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 نداء إلى مناضلً ومناضالت حزب االستمالل بتطوان

 حضرات اإلخوة واألخوات مناضلً حزبنا العتٌد،

 حزب االستمالل والنضال والتضحٌة والمبادئ والمثل العلٌا؛

إن حزبنا الٌوم على موعد لتجدٌد عهده مع المواطنات 

لخوض معركة انتخابٌة حاسمة لكً نسترجع  والمواطنٌن

مكانتنا الرٌادٌة والطبٌعٌة فً لٌادة الحكومة وبالً الهٌئات 

. ولذلن فإننا 0202االنتخابٌة التً ستتمخض عنها استحمالات 

ٌجب علٌنا أن نكون جمٌعا ٌدا واحدة للنجاح فً رهاناتنا لخدمة 

وافر علٌه من بالدنا ومدٌنتنا بكل ما أوتٌنا من لوة، وبما نت

كفاءات وخبرات للمضً ببالدنا لتكون فً مصاف الدول الرائدة 

والمتمدمة فً جمٌع المجاالت التصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا وثمافٌا ورٌاضٌا، تحت المٌادة 

الرشٌدة لجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا وأٌده. ولنا كامل الثمة فً أمٌننا العام لٌكون 

دم لٌمود الحكومة التً ستتمخض عنها هذه االنتخابات، باعتباره ٌعد رجل المرحلة الما

حالٌا من أبرز رجاالت الدولة المخلصٌن الذي راكم مسٌرة سٌاسٌة وتدبٌرٌة جد موفمة، 

سواء حٌنما كان وزٌرا للشؤون العامة وااللتصادٌة، أو حٌن تولٌه لمنصب وزٌر المالٌة، 

 جتماعً والبٌئً.وحٌن رئاسته للمجلس االلتصادي واال

حضرات المناضالت والمناضلٌن االستماللٌٌن األوفٌاء، إن فوزنا باالستحمالات الممبلة 

ٌتطلب منا كذلن أن تكون لنا رؤٌة واضحة واستشرافٌة للمهام التً سنتوالها لائمة على 

برامج وتصورات واضحة لحل مختلف اإلكراهات التً تعٌشها مدٌنتنا، ألن مواطنً هذه 

ٌنة لهم وعً سٌاسً كبٌر، وٌستطٌعون التمٌٌز بسهولة ما بٌن الخطاب الصادق المد

والوالعً والمابل للتحمٌك، وما بٌن الخطابات الجوفاء التً أصبحت ترددها بعض األحزاب 

 السٌاسٌة.

وفً هذا اإلطار ال بد أن نستحضر التجربة الغنٌة لمستشاري حزبنا على مستوى الفترة 

ضوها بمجلس جماعة تطوان، حٌث انفردنا كفرٌك استماللً بإغناء االنتدابٌة التً ل

النماش، وتوجٌه مختلف االنتمادات للتسٌٌر الحالً، وذلن بالرغم من تواجدنا داخل األغلبٌة 

المسٌرة. حٌث إن ذلن لم ٌثننا عن لول الحمٌمة، ولم ٌجعلنا نتهاون فً تنبٌه المائمٌن 

الت التً ٌمومون بها، وعدم تمدٌرهم الجٌد لتسٌٌر بتسٌٌر جماعتنا إلى مختلف االختال

المرافك الجماعٌة، وال سٌما مرفك النظافة. حٌث طالما نبهنا رئٌس المجلس الجماعً إلى 

خطورة التهاون فً أداء مستحمات شركتً التدبٌر المفوض، نظرا النعكاس ذلن سلبا على 
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سالمة المواطنٌن، وعلى جمالٌة سٌر هذا المرفك بانتظام واضطراد، وأثر ذلن على صحة و

 ورونك مدٌنتنا.

ولذلن؛ فإننا نتطلع إلى االستحمالات الممبلة بنوع من التفاؤل واألمل، ألننا لم نمل طٌلة هذه 

المدة االنتدابٌة فً إثارة مختلف المضاٌا التً تصب فً مصلحة الساكنة فً جمٌع 

الذٌن ٌجعلون من السٌاسة مهنة  المجاالت. حٌث لم نكن فً أي ٌوم من األٌام من أولئن

 لالغتناء غٌر المشروع.

ومن ثم، فإننا حٌنما نضع ترشٌحنا لمنصب وكٌل الالئحة فً االستحمالات الجماعٌة 

الممبلة، فإن ذلن ٌنبع أوال ولبل كل شًء من إٌماننا الصادق بمدرتنا على خدمة مصالح 

نا عن كثب على جمٌع اختالالت أبناء هذه المدٌنة، والذي نستمده من دراٌتنا واطالع

وإكراهات الجماعة فً تدبٌر مختلف مرافمها، وثانٌا فً ثمتنا فً إمكانٌاتنا لصٌاغة برنامج 

متكامل حمٌمً ولابل للتطبٌك فٌما ٌخص إعادة جماعتنا إلى سكتها الصحٌحة، لتكون أداة 

مده أخٌرا من عدم فتورنا إلنجاز البرامج التنموٌة التً تتطلع إلٌها ساكنة مدٌنتنا. كما نست

وال تهاوننا فً أٌة لحظة من اللحظات عن التواصل مع أبناء هذه المدٌنة إلٌصال مختلف 

 لضاٌاهم والدفاع عنها باستماتة فً المجلس الجماعً.

أخواتً المناضالت، إخوانً المناضلٌن، إننا نتطلع جمٌعا بفضل مساندتكم ودعمكم إلى 

لحزبنا ولمدٌنتنا، وهللا من وراء المصد. لال تعالى: "إن ٌعلم هللا إعادة المكانة االعتبارٌة 

 فً للوبكم خٌرا ٌؤتكم خٌرا" صدق هللا العظٌم.

 المناضل االستماللً: الحسٌن شباب
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 تمرٌر عن حصٌلة المهام التمثٌلٌة داخل 

 2021ـ  2012 مجلس جماعة تطوان

 مـــدٌــــتم

لمد تمٌزت الفترة االنتدابٌة للمجلس الجماعً لمدٌنة 

مباشرة بعد إجراء االستحمالات  ابتدأتتطوان، والتً 

بالعمل المتمٌز الذي لام  5402شتنبر  40الجماعٌة ل 

به الفرٌك االستماللً، الذي تمكن من الحصول على ستة 

كة ضمن األؼلبٌة مماعد داخل المجلس، ومن المشار

عة، بعد أن حظً وكٌل البحتنا دمحم أشرؾ المسٌرة للجما

النٌابة الثانٌة لربٌس المجلس، وتعالب كل من بأبرون 

لحسٌن شباب على األخوٌن دمحم رضا أوالد منصور وا

ي ؤتوصل بألم  ًننأ)علما  منصب كاتب المجلس

 .(المهام تعوٌض عن هذه

إال أن اصطفافنا فً األؼلبٌة لم ٌحل دون المٌام بواجبنا 

واالستثنابٌة، وال المٌام بؤدوارنا الرلابٌة ألعمال ربٌس وبؤدوارنا التداولٌة داخل دورات المجلس العادٌة 

المجلس الجماعً، أو المٌام بعملٌة تمٌٌم أداء المجلس الجماعً بصفة عامة من أجل تدارن األخطاء، 

أي اختالل أو خروج عن لواعد الحكامة الجٌدة، ومساواة المواطنٌن فً االستفادة من خدمات  وتالفً

 جٌدة.

وإذا كان العمل الجاد والمسإول دابما ما تعترضه العدٌد من الصعوبات والعمبات والمثبطات، فإنه ٌمكن 

المول بؤن أهم العوابك التً اعترضت عملنا تتمثل فً التعتٌم المبالػ فٌه من طرؾ رباسة المجلس 

ٌاتها المانونٌة فً تمدٌم الجماعً لتطوان فً تمدٌم المعلومة المتوافرة لدى الجماعة، وتملصها من مسإول

تمارٌر عن حصٌلة أنشطتها خالل الفترات الفاصلة ما بٌن انعماد الدورات العادٌة، وضرب جدار من 

الحصار على إمداد المجلس الجماعً بؤي تمرٌر عن حصٌلة المرافك الجماعٌة التً ٌتم تسٌٌرها من 

، أو بمرفك توزٌع الماء والكهرباء طرؾ الشركات الخاصة، سواء تعلك األمر بمرفك النمل الحضري

والتطهٌر السابل، أو بمرفك جمع النفاٌات المنزلٌة، أو بمرفك المحطة الطرلٌة... وؼٌرها من المرافك 

الجماعٌة التً تسٌر بواسطة عمود االمتٌاز أو من خالل عمود التدبٌر المفوض. هذا باإلضافة إلى عدم 

المتعلك  00.300ك المحاسبٌة طبما لما ٌنص علٌه المانون التنظٌمً التمٌد بإمداد المجلس الجماعً بالوثاب

المتعلك بالحك فً الحصول على المعلومات.  .030.بالجماعات، أو بنشرها طبما لما ٌنص علٌه المانون 

 بنسبة تمدم إنجاز برنامج العمل الجماعً. ةتحٌٌن المعلومات والمعطٌات المتعلم عدم هذا فضال عن

ل المعولات الموجودة، فإنها لم تضعؾ من عزٌمتنا وإرادتنا الصلبة على مستوى إثارة وبالرؼم من ك

مجموعة من المضاٌا المتعلمة باالختالالت التً كنا نالحظها على مستوى التدبٌر والتسٌٌر الجماعٌٌن. 

 والتً ٌمكن استعراض بعضها على سبٌل المثال ال الحصر فٌما ٌلً:
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 :على المستوى المالً

رة االنتباه إلى العجز المالً المزمن الذي أصبحت تعانً منه مٌزانٌة الجماعة، حٌث أصبحت إثا -

ؼٌر لادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء أجور وترلٌات الموظفٌن، وسداد مستحمات شركات التدبٌر 

ام المفوض، وخاصة شركتً جمع النفاٌات المنزلٌة، وسداد التعوٌضات المالٌة الناجمة عن األحك

المضابٌة. والمطالبة بإعطاء االهتمام لعملٌة تحسٌن الموارد المالٌة للجماعة، والتملٌص من النفمات 

 ؼٌر الضرورٌة.

 على مستوى التدبٌر اإلداري

إثارة مشكل ترلٌات الموظفٌن حسب االستحماق، ولٌس بناء على المحسوبٌة والوالءات الحزبٌة  -

 والنمابٌة.

 كل التنظٌمً لإلدارة الذي صادق علٌه المجلس الجماعً.عدم االلتزام بتنفٌذ الهٌ -

ة أو الصؽرى لتسٌٌر ة المتوسطتهمٌش األطر الجماعٌة الكفإة واالستعانة باألطر الجماعٌ -

 المصالح واأللسام الجماعٌة.

 على مستوى تدبٌر الممتلكات الجماعٌة

مثل تجزبة الولاٌة وتجزبة إثارة لضٌة عدم تحٌٌن سومة تفوٌت البمع األرضٌة التابعة للجماعة  -

 المنطمة الصناعٌة.

 إثارة مسؤلة عدم تسوٌة الوضعٌة المانونٌة والمالٌة لألسواق الجماعٌة الجدٌدة. -

 إثارة مسؤلة عدم تسوٌة ملؾ الوضعٌة العمارٌة لمشروع درسة سمسة. -

 على مستوى البناء والتعمٌر

إشكالٌة البناء العشوابً، وما ٌتسبب فٌه من إشكالٌات خطٌرة على مستوى ربط األحٌاء  إثارة -

 العشوابٌة بمختلؾ الشبكات األساسٌة من طرق وإنارة وماء وكهرباء وتطهٌر.

المطالبة بإٌجاد مخرج لانونً لحل إشكالٌة ربط المنازل والبناٌات ؼٌر المانونٌة بشبكتً الماء  -

 والكهرباء عبر اتفالٌات شراكة مع وزارة الداخلٌة وشركة أماندٌس

المطالبة بتسرٌع وتٌرة المصادلة على تصامٌم إعادة هٌكلة األحٌاء العشوابٌة من أجل إدماجها فً  -

 مدٌنة.النسٌج الحضري لل

كذرٌعة لشك طرق عمومٌة لفابدة  العامة المطالبة بعدم استعمال تمنٌة نزع الملكٌة من أجل المنفعة -

 مشارٌع خاصة.

المطالبة بفتح مناطك جدٌدة للتعمٌر طبما لتوجهات وثابك التعمٌر وخاصة تصمٌم التهٌبة من أجل  -

 تشجٌع االستثمار العماري بالمدٌنة.

 صحة الوسطعلى مستوى المحافظة على 

طالبنا بالعناٌة المصوى بالدور الذي ٌموم به المكتب البلدي للصحة، من حٌث تزوٌده بما ٌكفً من  -

معدات ووسابل عمل من أجل المضاء على الكالب والمطط الضالة والحٌوانات الشاردة، وتمكٌنه 
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ض )الناموس( من العالجات األساسٌة لداء السعار، ومن المبٌدات الضرورٌة للمضاء على البعو

 والحشرات والفبران الناللة لألمراض. 

 على مستوى دعم الجمعٌات الرٌاضٌة والثمافٌة واإلنسانٌة والخٌرٌة

طالبنا بإعطاء األولوٌة المصوى لفرٌك المؽرب التطوانً من أجل الحفاظ على مكتسباته  -

 وإنجازاته العظٌمة ضمن فرق الصفوة.

مافٌة الجادة وتجدٌد االتفالٌات الخاصة بتنظٌم مهرجان تطوان الجمعٌات الث طالبنا بالرفع من دعم -

السٌنمابً، ومهرجان المسرح، ومهرجان أصوات نسابٌة، وتشجٌع التراث الفنً المحلً مثل 

الطمطولة الجبلٌة والموسٌمى األندلسٌة، وإبرام اتفالٌات مع الجمعٌات والجامعة والمعاهد العلمٌة 

الثمافة من أجل إنعاش الموروث الثمافً المحلً، خاصة بعد لبول  المتخصصة ومع مندوبٌة وزارة

 انضمام مدٌنة تطوان إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة الٌونٌسكو.

طالبنا باحترام دورٌة وزٌر الداخلٌة فٌما ٌخص توزٌع المنح على الجمعٌات، وكٌفٌة إبرام اتفالٌات  -

ر علٌه من مشارٌع ومبادرات تنموٌة، ولٌس على أساس شراكة وتعاون معها على أساس مما تتواف

 تمدٌم الخدمات االنتخابٌة.

هذه أهم المحاور التً تطرلنا إلٌها خالل تحملنا لمسإولٌة التمثٌلٌة االنتخابٌة داخل مجلس جماعة تطوان، 

ناٌة التً والتً سنخصص لها ممتطفات من أهم المداخالت التً لمنا بها خالل الدورات العادٌة واالستث

ومإثرة على  عمدها المجلس الجماعً طٌلة هذه الفترة االنتدابٌة. والتً ٌمكن اعتبارها أنها كانت ؼنٌة

 معظم المرارات التً اتخذها المجلس الجماعً. 

 على مستوى تتبع مرفك النمل الحضري

د لمنا بمجموعة انطاللا من تعٌٌنً من طرؾ المجلس الجماعً فً لجنة تتبع مرفك النمل الحضري، فلم

 من اإلجراءات الهادفة إلى تحسٌن خدمات هذا المرفك الحٌوي وتتمثل فٌما ٌلً:

إزالة الحواجز الحدٌدٌة التً كانت تعوق تنمل األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة عبر هذه  -

 الحافالت.

بتوسٌع تؽطٌة الشركة لكافة تراب الجماعة، حتى ٌتسنى للماطنٌن باألحٌاء الهامشٌة من  المطالبة -

 االستفادة من خدمات النمل الحضري بؤلل التكالٌؾ.

المطالبة بالزٌادة فً حجم أسطول الحافالت من أجل تخفٌؾ انتظار المواطنٌن لوصول حافالت  -

 النمل الحضري.

الشركات وتعوٌضهم عن الساعات اإلضافٌة. وخاصة خالل  المطالبة بالرفع من أجور مستخدمً -

 فصل الصٌؾ.
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 ممتطفات من المداخالت لمنالشة مختلف المضاٌا

 خالل الدورات العادٌة واالستثنائٌة لمجلس جماعة تطوان

  0222تتعلك بمنالشة مشروع مٌزانٌة  0222مداخلة خالل دورة أكتوبر العادٌة لسنة 

 

، المستشارٌن واألخوات اإلخوة، السٌد ربٌس المجلس، السٌد باشا مدٌنة تطوان، ميحرلا نمحرلا هللابسم 

أعضاء لجنة المالٌة على العمل الذي لاموا به من أجل إعداد هذا  اإلخوانفً البداٌة، أحًٌ  .والمستشارات

م المجال الثمافً، المستشارٌن بخصوص نمطة مهمة ته ولألخوةالمشروع، تدخلً ٌشمل تنبٌها للمجلس 

 خاللمن  .وبطبٌعة الحال أعطً الحك للتبوٌبات المتواجدة فً مشروع المٌزانٌة كلها بشكل مستفٌض

أن المجلس الجماعً ٌحاول ما أمكن أن ٌضع أرلاما والعٌة، بحٌث تؽطً احتٌاجات  نالحظلراءتنا 

ن تعتبر العاصمة الثمافٌة لجهة ٌخفى على الجمٌع أن مدٌنة تطوا ال ، لكنالمجاالتالساكنة فً جمٌع 

الحسٌمة، أي أنها تعكس صورة مهمة وإشعاعا وماض لمدٌنة تطوان كمدٌنة ذات تراث  -تطوان -طنجة

وفً هذا الصدد أتمنى وأطلب من المجلس أن ٌؤخذ  .إنسانً، مدٌنة رابدة مند زمن بعٌد فً المجال الثمافً

 إصالحٌمكن أن نخسر مٌزانٌة كبٌرة على ال مهمة جدا، حٌث  ثمافة المدٌنة باعتبارها مسؤلة االعتباربعٌن 

 .و تبلٌط الشوارع والحدابك وما إلى ذلن، إذا لم نهتم بالجانب الثمافً األزلة

 الومن جهة أخرى إذا لم ٌكن لدٌنا مواطن ٌمتاز بثمافة حضارٌة تحثه على الحفاظ على مكتسبات المدٌنة. 

