذا الموضوع مثال فً مشروع الضحى بمنطقة 

ربع سنوات ساكنة خالل االبناٌات اخرى ستضم  لوثابق التعمٌر حٌث سٌتم إضافةوكذا التوسع المرتقب وفقا 

، لذلك فكل هذه العناصر حاول المكتب المسٌر تدارسها مع أطر االدارة لقراءة المشروع األولً ثم بعد ذلك المقبلة

والتعدٌالت التً اعتبرناها  أساسٌة ٌجب إدخالها لهذا المشروع األولً،  تتمت دراسة كل هذه  األفكار واالقتراحا

جمٌع أطر الجماعة كل حسب اختصاصاته المالٌة والبٌبٌة والتخطٌط حٌث عمل السٌد الكاتب العام على جمع 



النقاش ثم بعد ذلك أرجع الموضوع الى اللجنة اذ تم تعمٌق وؼٌرها حٌن عرض  هذا المشروع االولً علٌهم 

 .المختصة األولٌة

 

ض  بقرار من إعداد مسودة مشروع كناش التحمالت الذي نرٌد عرضه على المجلس حٌث عر:  المرحلة الثالثة 

المكتب على لجنة المرافق العمومٌة التً توصلت بهذا المشروع وتمت دراسته فً أربع اجتماعات ولٌس فقط ثالث 

اجتماعات كما سبق وأن ذكر السٌد  نابب ربٌسة لجنة المرافق فاالجتماع األول تدارس هذه النقطة وقد اقتضى 

لبٌاتها حٌث كان النقاش عاما تجربة بإكراهاتها واٌجابٌاتها وسالسادة أعضاء اللجنة ضرورة اجراء تقٌٌم أولً لل

ناك أجوبة من طرؾ أطر الجماعة لكن لم ٌتم اتخاذ أٌة ضاء مجموعة من التساإالت وكانت هح السادة األعوطر

رة قرارات فً هذا االجتماع، ثم بعد ذلك أقرت اللجنة ضرورة دراسة هذا المشروع فصال بفصل بندا ببند وفقرة بفق

وهو ما تم بالفعل وبذل مجهود كبٌر وأبان السادة األعضاء عن صبرهم وتقدمهم بالعدٌد من المالحظات واألفكار 

التعدٌالت التً توافق علٌها اللجنة ٌجب وكان النقاش مثمرا وجٌدا جدا أؼنى هذا المشروع وطلبنا أن جمٌع 

رم للموافقة أو لالعتراض  علٌه، وهذه التعدٌالت اعتبارها تعدٌال نحن ملزمون به وسنقدمه الى المجلس المحت

هً موضوع تقرٌر وزع على السادة والسٌدات األعضاء، وبالتالً إذا صادق المجلس على هذه  تواالقتراحا

المالحظات ستتم إضافتها كما ورد حرفٌا الى مشروع كناش التحمالت دون اجتهاد من احد، فهناك مالحظات تهم 

 .صٌاؼة بحذؾ أو اضافة كلمة معٌنةبالجانب المالً وتلك الخاصة بال التدبٌر وأخرى تتعلق

بالنسبة للسادة األعضاء المنتمٌن لمقاطعة المنارة فقد قدموا مالحظات مكتوبة وقاموا بمراسلتنا وقد عرضت  

الموضوع ، كذلك واعتبارا ألهمٌة هذا األفكار التً تقدمت بها المقاطعةكلها على أنظار اللجنة وتبنت أؼلب 

والذي ٌحظى بؤولوٌة  السادة والسٌدات األعضاء المحترمٌن نظرا الرتباطه بمرفق جد مهم وحساس  ياالستراتٌج

وهو موضوع النظافة باإلضافة الى  أن مدٌنة مراكش هً مدٌنة سٌاحٌة وذات أهمٌة على الصعٌد الوطنً، لذلك 

لعربٌة احتراما للدستور الذي نص  على أن اللؽة العربٌة قمنا باعتماد مترجم تولى ترجمة كل ما كتب الى اللؽة ا

المجهود الجبار الذي بذلته بخصوص هذا الموضوع حٌث  ا نشكر السٌدة الربٌسة علىهً لؽة رسمٌة للبالد، أٌض

سنا هذا المشروع ارتم االتصال بمكتب دراسات مشهود له بالكفاءة التقنٌة والقانونٌة واالدارٌة حٌث حضر معنا وتد

كل ما ٌتعلق بالدورٌات والقانون والصٌاؼة، حٌث تم وخصوصا الجانب القانونً من خالل من جمٌع جوانبه 

 لكاتب العام للجماعة وكذا األطر المختصة والمسإولة عن هذا القطاعٌوم كامل وبحضور السٌد ااع معه فً االجتم

ة والسٌدات األعضاء المحترمٌن وهو الٌوم قٌح المشروع وخرجنا بالنسخة المعروضة على أنظار السادوقد تم تن

حاضر معنا بطلب من السٌدة الربٌسة وذلك حتى ٌتمكن من االستماع الى المالحظات حتى نتجنب كل ؼموض  من  

 .شؤنه أن ٌخضع للتؤوٌل وذلك من أجل ضبط المصطلحات وكذا الصٌاؼة

 انة ما اذا كانت هناك نقط لم ٌتم البث فٌهلقد طلبت السٌدة الربٌسة من السٌد احمد انوس نابب ربٌسة اللج 

 :بخصوص  هذا الموضوع، وأقول أن هناك  نقطتٌن فً هذا الصدد 

 



ٌتم وضعها فً  أألتربةهناك بعض  ، والواقع  أن ٌات المنزلٌة والنفاٌات المماثلةتهم موضوع النفا:  األولىالنقطة 

جمعها أم ال ؟ كذلك هناك الشارع ، وبالتالً السإال هو هل ٌجب ادخاله فً اطار النفاٌات التً ٌجب على الشركة 

أتحدث ال  وأنا هنا شارع وتتحول  الى أزبال،ة بالنباتات حٌث أن هناك أشخاص ٌضعونها فً الالنفاٌات  المرتبط

، حٌث فاٌات، وإنما أتحدث عن المواطنٌنفهً مسإولة عن تنظٌؾ هذه النجال عن الشركات  التً تعمل فً هذا الم

ن يالمعنً هلوالسإال هو من سٌقوم بجمع هذه النفاٌات  ،هناك مناطق معٌنة تعرؾ انتشار هذا النوع من األزبال

 باألمر أو السلطة المحلٌة أم الجماعة؟

 

، حٌث اجتمعنا معهم فً اجتماع أول بمجموعة من المطالب الذٌن تقدمواهم العاملٌن بهذا القطاع ت: الثانٌةالنقطة 

وناقشنا معهم بشكل مطول وطلبت منهم بصفتً نابب للسٌدة الربٌسة فً هذا القطاع مراسلتنا وتحدٌد مطالبهم 

بها والتً ال تشكل فً تقدموا بشكل مكتوب ثم عقدنا اجتماعا ثانٌا حٌث اتفقنا على مجموعة من المطالب التً  

ٌشتؽلون مع البلدٌة ثم التحقوا من بٌنها مثال ما ٌتعلق بالعاملٌن الذٌن كانوا  ،كمكتب أي تعارض  قانونً نظرنا

هإالء مع الشركة نظرا  النسبة لنا كمكتب اعتبرنا أن ٌبق، فبالجماعة أم ال بهذه الشركات هل سٌرجعون الى

، للجنة نفس الموقؾ فً هذا الموضوعولقد اتخذت الالمتٌازات التً ٌتمتعون بها فً اطار العمل مع هذه الشركة 

ووجدنا أن هناك تباٌنا لقد ، لتً حققها العمال  فً هذا القطاعكذلك تم االتفاق على عدم التراجع عن المكتسبات ا

، لذلك ارتؤٌنا أن ٌتمتع جمٌع العمال فً كل من ، وهو وضع ؼٌر صحٌح"بتزرنو" و " تٌكمٌد"الشركتٌن  بٌن