الثمافٌة من مسرح  األنشطة خاللمن  إالٌمكن للمواطن أن ٌكسبه  الوهذا  .لألمامٌمكننا أن نرلى أو نتمدم 

كما أالحظ  .وموسٌمى و ما إلى ذلن من الثمافات التً ٌمكن أن ترفع من الحس الجمالً والروحً للمدٌنة

ؼٌاب المٌزانٌة المخصصة للجانب الثمافً، حٌث أنها مدمجة مع منح  5402ضمن مشروع مٌزانٌة 

تعطى المنح للجمعٌات الثمافٌة بل لجمعٌات  ال اإلدماجصفة عامة، والجمٌع ٌعلم أن بهذا الجمعٌات ب

وبالتالً فكل جمعٌة تؤخذ ألفا أو ألفً درهم كمنحة، فهذا مبلػ ضبٌل جدا، إذا ما أردتم به ترشٌد  األحٌاء

تالً تصبح الجماعة درهم وبال 044البنكٌة والتطاع الرسومات ٌصبح المبلػ  اإلجراءاتالنفمات فبعدما 

 خاللمن ٌؽنً من جوع، لهذا أتمنى أن تعطى أهمٌة ولٌمة أكثر لهذا الجانب  الٌسمن و التصرؾ مبلؽا 

 .وذلن برصد مٌزانٌة محترمة للجمعٌات حتى ٌكون لها مردود إٌجابً 5220مشروع مٌزانٌة 
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 0222خالل دورة أكتوبر  0222منالشة برمجة الفائض التمدٌري لسنة  مداخلة بخصوص

 المالحظة، مالحظتٌنلدي  ، 5400شكرا للسٌد الربٌس فٌما ٌخص مشروع برمجة الفابض التمدٌري لسنة 

خاصة بالتناء السٌارات والدراجات، صراحة هذه المسؤلة تستفزنً وفً نفس الولت تثٌر لً  األولى

ٌفكرون فً إٌجاد حلول للمستوى  ال، كالمابمٌن على ممتلكات الجماعة لماذا التالتساإمجموعة من 

الجماعة بما فٌهم السٌارات والدراجات، فإن المرآب الجماعً هو فً حالة ٌرثى لها،  آللٌاتالمتردي 

الخاص لصد مرالبة المرآب  األمنحٌث ٌعرؾ نوعا من التسٌب، وٌكفً أن الجماعة متعالدة مع شركة 

البة دخول وخروج لطع الؽٌار وأجزاء السٌارات، فً حٌن أننً لم أجدهم هنان من لبل، إضافة إلى ومر

أن تكؾ الجماعة عن  استماللًلذا نحن نمترح كفرٌك  .مالبمةأن الموظفٌن ٌشتؽلون فً ظروؾ ؼٌر 

 واآلخرة شراء المزٌد من السٌارات وتوزٌعهم بشكل تفضٌلً، حٌث هنان ربٌس لسم ٌستعمل سٌارة جدٌد

تشرؾ مال الجماعة، لذا نمترح أن تكتري الجماعة السٌارات على ؼرار شركة  الٌستعمل سٌارة مهتربة 

 .أماندٌس التً تتعالد مع الشركة لكراء السٌارات

درهم، فهذه ألؾ  44.الثانٌة فٌما ٌخص التناء عتاد وأثاث المكتب والتً خصصت الجماعة لها  المالحظة

ما جاء فً تمرٌر لجنة المالٌة والذي ٌمول " ومرة أخرى، عمب السٌد المدٌر العام  البرمجة تتنالض مع

 اإلمكانٌات، مإكدا على أن المصالح الجماعٌة تعرؾ "تخمة" فً التدخالتللمصالح على كافة 

، الموضوعة رهن إشارة كافة اختالفهاللوجٌستٌكٌة ومواد التنظٌؾ وآلٌات العمل من ورق وطباعة على 

إذن كٌؾ نفسر أن السٌد المدٌر العام للمصالح ٌمول بؤن هنان تخمة وفابض وفً  ."لح الجماعٌةالمصا

درهم لنزٌد تخمة أخرى، إذا شٌبا من الحمٌة فً هذا الفابض جزاكم خٌرا ألؾ  44.نفس الولت نبرمج 

 .وشكرا

كة تتعلك بخلك شبكة دراسة مشروع اتفالٌة شراحول  5402مداخلة خالل دورة دٌسمبر االستثنابٌة لسنة 

 .المتحدة للتربٌة والثمافة والعلوم األممللمدن المؽربٌة المصنفة تراثا مادٌا عالمٌا من طرؾ 

علٌها أنها ؼٌر  اطالعنا خاللمن  االتفالٌةلً التراح فمط، السٌد الربٌس، إن كان ممكنا، فمد بدت لنا هذه 

أم سٌتم إحداثها؟ لذلن ألترح أن ٌتم تؤجٌلها إلى أن  األصلواضحة، لم نعرؾ هل هذه الشبكة موجودة فً 

 .نطلع على حٌثٌاتها ومن ثم نرى ما نمرره بصددها

دراسة مشروع تعدٌل بعض فصول المرار مداخلة خالل دورة دٌسمبر االستثنائٌة حول 

 الجبائً لجماعة تطوان 

ٌات الرٌاضٌة التً تنشط مداخلتً تهم الماعة المؽطاة، حٌث تم فرض بعض الرسوم على بعض الجمع

، باعتبار أن هذه الماعة فً حاجة لتلن المداخٌل  ءاإلجراأن نزكً هذا  إالٌمكننا  ال داخل الماعة، ونحن

 الولو أنها  –لكن السٌد الربٌس؛ تم إؼفال بعض الجمعٌات   .وصٌانتها، وما إلى ذلن إصالحها من أجل

المجاورة للماعة المؽطاة وفً هذا  األطفالٌن و تؤطٌر أنها تهتم بتكو إالتمارس رٌاضة كرة المدم _ 

اتصلت بً جمعٌة من حً جامع مزواق، والتً ارتؤت أن اتخاذ هذا المرار ٌمكن أن ٌحرم بسببه  اإلطار

الشعبٌة والمعوزة، التً لٌس باستطاعتها التسجٌل بمدارس كروٌة ذات أثمنة عالٌة، وفً  ءاألحٌاأطفال 

الخاص بالجمعٌات التً تعنى  ءاإلعفاهذا الصدد نمدم التراحٌن: إما أن ٌتم إدماج هذه الجمعٌات فً 

والذي ٌتم  بالتؤطٌر والتكوٌن، أو أن تستفٌد من الملعب الذي ٌمع فً حً جامع مزواق بجانب المستوصؾ،
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واحتكاره من طرؾ جمعٌة وحٌدة وبالتالً حبذا لو تموم الجماعة بتسٌٌره لٌصبح مفتوحا فً وجه  استؽالله

 . الجمٌع

حول منالشة التمارٌر السنوٌة التً تمدم بها رؤساء  0222خالل دورة فبراٌر  مداخلة

اللجان الدائمة للمجلس، والمتعلمة بإثارة انتباه المجلس حول استفحال ظاهرة البناء 

 العشوائً.

 

 

تمعنا بعد أن اس  .، السٌد الربٌس، السٌد الباشا، السادة المستشارون والمستشاراتميحرلا نمحرلا هللابسم 

المناسبة على العمل الجاد والمتواصل بخصوص  ة نواب الربٌس الذٌن أحٌٌهم بهذهلتمارٌر اللجان وللساد

، علٌنا أن نعترؾ أن هنان بعض الملفات التً ٌمكننا أن اإلنجازاتأداء العمل الجماعً، لكن بعد هذه 

 .نمول إن الجماعة لم توفك فٌها أو لم تساهم فً حل مشاكلها

خصوصا أن أي زابر  االختالالتالسٌد الربٌس، كما ٌعلم الجمٌع، فإن ملؾ التعمٌر ٌعرؾ العدٌد من 

 فالبشكل ممنهج،  مستفحالبشكل ملموس تنامً البناء العشوابً، الذي أصبح  سٌالحظلمدٌنة تطوان، 

ما تموم بإحداث ٌعمل، السٌد الربٌس، أن تبذل الجماعة مجهودات كبرى من أجل تحسٌن مرافك المدٌنة ك

ضخمة، وفً ممابل ذلن نجد أن أناسا ٌساهمون بشكل سلبً فً ضرب تنمٌة  ػمشارٌع كبرى تمول بمبال

ٌمكن الطموح بجلب مستثمرٌن ورإوس أموال إذا كانت  الانتشار السكن العشوابً،  خاللهذه المدٌنة من 

السكن العشوابً تتحكم فٌه عدة أمور، منها العشوابٌة، ف األحٌاءالمدٌنة تفتمر إلى الواد الحار ومدارس فً 

تتوفر  الزالت تطوان ال و 5400ٌعمل أن نكون فً سنة  الؼٌاب تصمٌم التهٌبة الحضرٌة، بحٌث أنه 

تصمٌم التهٌبة الحضرٌة، لذلن نلتمس منكم، السٌد الربٌس تخصٌص دورة استثنابٌة من أجل منالشة  على 

 ةٌمكن الترخٌص لبناٌة بثالث ال، إذ اتاالرتفالالتً تختلؾ فٌها هذا المشكل وكذا مشكل بعض التراخٌص 

بطابمٌن فمط أو خمس طوابك...لذلن أرى ضرورة توحٌد التراخٌص على  ألخرىطوابك بٌنما ٌرخص 

عشر طوابك خصوصا أن الوعاء العماري فً تطوان  وأخمس  وأالمدٌنة كلها. ٌنبؽً أن تكون أربع 
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تستفٌد الجماعة بل ٌستفٌد من ذلن  الالعشوابً ٌساهم فً ضٌمه ف البناءضٌك، خصوصا أن مشكل 

 .سماسرة البناء العشوابً فحسب.. وشكرا السٌد الربٌس

حول إبرام اتفالٌة من أجل التماط صور  0222مداخلة خالل دورة مارس االستثنائٌة لسنة 

 جوٌة لمدٌنة تطوان

 .المستشارٌن، تدخلً سٌكون ممتضبا وموجزا واألخوات اإلخوةالرحمان الرحٌم، السٌد الربٌس،  هللابسم 

التً ستمكن الجماعة من التناء صور والتً من شؤنها أن تظهر التطور العمرانً  االتفالٌةفٌما ٌخص هذه 

المجلس الجماعً؛ حٌث أتمنى أن تكون الصور مساعدة لمحاربة  ألنبهلمدٌنة تطوان، أستؽل هذه الفرصة 

التً استفحلت فً المدٌنة، ومرة أخرى ندق نالوس الخطر ونمول أن المدٌنة  ظاهرة البناء العشوابً

بخرولات عمرانٌة كثٌرة، حٌث أضحى البناء العشوابً مهنة  االتجاهاتأصبحت محاطة من جمٌع 

ٌحرصون على مصلحة هاته المدٌنة، لذلن نتمنى أن تكون  ال الذٌن األشخاصواسترزاق للعدٌد من 

أٌن تتجلى كثافته، رفة السرطان العمرانً أٌن ٌتجه ول دوري، حتى ٌتسنى لنا معالصور مسترسلة وبشك

  .وعلى المجلس المولر أن ٌؤخذ موالؾ حاسمة لمحاربة هذه الظاهرة التً تشوه المدٌنة

تعرؾ رونما عمرانٌا متمٌزا، وؼٌر بعٌد عن مدٌنة تطوان  اإلنشاءالسٌد الربٌس هنان مدن صؽٌرة لٌد 

لن مدٌنة واد الو وكذا مدٌنة طنجة التً تعرؾ تطورا كبٌرا، ولكن فً الممابل مدٌنة تطوان وكمثال على ذ

الملكٌة للرلً بهذه المدٌنة، كما ٌعاكسون توجه الجماعة الترابٌة  اإلرادةتجاه ا هنان أشخاص ٌسٌرون ضد

 .لهذه الساكنة بمةالمالبالخدمات و كذا توفٌر البنٌات  لالرتماءبرامجها التً تسعى  خالللتطوان من 

 .وشكرا السٌد الربٌس

 المماوالتشأن حاضنة  حول اتفالٌة 0222مداخلة خالل دورة ٌولٌوز االستثنائٌة لسنة 

 .والشبان الموحد لخدمات المرب

 االلتصادٌةأو ملحمها، أمر محمود من أجل التعاون والتنسٌك مع الؽرفة لتحرٌن العجلة  االتفالٌةهذه 

تنص على أن بعض أطر وموظفً الجماعة   فاالتفالٌةبخصوصها.  التساإالتأنه لدي بعض  الللمدٌنة. إ

سٌوضعون رهن إشارة هذه الحاضنة، كما ستساهم الجماعة فً تموٌلها. أي هنان التزامات مادٌة. سإالً 

ة تم تخصٌص ذلن ضمن فصول المٌزانٌ فهو ؼٌر موضح فً هذا الملحك. هل هو كٌؾ سٌتم هذا التموٌل؟

 ولٌمة المبلػ الذي ستساهم به الجماعة فً هذه الحاضنة؟

أعرؾ بالضبط هل لدٌنا  الأما الجانب الثانً فٌتعلك بالموظفٌن الذٌن سٌوضعون رهن إشارة الؽرفة؟ فؤنا  

. ولكن ما أضعه بٌن لوسٌن هو وجود بعض الالحك فً منالشة وضعٌة بعض الموظفٌن داخل المجلس أم 

ٌتواجدون بها، وبتعبٌر أصح  الن على الجماعة وٌتماضون أجرتهم من مالٌة الجماعة والموظفٌن المحسوبٌ

الجنوبٌة والعابدٌن إلى أرض الوطن، فنحن  لأللالٌم، أولبن المنتمٌن األشباحما ٌسمون بالموظفٌن 

الموظفٌن المحسوبٌن على الجماعة  هإالءكمستشارٌن نمثل هذه الساكنة، والتً بدورها تتساءل عن 

الجنوبٌة، حٌث ٌجب علٌنا معرفتهم ومعرفة أوضاعهم  باأللالٌموٌتماضون أجرتهم وهم ؼاببون وٌعٌشون 

وكٌؾ ٌستنزفون مالٌة الجماعة دون تمدٌم أي خدمة من الخدمات. وهذه المناصب هً أولى بؤبناء المدٌنة. 

دٌنة تطوان، ونطالب والعطالة التً ٌعٌشها أبناء م واالجتماعٌة االلتصادٌةفنحن نعرؾ الوضعٌة 

 .بتوضٌحات بشؤنه وشكرا
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 حول الوضعٌة الكارثة لمطاع الصحة بمدٌنة تطوان 0222مداخلة خالل دورة ٌولوز 

 

ٌختلؾ علٌه اثنان، وهو أمر  الشكرا السٌد الربٌس، بخصوص مسؤلة دعم هذه الفبة من المرضى فشًء 

واجب وضروري. ولكن فٌما ٌخص اتفالٌات الشراكة أو تجدٌدها؛ ونحن كمستشارٌن نتوصل بوثابك 

 ثالثةانتهت صالحٌتها المحددة فً  االتفالٌةاللجنة وداخل دورة المجلس، فهذه  خاللنالصة؛ وللنا ذلن 

به هذه الجمعٌة، ولكن نحن كمستشارٌن وكممثلٌن  سنوات. ونحن كلنا متفمون على العمل الجبار الذي تموم

لهذه الساكنة فإننا نحمل أمانة الدفاع عن مصالحها. وفً جو من الشفافٌة والنزاهة كان من المفروض أن 

نتوصل بتمرٌر لجنة التتبع، والتً أتساءل حولها هل هً مجرد حبر على ورق أو أنها كانت تنعمد حسب 

نحن لم نتوصل بؤي شًء من هذا المبٌل، وبما أننا ال نتوصل بذلن فنحن نطرح السابمة. ف االتفالٌةفصول 

أنشطتها. ومن  اختالؾعلى  األخرىحول وضوح وشفافٌة اتفالٌات الشراكة مع جمٌع الجمعٌات  تساإالت

فهو ؼٌر  الحافالتالمحصور فً تحمل مصارٌؾ تنمل المرضى عبر  االتفالٌةناحٌة أخرى فهذا النوع من 

فساكنة تطوان فً حاجة إلى مستشفى خاص بمرض السرطان، ألن هذه المدٌنة تعرؾ وضعا كارثٌا كاؾ، 

عرؾ فوضى وتسٌبا بخصوص المرفك الصحً، والدلٌل على ذلن هو مستشفى سانٌة الرمل الذي ٌ

ٌخفى على جمٌع السكان. إذن نحن كجماعة هل سٌمتصر دورنا فمط تمدٌم المساعدات  الوزبونٌة وفسادا 

ذه الجمعٌة ولجمعٌات أخرى ؟ فالمفروض علٌنا أن نطالب ببناء مستشفى وأن ٌدون طلبنا بمحضر له

الدورة وٌرسل للمسإولٌن عن هذه المدٌنة وعن هذا الوطن، أم ننتظر حتى ٌخرج السكان كما خرجوا 

 ألننا؟  جاجلالحتبالحسٌمة فً مواجهة السلطات والمسإولٌن مطالبٌن بهذه المرافك. فلماذا ٌخرج الناس 

 ٌرمى به جانبا.  كالمنا، االعتبارٌإخذ بعٌن  ال كالمنانحن كممثلٌن للساكنة 

على أداء  االلتصارلذلن كنت أتمنى من المجلس أن ٌؤتٌنا بمشروع بناء مستشفى لعالج السرطان ولٌس 

س أن تكون ؼٌر كافٌة. لذلن مرة أخرى ألتمس من المجل األمورتذاكر السفر للمرضى المعوزٌن. فهذه 

حول الوضع الصحً بالمدٌنة. فهو كارثً ومؤساوي بكل المماٌٌس.  اللتفاؾلدٌنا خطوات عملٌة وفعالة 

 158فتطوان أصبحت مدٌنة العشوابٌات، ومن بٌنها مستشفى سانٌة الرمل الذي دوما ٌشتكً منه 

المواطنون. لذا مرة أخرى نلتمس من المجلس أن ٌكون له دور فعال وإٌجابً لبناء مستشفى ٌلٌك بساكنة 

لبناء مستشفى عسكري كما كان فً عهد الحماٌة،  الجاللةتطوان، مستشفى جهوي، أو نلتمس من صاحب 

ل كل شًء إلى مدٌنة تطوان التً تم تمزٌمها وتهمٌشها بحٌث تم تحوٌ ألنوكذلن مستشفى للسرطان، 
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تستطٌع التجول فٌها. إذن مرة أخرى  الوتصبح فاسدة لدرجة  األخرىمدٌنة طنجة حتى ٌتم خنمها هً 

 ، وشكرا لكماالعتبارأتمنى أن تإخذ هذه الممترحات بعٌن 

إعادة دراسة مشروع بخصوص  0222مداخلة خالل الدورة االسثنائٌة لشهر ٌولٌوز 

لعمد التدبٌر المفوض لخدمات النظافة بجماعة تطوان  44/20رلم  لالتفالٌة 0الملحك رلم 

 منطمة سٌدي المنظري

وبكل صراحة عند  ."منذ بداٌة التدبٌر المفوض لهذا المطاع كانت هنان شركة أخرى هً شركة " تكمٌد

أنه  إالالٌة. بداٌة اشتؽالها لمسنا فرلا كبٌرا فً تدبٌرها لهذا المطاع، والتً أبانت عن كفاءة واحترافٌة ع

بعد ذلن حدثت بعض المشاكل، وتم استمدام شركتٌن جدٌدتٌن، ورصدنا كمتتبعٌن وكمواطنٌن تراجعا كبٌرا 

ا عندما كنا خارج هذا نعلم عنها شٌبا، ولم نعلم عنها شٌب الفً أدابهما. وهذا التراجع ربما له عدة مسببات 

  .نعلم عنها شٌبا ونحن داخل هذا المجلس الالمجلس، و

 ألنهاالذي هو للب المدٌنة وممصد الزوار والسٌاح، ٌجب أن نعٌد النظر فً الحاوٌات  اإلنسانشًإن حً 

ولد  .حولها األزبالكارثٌة بكل المماٌٌس، بحٌث فً الساعات المتؤخرة من اللٌل تمتلا عن آخرها، وتنتشر 

بحاوٌات كبٌرة، فكان الجواب أن ذلن  الترحنا أن تموم الجماعة أو الشركتان بتؽٌٌر هذه الحاوٌات الصؽٌرة

أن نموم بهذه  باإلمكانسٌكلؾ أكثر، وستكون هنان مصارٌؾ إضافٌة كشراء شاحنات جدٌدة... ألول إنه 

، وأن تكون هنان شاحنتان: شاحنة خاصة بمٌكومار وشاحنة اإلنسانشًالعملٌة بالتدرٌج، وأن نبدأ بحً 

فإن عمل هذه الشركتٌن سٌبمى بدون جدوى وبدون أهمٌة إذا لم ٌحل مشكل هذه  السٌطا، وإخاصة بشركة 

  .الحاوٌات

أنه فً فصل الصٌؾ ٌتم  نالحظ، واألحٌاء األزلةبالنسبة لمضٌة عمال النظافة الذٌن ٌمومون بدورٌات فً 

مون فً نظافة العمال تحٌة خاصة بحٌث أنهم ٌساه لهإالءالوطنً، ونوجه  اإلنعاشالزٌادة فً عدد عمال 

أدري إن كانت هذه التؽٌٌرات مرتبطة بزٌارة صاحب  التً تتؽٌر خاصة فً شهر ٌولٌوز. والمدٌنة ال

للمدٌنة، وهل سكان هذه المدٌنة لٌس لهم الحك فً هذه النظافة طوال السنة. نحن نرٌد مدٌنتنا  الجاللة

 .ة الزوار والسٌاحنظٌفة دابما وأن ال نموم بذلن صٌفا بحجة الزٌارة الملكٌة وبحج

حول مشكل المرافك الصحٌة بمدٌنة  0222مداخلة خالل دورة فبراٌر االستثنائٌة لسنة 

 تطوان

ٌما ٌخص المرافك الصحٌة أو المراحٌض أرى أن تكون هذه الخدمات مجانٌة وأن ٌتم إخراجها من 

مماهً التً تساهم فً حل تتوفر على المراحٌض العمومٌة باستثناء ال الالسمسرة. إذ ٌكفً أن المدٌنة 

 .وشكرا .المشكل

تفوٌت المحالت التجارٌة بسولً سٌدي حول  0222مداخلة خالل دورة فبراٌر االستثنائٌة لسنة 

 المنظري واألزهر

لبل أن أبدأ تدخلً أشٌر إلى أننً أشتؽل بشكل تطوعً داخل المجلس، وأنه ٌكفٌنا فخرا أننا ننتمً لمدرسة 

  .أدران ما مدرسة الكشفٌة الحسنٌة التً تعتبر رابدة العمل التطوعً بالمؽربالكشفٌة الحسنٌة وما 
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 استؽاللالمحدد لكٌفٌة  التحمالتٌسعنا فً بخصوص النمطتٌن المتعلمتٌن بالمصادلة على كناش  ال

 خاللالتً سبك لنا إثارتها  بالمالحظاتالتجارٌة بسولً الزهر وسٌدي المنظري سوى التذكٌر  المحالت

 البحةسٌما عدم تضمن هذٌن الكناشٌن على  العلمتٌن بإحداث هذٌن المرفمٌن، وطتٌن السابمتٌن المتالنم

للخبرة. الشًء الذي ٌتعارض مع  اإلدارٌةعلى السومة الكرابٌة المحددة من طرؾ اللجنة  التفٌدٌن والمس

  .لصد المصادلة علٌهابها بخصوص عرض النمط على المجلس الجماعً  االلتزاممبدأ الشفافٌة التً ٌجب 

ٌحدد بدلة عدد المرافك التً سٌتم  ال التحمالتٌمؾ عند هذا الحد، حٌث إن كناش  الإن انعدام الشفافٌة 

سباب التً دعت نعرؾ األ الفً جدول واحد. و المحالتإخضاعها للسمسرة العمومٌة، بل تم إدماج جمٌع 

خضاعها للسمسرة رؼم وجود عدد كبٌر من الباعة التجارٌة من أجل إ المحالتعلى عدد من  اإلبماءإلى 

الجابلٌن الذٌن لم ٌحالفهم الحظ فً الظفر بمحل تجاري أو بمربع بؤحد أسواق المرب التً تم تشٌٌدها لهذا 

ولذلن أعتبر أن السمسرة العلنٌة ٌجب أن تنحصر على الممهى والمطعم فمط. وتكلٌؾ   .الؽرض

المراحٌض، مع تحمل نفمات فواتٌر  استؽاللنظمهم لصد تحدٌد كٌفٌة المستفٌدٌن بواسطة الجمعٌة التً ت

 .بهالماء والكهرباء الخاصة 

الشكلٌة وخاصة فً الدٌباجة التً  المالحظاتبد لنا فً هذا الممام أن نثٌر كذلن بعض  الأخرى ومن جهة 

محل له من  الاعات المروٌة، والذي نعتبر أنه الجم بؤمالنالمتعلك  0520ٌونٌو  52تضمنت ظهٌر 

 .ٌتعلك هنا بتدبٌر ملن بلدي تابع لجماعة حضرٌة ولٌست لروٌة األمر ألنفً هذا الكناش، نظرا  اإلعراب

لصد المصادلة على  للوالة االختصاصونفس الشًء ٌنطبك على لرار وزٌر الداخلٌة بشؤن تفوٌت  

الذي أعطى للعمال مهام  00.300المرار تم نسخه بواسطة المانون هذا  ألنممررات المجالس الجماعٌة. 

  .على شرعٌة لرارات ربٌس المجلس وممررات مجلس الجماعة اإلدارٌةالمرالبة 

 والتنظٌم السمسرة العمومٌة،  خاللهاالكناش لم ٌحدد الكٌفٌة التً سٌتم من  أن إلى اإلشارةكما تجدر 

ٌتضمن الكناش أٌضا ضرورة تكتل المستفٌدٌن فً إطار  البارٌن. كما الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً المت

وكذا للمٌام بالتؤمٌنات الضرورٌة ضد الحرابك والسرلة،   جمعٌة من أجل تدبٌر المرافك المشتركة.

  .إلى تعٌٌن حراسة لٌلٌة على هذا السوق باإلضافة

لمزاولة النشاط التجاري من المصالح  إلى جانب ذلن نعتبر أن إلزام المستفٌدٌن من الحصول على رخصة

 االستؽاللالجماعٌة المختصة ٌتعارض مع طرق تدبٌر الممتلكات الجماعٌة العامة، التً تتم بواسطة عمود 

ٌجوز له  الالمإلت للملن العام، والتً ٌجب تضمٌنها بنوعٌة النشاط الذي سٌموم به المستؽل والذي 

الجماعٌة ٌتمكنون من الحصول على  لألمالنذي جعل المستؽلٌن تؽٌٌره. إن منح مثل هذه الرخص، هو ال

التجارٌة، رؼم أن المانون ٌمنع  األصولتبعا لذلن بتكوٌن  واالستفادة، التجاري شهادات المٌد فً السجل

التً ٌمكن سحبه فً كل ولت وحٌن كلما دعت المنفعة العامة  االستؽاللذلن، نظرا للطبٌعة المإلتة لهذا 

أعتمد أنه ٌجب إعادة  المالحظاتوبناء على هذه  .ن ٌتمتع المستؽل بؤي حك للمطالبة بالتعوٌضذلن دون أ

ٌشوبها أي لبس أو ؼموض.  الة وتصبح جمٌع البٌانات المتضمنة فٌه واضحل التحمالتصٌاؼة كناش 

 .وشكرا
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الجائلٌن حول إعادة توطٌن الباعة  0222مداخلة خالل دورة فبراٌر االستثنائٌة لسنة 

 بتطوان بأسواق المرب.

 

 

السابمة لد اتخذت ممررا  االنتدابٌةالفترة  خاللإلى أنه لد سبك لجماعة تطوان  اإلشارةبد من ال  فً البداٌة

كما سبك للمجلس  .ٌمضً بإحداث سوق سٌدي المنظري تحت اسم آخر هو سوق سٌدي طلحة الجدٌد

المرافك  استؽاللٌحدد كٌفٌة وشروط  تحمالتلى دفتر أن لام بالمصادلة ع اإلطارالجماعً فً نفس 

أن الجمٌع ٌعرؾ أن إحداث هذا السوق جاء من أجل جبر  وال شن . الموجودة بهذا السوق والمحالت

تجارٌة بسوق سٌدي طلحة الذي تم هدمه، رؼم  محالتمن  االستفادةضرر الباعة الجابلٌن الذٌن سبك لهم 

ن أجل إحصاء الباعة الجابلٌن الذٌن كانوا التً تعبؤت مات المحلٌة ؾ السلطاأن بناء ه تم تحت إشر

وعمب عملٌة الهدم   .متمركزٌن بوسط المدٌنة. كما أجرٌت المرعة بحضور فعالٌات من المجتمع المدنً

، كما  أو السابك ًالحالالمذكورة أجرٌت جلسات ماراطونٌة بٌن المتضررٌن، وبٌن رباسة المجلس، سواء 

الباعة المتجولٌن الذٌن لاموا بتؤطٌر أنفسهم والتكتل تحت لواء  هإالءتمت المفاوضات كذلن ما بٌن ممثلً 

المؽربً للشؽل. دون أن ننسً التذكٌر كذلن بالجمعٌة التً أشرؾ ربٌس الجماعة على تؤسٌسها  االتحاد

مخضت هذه المفاوضات عن التولٌع على الباعة الجابلٌن المتضررٌن المذكورٌن. ولمد ت هإالءوالتً تضم 

فً سوق سٌدي طلحة الجدٌد الذي تمرر بناإه بحً المحنش  هإالءمحاضر اتفاق تمضً بإعادة إدماج 

، الذي أصدر التابعة لملن الدولة الخاص األرضٌةبالمرب من المحطة الطرلٌة الجدٌدة، فوق المطعة 

  .المجلس الجماعً السابك لرارا بالتنابها

والتعهدات الصادرة سواء عن المجلس الجماعً أو عن الربٌس كما هً عادته  االلتزاماتٌع هذه إن جم

سٌتم التملص منها وضربها جمٌعا عرض الحابط، حٌث سٌتم تؽٌٌر اسم هذا السوق بٌن عشٌة وضحاها، 

فً  هللانصره  الجاللةصاحب  انطاللتهوسٌتم إدراجه ضمن برنامج تؤهٌل الباعة الجابلٌن الذي أعطى 

إنجازها فً إطار برنامج  عالسوق ضمن البنٌات التحتٌة المزمفً الولت الذي كان فٌه هذا  .5405صٌؾ 
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وهكذا تمت إعادة   .5400/5402لمدٌنة تطوان  واالجتماعً االلتصاديوهو برنامج التؤهٌل  أالآخر 

الجابلٌن الذي تشرؾ علٌه مدٌرٌة التوجٌه العام لهذا المشروع لٌدخل فً إطار برنامج إعادة تؤهٌل الباعة 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة التابعة لوزارة الداخلٌة، وستتم عملٌة التوزٌع من الناحٌة الشكلٌة على هذا 

 االعتراؾبد لنا من  الوإذا كان   .لتشمل الباعة الجابلٌن الذٌن كانوا ٌتمركزون فً وسط المدٌنة األساس

ذه العلمٌة فً صفوؾ ساكنة مدٌنة تطوان، وخاصة على مستوى إعادة رونك الذي خلفته ه باالرتٌاح

وجمالٌة وسط المدٌنة، وتخلٌصه من فوضى التجارة العشوابٌة، وما تسبب فٌه من ضجٌج وتلوت واختناق 

التً لامت بها السلطات المحلٌة فً  اإلجراءاتب. كما نشٌد فً فً نفس الولت والجوالنلحركة السٌر 

منح العشرات  خاللؼٌر المشروع للملن العمومً الذي تسببت فٌه جماعة تطوان من  حتاللاالمحاربة 

التً تم  باألماكنمن رخص الموالؾ الخاصة، الشًء الذي حرم بالً المرتفمٌن من حك ركن سٌارتهم 

ٌل أننا نسجل فً نفس الولت الى عدم احترام رباسة المجلس الجماعة تطوان لشكلٌات تمث إال . حجزها

للتوزٌع ، حٌث تم اختٌار مستشارٌن جماعٌٌن من طرؾ رباسة المجلس  اإلللٌمٌةالمجلس داخل اللجنة 

دون الرجوع الى سلطة المجلس الذي له صالحٌة تعٌٌن من ٌمثله لدى أٌة هٌبة تمرٌرٌة أو استشارٌة طبما 

  .00.300من المانون التنظٌمً  05لما تنص علٌه المادة 

 األسماءلمبدأ الشفافٌة، وربط المسإولٌة بالمحاسبة، فإنه ٌتوجب عرضه  وإعماال، االعتباراتونظرا لهذه 

وٌتوجب كذلن عرض محضر   .ذكورة هً أسواق جماعٌةمال اإلللٌمٌةالتً تم اختٌارها من طرؾ اللجنة 

تنطلك به عملٌة ، أو السعر الذي سالمحالتهذه  استؽاللللخبرة التً حددت سعر كراء أو  اإلدارٌةجنة لال

المجلس الجماعً هو الذي له  السمسرة بالنسبة للمرافك التً لن تعطً للباعة الجابلٌن، وذلن بحكم أن 

عن سلطته فً  فضالومختلؾ الحموق التً تمبض لفابدة الجماعة،  واألتاواتسلطة تحدٌد سعر الرسوم 

  .التنظٌمً للجماعاتمن المانون  54الجماعة طبما لما تنص علً المادة  أمالنتدبٌر 

و من جهة أخرى كان ٌجب على رباسة المجلس أن تعرض علٌنا النمطتٌن اللتٌن سبك للمجلس الجماعً 

السابمة والمتعلمتٌن بإحداث سوق. لبل إصدار ممررٌن جدٌدٌن فً  االنتدابٌةالفترة  خاللأن صادق علٌهما 

 هذا الشؤن

خطورة حرمان المتضررٌن من عملٌة هدم سوق سٌدي  وفً الختام ٌجب تنبٌه المجلس الجماعً الى .