 .نفس االمتٌاز دون تمٌٌز مع الحفاظ على المكتسباتالشركتٌن ب

الخاص  بقطاع النظافة فً مدٌنة بنً مالل تقضً بزٌادة مالت  قدمت وثٌقة مفادها أن كناش التح كذلك 

درهم شهرٌا وهو أمر ال ٌمكننا الحسم فٌه فهناك قانون الشؽل وقوانٌن اخرى ووعدتهم بعرض هذا  300مقدارها 

 .لكً ٌتخذ ما ٌراه مناسبا فً هذا الصدد لس الجماعً الموضوع على المج

 :أسبلة منهجٌة فً البداٌة أربعةلقد طرحنا  

هل نحن كمجلس راضون عن النتابج التً تم تحقٌقها من خالل التدبٌر المفوض لقطاع النظافة؟ مع :  السإال األول

 .هذه  التجربة هً االولىاألخذ بعٌن االعتبار أن 

وكذا رؼبة لدى الحاضرٌن للرفع من  تمن خالل االجتماع العام أن هناك مالحظات وإكراهالقد اتضح لنا  

 .نـودة أحسـمطلوب ج: إال هو ـوبالتالً فالجـــواب على هذا السالجودة، 

 

كم ٌكلفنا هذا القطاع من مٌزانٌة التسٌٌر؟ ووجدنا أن المبلػ هو مهم جدا وبالتالً هل هذا المبلػ  : الثانًالسإال 

 هو معقول أم أنه ٌرهق مٌزانٌة التسٌٌر؟

 



هل المداخٌل المتعلقة بالضرٌبة والخاصة بهذا القطاع هً متوازٌة مع التكالٌؾ؟ وقد خلصنا أن  : الثالثالسإال 

وأن المجلس قدم تضحٌة مبررة فً هذا االطار على اعتبار أن النظافة ال تقدر بثمن باعتبارها " ال " الجواب هو 

 .وجه المدٌنة

 

 .اختٌار المجلس وكلما ازدادت الخدمات ازدادت التكلفة ماذا نرٌد كمجلس ؟ فدفتر التحمالت هو : الرابعالسإال 

سجلنا وجود شركتٌن تتولٌان تدبٌر هذا القطاع، والمجلس لدٌه مشاكل مع احداهما واتخذ  ،فً اطار التقٌٌم 

بهذا الصدد مجموعة من االجراءات تهم تطبٌق الؽرامات، وتقٌٌمنا الشخصً هو أن هذا الشركة هً التً تتخبط 

ألزبال كلما حصلت على فً المشاكل ولٌس الجماعة أو المواطنٌن ألنه وبمنطق بسٌط فكلما جمعت هذه الشركة ا

مستحقاتها، وبالتالً فهذه  الشركة تعانً من خلل فً تدبٌرها، والمكتب والسٌدة الربٌسة لجؤنا الى الوسابل التً 

 .لحد االن بخصوص هذا الموضوعالتً ما ٌزال عملها مستمرا "  لجنة التحكٌم" ٌسمح بها القانون وهً 

أشكركم على ي االطار العام لهذا الموضوع والمجلس الموقر ؾ من خالل كل ما سبق ذكره، فقد حاولت وضع 

 .حسن االستماع والسالم علٌكم ورحمة هللا

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً 

النقاش مفتوح وأقترح أن ٌقتصر فقط على باب ، ترم عن العرض القٌم الذي تقدم بهر السٌد النابب المحـــأشك 

 .فٌهما حتى ٌتمكن المجلس من الحسم بشكل نهابً فً مشروع كناش التحمالتالنقطتٌن التً لم ٌتم الحسم 

 

 السٌد محمد بنشقرون

جٌة العملٌة فً البداٌة أرٌد التنوٌه بالعمل الجٌد الذي قام به المشرفون على هذا الملؾ ال على مستوى المنه 

فدت هذا المرفق حٌث تتبعت عمله واستب، كذلك اؼتنم الفرصة لشكر السٌد المهندس المكلؾ وال على مستوى األطر

 .وسٌفٌد الجماعة منه الكثٌر، لذلك التمس من السٌدة العمدة اعتباره من الخبراء فً هذا المٌدان

موا بمالحظات كذلك أشكر السادة والسٌدات األعضاء بمقاطعة المنارة الذٌن أولوا هذا الملؾ عناٌة خاصة وتقد 

 .نً منها الساكنةالمشاكل التً تعافً محلها وتعكس 

واختلفت مع السٌد المهندس صاحب الدراسة فً نقطة واحدة وهً أننً أعتقد أن  ،لقد تتبعت أشؽال اللجنة 

لهم بالتتبع معلوماتً سٌسمح  السٌدة الربٌسة وكذا المسإولٌن عن هذا الملؾ من  حقهم التوفر على نظام

 .االقتراح بعٌن االعتبارمس من السٌدة العمدة أخذ هذا والمراقبة، لذلك الت

 :هناك نقطتٌــن البد من طرحهما للنقاش 

 

تتعلق بالنفاٌات الصناعٌة، فمشروع كناش التحمالت لم ٌعالج هذا الموضوع والمنطقة الصناعٌة  :النقطة االولى

جمع هذه ، ألن شاحنات الشركة تب على المجلس اٌجاد الحل المناسببسٌدي ؼانم ال نعلم مصٌر نفاٌاتها لذلك ٌج



النفاٌات فً اطار خدمة مإدى عنها وترمٌها بالمطرح العمومً وٌإدي عنها المجلس مرة أخرى وحٌنما طرحنا 

  .هذا الموضوع قٌل لنا أنه من اختصاص مجلس الجهة وهو ما نفاه بعض السادة أعضاء هذا المجلس

 

ومشروع كناش التحمالت لم ٌبٌن الطرٌقة التً  تهم المقابر، فهذه الشركة ستتكلؾ بتنظٌؾ المقابر، : الثانٌةالنقطة 

 .سٌتم بها هذا التنظٌؾ 

االستماع الى السٌد المهندس عبد االاله الروحانً حٌث طرح موضوعا  وفً االخٌر أرٌد التؤكٌد على ضرورة 

بل قوفً المست" حربٌل" ، ألن المطرح العمومً الحالً هو موجود  فً منطقة "ٌةالنقط  الوسٌط" مهما ٌهم 

كٌلو متر ، لذلك تقدم السٌد المهندس باقتراح التمس من  42ب  اال  عد هذا المطرح عن مدٌنة مراكشبيلن سوؾ 

السٌدة العمدة وكذا أعضاء المكتب المسٌر مناقشته واتخاذ القرار المناسب فٌه، فهذه النقط الوسٌطٌة ستمكن من 

 .توفٌر الكثٌر من المشاق على مستوى الشركة

 

 محمد العربً بلقاٌدالسٌد 

قٌل  2006اننا الٌوم بصدد تؤسٌس مرجع  فٌما ٌتعلق بنظافة المدٌنة، فمنذ أن بدأ التدبٌر المفوض فً سنة  

كالم كثٌر بشؤن كناش التحمالت الذي كان تجربة أولى ومعلوم أن التجربة األولى وحتى الثانٌة والثالثة تتسم 

 .عبر البناء المتواصل لمثل هذه المشارٌع  بالنقص والخلل اللذان البد من تجاوزهما

أرٌد الحدٌث عن موضوع معٌن، وهو أن وضعٌة النظافة حالٌا بمدٌنة مراكش هً مزرٌة باعتراؾ الجمٌع،  

فً شركات ال ترٌد القٌام بمجهود اضاوهناك اشكال حقٌقً عجز المجلس وكذا السلطة المحلٌة عن حله كما أن ال

، بحٌث أنه فً انتظار االعالن عن الصفقة واسناد جلس متفرجالكن ٌجب أال ٌبقى المق الزجاجة، للخروج من عن

لس مواكبة هذه المرحلة المهمة لشركة أخرى فإننا أمام وضع ال تحسد علٌه مدٌنة مراكش، لذلك ٌجب على المج

ملها، مع العلم أن هناك المدٌنة مع مراقبة الشركات ودعوتها للقٌام بعأخرى للمساعدة على تنظٌؾ  وأن ٌوفر آلٌات

الؽرامات التً طبقت على هذه الشركات وهناك جهات ال ترٌد تنفٌذ هذه الؽرامات  مما تسبب فً مشكل خالفا ٌهم 

المكتب المسٌر مسإول على نظافة  ان، ذا الموضوع، وبالتالً فهناك أزمةوأصدر مجلس مقاطعة المنارة بٌانا فً ه

 .المدٌنة الى حٌن انتهاء العقدة 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

، والسٌد ش التحمالت، فرسالة النظافة وصلتأطلب من السٌد محمد العربً بلقاٌد التركٌز على موضوع كنا 

بلقاٌد بنفسه سبق أن قال لً ان مدٌنة الرباط وبعض المدن االخرى تعانً  نفس المشكل مع هذه الشركة حٌث 

قد راسلناها عدة حله كما لم تستطع السلطة المحلٌة وال وزارة الداخلٌة حله وأصبح هذا المشكل وطنٌا ولم نستطع  

وندعمهم بجمٌع االلٌات المتوفرة لدٌنا " االنعاش الوطنً" ، وهناك اتفاقٌة تم ابرامها مع مرات فً الموضوع

ولوٌة فً وقت من ومستودع الجماعة لألسؾ ال ٌتوفر على العدد  الكافً من هذه األلٌات، كما أننا أعطٌنا األ



" االنعاش  الوطنً" االوقات للمشاكل االجتماعٌة للساكنة، والٌوم هناك دعم ومواكبة من طرؾ السٌد الوالً و 

، وبالتالً فالمشكل هو ألمر ٌتعلق بقرار وطنً ولٌس محلًؼٌر  متوفرة ألن الكن لألسؾ فان الموارد البشرٌة 

استشاروا مع وزارة الداخلٌة التً لم تجد الحل لهذا  جمٌع العمداءوطنً نجده أٌضا فً مدٌنة الدار البٌضاء و

ال  المشكل نتٌجة لكناش تحمالت سابق تعانً منه، وقد كان نموذجا على المستوى الوطنً من طرؾ وزارة الداخلٌة

واجهها عن هذه الوضعٌة وسن ٌواكب هذا الموضوع، وهو ؼٌر راض ، فالمكتب المسٌرٌمكنننا القٌام بؤكثر من هذا

كناش التحمالت المعروض على أنظاركم وبطلب عروض جدٌدة، لذلك أطلب االلتزام بجدول االعمال وهو بمشروع  

 .مناقشة كناش التحمالت والتقدم بمقترحات لكً تتقدم فً النقاش

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

لماذا لم تصبر السٌدة الربٌسة حتى أكمل مداخلتً، حٌث أجابتنً وقدمت محاضرة فً الموضوع وهو  مال أعل 

 .أمر ؼٌر معقول 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 .جـــدول  األعمــــالارج ــــخ الموضـــوع هــــو 

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

، وع كناش التحمالت ٌتعلق بالنظافةموضوع النظافة ومشرأبدا، فهذا مرتبط بجدول األعمال، فنحن نتكلم عن  

 .بالخوؾ من أن نقول لها أنها مسإولة فهً مسإولةالعمدة ما شعرت السٌدة  وإذا

 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

كان هناك من ٌشعر بالخوؾ فلٌتحمل مسإولٌته، فؤنا  وإذا، من أي أحد اال أقبله" شعوري بالخوؾ" ان كلمة  

 .االحترام فً  الكالم فكما نحترمكم احترموناوأدبر وأسٌر، لذلك التمس ال أخاؾ، وأنا مسإولة وأوقع  

ان السٌد محمد العربً بلقاٌد ٌتحدث عن موضوع النظافة ونحن بصدد الحدٌث  عن مستقبل تدبٌر النظافة  

، أما الواقع فالكل ٌعرفه، ا جلسة خاصة وٌمكن عقد جلسة أخرىفوضعٌة النظافة عقدنا بشؤنهداخل مدٌنة مراكش، 

نا السٌد محمد العربً بلقاٌد وأنا اقش معفهناك شركتٌن أحدهما دون المستوى ألنها أخذت الصفقة بثمن قلٌل وقد ن

 .م فً النقاش وتقدٌم مقترحات تبسٌط الخطاب والتقد لألخرٌنلست بصدد تقدٌم محاضرة وانما أحاول احتراما 

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .دة  الربٌسةأسحـب كلمتً، احتجاجـا على ما قالته السً 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً



 .د هـذا من حقك السٌد محمد العربً بلقاي 

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .الى تالمٌذ، ونحن لسنا بتالمٌذ  إرجاعناان السٌدة الربٌسة ترٌد  

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً 

 .داـدا ، أبـأب 

 

 السٌد أحمد محفوظ 

المنحى أشكر السادة أعضاء اللجنة وكذا السٌد   نة هً التً جعلت النقاش ٌتخذ هذاأعتقد  أن الؽٌرة  على المدي 

المفوض  له فً هذا القطاع الذي ٌعتبر موضوعا شابكا ٌطرح مجموعة من االشكاالت ،  نابب السٌدة الربٌسة

ها الجماعات المحلٌة  على توكناش التحمالت الذي كان وطنٌا واتخذ كنموذج من وزارة الداخلٌة ٌعتبر تجربة خاض

وع مهم من أطر االدارة االن  بصدد تداركها حٌث تم انجاز مشرالمستوى الوطنً  والبد من وجود أخطاء  ونحن 

 .وكذا المنتخبٌن

قدم به السٌد النابب المفوض له فً القطاع من مالحظات قٌمة وكذا ما جاءت به اللجنة من خالل أن ما ت أعتقد 

 .ؾ على المشاكل واخذ بعٌن االعتبار طلبات العمال قد عالج هذا الموضوعوالوق

 اهو قدر البد منه ٌمكن للجماعة أن تتحمل مسإولٌته  سإالً هو هل أصبح وضع كناش تحمالت لهذا القطاع 

 فً هذا القطاع على ؼرار ما كان سابقا؟

بالنسبة للتكلفة التً نرٌد من خاللها للمدٌنة أن تكون نظٌفة خصوصا وأنها مدٌنة قرارات ومدٌنة سٌاحٌة 

هم للجماعة فان ذلك من شؤنه أن ٌهواها الجمٌع، فإذا بقٌت الجماعة تضحً وتنظؾ احٌاء ال ٌإدي سكانها ما بذمت

 .ٌإثر على مداخٌل الجماعة، لذلك البد من مراجعة هذا االمر

 

 السٌد محمد شٌحة

 .بدوري أشكر أعضاء اللجنة وأطر االدارة ومكتب الدراسات على العمل الجاد الذي قاموا بإنجازه  

سامة تشكل خطورة كبٌرة على البٌبة وبالتالً بالنسبة للنفاٌات الطبٌة لم ٌتم الحدٌث عنها ومعلوم أنها نفاٌات  

 .البد من ادراج هذه النفاٌات فً كناش التحمالت مع تحدٌد طرٌقة معالجتها

كذلك البد من اللجوء الى توعٌة المواطنٌــن ، فمشكل النظافـة ال ٌحل فقط بالتعاقـد مع الشركــات وانما اٌضا  

 .ـرؾ الجماعة أو من طــرؾ الشركــة المفــوض لها تدبٌـر القطاعمن خالل اللجـوء الى االعــالم سواء من طـ

 

 السٌد علً اٌت الحاج



مكننا من فهمه أمر ان عدم الحسم فً هذا الموضوع فً الدورة السابقة وارجاعه للجنة لتعمٌق النقاش هو  