تجارٌة كتعوٌض لهم. الى  محالتمالن بعدم تمكٌنهم من  اإلمامطلحة، وكذلن المتضررٌن من هدم سوق 

فً إطار مسإولٌة الجماعٌة عن  هإالءالدراهم لفابدة  بمالٌٌنإلى إصدار أحكام  هإالءإمكانٌة لجوء 

إن هللا ٌؤمركم أو تإدوا األمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بٌن ":عز وجل هللاٌمول  .التً لحمت بهم األضرار

 والسالمالعظٌم  هللاصدق  " الناس أن تحكموا بالعدل، إن هللا نعما ٌعظكم به. إن هللا كان سمٌعا بصٌرا

 .هللا تعالى وبركاتهعلٌكم ورحمة 
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اتفالٌة شراكة مع جمعٌة لتسٌٌر مركز حول  0222مداخلة خالل دورة فبراٌر العادٌة لسنة 

 إلٌواء المشردٌن

 

إلى أن هذه النمطة لم تتم دراستها بما ٌكفً، وأنها تمت بكٌفٌة مستعجلة، الشًء الذي جعل  اإلشارةتجدر 

مبهمة، ولم ٌحدد الهدؾ المتوخى منها، فإذا كانت مذكرة التمدٌم الخاصة بهذه النمطة تشٌر إلى  االتفالٌة

لم ٌنص على هذه المسؤلة، بل  االتفالٌةالمركز منى أجل محاربة ظاهرة التشرد، فإن نص وضع هذا 

ومن هنا ٌمع التباس هل المركز   .فً وضعٌة احتٌاج لألشخاصالتصر على أن المركز سٌخصص 

تتحدث  االتفالٌةالمخصص لمحاربة ظاهرة التشرد، أم لوضعه رهن إشارة المحتاجٌن، حٌث إن دٌباجة 

المتشردٌن،  واألشخاصالذٌن هم فً وضعٌة هشاشة،  األشخاصتتمثل فً  األنواعوعة من عن مجم

كلمة فضفاضة  االتفالٌةالواردة فً نص  "المتخلى عنهم كما أن كلمة " فً وضعٌة احتٌاج واألشخاص

الذٌن سٌستفٌدون من  األشخاصؼموضا هو عدم تحدٌد سن  األمروتحٌل إلى أكثر من معنى، ومما زاد 

 الوٌزداد هذا الؽموض حٌنما   .أم هما معا اإلناثمات هذا المركز، وهل سٌكونون من الذكور أم من خد

 اإلٌواءٌتم الحدٌث عن  ال، فمثال األشخاص لهإالءنعرؾ نوعٌة الخدمات التً ستمدمها الجمعٌة المستفٌدة 

الذٌن هم بال مؤوى فً حاجة إلى رعاٌة صحٌة،  األشخاصوتوفٌر الؽداء والدواء، حٌث من المعروؾ أن 

وخاصة إذا كانوا فً سن متمدمة، علما بؤن المتشردٌن ٌضطرون إلى إدمان الكحول من أجل الشعور 

 .المستفٌدٌن البحةالمدمنٌن من  األشخاصبالدؾء فً فترة البرد المارس، ولذلن نتساءل لماذا تم إلصاء 

بإشارتها إلى  االتفالٌةداخل هذا المركز، حٌث إن  النزالءدة التً سٌمضٌها تشٌر إلى الم الكذلن  االتفالٌة 

ستكون محدودة، ولذلن نعتبر أن  االستمبالإعادة توجٌه المستفٌدٌن إلى مراكز متخصصة ٌدل على أن مدة 

لى ٌمكن أن ٌتم تمدٌمه إ الالتزام الجمعٌة بوضع برنامج التؤهٌل التربوي والحرفً ٌبمى بدون مؽزى، و

هذه الفبة من المجتمع التً تحتاج إلى رعاٌة طبٌة ونفسٌة واجتماعٌة أكثر من أي شًء آخر. ولعل الؽابب 

ه الجمعٌة لتسٌٌر المالً الذي ستخصص الؽالؾ مثالنعرؾ  المالً، فهو الجانب ال االتفالٌةفً هذه  األبرز

ت بطرٌمة استعجالٌة، مما كتب تفالٌةاالنعرؾ مصادر تموٌلها، الشًء الذي ٌدل على أن  الهذا المركز. و

للمشروع، ولعل الجمٌع ٌعرؾ  اإلجمالٌةتحدد بدلة نوعٌة الخدمات و نوعٌة المستهدفٌن، والتكلفة  الجعلها 

الملماة على  بااللتزاماتبؤن الشك المالً هو أهم عنصر ٌحدد مدى جدٌة الطرؾ المتعالد معه للوفاء 

ٌن والٌتامى والمسنٌن والطلبة...إلخ. الشًء الذي نستنتج منه أن حٌث ٌمكن أن ٌشمل المشرد  .عاتمه

 . األخرىاحتٌاجات كل فبة عن  الختالؾالمركز لن ٌكون متخصصا فً نوعٌة محددة من الخدمات، نظرا 
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هذه الجمعٌة  "اإلخاء"أن ٌتم تسمٌة المركز على إسم الجمعٌة  االتفالٌةأكثر فً هذه  االستؽرابوما ٌثٌر 

ٌتجاوز شهرا  الالتً ٌبدو أنها أسست خصٌصا من أجل تسٌٌر هذا المركز، حٌث أن تارٌخ تؤسٌسها 

تتوفر على الخبرة  الواحدا، الشًء الذي ٌطرح أكثر من عالمة استفهام، عن جدوى منح مركز لجمعٌة 

  .فً تسٌٌر هذا النوع من المراكز الالزمة

تشٌر فً دٌباجٌتها إلى اندراج هذا النوع من المشارٌع ضمن المبادرة  لٌةاالتفاوبناء علٌه، وحٌث إن 

للمبادرة الوطنٌة  اإلللٌمٌةالوطنٌة للتنمٌة، فإننا نتساءل لماذا لم ٌتم عرض هذا المشروع على أنظار اللجنة 

ه بناء على للتنمٌة البشرٌة من أجل دراسة المشروع دراسة مستوفٌة، وتختار الجمعٌة التً ستتطور لتسٌٌر

دلٌك، وبناء على معاٌٌر الشفافٌة وتكافإ الفرص بٌن الجمعٌات التً لها خبرة فً هذا  تحمالتدفتر 

  .المٌدان

نص ٌ الذيبد أن نذكر بكون هذه الشراكة تتعارض مع المانون التنظٌمً للجماعات ال  اإلطاروفً نفس 

فابدة  ذيٌات للشراكة من أجل إنجاز مشروع على ضرورة توفر الجمعٌات التً تبرم معها الجماعات اتفال

   .مشتركة على صفة المنفعة العامة

المتعلك  متضٌات المانوننثٌر انتباه رباسة المجلس إلى أن كٌفٌة تسٌٌر هذا المركز مع م األخٌروفً 

وتدبٌرها، وخاصة ضرورة الحصول على ترخٌص مسبك من  االجتماعٌةبشروط فتح مإسسات الرعاٌة 

ومن ثم فإننا نمترح ضرورة عرض   .نموذجً معد لهذه الؽاٌة تحمالتالمعنً بناء على دفتر  للٌماإلعامل 

للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة من أجل السهر على حسن تسٌٌره طبما  اإلللٌمٌةهذا المشروع على اللجنة 

 .للموانٌن الجاري بها العمل فً هذا المجال

بخصوص مشروع اتفالٌة للشراكة من أجل  0222دٌة لسنة مداخلة خالل دورة فبراٌر العا

 تسٌٌر وتجهٌز مركز الستمبال األطفال الٌتامى بحً مكالتة.

بد من تصحٌح بعض المؽالطات التً جاءت فً هذا المجلس  الولبل أن أدلو بدلوي فً هذه النمطة،  أوال

إننا ال أحد ٌمكن له المول  فالٌعترفون بالوزٌر أو بالوزراء،  الالتً تحدثت على أن بعض المستشارٌن 

 .أن ٌزاٌد علٌنا أٌة مزاٌدة ألحدٌمكن  ال ، فهذه الحكومة حكومة وطنٌةالجاللةعترؾ بحكومة صاحب ن

ه وأؼلبٌته التً ءهذا المجلس ٌتحمل مسإولٌته أعضا هذا من جهة، ومن جهة ثانٌة فؤي لرار ٌخرج من 

وأمام المواطن، أما فً ما ٌخص هذه  هللاثمتها فٌهم، فهً التً تتحمل المسإولٌة أمام وضعت الساكنة 

 األٌتامالهادفة إلى توفٌر مركز إٌواء  االجتماعٌةأن ننوه بهذه المبادرة  إالٌسعنا  الففً البداٌة  االتفالٌة

بد من  الوهنا  .مٌتوفرون على معٌل له الوخاصة أولبن الذٌن ٌوجدون فً وضعٌة جد صعبة والذٌن 

المشتركة ما  االختصاصاتضمن  أوالالتذكٌر فً هذا المجلس بؤن إنجاز هذا النوع من المشارٌع ٌندرج 

من المانون التنظٌمً  20بٌن الجماعات والدولة وذلن فً إطار تعالدي وفك لما تنص علٌه المادة 

المتعلك بشرط فتح المإسسات  42/00م كما ٌندرج ضمن لابمة المراكز المحددة فً المانون رل .للجماعات

فً النمطة السابمة التً تنص ممتضٌاته على ضرورة  اإلشارةوالذي سبمت  ،وتدبٌرها االجتماعٌةللرعاٌة 

من أجل إحداث وكٌفٌة تدبٌر هذا النوع من المراكز والذي ٌتم وفك دفتر  اإلللٌمأخذ موافمة عامل 

 .النموذجً التحمالت
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 يرة توفر الجمعٌة التً ستبرم معها الجماعة اتفالٌة شراكة من أجل تسٌٌر نشاط ذكما أذكر مجددا بضرو

نخص جمعٌة بعٌنها، أما  والفابدة مشتركة على صفة المنفعة العامة وهذا بطبٌعة الحال من ناحٌة المبدأ 

 .فهً ؼنٌة عن التعرٌؾ واإلحسانجمعٌة البر 

نمترح مجددا هذا المشروع على أنظار اللجنة  االتفالٌةوبناء علٌه ودون الخوض فً تفاصٌل هذه  

فً  اإلشارةبد من  الللمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة من أجل ضمان تدبٌر جٌد لهذا المركز و اإلللٌمٌة

تحدد بدلة نوعٌة  الالمالٌة للجمعٌة، وكذلن  االلتزاماتتشٌر بتاتا إلى  ال االتفالٌة النهاٌة إلى أن هذه 

عن كونها بهذه الطرٌمة التً  فضالمن إٌواء وتؽذٌة وتطبٌب ونمل مدرسً  لنزالبهات التً توفرها الخدما

سنة  05المركز فسٌجدون أنفسهم بمجرد بلوؼهم سن  لنزالءاجتماعٌا  مشكالستخلك  االتفالٌةكتبت بها 

 .معرضٌن للتشرد فً الشارع دون تحدٌد الجهة التً ستتكفل بهم فً المستمبل

، هً جمعٌة واإلحسان، وكتكملة أود ان أعطً تنوٌها بسٌطا لجمعٌة البر االتفالٌةٌما ٌخص هذه هذا ف 

الذٌن ٌسٌرونها هم أشخاص أكفاء ٌتوفرون على خبرة فً المٌدان  األشخاصتمدم خدمات جلٌلة وٌكفً أن 

ورة العمل الذي ٌشوه ص االنتخابًوالعمل السٌاسً  اإلحسانًأشخاص ٌفرلون بٌن العمل  اإلحسانً

أن نصوت على هذه النمطة ولكن كان لزاما علٌنا أن نثٌر  إالٌسعنا  ال االستماللالخٌري، فنحن كفرٌك 

شًء آخر، وشكرا لكم  واللانونٌة والمانون وحده من ٌنظمنا  مالحظاتالتً نعتبرها  المالحظاتهذه 

 .جمٌعا

مدٌنة تطوان إلى شبكة بخصوص انضمام  0222مداخلة خالل دورة فبراٌر العادٌة لسنة 

 المدن المبدعة التابعة لمنظمة الٌونٌسكو

لت مجهودا كبٌرا من أجل إعداد الملؾ ذالتً ب األطراؾأن نشد بحرارة على  إالٌمكن لنا  الفً البداٌة 

شبكة المدن المبدعة، حٌث تعتبر مدٌنة تطوان أول مدٌنة  مدٌنة تطوان إلى النضمام واإلداريالتمنً 

ونخص بالذكر مهندسة الجماعة السٌدة مهدٌة الفتوح  ،ابع مدٌنة افرٌمٌة تنضم لهذه الشبكةمؽربٌة ور

نجً ٌدي الطومدٌر ؼرفة الصناعة التملٌدٌة ومدٌر مدرسة المهندسٌن بتطوان وبصفة خاصة الصانع التمل

الذي  االنضمامذا وإذا كان لنا الحك بؤن نفخر به .نجاز هذه المبادرة الذي كان هو صاحب الفكرة من أجل إ

فإنه ٌحك لنا أن نبدي تخوفاتنا من أن تفمد  ،جاء بمبادرة من طرؾ مجموعة من الؽٌورٌن على هذه المدٌنة

استمرارٌة العضوٌة رهٌن بمدى التزام مدٌنة تطوان وبصفة خاصة جماعة  ألنمدٌنة تطوان عضوٌتها 

 تنظٌمى مجموعة من الشروط وفً ممدمتها دن المبدعة والمبنً عل شبكة الم تحمالتتطوان بتنفٌذ دفتر 

والفن التشكٌلً والفن المعماري والسٌنما  اآلداب مجاالتفً  واإلبداعٌةالثمافٌة والفنٌة  واألعمال األنشطة

التً تعطً  لألنشطةوهذه التخوفات مبنٌة على محاربة ربٌس الجماعة  .والموسٌمى والفنون الشعبٌة

المتوسط ومهرجان تطوان  األبٌضل سٌما مهرجان تطوان لسٌنما البحر الوإشعاعا دولٌا لهذه المدٌنة وا

فً الفن التشكٌلً رؼم أن مدٌنة  اإلبداعٌة األعمالتحفل بتشجٌع  الالدولً لمسرح الطفل، ولكون جماعتنا 

 .تطوان تتوفر على ألدم معهد للفنون الجمٌلة

وأبدي هذه التخوفات كذلن نظرا لكون جماعتنا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بخصوص برنامج إعادة  

الحضاري لمدٌنتنا ٌرجع الفضل فٌه إلى هذا الفضاء العمرانً الذي  اإلشعاعتؤهٌل المدٌنة العتٌمة رؼم أن 

ولً جماعتنا كذلن كامل العناٌة تراثا إنسانٌا، كما لم ت 0552تم تصنٌفه من طرؾ منظمة الٌونٌسكو سنة 

جماعتنا لم تتمكن  أل،، ونتخوؾ كذلن اإلنسانًالذي ٌعتبر بدوره جزءا من هذا التراث  اإلنسانشًلفضاء 
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من نوعها على الصعٌد الوطنً  األلدممن الحفاظ على موروث حضاري ولمعلمة فنٌة ومعمارٌة وتعتبر 

ا للمتشردٌن والمنحرفٌن وأصبحت أجزاء منه تنهار وهً معلمة المسرح الوطنً التً أصبحت وكر أال

 األعضاءشٌبا فشٌبا، دون أن تحرن الجماعة ساكنا، لمد كان على جماعتنا فً إطار الشفافٌة وتزوٌد كافة 

بؤن تعرض علٌنا برنامج عملها الذي ستلتزم بموجبه بدفتر  االنضمامبخصوص هذا  الالزمةبالمعلومات 

المالٌة والمإسسات التً ستتعاون مع الجماعة  واالعتماداتوالتوارٌخ  باألرلام هذه الشبكة معززا تحمالت

فً إنجاز هذا البرنامج ولو كانت الجماعة أمدتنا بهذه المعطٌات لكان بإمكاننا أن نمدم لراءة تفاإلٌة 

علنا إلى محدودٌة الموارد المالٌة للجماعة ٌج باإلضافة ،ولكن ؼٌاب المعطٌات االنضمامبخصوص هذا 

لهذه الشبكة وربما ستكون بذلن أول مدٌنة  التحمالتمتشابمٌن من إمكانٌة لدرة الجماعة على تنفٌذ دفتر 

 .تكون أول مدٌنة تسحب منها هذه العضوٌة هللالدر  المؽربٌة تنضم إلى هذه الشبكة وربما 

جماعة تطوان عن بخصوص عدم المدرة المالٌة ل 0222مداخلة خالل دورة دٌسمبر االستثنائٌة لسنة 

 )اتفالٌة سمً المناطك الخضراء بالمٌاه المستعملة( الوفاء بالتزاماتها المالٌة.

ر ٌلاموا بها من أجل تحر ًمجهودات الجبارة التعلى ال المحلٌةلرجال السلطة  تحٌةأود أن ألدم  بداٌة

  .تطوان الصعداء، وعادت لسابك عهدها مٌدنةتنفست  خاللهالملن العام، والذي من 

نص على أن الجماعة ت االتفالٌةمضمون  أوال: االتفالٌةخص هذه ٌما ٌف المالحظاتلدي مجموعة من 

تثمل كاهل  ًالت المصارٌؾد من ٌلى العدإ سٌضاؾ ًون درهم، وهو ممدار مالٌخمسة مل ػستساهم بمبل

ك ٌدق وجماعة المضٌمنها هم جماعة الفن دٌنالمستفٌفإن  االتفالٌةوبخصوص هذه  . الجماعة مٌزانٌة

دق. وبالنسبة ٌك الفنٌالمض عمالةمجلس مولها هو ٌومن س االتفالٌةولع على ٌمن سل. لكن ٌوجماعة مرت

مولها. لكن جماعة ٌو االتفالٌةلتطوان على  اإلللٌمًولع المجلس ٌروض أن لجماعة تطوان كان من المف

درهم،  مالٌٌنخمسة  ػبالمساهمة فمط بمبل ًمن هذا فإن الجماعة لن تكتف واألكثرتمولها.  ًالت ًتطوان ه

من أجل إنجاز هذا المشروع. إذن مازال على الجماعة  الالزمة األراضًر ٌأخرى كتوفبل هنان التزامات 

دة هذا المشروع. كما أن استفا ًتم صرفها فٌأخرى س مٌزانٌةالتناء الوعاء العماري، وما زالت هنان 

 ًه األولىالمرحلة  ًف المستفٌدٌن ألن، األخٌرةالمرحلة  ًستكون فجماعة تطوان من هذا المشروع 

  .الرٌاضٌة والمالعب الؽولؾ مالعب

أن هذا  جدالة. وإذا افترضنا ٌإضاف ؾالجماعة بمصار فمط من أجل إثمال كاهلٌإذن ه   االتفالٌةهذه 

ة سبك لها ٌرها؟ لذلن أرى أننا ننالش اتفالٌتم تمرٌنظركم لن  ًالمجلس المولر صوت بالرفض، فهل ف

 أدري ما جدوى منالشتها.  الس، لذا ٌد الربٌها السٌولع عل االتفالٌةعها، ولدي نسخة من ٌتولوأن تم 

تم ٌث سٌس، حٌالمشروع؟ هو شركة أماند ًساهم فٌله من سٌهذا المشروع وتمومن جانب آخر بعد إنجاز 

را أسطر وألول ٌوأخ .هٌصحاب المشروع وممولوه ومساهمون فنما نحن أٌلنا باه المصفاة ٌالم ٌهإعادة ب

رلا عتبر خٌلرار المجلس ع علٌها بدون ٌالتول ألن، 5402سنة  االتفالٌةولعتم على هذه  فعالوأتساءل هل 

 .اإلطارهذا  ًحات وأجوبة فٌد توضٌا، لذلن نرٌلانون

بخصوص عدم المدرة المالٌة لجماعة تطوان  0222لسنة  مداخلة خالل دورة فبراٌر العادٌة

 )اتفالٌة سمً المناطك الخضراء بالمٌاه المستعملة( عن الوفاء بالتزاماتها المالٌة.
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شكرا السٌد الربٌس، ٌعود المجلس الجماعً لتطوان من جدٌد من أجل برمجة مبالػ مالٌة لصد الوفاء 

نا علٌها والمتعلمة باستعمال المٌاه المعالجة فً سمً المناطك التً صادل االتفالٌةبالتزاماته بخصوص 

برمجنا إلؽاء مجموعة من المشارٌع بالجزء الثانً من  االستثنابٌةالخضراء حٌث كنا فً دورة دجنبر 

هذه الدورة لد أثرنا  خاللألؾ درهم لصد تخصٌصها لهذه الؽاٌة وكنا  .20المٌزانٌة والتً بلؽت حوالً .

الوفاء بالتزاماتها المالٌة  على المالٌة الخانمة التً أصبحت تعٌشها الجماعة، وعدم لدرتها األزمةإشكالٌة 

درهم ولمد للنا فً تلن الدورة أن هذا المبلػ ٌفوق  مالٌٌنوالتً تبلػ خمسة  االتفالٌةالمحددة فً هذه 

مما ٌعطً صورة سٌبة  5400السنة المالٌة  خاللالمدرات المالٌة للجماعة بسبب التمصٌر فً برمجته 

بالرؼم كذلن محاولته إلناع  5402سنة  االتفالٌةلعدم التزام الجماعة بتعهداتها، علما أن السٌد الربٌس ولع 

نعود من  ألنناالمالٌة للجماعة تسٌر كما ٌجب، وهاهو والع الحال ٌثبت عكس ذلن  األمورالمجلس، أن 

ة والتنمٌب عن أٌة مبالػ كٌؾ ما كان نوعها وهذا ٌعنً أن جدٌد من أجل محاولة بابسة لترلٌع المٌزانٌ

كما أنه ٌعنً أن مٌزانٌة  .تحمٌك فابض حمٌمًفً   5400الجماعة لد فشلت مع نهاٌة السنة المالٌة 

 االنتظارأصبحت بدون اعتمادات مالٌة، ولذلن فإن اللجوء إلى المداخٌل كانت مودعة بحساب  االستثمار

خاصة إذا كانت هذه المبالػ  ،لابلٌة هذه المبالػ للبرمجة مدى فً ممدمتها كالٌاتاإلشٌطرح العدٌد من 

 اإلجراءمن طرؾ مودعٌها، ومن جهة ثانٌة فإن هذا  لالسترجاعتتعلك بودابع أو ضمانات مالٌة لابلة 

، حٌث ما زال على االتفالٌةبكامل التزامات الجماعة بموجب هذه  لن ٌفً ألنهٌكشؾ عن محدودٌته 

لم ٌعد  ألنهدرهم وهذا ؼٌر ممكن  مالٌٌن  . لجماعة أن توفر لبل انصرام السنة المالٌة الحالٌة ما ٌناهزا

 .للجماعة أٌة مشارٌع أخرى ٌمكن إلؽاإها وتخصٌص اعتماداتها لهذا الؽرض

نظرا لكونها ستعالج  األهمٌةالتً نعتبرها فً ؼاٌة  االتفالٌةبخصوص هذه  مالحظاتناإذن هذه هً  

من طرؾ فعالٌات  االنتماداتالسمً بواسطة المٌاه الصالحة للشرب والتً كانت مثار العدٌد من  ختالالتا

النظر فً الكٌفٌة التً ٌتم بواسطتها التدبٌر المالً  إلعادةالمجتمع المدنً ولذلن أعتمد أنه لد حان الولت 
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بإنجاز  االهتمامة للربٌس أكثر من المنح للجمعٌات الموالٌ إلعطاءفٌه  األولوٌةللجماعة والتً تعطى 

 .المشارٌع التً من شؤنها تعزٌز فرصة التنمٌة المستدامة بمدٌنة تطوان وشكرا

وعجز الجماعة عن أداء  حول إشكالٌة تدبٌر جمع النفاٌات المنزلٌة 0222مداخلة خالل دورة مارس 

 مستحمات شركتً التدبٌر المفوض لمطاع النظافة.

، السادة أطر الجماعة، الحضور األعضاءالرحٌم، السٌد الربٌس، السٌد الباشا، السادة  الرحمان هللابسم 

، فإن النمطة الفرٌدة المدرجة االستثنابٌةالموجه إلٌنا لحضور أشؽال هذه الدورة  االستدعاءحسب  .الكرٌم

سٌدي المنظري، ، تتعلك بتؽٌٌر اسم الشركة المفوض لها تدبٌر لطاع النظافة بمنطمة األعمالفً جدول 

على ملحك  االطالعالتً كانت تحمل اسم سٌتا البٌضا، وأصبحت تحمل اسم سوٌز البٌضا، ولكن بعد 

فمط، بل إن الملحك ٌتضمن تؽٌٌرا  االسمٌتعلك فمط بهذه المسؤلة، أي تؽٌٌر  ال األمرفوجبنا بؤن  االتفالٌة

لك أساسا بتسوٌة وضعٌة المتؤخرات التً ٌتع األمرآخر، وٌتعلك بكٌفٌة احتساب مستحمات الشركة، وأن 

  .ملٌون درهم 54حوالً  5400بذمة الجماعة لفابدة الشركة والتً بلؽت مع نهاٌة سنة 

 ال األمر ألنذلن أعتمد السٌد الربٌس أنه ٌجب تؽٌٌر تسمٌة النمطة المدرجة فً جدول أعمال هذه الدورة 

ٌسعنا سوى التذكٌر بما للناه فً  ال اإلطاروفً هذا   .ٌتعلك فمط بتؽٌٌر اسم الشركة، كما سبك المول

الدورات السابمة، بؤن سوء التدبٌر المالً للجماعة، والذي كان من نتابجه عزل أحد نواب الربٌس الذي 

المالٌة الخانمة التً  األزمةبكٌفٌة مباشرة عن تدبٌر هذا المطاع المالً، وهو ما أدى إلى هذه  مسإوالكان 

المحددة. مما ٌجعلنا عرضة  اآلجالة، والتً جعلتها تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالٌة فً تعرفها الجماع

  .، والمتمثلة فً فوابد التؤخٌراالتفالٌةلعموبات مالٌة إضافٌة، والتً تم التؤكٌد علٌها فً ملحك 

التً تعرفها  تالالتاالخالسٌد الربٌس، إننا نعتبر أن هذه محطة هامة ٌجب التولؾ عندها من أجل معالجة 

وفً هذا السٌاق الترح علٌكم السٌد   .على مستوى تتبع عمل المرافك الحٌوٌة للجماعة والسٌماالجماعة، 

الربٌس إعادة تشكٌل لجنة التتبع الخاصة بمرفك جمع النفاٌات، وهنا أحب أن أفتح لوسا، إنكم السٌد 

إلى المجلس، وانتخابه من طرؾ المجلس، وهذا الربٌس، لمتم بتعٌٌن أعضاء لجنة التتبع بدون الرجوع 

منافً للمانون. و كذلن انتداب أعضاء جدد من طرؾ المجلس الجماعً للمٌام بهذه المهمة، من أجل 

على سٌر  اطالعوالتمنٌة على المٌام بمهامهم، وكذا حتى ٌكون المجلس على  اإلدارٌة األطرمساعدة 

ومن جهة أخرى نلفت انتباهكم السٌد الربٌس إلى المطالب النمابٌة . فً هذا المرفك الحٌوي والهام األوضاع

، ومن ثم نسابلكم السٌد الربٌس االجتماعٌةالتً تمدم بها عمال هذا المرفك والتً تروم تحسٌن وضعٌتهم 

لهذه المطالب ستإدي حتما إلى توفٌر  االستجابةالتً لمتم بها فً هذا الصدد، علما بؤن  اإلجراءاتعن 

 .مالٌة إضافٌة من مٌزانٌة الجماعة من أجل ضمان التوازن المالً لعمد التدبٌر المفوض. وشكرا لكممبالػ 

حول بعض االتفالٌات التً أنجزتها الجماعة  0222مداخلة خالل دورة ماي العادٌة لسنة 

 مع جمعٌات المجتمع المدنً )جمعٌة الشفاء لمساعدة مرضى السرطان(

أن ننوه بكل مبادرة تهدؾ إلى تمدٌم الدعم والمساعدة لفابدة الفبات المعوزة؛ كما أن  إالٌسعنا  البداٌة 

إدراج هذه النمطة فً جدول أعمال دورة ماي العادٌة، ٌعتبر مناسبة لنثٌر انتباه المسإولٌن عن المطاع 

العمومٌة  الصحً، سواء على المستوى المركزي أو المحلً، إلى تردي الخدمات التً تمدمها المإسسات

 العالجاتإلى مدن أخرى، لصد تلمً  لالنتمال اإلللٌمبهذا  األفرادلتطوان، الشًء الذي ٌضطر أؼلب 
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مرضى السرطان مضاعفة نظرا  ةشن أن معانا والالضرورٌة مثل طنجة أو الرباط أو الدار البٌضاء. 

الخبٌثة، أو  األورام الستبصاللعدم وجود مراكز طبٌة متخصصة، سواء على مستوى إجراء العملٌات 

والكٌماوٌة. ورؼم أن وزارة الصحة لامت  اإلشعاعٌة العالجاتلتلمً  األنكولوجٌاعلى مستوى مراكز 

أن هذا المركز لم ٌشرع فً عمله  إالمإخرا بتشٌٌد مركز أنكولوجً داخل مستشفى سانٌة الرمل بتطوان، 

الطبٌة  األطرإلى  الفتمارهالمرٌب، نظرا  األمدلى ع العالجاتبعد. كما أنه من المستبعد أن ٌبدأ فً تمدٌم 

 إلٌواءالتفكٌر فً إبرام اتفالٌة للشراكة من أجل إحداث مراكز  ألوانهومن تم فإنه من السابك  المتخصصة.

  .المذكورة العالجاتمرضى السرطان الذٌن سٌنتملون إلى مدٌنة تطوان لصد تلمً 

ٌرلى إلى المستوى  ال االتفالٌةمن التؤكٌد من أن نص  ال بدانونً، من حٌث الشك الم االتفالٌةولبل منالشة 

المطلوب من حٌث إعطاء تصور شمولً لمحتوى المشروع المراد إحداثه، وخاصة على مستوى طالته 

الجمعٌة باستمبال كل مرٌض بالسرطان معوز وبدون  لتزامال، التً ٌجب أن تكون كبٌرة نظرا االستٌعابٌة

استمبال بعض أفراد عابلة المرٌض، الذي ٌحتاج عادة إلى من ٌمدم له ٌد المساعدة،  تمٌٌز، مع إؼفال

كذلن، التكلفة المالٌة لتجهٌز  االتفالٌة. كما ٌؽٌب عن واإلشعاعٌةالكٌماوٌة  العالجاتوخاصة بعد تلمً 

مرضى، من أجل بمركز إداري أو طبً لمرالبة ال لالستعانةنجد أي التزام من الجمعٌة  ال، واإلٌواءمركز 

وأخرى  اإلطعام أٌة إشارة لتمدٌم خدمات  االتفالٌةتوفٌر الدعم الطبً والنفسً للمرٌض، كما تؽٌب عن 

بد لنا فً هذا  والتنشٌطٌة للرفع من معنوٌات المرضى وحثهم على مواصلة العالج فً ظروؾ أمثل. 

العروض الخاصة بالجمعٌات، لصد  عن طلبات اإلعالنالممام من التساإل: لماذا لم تلجؤ الجماعة إلى 

شن أن اختٌار جمعٌة  الوفعالٌة فً هذا المجال؟  األكثرجودة، و اختٌار الجمعٌة  األكثراختٌار المشروع 

 التلتزم بها الجماعة، ودون ؼٌرها لتستفٌد من المال العام، ٌعتبر ضربا لمواعد الحكامة التً ٌجب أن 

من خدمات المرافك العمومٌة وتكرٌس لٌم الدٌمولراطٌة  االستفادةسٌما على مستوى مساواة المواطنٌن فً 

 والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة فً أعمالها . 

،حول  5402أبرٌل  2نتساءل ألم تطلع الجماعة على فحوى مذكرة وزٌر الداخلٌة بتارٌخ  اإلطاروفً هذا 

جماعات الترابٌة وإبرام اتفالٌات التعاون والشراكة معها ؟ التً دعت دعم الجمعٌات من طرؾ ال

الجماعات الترابٌة إلى ضرورة استلهام المساطر المعتمدة فً المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة من أجل 

ن تحدٌد الجمعٌات التً ستستفٌد من توزٌع المساعدات والدعم أو تلن التً سوؾ تبرم معها اتفالٌات للتعاو

تنظٌم طلبات المشارٌع، وإحداث لجن تمنٌة تعنى بدراسة طلبات ومشارٌع  خاللوالشراكة، وخاصة من 

  .الجمعٌات

 00.300تفتمر إلى أبسط الشروط المانونٌة، المضمنة فً المانون التنظٌمً  االتفالٌة، إن هذه والخالصة

 :المتعلك بالجماعات

لجماعات الترابٌة والجمعٌات، من أجل إنجاز نشاط أو مشروع إن اتفالٌة الشراكة والتعاون بٌن ا :أوال 

الذاتٌة للجماعة الترابٌة المولعة لها  االختصاصاتذي فابدة مشتركة، ٌجب أن ٌدخل موضوعها ضمن 

ٌدخل ضمن  االجتماعٌة اإلٌواءوفما لما اشترطته مذكرة وزارة الداخلٌة السالفة الذكر، بٌنما إحداث مراكز 

تً تمارسها الجماعات الترابٌة بكٌفٌة مشتركة مع الدولة والتً تتم بشكل تعالدي مع ال االختصاصات

من المانون التنظٌمً  20الدولة أما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة، طبما لما نصت علٌه المادة 

 ؛ 00.300
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لها بصفة المنفعة العامة، ، ٌجب أن تكون الجمعٌات التً تبرم اتفالٌات الشراكة والتعاون معترؾ ثانٌا

 من المانون التنظٌمً المذكور؛  005طبما لما تنص علٌه المادة 

، ٌجب على الجمعٌات التً تبرم اتفالٌات الشراكة والتعاون مع الجماعات أن تحدد الموارد التً ٌجب ثالثا

ٌحدد  الالذي بٌن أٌدٌنا،  ةاالتفالٌأن تموم بتعببتها، من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترن، بٌنما نص 

 .إلٌه وشكرا اإلشارة، كما سبمت االتفالٌةأي التزامات مالٌة أو لوجٌستٌكٌة للجمعٌة موضوع 

بخصوص دعم الجمعٌات واحترام دورٌة وزٌر  0222مداخلة خالل دورة ماي العادٌة لسنة 

 الداخلٌة المنظمة لهذه العملٌة

 

 األلسامورإساء  األطرالمستشارٌن والمستشارات، السادة  واألخوات ناإلخواالسٌد الربٌس، السٌد الباشا، 

  .والمصالح، أٌها الحضور الكرٌم

بد أن نثمن جمٌع المجهودات والمبادرات التً ٌبذلها المجتمع المدنً من أجل دعم الفبات  المن جدٌد، 

المعوزة والتً توجد فً وضعٌة هشاشة خاصة إذا كان هذا الدعم مجردا من أٌة أهداؾ سٌاسٌة أو 

جلس التً سبك وأن صادق علٌها الم االتفالٌة، بٌن أٌدٌنا مشروع تجدٌد اإلطاروفً هذا   .انتخابٌة

ٌإكد على ضرورة خضوعها عند نهاٌة مدتها لعملٌة التمٌٌم  االتفالٌةالجماعً السابك وحٌث أن نص هذه 

من عدمه، فإنه كان  االتفالٌةالشامل، وعلى ضوء نتابج هذا التمٌٌم ٌمرر المجلس الجماعً إمكانٌة تجدٌد 

لمالٌة التً خصصتها الجماعة ا االعتماداتمن الواجب أن ٌعرض علٌنا بٌان شامل لجمٌع أنواع صرؾ 

ملٌون سنتٌم، أي أن الكرم الحاتمً  044ٌتعلك بمبالػ مالٌة طابلة تفوق  األمرلهذه الجمعٌة، خاصة وأن 

الشًء الذي ٌوحً بؤن النشاط الذي  ،أضعاؾ ما تحممه من مداخٌل ثالثةللجماعة مع هذه الجمعٌة ٌوازي 

، كما أن المبلػ الذي تستفٌد منه كل سنة االمتٌازشركة  امالتمعتموم به هذه الجمعٌة ٌوازي أو ٌفوق رلم 

، وبالرؼم من أهمٌة اإلنسانٌة لألعمالالممدمة  لإلعاناتالمخصصة  االعتمادات% من مجموع  04ٌناهز 

حظنا أن الجماعة لد شرعت منذ حوالً سنة فً تمدٌم ال الدعم الذي تحظى به الجمعٌة المذكورة فإننا

بكٌفٌة مجانٌة رؼم وجود شركة منح لها تدبٌر هذا المرفك، وهو ما جعل الفرٌك  اتاألموخدمات نمل 

كتابٌا ضمن جدول أعمال هذه الدورة، لذلن نتساءل أمام تعدد المتدخلٌن  الٌخصص له سإا االستماللً
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ٌة طالما أن الجماعة أخذت على عاتمها تدبٌره بكٌف االتفالٌةلتدبٌر هذا المرفك عن جدوى تجدٌد هذه 

 .اشرة وبشكل مجانًمب

من جدول أعمال  األولىالسابمة التً نالشناها فً النمطة  االتفالٌةحظناه بخصوص نص الوعلى ؼرار ما  

تتوفر على بٌان تفصٌلً عن هذا النشاط الذي التزمت  البدورها  االتفالٌةهذه الدورة، وجدنا أن هذه 