اتفق مع المقترحات التً ، كذلك ا السٌد النابب عدنان بنعبد هللابشكل جٌد خصوصا مع التوضٌحات التً تقدم به

 .تقدم بها السٌد محمد بنشقرون

له فً القطاع وهو هل تنفٌذ مشروع كناش التحمالت المعروض على أنظارنا لدي سإال للسٌد النابب المفوض  

 ؟ 50./.أم   100./. من شؤنه أن ٌجعل من مدٌنة مراكش  مدٌنة نظٌفة 

 

 السٌد عبد الؽنً طوالب

 :مالحظـــات بخصوص مشــروع كنـــاش التحمــالتلــدي أربـــع  

 

فكٌؾ سٌتم التعامل معها ألن الشركة المفوض لها ترفض  " الطرق المعبدة والؽٌر المعبدة" تهم  :المالحظة االولى

العمل فً هذه المناطق بدعوى عدم ادراجها فً كناش التحمالت والحال أن مدٌنة مراكش  أصبحت تتوسع بشكل 

 .ذلك البد من وضع بند فً كناش التحمالت تعالج هذا الموضوع، لمتسارع 

  

 .تتعلــق بتفعٌـل ألٌـــة الشرطــة البٌبٌـــة: المالحظة الثانٌة

 .م هذه األتربةـتهم األتربة حٌث أن هناك العدٌد من االراضً العارٌة التً تعرؾ تراك : لثالثةالمالحظة ا

كذلك هناك النفاٌات المرتبطة بالنباتات واالؼراس التً تنتشر بالمدٌنة وبالرجوع الى مشروع كناش التحمالت  

 .اتفايأنه لم ٌشر الى هذا النوع من الننجد 

 

لمقاطعة النخٌل حٌث الحظت أن الشركة " بالمجزرة الجماعٌة " تتعلق بالنفاٌات  المرتبطة : الرابعة المالحظة 

بتنظٌفها وهو حاوٌات قصد افراغ النفاٌات بها وتطلب من هإالء االعوان القٌام تضع رهن اشارة اعوان المجزرة 

مكلؾ بالتنظٌؾ فً مشروع كناش ما ٌإدي الى العدٌد من المشاجرات بٌن الطرفٌن، لذلك البد من تحدٌد الطرؾ ال

 .التحمالت

 

 الرزاق نصوحالسٌد عبد 

، ألن هناك نباتات بعد أن بإزالتهاتحدٌد نوعٌة النفاٌات التً ستقوم الشركة المقابر، البد من بالنسبة لتنظٌؾ  

 .الى نفاٌاتتجؾ بفعل الحرارة تتحول 

 

 السٌدة  ربٌسة المجلس الجماعً

عبد اللطٌؾ أبدوح المفوض له فً القطاع لإلجابة عن تساإالت السادة األعضاء  أعطً الكلمة للسٌد النابب 

 .المحترمٌن

 

 السٌد عبد اللطٌؾ أبدوح 



نسبة لموضوع احداث نظام بال ،أشكر جمٌع السادة األعضاء  المتدخلٌن على مالحظاتهم واقتراحاتهم 

 . 33و5و1من تقرٌر اللجنة فً المواد  7الصفحة ، فانه بالفعل تم أخذه بعٌن االعتبار وهو وارد فً معلوماتً

فٌما ٌخص النفاٌات الصناعٌة، فان هذا الموضوع هو مهم جدا وما ٌجري به العمل االن  هو أن صاحب  

درهم للطن الواحد ، أما  150المإسسة الصناعٌة ٌقوم بجمع هذه النفاٌات على نفقته الى المطرح العمومً وٌإدي 

، فان وزراة صناعٌة الكبرىالت فانه أبقى على نفس الطرٌقة، أما بالنسبة للوحدات الالتحم فً مشروع كناش

ة للمجلس الجماعً اطلع علٌها أعضاء  اللجنة وهً التً تنظم هذا الموضوع وتعتبره ذو يبعثت دورالداخلٌة 

 .أولوٌة وتتحمل مسإولٌته

مالت وهذا التنظٌؾ ٌشمل  أٌضا النفاٌات بخصوص تنظٌؾ المقابر، فانه بالفعل مضمن فً مشروع دفتر التح 

 .من تقرٌر اللجنة 4الناتجة عن النباتات الٌابسة فً  هذه  المقابر وهً واردة فً الصفحة 

" نقط وسٌطٌة" ، فإنها تعتبر اشكاال مطروحا على الجماعة التً تتوفر على " بالنقط الوسٌطٌة" فٌما ٌتعلق  

، واالشكال الذي تطرحه هذه النقطة هو المكان الذي ستحدث فٌه، كما أن الجماعةدة جدا وال تؽطً كل تراب محدو

هً مهمة جدا ، لكن ٌبقى أن هذه النقط لقرب منها مما ٌإدي الى احتجاجاتهذه النقط با بإحداثالساكنة ال تقبل 

الدارٌة المختصة وكذا وكذلك السلطة ابجمع النفاٌات  هاوالبد من احداثها وهً تهم اطراؾ متعددة وهً المفوض ل

وبالرجوع الى مشروع كناش التحمالت  ،القطاع المكلؾ بالبٌبة وبالتالً هناك عدة شركاء والجماعة ترٌد احداثها

لالستماع الى مقترحات السادة والسٌدات االعضاء  نجد أن هناك نقطة تحٌل الى هذا الموضوع ونحن على استعداد 

 .بخصوص هذا الموضوع

معتدل ه طموح فهو مهم جدا وهذا اختبار للمجلس، فمشروعنا هو طموح لكن" كلفةالت" وع بالنسبة لموض 

وؼٌر مبالػ فٌه، لكن األكٌد أنه طموح أكثر من دفتر التحمالت الحالً نظرا لعدة مستجدات ولمجهودات المسإولٌن 

 .عن المجلس فً رفع المداخٌل وهو أمر ٌمكن لمسه فً دورات اكتوبر وفبراٌر

والوصول ./. 10دة فً محد فإنهاوفقا لدفتر التحمالت الحالً " تكمٌد" سبة لشروط فسخ العقدة مع شركة بالن 

هذه النسبة أصبحت فادي هذا المشكل فان لنا الٌها فعال أم ال ، لذلك ولتالٌها ٌتطلب مجموعة من األمور وهل وص

اضرة بقوة فً مراقبة الشركات التً سٌتم وهو ما سٌجعل الجماعة ح 5./.دة فً مشروع دفتر التحمالت فً محد

 . التعاقد معها مستقبال

، وهً نفاٌات خطٌرة فقد صدرت بشؤنها توصٌة من اللجنة كما أن هناك دورٌة "النفاٌات الطبٌة" فٌما ٌخص  

لصحة وهو أمر ، وهذه النفاٌات اصبحت من اختصاص وزارة الٌة تم توزٌعها على أعضاء اللجنةلوزارة الداخ

 .ة أن ٌإكدهٌمكن للسٌد محمد باق

 

 السٌد محمد باقة



، واكثر من ذلك فان هناك شركات متعاقدة مع المستشفى الجامعً فً مدٌنة تطوان مثال، ألن هذه بالفعل 

التً تشكل خطورة على المواطنٌن تتكلؾ بها هذه الشركات وبالتالً خرج هذا الموضوع من اختصاص النفاٌات 

 .الجماعة

 

 د اللطٌؾ أبدوحالسٌد عب

بالنسبة لتوعٌة المواطنٌن، فان دفتر التحمالت الحالً والمشروع الذي نحن بصدد مناقشته ٌنصان على هذا  

الموضوع، لكن المشروع الحالً ٌإكد علٌه بشكل أكثر دقة من خالل اقامة حمالت والتواصل مع الفاعلٌن 

 .الجمعوٌٌن العاملٌن فً المٌدان

عبد الؽنً طوالب بخصوص الطرق ؼٌر المجهزة فان الجماعة هً تعمل وفق مخطط  فٌما ٌخص تدخل السٌد 

نظرا للمشاكل التً عرفتها " اتالتجزئ" خذ ببعٌن االعتبار موضوع جماعً واألكٌد أن مشروع دفتر التحمالت أ

اك مشكل فً هذا وٌبقى الباب مفتوحا فً هذا المجال لتدخل الجماعة كلما كان هن" 9المحامٌد " و" تجزبة الضحى"

 .الصدد

سلطة ال، فان هذا الموضوع هو  وطنً ٌتجاوز الجماعة ومن اختصاص "الشرطة البٌبٌة " بخصوص  

( 2الصفحة )وصٌة على القطاع، ومع ذلك فان اللجنة اخذت هذا الموضوع بعٌن االعتبار واصدرت بشؤنه توصٌة ال

 .سٌتم العمل بها مستقبال

حمد بنشقرون فً كون أطر االدارة المكلفة بهذا القطاع ٌستحقون كل الشكر فً االخٌر اتفق مع السٌد م 

 .والتقدٌر على المجهود الجبار الذي قاموا به أثناء اعداد هذا المشروع 

ع وهو أنه مهما تعاقدنا مع كذلك البد من التؤكٌد على موضوع مهم أثارنً منذ بداٌة االشتؽال على هذا المشرو 

على ع واذا اتفقنا ٌبقى له حضور قوي كمفوض، فهناك شركتٌن تتولٌان تدبٌر هذا القطا، فان المجلس شركات

المنارة التً تتوفر على  طرٌقة تتبع ومراقبة الجماعة لهما نجد أن هناك فقط ثالثة اشخاص باستثناء مقاطعة

رحت على السٌدة الربٌسة ا عملٌا وكنت قد اقتماجراءهعمالن فً هذا المجال، فالتتبع والمراقبة ٌصعب  موظفٌن ي

ملحقة ادارٌة وكل ملحقة تضم نابب السٌد أو السٌدة ربٌسة  28التً وافقت فً حٌنه على أن الجماعة موزعة الى 

الجؽرافٌة التابعة  حةاٌن وؼٌرهم، تضبطه جٌدا، لذلك فالتقنٌون المتواجدون بالمسيالمقاطعة باإلضافة الى تقن

مع القسم المختص بالجماعة حتى نتمكن من جعل المراقبة بالمراقبة بتنسٌق من  ٌمكنهم جعل احدهم ٌقوم لنفوذهم 

اكثر فعالٌة وهذا الموضوع تمت مناقشته فً اطار اللجنة التً أصدرت بشؤنه توصٌة لتعزٌز التتبع  أوال ثم المراقبة 

 .من تقرٌر اللجنة(  5الصفحة ) ثانٌا 

ة بمقاطعة النخٌل فان الشركة ستقوم بإخالء  الحاوٌات من االزبال المتواجد" للمجزرة الجماعٌة" أما بالنسبة  

 .كما ستقوم بتنظٌفها

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً



بتنظٌؾ الحاوٌات وسٌقوم األعوان بجمع األزبال ، فان الشركة ملزمة قا لمشروع كناش  التحمالت الحالًوؾ 

 .من داخل السوق  وسنقوم بالواجب مع القسم المختص

 

 السٌد عبد السالم سً كوري

أرٌد  تسجٌل بكل أسؾ أننً فً بداٌة هذه الجلسة قد رفعت ٌدي وطلبت من السٌدة الربٌسة التحدث فً اطار  

اال أن السٌدة الربٌسة تجاهلتنً وتؽافلتنً عن قصد رؼم أننا لسنا عدمٌٌن ، فنحن نساهم " االحاطة علما" مسطرة 

 ةا أشؽال لجنة المرافق  وساهمنا بمجموعة من المقترحات وبالتالً فاإلحاطونناقش ونقترح والدلٌل هو حضورن

التً كنت أرٌد التدخل بشؤنها حرمتنً  منها السٌدة الربٌسة رؼم أنها تتعلق بموضوع مهم ٌهم أثار الفٌاضان علما 

من شؤنها  الذي عرفته مدٌنة مراكش مإخرا وربما كنا قد نخرج بمجموعة من التوصٌات واالجراءات التً

 .المساهمة التخفٌؾ من أثاره

، ألن الطرٌقة التً وجه بها العضو المحترم رسة دٌكتاتورٌة فً التسٌٌر لألسؾكذلك ٌظهر لً أن هناك مما 

 .محمد العربً بلقاٌد وعدم تركه ٌكمل مداخلته رؼم أنه كان ٌتحدث فً صمٌم الموضوع

 

 ( منقطة نظا)  السٌد عبد المجٌد الدمناتً

ٌهم مرفق ٌرٌد الجمٌع االرتقاء به حتى ٌكون فً مستوى تطلعات  اننا االن بصدد مناقشة جدول االعمال الذي 

، أما الحدٌث ة على اساس التدخل فً هذا االطارمدٌنة مراكش، واالستاذ عبد السالم سً كوري المحترم طلب الكلم

أحد ٌمكنه أن ٌمنع السٌدة الربٌسة من القٌام  عن الدٌكتاتورٌة والتسٌٌر وحرمان شخص من أخذ الكلمة فان ال

المزاٌدات الكالمٌة لن تنفع مدٌنة بعملها، فنحن بصدد مناقشة كناش التحمالت  الذي ٌهم مدٌنة مراكش  أما 

  .مراكش فً شًء

 

 السٌد عبد السالم سً كوري

فانا وجهت الكالم للسٌدة الربٌسة وهً من " وعندها فمها انت ذاك االنسان اللً كاري حنك" السٌدة الربٌسة  

سٌجٌبنً، ان هذه هً الدٌكتاتورٌة التً تحدث عنها السٌد عبد السالم سً كوري اذ ال ٌعقل أال أعطً لعضو محترم 

 ".نقطة نظام " حق الكالم فً اطار 

 

 السٌد خالد اجدٌري

اٌة الجلسة طلبت السٌدة الربٌسة من ، ففً بد"نقطة نظام" ي فً الكالم فً اطارأرٌد تسجٌل مصادرة حق 

االحاطة " رة ـــــار مسطــــل فً اطــــد التدخــرات اذا ما كان هناك من ٌريـالث مــاء ثـدات األعضـادة والسًــالس

لذلك وحتى ال نموه عن انتظارات المراكشٌٌن ألننا بصدد تخصٌص دورة استثنابٌة لدراسة مشروع كناش " علما

، فالسٌد بها أعضاء المجلس  وكذا االدارة بالنظافة، لذلك ٌجب عدم مصادرة العمل الذي قام التحمالت الخاص



المحترم عبد السالم سً كوري ساهم معنا فً  كل أشؽال اللجنة وابدى مالحظاته كما ساهم السادة األعضاء ، لذلك 

 .ٌجب علٌنا االشتؽال فً اطار جدول أعمال هذه الدورة

الدٌكتاتورٌة والحال أننا االن تمارس علٌنا الدٌكتاتورٌة من خالل تدخالت البعض، فقبل قلٌل لقد تم الحدٌث عن  

واطر االدارة  ٌست المسإولة وحدها فكلنا منتخبونقالوا أن السٌدة الربٌسة هً المسإولة وانا أقول انها ل

، فنحن انا بؤطر ساعدتنا فً عملندتو، كما أن السلطة المحلٌة قامت بعمل مهم وزعن مصالح هذه المدٌنةمسإولٌن 

 .، لذلك فلنتحمل مسإولٌتنا بجرأة ولٌس لتحرٌر الخطاباتهنا لالشتؽال 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً 

سؤلت لثالث مرات السادة أشكر السٌد خالد اجدٌري على تؤكٌده على أمر مهم وهو أننً فً بداٌة هذه الجلسة  

قبل االنطالق فً مناقشة " االحاطة علما" والسٌدات األعضاء حول ما اذا كانوا ٌرٌدون التدخل فً اطار مسطرة 