أو اللوجستٌكٌة لتدبٌر هذا المرفك أو من حٌث نوعٌة  حٌث المساهمة المادٌة الجمعٌة بإنجازه، سواء من 

وتكفٌنهم  األمواتالتً سٌتم فٌها ؼسل  األماكنالمستخدمٌن الذٌن ستشؽلهم للمٌام بهذه المهام، وكذا تحدٌد 

بشركة نمل األموات أم عبر  االستعانةوالكٌفٌة التً سٌتم بها نمل الموتى، هل بكٌفٌة ذاتٌة أم عن طرٌك 

التً بٌن  االتفالٌةوبناء علٌه، ٌمكن المول أن . بالسٌارات التً خصصتها الجماعة لهذا الؽرض االستعانة

تتعلك بإحداث مشروع أو نشاط لفابدة مشتركة ما بٌن الجماعة وهذه الجمعٌة بمدر ما هو تدبٌر  الأٌدٌنا 

  . مفوض لمرفك جماعً بممابل مادي تإدٌه الجماعة للجمعٌة كل سنة

وتتعلك بربٌس هذه  األهمٌةبد من الولوؾ على مسالة فً ؼاٌة من  ال، االتفالٌةالشتنا لهذه وفً إطار من

الذي تمدم بها حزب العدالة  االنتخابٌة الالبحةالجمعٌة السٌد طارق السباعً الذي كان أحد المرشحٌن فً 

النمطة هو أن ربٌس وبٌت المصٌد هنا من إثارة هذه  ، 5402الجماعٌة لسنة  االستحمالاتوالتنمٌة فً 

المذكورة ٌتٌح له  الالبحةلرٌب عضوا بالمجلس الجماعً لتطوان حٌث أن ترتٌبه فً  االجمعٌة سٌكون عم

التً لدمها العضو الجماعً السٌد سمٌر شمور إلى ربٌس المجلس ولم ٌعمل على تفعٌلها  االستمالةذلن بعد 

ذي اضطره إلى تجدٌد الطلب عن طرٌك إرساله ، الشًء الاإلللٌمإرسالها الفوري إلى عامل  خاللمن 

 .معا االستمالتٌنمباشرة إلى السٌد الباشا، ونحن نتوفر على نسختٌن من 

 :تفتمر بدورها إلى أبسط الشروط المانونٌة والتً ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً االتفالٌةصة المول إن هذه الوخ 

المٌام بنشاط مشترن بمدر ما هو تفوٌض لتدبٌر ٌتعلك بإحداث مشروع أو  ال االتفالٌة، إن موضوع أوال

  .مرفك عمومً تم تؽلٌفه بواسطة اتفالٌة للشراكة وبممابل مادي كبٌر

ٌحدد الموارد التً ستتكلؾ الجمعٌة بتعببتها من أجل تنفٌذ التزاماتها طبما لما  ال االتفالٌة، إن نص ثانٌا

  .من المانون التنظٌمً للجماعات 024تنص علٌه المادة 

من  005تتوفر على صفة المنفعة العامة المنصوص علٌها فً المادة  ال، إن الجمعٌة المذكورة ثالثا

  .المانون التنظٌمً للجماعات

عنه لرٌبا عضوا فً مجلس  اإلعالن، إن إبرام اتفالٌات الشراكة مع جمعٌة ٌرأسها شخص سٌتم رابعا

مصالح الجماعة التً ٌنتمً إلٌها والمنصوص علٌها  النفوذ، وترن استؽاللجماعة تطوان ٌندرج فً إطار 

  .من المانون التنظٌمً للجماعات 22فً المادة 

سٌد باشا مدٌنة تطوان لٌرفع إلى السٌد عامل إللٌم تطوان المحترم ملتمس الفرٌك لاوفً الختام نوجه عناٌة 

بخصوص دعم الجماعات  لصد السهر على التطبٌك الصارم لمذكرة السٌد وزٌر الداخلٌة االستماللً

سٌما على مستوى حث جماعة تطوان على  التفالٌة الشراكة والتعاون معها، والترابٌة للجمعٌات وإبرام ا

ضرورة استلهام المساطر المعتمدة بالمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة من أجل تحدٌد الجمعٌات التً 
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تنظٌم طلبات مشارٌع الجمعٌات  خالل، خاصة من ستستفٌد من الدعم والتً ستبرم معها اتفالٌات للشراكة

 .أفضل العروض راالختٌاوإحداث لجن تمنٌة 

حول عدم التزام الجماعة بتمدٌم الدعم لنادي  0222مداخلة خالل دورة ماي العادٌة لسنة 

 المغرب التطوانً

، وربما لها ارتباط بشكل عام فٌما ٌخص جانب العمل الجمعوي التساإالتمداخلتً هاته فٌها مجموعة من 

لكن نحن بحكم التزامنا مع المواطنٌن وثمتهم   .شراكة، وهذا أشرنا إلٌه مرارا وتكراراالوالدعم واتفالٌات 

 التً وضعوها فٌنا نتدخل. 

العواطؾ و نتحدث ؼوجٌة ونحاول أن ندؼدغ اكان من الممكن أن نؤتً إلى المجلس ونموم بنوع من الدٌم

نكذب علٌه ونمول له  وأالولكن من المفروض علٌنا أن نكون واضحٌن مع المواطن  . اإلنسانًعن العمل 

حكومة  ألحد أعضاءذلن احتراما  ألن ،بها االلتزامالوالع، فمذكرة السٌد وزٌر الداخلٌة واضحة وعلٌنا 

عادٌة بل هً مذكرة توضح كٌفٌة صرؾ الدعم فهذه المذكرة لٌست بالوثٌمة ال نصره هللا. الجاللةصاحب 

  .بالنسبة للجمعٌات هذا من جانب

أدري كٌؾ لدٌن  الوا أعضاء وتترأسوا لجنة التتبع، الجانب الثانً، هو أنكم فً جل اتفالٌات الشراكة تكون

داثها بموجب التً تم إحهذه المدرة الخارلة لمتابعة جمٌع اتفالٌات الشراكة، مع أنه لم ٌسبك للجنة التتبع 

  .أن انعمدت أو لامت بتمٌٌم أو مدتنا بتمارٌر جمٌع اتفالٌات الشراكة مع الجمعٌات

المؽرب  وٌتعلك األمر بناديفً المدٌنة  رٌاضٌة أٌضا، إنكم تعمدون اتفالٌة شراكة مع أكبر جمعٌة

أكثر من   .األخرىمن النواحً  المن الناحٌة المالٌة و ال االتفالٌةهذه مضمون التطوانً، ولم تلتزموا ب

ن هذه اللجنة من أجل دعم فرٌك المؽرب التطوانً والخروج من إذلن أنكم شكلتم لجنة مإخرا، وللتم 

، سنتٌم ملٌون 244محنته، أٌن هذه اللجنة وماذا فعلت؟ ففرٌك المؽرب التطوانً ٌدٌن للجماعة بؤكثر من 

خرى نتساءل ما هو العابك الذي ٌعٌك الجماعة فً دعم فرٌك أ السابمة تساءلنا ولم تجبنا، ومرةفً المرة 

هنان من  ألنالمؽرب التطوانً وإعطابه مستحماته والنابب الثانً للربٌس حاضر معنا وٌمكنه التوضٌح، 

 دخل أن ربٌسه المنتدب ٌحصل على الدعم هو الأن فرٌك المؽرب التطوانً  األسبابٌمول أنه من بٌن 

)الكاتب العام لفرٌك المؽرب التطوانً  و أنه هو والسٌد دانٌٌل زٌوزٌو. النتخاباتواإلى عالم السٌاسة 

وأن عضوٌتهم فً المجلس الجماعً هً سبب حرمان الفرٌك من الدعم  والعضو بمجلس جماعة تطوان(

 لذلن أنا أطلب منكم توضٌح هذه المضٌة وشكرا.  .المالً الذي كانت تإدٌه الجماعة

العادٌة بخصوص دعم الجمعٌات الثمافٌة )المسرح األدبً  0222اي مداخلة خالل دورة م

 نموذجا(

المستشارٌن والمستشارات، السادة  واألخوات اإلخوةالسٌد الربٌس، السٌد الباشا، السٌد مدٌر المصالح، 

  .والمصالح، الحضور الكرٌم األلسامرإساء 

كؤلدم مإسسة من هذا النوع فً مدٌنة تطوان، حٌث  األدبًأحد ٌنكر الدور الذي لعبته مإسسة المسرح  ال

الثمافً والفنً لمدٌنتنا، لٌس على الصعٌد المحلً فحسب وإنما على  اإلشعاعلعبت دورا كبٌرا فً 

الصعٌدٌن الوطنً والعالمً، حٌث تخرج على ٌد هذه المإسسة العدٌد من رواد هذا الفن الجمٌل سواء 
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ننسى فً  الاحدادو، وورضوان  شالتمثٌل، أمثال الرابدٌن دمحم الدحرو أو اإلخراجعلى مستوى التؤلٌؾ أو 

 ًالمسرح الذي ٌتم نعته بؤبهذا الممام التنوٌه كذلن بالدور الذي تموم به جمعٌات ثمافٌة أخرى تعنى بنشر 

عن مجموعة من الفرق المسرحٌة التً تتحدى  فضال، "مإسسة مسرح الشمال"الفنون مثل جمعٌة 

المادٌة واللوجستٌكٌة من أجل تمدٌم عروض رابعة ساهمت فً إبماء المسرح حٌا فً للوب أهل  اإلكراهات

 .هذه المدٌنة

ممابل  اإلشعاعلذلن عندما ٌفكر المجلس الجماعً لتطوان فً إبرام اتفالٌة شراكة مع مإسسة بمثل هذا  

أننا نبخس الثمافة والفنون ٌعنً سوى شًء واحد وهو  الدرهم، فإن ذلن  ألؾ 02ٌتجاوز  المبلػ مالً 

حمولها، إذا ما لارنا مثل هذا الدعم الهزٌل مع الكرم الحاتمً لجماعتنا الذي نؽدله على جمعٌات مصطنعة 

، ورؼم هذا الدعم الهزٌل نجد الجماعة تفرض على الجمعٌة مجموعة واالنتخابٌةالسٌاسٌة  األجندةلخدمة 

المسرحٌة وبل حتى الفنٌة والثمافٌة  األعمالجمٌع ل اتهمن الشروط مثل التشاور معها بخصوص برمج

 االفتتاحٌةأو فً الكلمات  الالفتاتوالمٌام بإشهار دعم الجماعة بكل الطرق سواء فً الملصمات أو 

أي  استؽاللإلخ... وهذا إن دل على شًء فإنما ٌدل على مدى حرص مسإولً الجماعة على  والختامٌة

 ن أجل الدعاٌة السٌاسٌة. تظاهرة كٌفما كانت طبٌعتها م

حان الولت لمٌام المجلس بمراجعة شاملة لكٌفٌة صرؾ الدعم الممدم لجمعٌات المجتمع المدنً  لد أعتمد أنه

الدعم الذي ٌمدم لها هو مال عمومً ٌجب أن ٌوزع على لدم المساواة بٌن الفاعلٌن  ألنبمختلؾ توجهاتها، 

 واالجتماعٌةإلى تمدٌم خدماتهم وأنشطتهم الثمافٌة  الفع مل الجمعوي الذٌن ٌسعونالحمٌمٌٌن فً الح

نعرؾ لماذا  ال المث، فنحن واالستماللٌةوالتنموٌة والحمولٌة بنوع من الحٌاد والتجرد والنزاهة والشفافٌة 

ٌتم إلصاء جمعٌات لها إشعاعها وامتدادها حتى خارج أرض الوطن من الحصول على الدعم العمومً 

 األبٌضالذي تمدمه الجماعة مثل جمعٌة أصدلاء السٌنما أو مإسسة مهرجان تطوان الدولً لسٌنما البحر 

إن هذه   .اسٌة أو إٌدٌولوجٌةسباب سٌألٌمكن تفسٌره سوى  ال اإللصاءالمتوسط، وفً اعتمادنا أن هذا 

المراجعة ٌجب أن تستلهم مبادئ الحكامة الجٌدة فً التدبٌر المحلً، وفً ممدمتها الحرص على مساواة 

التمٌد بمضامٌن مذكرة  خاللمن الخدمات التً تمدمها المرافك العمومٌة، وكذا من  االستفادةالمرتفمٌن فً 

اتفالٌات الشراكة والتعاون مع الجمعٌات التً أكدت على  وزٌر الداخلٌة بخصوص توزٌع الدعم وإبرام

 .واألنشطةالجماعات الترابٌة على طلبات عروض الجمعٌات من أجل انتماء المشارٌع  إعالنضرورة 

مع النصوص المانونٌة المنظمة  االتفالٌةٌفوتنً فً ختام هذه المداخلة التؤكٌد على عدم توافك هذه  الو 

ة التعاون والشراكة مع الجمعٌات من حٌث عدم اشتمالها على إحداث مشروع أو إلامة لكٌفٌة إبرام اتفالٌ

الذاتٌة للجماعة، ومن ثم فإننا نطالب  االختصاصاتنشاط لفابدة مشتركة بٌن الطرفٌن وإدراجه ضمن 

بإعادة صٌاؼة هذه النمطة لتندرج فً إطار تمدٌم الدعم السنوي للجمعٌات الذي أصبح تحدٌد لٌمته 

ظٌمً للجماعات، إن هذه من المانون التن 55ختصاصا للمجالس الجماعٌة طبما لما تنص علٌه المادة ا

تعنً أننا نرفض دعم هذه المإسسة الرابدة فً العمل المسرحً، بل إننا نعتبر أن الدعم المالً  الالمطالبة 

لولت نفسه ننادي بضرورة هو دعم هزٌل ٌجب الرفع من لٌمته ولكننا فً ا االتفالٌةالمنصوص علٌه فً 

ٌكون هذا الدعم انتمابٌا بل ٌجب أن ٌشمل كل الجمعٌات والمإسسات التً تساهم فً إشعاع مدٌنتنا  أال

 .وطنٌا ودولٌا وشكرا
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العادٌة حول مساهمة الجماعة فً محاربة اإلدمان على  0222مداخلة خالل دورة ماي 

 مغربٌة للتنمٌة الثمافٌة واالجتماعٌة(اتفالٌة شراكة مع الجمعٌة الالمخدرات الموٌة )

، أال وهً آفة اإلدمان على ننالش فً هذه النمطة واحدة من أخطر المضاٌا التً تهدد المجتمع التطوانً

المخدرات التً تعتبر سببا مباشرا لمجموعة من اآلفات االجتماعٌة، مثل ارتفاع معدل الطالق والتفكن 

األسري، والهدر المدرسً، وارتفاع معدل الجرٌمة، باإلضافة تفشً مجموعة من األمراض واألوببة. 

آالؾ مدمن ٌتعاطون المخدرات الموٌة،  04من  حٌث ٌمدر عدد المدمنٌن بمدٌنة تطوان ونواحٌها بؤزٌد

وفً ممدمتها مخدر الهروٌٌن. لذلن فإن معالجة هذه اآلفة ٌتطلب تضافر جهود جمٌع الفاعلٌن والمتدخلٌن 

 من وزارة الصحة وجماعات ترابٌة ومجتمع مدنً من أجل بناء مجتمع سلٌم.

لذي ٌعتبر رابع مركز من نوعه على الصعٌد ولمد افتتح خالل السنوات األخٌرة مركز لعالج اإلدمان، ا

الوطنً بعد كل من الدار البٌضاء وسال وطنجة، وهذا دلٌل على أن حجم التعاطً واإلدمان بهذه المدٌنة 

 ٌضاهً كبرٌات المدن المؽربٌة؟

ومن ثم فإن ما ٌدعو إلى اإلحباط أن نتوصل باتفالٌة شراكة ال تتضمن التزام الجماعة ولو بدرهم واحد 

ٌخصص للمواكبة االجتماعٌة لهذه الفبة من المجتمع التً ولعت فرٌسة لإلدمان، بل ٌمكن المول بؤن 

االتفالٌة تفتمر نهابٌا إلى أٌة أهداؾ أو خطة عمل من أجل التكفل بهإالء األشخاص. بل أكثر من ذلن نجد 

ن المعوزٌن، علما بؤن تمدٌم أن الجمعٌة فً نص االتفالٌة تلتزم بتوفٌر العالج بالمجان للمرضى المدمنٌ

العالج ٌعتبر من اختصاص الطالم الطبً بمركز معالجة اإلدمان، الذي ٌحرص على إعطاء جرعة 

الدواء، وخاصة المٌتادون بكٌفٌة مجانٌة وبنوع من الحرص الشدٌد، ألن أٌة جرعة زابدة لد تتحول إلى 

 جرعة لاتلة.

ها تنص على التزام الجمعٌة بإشهار دعم الجماعة بجمٌع ومما ٌدعو إلى السخرٌة فً هذه االتفالٌة أن

الوسابل المتاحة، وتمدٌم تمرٌر عن أوجه استعمال الدعم الممدم لها كل سنة، رؼم أنه ال ٌوجد ال دعم وال 

هم ٌحزنون. لندرن مدى حرص الجماعة ورؼبتها الموٌة فً االستؽالل السٌاسً للجمعٌات ولو بشكل 

 ضاه ال لجماعتنا وال لمجتمعنا المدنً.مجانً، وهذا ما ال نر

إن األهداؾ والخدمات التً كان على الجمعٌة أن تطلع بها هً توفٌر فضاءات للتؤهٌل واالجتماعً 

المصاحب لعملٌة العالج من اإلدمان، وكذا المٌام بحمالت تحسٌسٌة فً أوساط المدمنٌن وعابالتهم لصد 

لى حٌن التخلص من جمٌع أعراض اإلدمان والتً تتطلب ولتا تمبل العالج والحرص على االستمرار فٌه إ

 وصبرا طوٌلٌن.

منظفتٌن لفابدة مركز معالجة  5مساعدٌن إدارٌٌن و  5حراس و  0أما جماعتنا فنجد أنها التزمت بتوفٌر 

أن  اإلدمان، ومن ثم نتساءل ما هو مولع هذا االلتزام ضمن بنود هذه االتفالٌة، ألن مثل هذا االلتزام ٌجب

ٌتم فً إطار اتفالٌة ٌتم إبرامها مع مندوبٌة وزارة الصحة، ولٌس مع الجمعٌة المؽربٌة للتنمٌة الثمافٌة 

 واالجتماعٌة.