جدول األعمال حتى أعطً الفرصة للنقاش، وطلب أحد السادة األعضاء ذلك ثم قلتها للمرة الثانٌة ثم قلت لننطلق  

طً الفرصة للنقاش، ثم بعد ذلك رفع السٌد عبد السالم سً كوري ٌده ، ولو كنت حتى أعفً مناقشة جدول األعمال 

أمارس الدٌكتاتورٌة فلن أفتح النقاش أبدا وسؤضع منهجٌة معروفة ألن الدٌمقراطٌة هً التصوٌت ومنذ البداٌة 

قاش وباألخص أطلب التصوٌت والجمٌع ٌعرفنً لدرجة أن البعض ٌشتكً من كونً أطٌل فً الجلسة، فؤنا مع الن

فً مثل هذه المواضٌع، ألننا كلنا مسإولٌن فؤنا مسإولة عن التدبٌر الٌومً ومسإولة عن التصور الذي أضعه مع 

قانونٌا  وقضابٌا وسنحاسب أمام المواطنٌن  ن على مجهوداتهم كما أننا مسإولونأعضاء المكتب المسٌر مشكوري

 .فنحن ال نختبا

 ( ة نظامنقط) السٌد محمد العربً بلقاٌد

التً مرت بنا " نقطة النظام" هً التً تكون فً مجال التسٌٌر، ولكن ال أعرؾ ما اذا كانت " نقطة نظام" ان  

عضو لٌس له أي حق فهو لٌس عضوا فً الٌوم حول ما اذا كانت فً طرٌقة التسٌٌر ولكنها ردا على مضمون كالم 

، وحرمانه من هذا الحق ٌعنً مصادرة داخل هذه القاعة" التداولحق " و المكتب وال فً التسٌٌر ولدٌه حق واحد ه

مطلقا، فحٌنما ٌتداول وٌبدي مالحظات على الرباسة فهذا أمر جار به العمل لٌس فقط فً المجالس الجماعٌة  هحق

جب أن ال ي" مقٌت " وانما فً كل الدول كما أفهم أن ٌقوم البعض بالدفاع عمن ٌملك الدفاع عن نفسه وهذا اسلوب 

 .متداوالٌبقى 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

هذا ما نتمناه السٌد محمد العربً بلقاٌد، ففً بداٌة الجلسة قلت أننا هنا إلٌجاد حلول لمشاكل المواطنٌن ولٌس  

 .لخلق المشاكل 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .م فٌهنعـم جبنا إلٌجاد الحلول وهـو أمـر سنساه 

 



 لمجلس الجماعًالسٌدة ربٌسة ا

 .ةهً كلمة صعب" الدٌكتاتورٌة" لكن بدون اتهامات ، فكلمة  

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

والتصوٌت فهً ؼٌر قانونٌة ، فالمنهجٌة بطرٌقة اعتبرنا أنها قانونٌة، فما قلته بشؤن المنهجٌة  هالقد استعملنا 

ثم ٌجٌب الربٌس أو المعنً باألمر ثم الالبحة الثانٌة معروفة فً النظام الداخلً، حٌث أن هناك البحة أولى تكتمل 

 .وٌجٌب ولٌس المرور الى التصوٌت بمجرد تدخل أو تدخلٌن

 

 السٌد عبد المجٌد الدمناتً

 .ان تدخالت السادة األعضاء هً فً محلها وفً صالح المدٌنة  

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .، فؤنا أعرؾ ما أقول" نقطة نظام " اطار ال أرٌد أن ٌقاطعنً أحد لدي الحق الكالم فً  

 السٌد عبد المجٌد الدمناتً

 " .مقٌــت" ـر ولٌـس فٌهـا أم 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .ـولأنــا أعـرؾ مـا أق 

 

 السٌد عبد المجٌد الدمناتً

مشاعــر الســادة  فهذه عبــــارة تستفــز" مقٌت"ان تدخالتـنــا هً لصالــح المدٌنــة ولٌس لدٌنا تدخــل  

 .األعضاء

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 "كٌمرسوها الى مكٌكلوهاش ما كنخافوا اال هللا وهذاك الربٌس وباقً شوحدٌن"هناك كان الناس ٌقولون  

 .مساهمة مع السٌدة الربٌسة بجدٌةفنحن ال نخاؾ من أحد ونحضر لل

 

 السٌدة عبد المجٌد الدمناتً

 " .باٌنــة هـــاد المساهمـة "  

 

 السٌد محمد العربً بلقاٌد

 .همنـــا فً الوقــــت المناســــبوسا" باٌنة المساهمة " 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس  الجماعً



التمس من السادة األعضاء تهدٌا األجواء وأن ٌبقى فً اطار مناقشة مشروع كناش التحمالت فهذه صورة ال  

 .أتمنى أن تخرج عن مدٌنة مراكش

 

 محمد العربً بلقاٌد السٌد

 " ٌتقربو لك نو علٌك وكٌبؽواٌب شً وحدٌن كٌبؽو"  

 

 ( نقطة نظام)  السٌد عبد العزٌز لحوٌدق

جماعً ٌحترم فٌه بعضنا البعض، وهناك مجهود بدله الجمٌع فً اطار لجنة المرافق  مجلس إطارفً  إننا 

الجتماعٌٌن وكان هناك منتوج جٌد وهناك مشاكل ٌر والفرقاء اكانت هناك منهجٌة ضمت التقنً والخبالعمومٌة و

 .عالقة ٌجب البث فٌها للتقدم فً النقاش

كناش التحمالت وهو جاهز كذلك اشكال  إشكالكما هناك انتظارات الساكنة فً موضوع النظافة، كذلك طرح  

كان هناك منتوج  إذاالمرحلة االنتقالٌة ٌجب التفكٌر فً انتظار المصادقة على مشروع كناش التحمالت، لذلك 

اقتراحً سٌكون من االفضل تفادٌا للحزازات والردود المجانٌة واالخوان الذٌن ٌناقشون الٌوم قد ساهموا معنا لكن 

 .نتمنى أن ٌكون لدٌنا الٌوم فً المجلس بعد تقنً وذلك لتدبٌر احسن للزمن

 

 

 الجماعً السٌدة ربٌسة المجلس

القاعة فً الساعة  تظاهرة دولٌة وٌجب أن أؼادر إطارفً  لالمرٌم الحاضرة األمٌرةفً الحقٌقة لدي التزام مع  

السابعة مساء وارٌد أن أتحمل مسإولٌتً وأن أصوت معكم قبل أن أؼادر، لذلك طلبت من االخوان التدخل بعجالة 

 .ولٌس اقصاء بل بالعكس أرٌد أن أضم صوتً لصوتكم

 

 (نقطة نظام )  السٌد محمد شٌحة

 .نعمل وهذا مشروع بدل فٌه مجهود كبٌر ومن لدٌه اقتراح فلٌتقدم بهٌجب أن  

 

 السٌد عبد السالم سً كوري

ان ارادتنا فً المساهمة هً صادقة وهو أمر تعرفه السٌدة الربٌسة وما نطالب به هو عدم مصادرة حقنا فً التعبٌر 

ٌهم قطاعا مهما ونحن حاضرون  التة العامة، فهذا مشروع دفتر تحمعن مواقفنا التً تصب كلها فً المصلح

 .للمساهمة فً تجوٌده دون أٌة مزاٌدات سٌاسٌة

ان مشروع دفتر التحمالت جاء نتٌجة الواقع، فحٌنما ناقشنا هذا المشروع أخذنا بعٌن االعتبار واقع النظافة  

بع الذٌن اعتبرهما تتحالٌا، والسٌد النابب المحترم المفوض له فً القطاع تحدث عن توصٌة بخصوص المراقبة وال

لذلك وموا بهما، فكٌؾ ستكون الجودة؟ ب سلوكهما االن، اذ الٌعقل أن أربعة أشخاص فقط من ٌقاساسٌٌن واللذٌن ٌج



وهً كلها اجراءات عملٌة البد من االخذ بها قصد معالجة المشكل فً هذه ٌقترح تكلٌؾ تقنً فً كل ملحقة ادارٌة 

 .الفترة االنتقالٌة

 

 السٌدة ربٌسة المجلس  الجماعً 

جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق نقطة فً ادراج فً  جاادرالتمس من المجلس  وكذا من أعضاء المكتب  

بالوضعٌة الحالٌة للنظافة فً مدٌنة مراكش كما اقترح علٌكم أ ن تتعاونوا معنا فً اٌجاد الحلول وللوقوؾ على 

 .أم المجلس أم المٌثاق أو ؼٌر ذلك أسباب هذه الوضعٌة هل هً الشركة

 

 السٌد عبد السالم سً كوري 

تحدت السادة المتدخلون عن " ٌةللنقط الوسٌط"معه ألن نظافة المدٌنة تهمنا جمٌعا، بالنسبة  هذا أمر نتفق 

نقطة وسٌطٌة وحٌدة، لذلك اقترح اضافة فقرة تهم التزام  ا وتؤثٌرها الكبٌر على التكلفة بحٌث أن هناكأهمٌته

 .، وذلك حتى ٌقوم المجلس من االن بالبحث  عن هذه النقط وسٌطٌة للشركة  التً  سٌفوض لها المجلس بإٌجاد نقط

ت االستعانة فٌما ٌخص الحاوٌات، فقد جاء المصطلح فً مشروع كناش التحمالت فضفاضا وبالتالً ٌمكن للشركا

كون أحسن نموذج ٌات فً مشروع دفتر التحمالت بؤن ت، لذلك اقترح تحدٌد مواصفات هذه الحاواوٌات التً ترٌدبالح

 .وذات جودة على ؼرار ما هو موجود فً بعض الدول االوربٌة 

، لذلك اقترح مالت لم ٌحدد فٌه الطرٌقة بالتفصٌل، فان مشروع دفتر التح" المراقبة والتتبع" فٌما ٌتعلق ب  

تفصٌل فً الهٌبات أو الجهاز الذي سٌقوم بهذه المراقبة، بحٌث ٌمكن أن ٌضم الشركة المفوض لها وكذا المصالح ال

 .الخارجٌة والمجلس الجماعً

 

 السٌد  رشٌد عزٌزي العلوي

بدوري أشكر أعضاء لجنة المرفق العمومٌة على المجهودات الجبارة التً بذلوها  والشكر موصول أٌضا  

 .االدارة والسٌد المهندسللسادة أطر 

المجلس اخذها بعٌن االعتبار، فنحن بصدد تهٌا كناش  تحمالت ٌتعلق بالنظافة توصٌة التمس من لدي  

تشرؾ على االنتهاء،  اوبالمقابل هناك شركة مفوض لها تدبٌر المطرح العمومً والعقدة التً تربط المجلس معه

لذلك أوصً المجلس الجماعً عند التعاقد مع شركة أخرى أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار تزوٌد المٌزان بآلٌات متطورة 

 .للمراقبة تكون رهن اشارة المجلس الجماعً لضبط نوعٌة وكمٌة المادة الموزعة

 

 السٌد الحسٌن نوار

سٌبعد عن مدٌنة العمومً الذي ٌجري التفاوض بشؤنه  هناك البعض منها والمطرح" النقط الوسٌطٌة" ان  

دٌدها فً مشروع لمدة معٌنة لم ٌتم تح "النقط الوسٌطٌة " متر وبالتالً فالنفاٌات ستبقى فً كٌلو  40مراكش ب 



كناش التحمالت علما أن االزبال المنزلٌة تكون معرضة للروابح الكرٌهة والتلؾ مما سٌتسبب بؤضرار للسكان 

 .ن لها المجاوري

ان مشروع كناش التحمالت الذي نحن بصدد مناقشته ٌتحدث كثٌرا عن النفاٌات المنزلٌة والحال أن موضوع  

النظافة ٌشمل النفاٌات الصناعٌة واألتربة، لذلك التمس من لجنة المرافق اعداد كنانٌش تحمالت أخرى خاصة بهذه 

 .احداثها وتفعٌل دورها البد من" للشرطة البٌبٌــة " النفاٌات ، بالنسبـــة 

 

 السٌد عبد الصمد الهنٌدي

السكان المجاورون لها لذلك  هالمنازل أو المحالت التجارٌة وهو أمر ال ٌقبل مبالنسبة للحاوٌات ٌتم وضعها أما 

هذا  بق لنا أن ناقشناالرجوع الى العمل بالطرٌقة القدٌمة وذلك بجمع النفاٌات من أبواب المنازل وقد سأقترح أن ٌتم 

 .وقال أن هذا االقتراح ؼٌر قابل للتطبٌق" بتزورنو" مدٌر شركة  الموضوع مع

 

 السٌد ي الحسٌن المنادي 

المتعلقة بالمراقبة، فانه البد من وضع المقاطعات كؤلٌة من آلٌات هذه المراقبة وعلى العموم  33بالنسبة للمادة  

 .ألة المراقبة وآلٌاتها ؼٌر واضحةفان مشروع كناش التحمالت المعروض علٌنا تبقى فٌه مس

" بٌوت الضٌافة" و " فٌال" تتلقى إتاوة على مستوى مقاطعة النخٌل ، حٌث أن هناك " بتزورنو" ان شركة  

، لذلك البد من اتخاذ متعالً وال ٌستجٌب للشكاٌاتأن المدٌر اذا لم تإدي فإنها لن تستفٌد من خدمات النظافة بحٌث 

 " .تكٌمد " االطار وعدم االكتفاء فقط بتؽرٌم شركة ما ٌلزم فً هذا 

دٌد مصالح االداري فً هذا البٌان؟ لمقصود من عرض  البٌان المالً وتحاتساءل عن ا 33أما بالنسبة للمادة  

وما الهدؾ منه؟ لذلك ٌجب التنصٌص على عرض هذا البٌان فً احدى اجتماعات لجنة المرافق العمومٌة أو فً 

تختلؾ عن ، لذلك فان  االرقام التً تدلً بها الشركات عند دراسة المٌزانٌة ٌة أو دورة الحساب االداريلمٌزاندورة ا

 .تلك الموجودة لدى مصالح الجماعة

 .بناء على مما سبق أرٌد التؤكٌد على أن مشروع كناش  التحمالت ٌبقى دون المستوى المطلوب 

 

 السٌد محمد العبدونً خٌاري

االنتقالٌة وآلٌات تدبٌرها، لنفترض أن الشركة توقفت عن العمل فمن سٌقوم مقامها؟ فهل هذه  بالنسبة للمرحلة 

 فوٌض لشركة اخرى؟عة وتقوم بالعمل الى حٌن منح التاآللٌات ٌمكن أن تسترجعها الجما

الشركة فً مدة ستة اشهر قبل نهاٌة العقدة فانه اذا لم ٌتم االخبار فهذا ٌعنً موافقة ضمنٌة  إلخباربالنسبة  

 .على استمرار الشركة فً عملها 

ع من مداخٌل ون استثناء الن من شؤن ذلك أن ٌرؾفٌما ٌتعلق بضرٌبة النظافة ٌجب على الجمٌع أن ٌإدٌها بد 

 .الجماعة

 



 السٌدة عواطؾ البردعً

ٌد النابب عبد اللطٌؾ  أبدوح على العرض الذي تقدم به كما أشكر السٌد احمد انوس نابب ربٌسة أشكر الس 

 .اللجنة المكلفة بالمرافق العمومٌة على التقرٌر الخاص بهذه النقطة

 .للوجود لنظافة ونتمنى أن ٌخرج كناش التحمالتكمراكشٌن عانٌنا من مشكل قلة ا 

، ألن المواطن ٌمكن أن ٌضع دة لم ٌرد فً مشروع كناش التحمالتمحد اؾالى أصنتقسٌم االزبال ل بالنسبة 