إننا نعتبر أن افتمار االتفالٌة إلى أي مشروع أو أنشطة أو مجرد أهداؾ أو خطة للعمل، وال تحدٌد دلٌك 

تٌكٌة ٌرجع باألساس إلى عدم أهلٌة هذه الجمعٌة وعدم لكٌفٌة تعببة الموارد المالٌة والبشرٌة واللوجس

 اختصاصها فً تمدٌم مثل هذا النوع من الخدمات.
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أما إذا كانت الجماعة لها رؼبة أكٌدة فً تمدٌم الدعم لهذه الفبة من المجتمع، فعلٌها أوال أن تبرم اتفالا 

ٌمكنها أن تدرج إحدى الجمعٌات للشراكة والتعاون مع المندوبٌة اإلللٌمٌة لوزارة الصحة، وآنذان 

المختصة فً هذا المجال كطرؾ ثالث فً االتفالٌة، شرٌطة أن تكون االتفالٌة تنص بشكل واضح على 

نوعٌة األهداؾ واألنشطة المراد تمدٌمها، وتحدٌد االلتزامات المالٌة لكل طرؾ على حدة، وكذا خطة 

 درات الموٌة.العمل ومدتها من أجل تملٌص عدد المتعاطٌن على المخ

ومجمل المول إن هذه االتفالٌة تفتمر بدورها إلى الشروط المنصوص علٌها فً المانون التنظٌمً للجماعات 

والمتعلمة بكٌفٌة إبرام اتفالٌات الشراكة مع الجمعٌات، والتً سبك أن لمنا بتفصٌلها بمناسبة منالشة النمط 

 السالفة وشكرا.

دعم األشخاص الذٌن ٌعانون من الفشل الكلوي  بخصوص 0222مداخلة خالل دورة ماي 

 )اتفالٌة شراكة مع مؤسسة دمحم الخامس لصد إحداث مركز لتصفٌة الدم(

فً البداٌة ال ٌمكن لنا سوى أن نثمن هذه االتفالٌة المبرمة مع مإسسة دمحم الخامس للتضامن التً تتمتع 

لتصفٌة الدم، أو ما ٌعرؾ بالكلٌة الصناعٌة، بصفة المنفعة العامة، والتً تهدؾ إلى إنجاز مشروع مركز 

من أجل سد الخصاص الذي تعرفه مدٌنة تطوان فً هذا المجال، ونظرا الرتفاع تكلفة العالج بالمصحات 

 الخاصة.

ولكن ال بد من طرح سإال فً ؼاٌة األهمٌة، هل إحداث مثل هذا النوع من المراكز ٌندرج ضمن 

واب بطبٌعة الحال هو ال. بل إنه ال ٌدخل حتى ضمن االختصاصات االختصاصات الذاتٌة للجماعة، الج

حٌنما تطرق لهذه  20فً مادته  .00300المشتركة ما بٌن الدولة والجماعات، ألن المانون التنظٌمً 

االختصاصات المشتركة فً المٌدان الصحً التصر فمط على مجال صٌانة المستوصفات الصحٌة دون 

 ثها.اإلشارة إلى إمكانٌة إحدا

ومن ثم نتساءل عن أسباب تؽٌٌب المندوبٌة اإلللٌمٌة لوزارة الصحة المسإولة عن  تدبٌر المطاع الصحً 

باإلللٌم. ال سٌما وأن االتفالٌة تتحدث على أن هذا المركز سٌعود بعد استكمال عملٌة بناءه إلى ملكٌة 

العالجات الطبٌة للمرضى، كما  جماعة تطوان، وهذا ؼٌر ممكن، ألن الجماعة لٌس من اختصاصها تمدٌم

أنها ال تتوفر على األطر الطبٌة المتخصصة الالزمة لتسٌٌر هذا المركز، الشًء الذي سٌطرح إشكالٌة 

 حمٌمٌة عن الجهة التً ستتكفل بتسٌٌره فً المستمبل.

تتحدث عن وبخصوص الشك المالً نجد أن االتفالٌة أؼفلت التكلفة اإلجمالٌة أو التمدٌرٌة للمشروع، ولم 

 المدة التً ستستؽرلها عملٌة اإلنجاز.

كما أنه ال بد لنا أن نتساءل عن الوضعٌة المانونٌة للعمار المخصص لهذا الؽرض، هل استكملت الجماعة 

جمٌع اإلجراءات لنمل ملكٌته بسجل الممتلكات الجماعة، وكذا تمٌٌد العمار فً إسم جماعة تطوان 

 بالمحافظة العمارٌة.

ر ال بد أن نإكد على ضرورة إشران ممثل عن وزارة الصحة فً جمٌع أطوار إنجاز المشروع وفً األخٌ

 بدءا من وضع التصامٌم الهندسٌة وصوال إلى مرحلة التسلٌم النهابً. وشكرا
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حول استعمال تمنٌة نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة  0222مداخلة خالل دورة ماي 

 مشارٌع خاصة )مشروع كارفور نموذجا(كوسٌلة لشك طرق عمومٌة لفائدة 

ال من التوضٌح فً البداٌة بؤن إنجاز هذه الطرٌك لم تمتضه المصلحة العامة، بل إن العملٌة تندرج فً 

 إطار تسهٌل الولوج إلى مركز تجاري كبٌر تم إحداثه بالطرٌك الدابرٌة.

وفر العشرات من فرص الشؽل ألبناء بطبٌعة الحال نحن نرحب بهذا االستثمار الجدٌد بمدٌنتنا، والذي سٌ

 هذه المدٌنة، كما سٌعزز التنافسٌة التجارٌة وسٌنهً حالة االحتكار من طرؾ مركز تجاري واحد.

وإذا كان صاحب المشروع لد تكفل حسب رسالته الموجهة إلى جماعة تطوان بمصارٌؾ عملٌة اإلنجاز، 

ة تعوٌض المالكٌن الذٌن سٌتم نزع ملكٌة أراضٌهم، إال أن الجماعة وطبما للمانون سٌظل على عاتمها عملٌ

 ولذلن نتساءل هل تتوفر الجماعة على االعتمادات المالٌة الكافٌة لتؽطٌة نفمات هذه التعوٌضات؟ 

وفً هذا اإلطار ال بد أن نسجل أننا كمجلس جماعً لم نتوصل بمشروع لرار تخطٌط حدود الطرٌك 

العامة الذي ٌجب أن ٌشتمل على تعٌٌن نوعٌة العمارات المراد نزع العمومٌة ولرار اإلعالن عن المنفعة 

ملكٌتها، وبٌان مشموالتها، ومساحتها ، وأسماء مالكٌها الحمٌمٌٌن أو المفترضٌن. حٌث إن التصمٌم المرفك 

 الذي توصلنا به ال ٌوضح بدلة المساحة التً سٌتم التطاعها من كل ملكٌة على حدة.

ٌكون هذا المشروع مرهما لمٌزانٌة الجماعة، وأال ٌدخلها فً منازعات لضابٌة جدٌدة وفً الختام نتمنى أال 

 مع المالكٌن وشكرا.

بخصوص منالشة مضامٌن تصمٌم  0222مداخلة خالل دورٌة ٌولٌوز االستثنائٌة لسنة 

 تهٌئة مدٌنة تطوان

  .المستشارون، السادة أطر وموظفً الجماعة، الحضور الكرٌم السٌد الربٌس، السٌد الباشا، السادة

فً الحد من  أن نحبذ هذا المشروع بحٌث أنه فً اعتمادنا سٌكون له دور كبٌر إالٌمكننا فً هذه النمطة  ال

السرطانً للبناء العشوابً  االنتشارفوضى التعمٌر التً تعرفه مدٌنة تطوان، هذه الفوضى التً تتجلى فً 

 االلتصادٌة لمإهالتهامن تشوٌه لجمالٌة المدٌنة ولمعالمها التارٌخٌة وكذلن  األمركله هذا وما ٌش

نالصا باعتبار أننا لم نتوصل بمشروع تصمٌم تهٌبة لواد  هذا التصمٌم بالرؼم من أنه تصمٌموالطبٌعٌة، ف

لكن بالرؼم من ذلن فنحن لهذه المدٌنة،  وااللتصادٌةفً النهضة العمرانٌة  األساسمرتٌل الذي نعتبره هو 

لكن ٌعتبر خطوة إٌجابٌة من أجل  –، وعدة نوالص مالحظاتنثنً على هذا المشروع ،بالرؼم من عدة 

  .التنظٌم العمرانً للمدٌنة

 :والممترحات ربما نعتبرها مفٌدة المالحظاتهنان بعض 

وهو واد مارتٌل  أالع كبٌر ٌعمل أن نتحدث ونتؽنى بمشرو الالمنطمة الصناعٌة ف ًه :األولى المالحظة 

الذي هو مشروع سٌاحً بامتٌاز، وكذلن محاذي لجماعة ترابٌة هً جماعة سٌاحٌة بامتٌاز مع بماء منمطة 

أن  األجدرصناعٌة هنان، ونعرؾ أن المناطك الصناعٌة لها وما علٌها من تؤثٌرات بٌبٌة، لذلن كان من 

ر مداخٌل مهمة على الجماعة ولٌس لها أٌة أثار دت النطمة الصناعٌة خاصة وأنها ضعٌفة ٌتم نمل الم

ارن أمام مدخل بإدماجها أو إلامتها بجانب تطوان أن ٌتم  األحسنالتصادٌة كبرى على المدٌنة، وكان من 
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الممام علٌها المنطمة الصناعٌة ٌمكن تستؽلها فً مشروع ضخم سٌاحً تجاري إلى ؼٌر  رضواألالمدٌنة، 

 .ذلن

هنان بعض التعرضات لبعض المواطنٌن الذٌن لم ٌتمكنوا من تمدٌم تعرضاتهم فً : المالحظة الثانٌة 

علم لهم  الن أو أنهم متواجدٌن فً مدن أخرى المانونٌة بحكم أنهم متواجدٌن خارج أرض الوط اآلجال

الذٌن تعاونوا مع الجماعة ومع السلطات المحلٌة ووافموا  األشخاصبعض ل حاالت هنان بالموضوع، مثال

إلى حٌن إذا أراد  استؽاللهاجمالٌة للمدٌنة على أساس أن ٌتم  إلعطاءأن ٌتم زرع أراضٌهم بالعشب 

 .أنهم تفاجإوا أن هذا التصمٌم الترح أن تكون مناطك خضراء دابمة إال، مستمبالالسكان أن ٌستؽلوها 

لعتٌمة حول تمٌٌم تثمٌن مشروع المدٌنة ا 0222مداخلة خالل دورة نوفمبر االستثنائٌة 

 لتطوان

ال ٌسعنا فً هذا اإلطار سوى التنوٌه بالمبادرة الملكٌة الرامٌة إلى رد االعتبار للنسٌج العمرانً والعتٌك 

باعتباره جزء ال ٌتجزأ من التراث الثمافً الالمادي الذي تزخر به بالدنا التً تؤسست بها حضارات 

 إنسانٌة على مدار التارٌخ.

إن هذه االلتفاتة الملكٌة السامٌة لالعتناء بالموروث الحضاري لمدٌنتنا المصنفة تراثا إنسانٌا عالمٌا من 

طرؾ منظمة الٌونسكو تعتبر هً الثانٌة من نوعها فً عهد جاللته نصره هللا، بعد برنامج التؤهٌل وإعادة 

ذه مناسبة لمنالشة الحصٌلة العامة . لذلن نعتبر أن ه5400ـ  5400االعتبار للمدٌنة العتٌمة لتطوان 

 للبرنامج األول الذي كانت جماعتنا شرٌكا أساسٌا فً إنجازه.

مما ال شن فٌه أن المجهودات التً لام به كل من والً جهة طنجة تطوان وعامل إللٌم تطوان وبعض 

وفً ممدمتها مندوبٌة وزارة الثمافة ومندوبٌة وزارة األولاؾ كان لها دور أساسً إلخراج  المندوبٌات

مجموعة من المشارٌع إلى حٌز الوجود، وال سٌما إخالء المدٌنة من الباعة الجابلٌن وتنظٌمهم فً إطار 

لى بعض المعالم أسواق نموذجٌة، وكذا تهٌبة شبكات الماء والكهرباء والتطهٌر السابل، ورد االعتبار إ

 العمرانٌة واألثرٌة مثل الجامع األعظم والمسرح الوطنً ومتحؾ سجن المطامٌر.

وفً نفس اإلطار ال ٌسعنا فً هذا الممام سوى التنوٌه بالمجهودات الجبارة التً لام بها فاعلون من 

 المشروع.المجتمع المدنً الذٌن مارسوا درهم فً تتبع وتمٌٌم المشارٌع المدرجة فً إطار هذا 

ولكن السإال الذي ٌبمى مطروحا هل استنفذ هذا البرنامج جمٌع أهدافه؟ لإلجابة على هذا السإال كان من 

المفروض على رباسة المجلس أن تمدنا بحصٌلة هذا البرنامج من أجل تمٌٌمه. ولكن ٌبدو واضحا للعٌان 

بالتؤهٌل الحرفً والتجاري، والتنشٌط  أن العدٌد من األهداؾ لم تر النور، وال سٌما المشارٌع المرتبطة

الثمافً والسٌاحً وتدعٌم المنازل اآلٌلة للسموط أو ذات المٌمة التارٌخٌة، وتهٌبة وإعادة تبلٌط األزلة 

 الربٌسٌة... إلى ؼٌر ذلن من األهداؾ.

ر هذا ومما ال شن فٌه كذلن أن جماعتنا كانت من بٌن المإسسات التً لم تؾ بكافة التزاماتها فً إطا

ملٌار سنتٌم لتضخه فً إطار هذا البرنامج، ولكنها فً  54البرنامج، حٌث كانت لد تعهدت بتوفٌر ما لٌمته 

من التزاماتها المالٌة. وهذا العجز سٌجرنا إلى التساإل عن مدى لدرة الجماعة  %0النهاٌة لم تستطع توفٌر 

ة الجدٌدة؟ إن لجوء الجماعة إلى تحوٌل مداخٌل المالٌة من أجل الوفاء بالتزاماتها فً إطار هذه االتفالٌ
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الترتٌب للمساهمة فً هذه االتفالٌة ٌجعلنا نشن مرة أخرى فً جدٌة الجماعة فً المساهمة فً هذه 

 تطرلنا للنمطة الثانٌة من جدول أعمال هذه الدورة. درة الملكٌة. وهذا ما سننالشه عندالمبا

مكننا سوى التصوٌت بإٌجابٌة على هذا المشروع الهام الذي وفً األخٌر؛ فإننا كفرٌك استماللً ال ٌ

 ستستفٌد منه مدٌنتنا، والذي سٌعود بالنفع على ساكنتها.

االستثنائٌة حول مشروع إحداث شركة التنمٌة المحلٌة  0222مداخلة خالل دورة نوفمبر 

 لتسٌٌر مرفك اإلنارة العمومٌة

والتً  42300لحدٌثة التً جاء بها المٌثاق الجماعً المعدل تعتبر شركات التنمٌة المحلٌة إحدى اآللٌات ا

كرستها الموانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة من أجل تحدٌث التدبٌر الترابً عبر التباس آلٌات تدبٌر 

المماوالت الخاصة. وبالتالً أصبحت إحدى البدابل الممكنة لتدبٌر المرافك العمومٌة المحلٌة من أجل 

ل التً ٌعرفها تدبٌر هذه المرافك بكٌفٌة مباشرة أو عبر آلٌة التدبٌر المفوض، واالتجاه نحو تجاوز المشاك

 تحدٌث وعصرنة المرافك العمومٌة وضمان جودة الخدمات الممدمة للمرتفمٌن. 

ولمد عرفت الجماعات الترابٌة بالمؽرب منذ إلرار هذا الحك تؤسٌس العدٌد من شركات التنمٌة المحلٌة التً 

لع بتسٌٌر العدٌد من المرافك العمومٌة، مثل موالؾ السٌارات والمناطك الخضراء واإلنارة العمومٌة. تط

وكانت مدٌنة تطوان من بٌن المدن السبالة إلى نهج هذا األسلوب فً التدبٌر من خالل إحداث شركة للتنمٌة 

 المحلٌة من أجل تسٌٌر المحطة الطرلٌة.

لى إحداث هذه الشركة هل ٌمكن المول بؤن هذه الطرٌمة فً التدبٌر وبعد مرور أزٌد من عشر سنوات ع

كانت ناجعة ومجدٌة للجماعة، فإذا كانت هذه الشركة تسهر على تمدٌم خدمات ذات جودة عالٌة للمرتفمٌن 

فإن المداخٌل التً كانت تحصلها الجماعة من هذا المرفك عرفت تملصا واضحا، كما تراجع دور المجلس 

ممارسة دوره الرلابً ألعمال الشركة نظرا لعدم توصله كل سنة بحساباتها المالٌة من أجل  عن دوره فً

 تمٌٌمها.

واآلن تطرح علٌنا مسؤلة إعادة النظر فً طرٌمة تدبٌر مرفك اإلنارة العمومٌة من خالل تفوٌته إلى شركة 

ة وتحدٌث أسلوب تسٌٌر المرفك للتنمٌة المحلٌة لتموم بتسٌٌره، وإذا كان الهدؾ من هذا التؽٌٌر هو عصرن

وتمدٌم خدمات ذات جودة عالٌة لساكنة المدٌنة، باإلضافة إلى تؽٌٌر المصابٌح العادٌة بؤخرى التصادٌة من 

أجل ترشٌد نفمات المرفك. فإن هذه المسؤلة تمتضً دراسة دلٌمة لمعرفة التكلفة اإلجمالٌة لهذا التؽٌٌر، الذي 

تمادات التً تخصصها الجماعة لهذا المطاع، الشًء الذي سٌثمل مٌزانٌة سٌتطلب بدون شن الرفع من االع

الجماعة بمصارٌؾ إضافٌة لن تستطٌع تحملها، كما هو الشؤن فً مرفك النظافة. ومن ثم اإللدام على مثل 

هذه الخطوة ٌمتضً أٌضا دراسة لبلٌة للمشروع من لبٌل مستوى الرأسمال الضروري للمشروع، والحد 

الشركة من التسٌٌر واآلثار المالٌة للمشروع على مٌزانٌة الجماعة. كما ٌمتضً  ستجنٌهربح التً األدنى لل

كذلن معرفة مآل الموظفٌن الجماعٌٌن الذٌن ٌشتؽلون فً هذا المطاع، هل سٌلتحمون بالشركة، أم سٌظلون 

 عالة على الجماعة ٌتماضون أجورهم دون المٌام بالعمل الذي اعتادوا المٌام به.