هذه االزبال بشكل مصنؾ الى زجاج وبالستٌك وؼٌرهما، فعدم ادراج موضوع  التصنٌؾ فً كناش التحمالت سٌطلب 

 .من الجماعة اٌجاد حل لهذا المشكل

عدم اقامة أي حابط حولها فً مشهد نظٌفة جدا لدرجة كمدٌنة فً مدٌنة تطوان  بخصوص المقابر، نجد أن 

 .روحً التحمت فٌه الموت بالحٌاة وتم تحقٌق هذه النظافة بوسابل بسٌطة وؼٌر مكلفة وذلك باستعمال الجبص

، البد من االستعانة بوسابل االعالم حتى ٌعلم ؼٌر واضح بالنسبة لًفان الموضوع " بالتحكٌم" فٌما ٌتعلق  

 .مدٌنة مراكش، وكٌؾ ٌمكنهم المساهمة فً نظافة مدٌنتهم المواطنٌن بمستقبل النظافة فً

 

 

 السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

ومهمة جدا، وهذه  ٌة، فان مالحظة السٌد عبد السالم سً كوري هً استراتٌج"للنقط الوسٌطٌة" بالنسبة   

النقط تطرح بالفعل مشكال البد من اٌجاد الحل المناسب له من طرؾ الجماعة ولٌس الشركة، ألن شؤن هذه النقط 

 .التقلٌص من التكلفة

فٌما ٌتعلق بالحاوٌات، فقد ورد فً مشروع كناش التحمالت المواصفات التً ٌجب أن تتوفر علٌها فهدفنا هو  

 .ة أن تكون على جودة عالً

بخصوص المراقبة فقد تناولته اللجنة وكذا المكتب المسٌر وتم التفكٌر فً االستعانة بمكتب خبرة دراسات لكن  

وتم ادخال " لجنة تتبع" التحمالت تم الحدٌث عن كناش من مشروع مناقشة  33التكلفة ستكون مرتفعة، والمادة 

 .المقاطعة كآلٌة من ألٌات المراقبة

، أشكر السٌد الحسٌن نوار على مالحظته " النقط الوسٌطٌة" التً ستبقى فٌها االزبال فً ة أما بالنسبة للفتر 

ساعة اذا وافق أعضاء المجلس المحترمٌن  24القٌمة واقترح أن نضٌؾ الى هذا المشروع عدم تجاوز هذه المدة 

 .من مشروع كناش التحمالت  24بالنسبة لتنظٌؾ جنبات األسوار فقد ورد فً الصفحة 

قربا من الشركة حتى نعرؾ ما ٌجرى وهذا  وأكثرردنا أن نكون أكثر شفافٌة البٌان المالً فقد أفٌما ٌخص  

 .البٌان سٌعطً للمجلس  الذي له الحق أن ٌطلب جمٌع الوثابق  فً الحساب االدري

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً



ن ٌإدون أن المواطنً اآلنتكلفة ، والواقع المشكل فً ال ٌبة تمت االستعانة بفرز النفاٌات، لكن ٌبقاحتراما للب 

ملٌار سنتٌم أي أكثر مما ٌستخلصه رؼم  12ملٌار سنتٌم كضرٌبة على االزبال والمجلس الجماعً ٌإدي  11

تدبٌر هذا القطاع أن تقدم للمجلس تصورا معٌنا  بذل فً هذا االطار، وٌبقى للشركة التً سٌفوض لهاالمجهود الذي 

 .قه فً حً نموذجً قصد تعمٌمه مستقبالوتطبً

أشكر جمٌع السادة والسٌدات أعضاء المجلس على حضورهم  أشؽال هذه الدورة االستثنابٌة وعلى مساهمتهم  

إولٌتً هً حالٌة لكن مشروع كناش التحمالت المعروض على أنظارنا سٌجعلنا نتعاقد مع الفعالة فً النقاش، فمس

وضعتها فٌنا ساكنة  التً، ونطلب من هللا عز وجل أن ٌوفقنا حتى نكون فً مستوى الثقة اشخاص لمدة معٌنة

 .المدٌنة، كما نطلب من هللا أن ٌوفقنا فً هذا المشروع الذي سنصادق علٌه  أن تعود بالخٌر على مدٌنة مراكش 

خذ بالمقترحات التعدٌلٌة ، على أساس األتتصويا على الول هذه النقطة ، فانً أعرضهح د استنفاذ النقاشـبع 

 :للجنة وكذا أعضاء المجلس فً جلستنا هاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ةـــة الثانًــالنقط

الموافقة على قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإزالة أشجار النخيل بالطرق العمومية 

 .والمشكلة خطرا على مستعمليها

  



 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

محفوظ ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر واعداد التراب والبٌبة لقراءة نص التقرٌر الذي الكلمة للسٌد احمد  

 .أعدته اللجنة بخصوص  هذه النقطة

 

 

 السٌد احمد محفوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 بــــــاب المناقشـــــة مفتــــوح حــــــول هـــذه النقطــــة 

 .أي تدخل حول هذه النقطة ، فانً أعرضها على التصوٌتنظرا لعدم وجود  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــالثالث ةــالنقط

الموافقة على تغيير مكان سوق السمك بالجملة من موقعه الحالي بشارع عبدهللا بن 

موقعه الجديد بطريق كماسة المحاميد  إلىياسين جوار المجزرة البلدية 

  

 



 المجلس الجماعًالسٌدة ربٌسة 

مكان سوق السمك بالجملة من موقعه الحالً بشارع عبدهللا بن ٌاسٌن جوار المجزرة ٌتعلق بتؽٌٌر  األمر إن 

 .هذا المرفق إحداثمع  البلدٌة الى موقعه الجدٌد بطرٌق كماسة المحامٌد

 

 مفتوححول النقطة باب المناقشة  

 

 

 (االحاطة علما) السٌد ي الحسن المنادي 

سواء بالنسبة للعمال وكذا بالنسبة لألشخاص  اعٌة الناتجة عن تحوٌل هذا السوقهناك حل للمشاكل االجتمهل  

حل لهذه المشاكل فلٌس   بإٌجادالذٌن ٌمارسون حرؾ جانبٌة على هامش هذا السوق؟ فاذا وعدتنا السٌدة الربٌسة 

 .لدٌنا أي مشكل بالنسبة للمكان الذي سٌنتقل الٌه السوق 

 

 ة ربٌسة المجلس الجماعًالسٌد

بشكل مفصل فً الدورة المقبلة، هل من  باإلجابةهناك اجراءات مهمة اتخذت فً هذا الموضوع، وسؤقوم  

 استفسار حول النقطة؟

 .نظرا لعدم وجود أي تدخل حول هذه النقطة ، فانً أعرضها على التصوٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

، اغٍت ِٓ اٌغ١ذ 2013ثؼذ اعزٕفبر ِٕبلؾخ إٌمػ اٌّذسجخ ثجذٚي أػّبي اٌذٚسح االعزثٕبئ١خ ٌؾٙش ؽزٕجش 

 .وبرت اٌّجٍظ رالٚح ٔص اٌجشل١خ اٌّشفٛػخ ٌجالٌخ اٌٍّه ِحّذ اٌغبدط ٔصشٖ هللا ٚأ٠ذٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، شكرت ب الجاللة محمد السادس نصره هللاصاحالسدة العالٌة باهلل بعد تالوة نص البرقٌة المرفوعة الى 

والسٌدات أعضاء المجلس الجماعً  كما شكرت السادة د ممثل السلطة المحلٌة على حضورهالسٌدة الربٌسة السً

، كما حٌت اإلدارة على العمل الجبار الذي قاموا بهطر أل قدمت شكرها، كذلك على حضورهم ومشاركتهم الفعالة

 .ح النضالٌة لجمٌع نساء مدٌنة مراكشالسٌدة الربٌسة الرو

 .مساءالساعة السابعة  إلىرفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