وبناء علٌه فإنه ٌجب عدم التسرع فً اتخاذ هذا النوع من المرارات المصٌرٌة التً لد ترهك مٌزانٌة 

الجماعة بمصارٌؾ إضافٌة لن تستطٌع الوفاء بها فً المستمبل الشًء الذي سٌنعكس حتما على جودة 

 .الخدمات التً ستمدمها الشركة للمرتفمٌن
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بخصوص امتحانات الكفاءة المهنٌة  0222لسنة مداخلة خالل دورة نوفمبر االستثنائٌة 

 للموظفٌن

 

تعتبر امتحانات الكفاءة المهنٌة من أجل الترلً إلى درجة أعلى دون انتظار استكمال سنوات إضافٌة من 

األلدمٌة للوصول إلى نفس الترلٌة من بٌن اإلصالحات الهامة التً عرفتها منظومة الوظٌفة العمومٌة. من 

 للعناصر الكفإة من الموظفٌن فرصة الترلً بكٌفٌة سرٌعة. أجل إعطاء الفرصة

ولذلن فإن الموظؾ المثالً الذي ٌحرص على اجتٌاز دورات تكوٌنٌة، وعلى المثابرة فً عمله من أجل 

نٌل رضى رإسابه فً العمل ال ٌتولع أبدا أنه سٌفشل فً اجتٌاز امتحانات الكفاءة المهنٌة، وال شن أنه 

نجح فً االمتحان موظؾ ألل منه كفاءة وتكوٌنا، ومن ثم فإنه من الضروري أن تتوفر  سٌعلن استٌاءه إذا

 فً لجنة االمتحانات الكفاءة والنزاهة والحٌاد لتالفً أي احتجاج على نتابج االمتحانات.

ومما ال شن فٌه أن جماعة تطوان تتوفر على هذا النوع من األطر التً لها من الكفاءة والحٌاد ما ٌضمن 

ضفاء المصدالٌة على هذه االمتحانات إذا أجرٌت تحت إشرافها، خاصة وأن من بٌنها من ٌموم بالتدرٌس إ

فً الجامعة. لذلن ٌجب تعٌٌن أعضاء لجنة االمتحانات من بٌن هإالء األطر، كما ٌمكن االستعانة عند 

تتمٌز بدورها بالكفاءة االلتضاء بؤطر مماثلة تزاول مهامها فً إدارات أخرى مثل عمالة تطوان، والتً 

 والنزاهة.

وفً هذا اإلطار نعتبر أن تفكٌر الجماعة فً االستعانة بمكتب دراسات لٌشرؾ على امتحانات الكفاءة 

 00المهنٌة ٌخالؾ الموانٌن واألنظمة الجاري بها العمل فً هذا الشؤن، فمثال لرار وزٌر الداخلٌة بتارٌخ 

اءة المهنٌة لولوج سلن متصرؾ لوزارة الداخلٌة فً مادته الثانٌة بتحدٌد نظام امتحان الكف 5440دٌسمبر 

ٌنص على أن لجنة االمتحان تتؤلؾ من ثالثة أعضاء على األلل من بٌنهم ربٌس، ٌعٌنون من بٌن أطر 

ٌنتمون إلى درجة أعلى من التً ٌنتمً إلٌها المترشحون، ٌتم اختٌارهم بناء على الكفاءات والمإهالت 
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فرة لدٌهم فً مواد االختبارات، وٌمكن أن تضٌؾ اللجنة إلى عضوٌتها أعضاء آخرٌن العلمٌة المتو

 ٌزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فٌهم نفس الشروط.

 5400أبرٌل  50من لرار الوزٌر المنتدب المكلؾ بتحدٌث المطاعات العامة بتارٌخ  .كما أن المادة 

ءة المهنٌة لولوج درجة محرر من الدرجة األولى ٌنص بتحدٌد شروط وإجراءات وبرنامج امتحان الكفا

على تشكٌلة لجنة االمتحان وفك نفس الشروط المذكورة سابك، بل وٌنطبك األمر على بالً فبات الموظفٌن 

  بدون استثناء.

بخصوص وضع موظفٌن  0222خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر العادٌة لسنة مداخلة 

 جمعٌاتجماعٌٌن رهن إشارة إحدى ال

بخصوص  أوالالمستشارٌن والمستشارات.  واألخوات اإلخوةشكرا السٌد الربٌس، السٌد الباشا المحترم، 

  .أساسٌتان نما لحظتاهذه النمطة، لدٌنا 

موظفٌن جماعٌٌن وحارس  ثالثالذي ٌنحصر فً مجال وضع  االتفالٌةتتعلك بموضوع  األولى المالحظة

مكرر مرتٌن  02الخاص رهن إشارة الجمعٌة، حٌث نرى بهذا الخصوص أن ذلن ٌتنافى مع المادة  لألمن

 02بتحدٌد كٌفٌة تطبٌك الفصل  5400ٌناٌر  4.للوظٌفة العمومٌة ومن المرسوم  األساسًمن النظام 

 .ٌة فمطلفابدة إدارة عموم إالٌسمحان بوضع موظؾ رهن إشارة  المكرر مرتٌن المشار إلٌه، واللذان 

تتعلك بتطبٌك دورٌة وزٌر الداخلٌة حول دعم الجمعٌات من طرؾ الجماعات الترابٌة  الثانٌة المالحظة

من  األعضاءالنفوذ، من أجل تمكٌن جمعٌة ٌنتمً إلٌها أحد  استؽالل لحاالتالتً نصت على أنه تفادٌا 

ها العضو المعنً، فإنه منعت الموانٌن إبرام اتفالٌة تموٌل أو شراكة مع الجماعة الترابٌة التً ٌنتمً إلٌ

بٌن الجماعة الترابٌة وبٌن الجمعٌة التً ٌكون أحد أعضابها  االتفالٌاتالتنظٌمٌة للجماعات إبرام هذه 

عضوا كذلن فً الجماعة الترابٌة المعنٌة، باعتبار ذلن أحد أوجه ربط مصالح خاصة بالجماعة بحٌث 

إذا  البطالنمتضٌات هذه الموانٌن التنظٌمٌة وموجبة للتعرض وطلب ٌكون الممرر فً هذه الحالة مخالفا لم

 .00.300من المانون التنظٌمً للجماعات  20بتطبٌك ممتضٌات المادة  اإلخاللذلن، دون  األمرالتضى 

ٌعنً أننا ضد الجمعٌة المذكورة التً تموم بؤعمال جلٌلة لخدمة لضاٌا  ال، المالحظتٌنإن إثارة هاتٌن  

من العوالب التً ٌمكن أن تنشؤ فً حالة وجود عضو جماعً  االنتباهالمرأة المؽربٌة، ولكن من أجل إثارة 

إلى  باإلضافةمن الجماعات التً ٌنتمً إلٌها،  األعضاءمصالح بٌن أي عضو من  فً حالة تضارب 

على ضرورة ترسٌخ سٌادة المانون فً جمٌع الممررات والمرارات التً تصدر عن الجماعة، تؤكٌدنا 

 وشكرا

 ومن ثم نعتبر أن اللجوء هٌبة خارجٌة للمٌام بهذه المهمة مخالؾ للمساطر المانونٌة الجاري بها العمل.

 حول إبرام اتفالٌة مع موثك 0222مداخلة خالل دورة فبراٌر العادٌة لسنة 

تتعلك باتفاق تعالدي بٌن مإسسة  االتفالٌةإلى أن هذه  اإلشارةبد من ال شكرا السٌد الربٌس، فً البداٌة 

وهً  أال، األخٌرعمومٌة هً جماعة تطوان وموثك من أجل إنجاز خدمة تدخل فً مجال اختصاص هذا 

ها العمل فً تحدٌد أتعاب ممابل أجر محدد طبما للتعرفة الجاري ب األؼٌارالعمارٌة مع  المعامالتتوثٌك 
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 خاللمن طرؾ مجلس الحكومة  00020345الموثمٌن والتً تم التصدٌك علٌها بموجب المرسوم رلم 

وكان من الضروري أن ٌشار  االتفالٌةشهر دٌسمبر المنصرم، هذا المرسوم الذي تم إؼفال ذكره فً هذه 

ٌتعلك باتفالٌة للتعالد ولٌس اتفالٌة شراكة كما جاء فً جدول  فاألمر، وبالتالً االتفالٌةإلٌه فً دٌباجة 

من هذا النوع دون  االتفالٌاتأعمال هذه الدورة. وإذا كان لانون الصفمات العمومٌة بالمؽرب ٌسمح بإبرام 

والعمود التً ٌمكن إبرامها  االتفالٌاتاللجوء إلى مسطرة طلب العروض، نظرا لكونها تندرج فً إطار 

لمبادئ الشفافٌة المٌام باستشارة المجلس الجهوي  تفعٌال الالزممانون العادي، ومع ذلن فإنه كان من وفما لل

للموثمٌن بتطوان، من أجل تحدٌد طرٌمة للتعالد مع موثمً تطوان بصفة دورٌة، فً إطار تفعٌل مبدأ 

 المساواة بٌن المواطنٌن فً ولوج المرافك التابعة للجماعة. 

بإسناد مهام توثٌك جمٌع  االكتفاءالتؤكٌد أن الجماعة وترشٌدا لنفماتها كان بإمكانها  جهة أخرى، ٌنبؽً

 االختصاصاتالعمارٌة لشركة المحامٌن التً تعالدت معها بمبلػ مالً مهم، خاصة وأن من بٌن  معامالتها

و نملها أو تعدٌلها أ األخرىالموكولة للمحامٌن، تحرٌر جمٌع التصرفات العمارٌة أو إنشاء الحموق العٌنٌة 

الخاصة بها بموجب محرر ثابت التارٌخ طبما لما هو منصوص علٌه فً المادة  الوكاالتأو إسماطها، وكذا 

 من المانون المنظم لمهنة المحاماة. 4.من مدونة الحموق العٌنٌة وكذلن فً المادة  0

المانونٌة  االستشارةم الموثك بتمدٌم التعالدي هو أنه ٌتضمن التزا االتفاقله بخصوص هذا  التنبٌهما ٌجب  

والضرٌبٌة واتخاذ التدابٌر الولابٌة لتفادي المنازعات، وهذه الخدمة ٌمكن أن تضع الموثك المتعالد معه فً 

 0المتعلك بتنظٌم مهنة التوثٌك، حٌث تمنع المادة  453.5حالة تنافً مع المهام الموكولة له بموجب المانون

 األعمالأنشطة ترتبط بمهام المحامً والعدول والخبٌر والمحاسب ووكٌل  ةلموثك بؤٌمن هذا المانون لٌام ا

من المانون المنظم لمهنة المحاماة، بؤن من بٌن مهام  4.تنص المادة  اإلطارو الوكٌل العماري. وفً هذا 

دان المانونً. فً المٌ واإلرشاداتستشارات وإعطاء الفتاوي الوتمدٌم ا واألبحاثالمحامً إعداد الدراسات 

من المانون المتعلك بتنظٌم مهنة المحاسب، على أن من بٌن المهام الموكولة إلٌه،  األولىكما تنص المادة 

والتنظٌمً  وااللتصاديذات الطابع المانونً والجبابً والمالً والمحاسباتً  باألعمالإبداء المشورة والمٌام 

 والتدبٌري بصفة عامة. 

والنصح فً المٌدان المانونً والضرٌبً ٌجب أن  االستشارةلتنصٌص على أن تمدٌم وبناء علٌه فإنه ٌجب ا

بصفة حصرٌة ولٌس بصفة عامة من أجل  األؼٌارٌمتصر على موضوع العمد الذي ستبرمه الجماعة مع 

إلٌها تفادٌا لولوعه تحت طابلة العموبات التؤدٌبٌة الجاري  اإلشارةسبمت  التنافً التًعدم الولوع فً حالة 

 .بها العمل فً هذا المجال

ضرورة لٌام الموثك بجمٌع التحرٌات الضرورٌة من أجل التؤكد من الوضعٌة  االتفالٌةكذلن، أؼفلت  

التجارٌة،  واألصولالعمارٌة مثل الرهون  التحمالتالمانونٌة للعمار من حٌث خلوه من أي نوع من أنواع 

 . األخرىوؼٌرها من الحموق العٌنٌة 

إلى الجهة التً ٌتوجب علٌها أداء مصارٌؾ التسجٌل والتنبر  اإلشارة االتفالٌةأؼفلت  اإلطاروفً نفس 

التً تكون فٌها الجماعة طرفا بابعا. فمعلوم أن  الحاالتومصارٌؾ التحفٌظ العماري، وأتعاب الموثك فً 

 لطرؾ المشتري.هذه الواجبات ٌتحملها ا
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بحرمان أحد طرفً العمد من حرٌة اختٌار موثك آخر، تعتبره أكثر  االتفالٌة إلى ذلن تموم هذه  باإلضافة 

هو من ٌملن سلطة اختٌار الشخص  األتعابالتعالدٌة، خاصة وأن من ٌإدي  معامالتهاثمة فً المٌام بتوثٌك 

 الذي سٌموم بؤداء أتعابه. 

، والتً نعتبر أنها ضرورٌة من االتفالٌةلتً أردنا أن نثٌرها بخصوص هذه ا المالحظاتهذه إذا بعض 

العمارٌة ولكن فً نفس الولت نإكد أنه ٌمكن الوصول إلى هذه  معامالتهاأجل حماٌة مصالح الجماعة فً 

 .. وشكرااإلجراءاتتحمٌل محامً الجماعة المٌام بهذه  خاللالؽاٌة من 

لعادٌة بخصوص لبول هبة لتوسٌع مسجد ا 0222مداخلة خالل دورة فبراٌر 

 )اعتبار وزارة األولاف هً صاحبة االختصاص فً لبول الهبة(

ٌسعنا بخصوص هذه  الالمستشارٌن والمستشارات،  واألخوات اإلخوةشكرا السٌد الربٌس، السٌد الباشا، 

من "، ملسو هيلع هللا ىلص هللاتعالى، مصدالا لمول رسول  هللاأن نشٌد بهذا العمل، الذي ٌبتؽً به أصحابه وجه  الالنمطة إ

.ولبلوغ هذا الممصد الشرٌؾ نرى أن المالكٌن، " له بٌتا فً الجنة هللا، بنى هللابنى مسجدا ٌبتؽً به وجه 

، والمتمثلة فً وزارة هللاكان ٌتعٌن علٌهم التوجه إلى الجهات المختصة فً بناء وعمارة وصٌانة بٌوت 

 موالناالمطلمة فً هذا المجال، التً تعمل به تحت إمرة  الوالٌة، التً لها اإلسالمٌةالشإون و األولاؾ

ٌولً عناٌة خاصة لبناء المساجد، وٌتجلى ذلن  فجاللته بصفته أمٌرا للمإمنٌن. هللانصره  الجاللةصاحب 

جد سواء بمدٌنة لتشٌٌد عدد كبٌر من المسا االنطاللةعلى إعطاء  باإلشراؾفً لٌامه بصفة شخصٌة، 

 متالبماكبٌرا على أن ٌكون بناء المساجد  جاللتهتطوان أو بؽٌرها من المدن المؽربٌة. ولمد كان حرص 

بد من ضبط ال مع الطبٌعة المعمارٌة للبناء المؽربً وأن تإدى الشعابر بها فً جو من الطمؤنٌنة، لذلن 

،التً جعلت من المساجد  5404سنة  لألولاؾ تم إصدار مدونة جدٌدة ثم مساطر تموٌلها و شفافٌتها ومن

ٌولٌوز  5من مرسوم  5من هذه المدونة، كما اشترطت المادة  24ولفا عاما بموة المانون، بناء على المادة 

 إللامةالمخصصة  باألماكنالمتعلك  024320المتعلك بتطبٌك الظهٌر الشرٌؾ بمثابة لانون رلم  5442

الوثابك المرفمة لطلب بناء مسجد أو توسٌعه ٌجب أن تتضمن شهادة ملكٌة ، على أن اإلسالمًشعابر الدٌن 

المزمع البناء فولها أو كل وثٌمة أخرى تموم ممامها مرفمة بما ٌثبت تحبٌسها لهذه الؽاٌة من  األرض

 المالن. 

ؼٌر المختصة ن نٌة إلى وهب ملكهم إلى الجهة ومن تم ٌتضح أن مالكً هذا العمار لد اتجهوا عن حس

 األولاؾالتوجه إلى نظارة  هللامن بٌوت  فً توسعة بٌت إلرادتهمحٌث ٌتوجب علٌهم أن ٌبادروا طبما 

ن الهبة إلتعالى.  هللابتطوان من أجل تحبٌس هذا الملن حبسا عاما حتى ٌتحمك مرادهم الذي ٌبتؽً مرضاة 

تعطٌل هذه الؽاٌة النبٌلة باعتبارها لٌست  محالة إلى الهة لفابدة الجماعة فإنها ستإدي المشروطة الموج

 .من وراء المصد. وشكرا وهللا فً هذا المجال. االختصاصصاحبة 

)المطالبة برفع دعم فرٌك  0222برٌل االستثنائٌة لسنة أخالل دورة مداخلة 

 ملٌون درهم سنوٌا( 0,2لى المغرب التطوانً إ
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 اإلخوانأعضاء المجلس المولر من مستشارٌن و مستشارات،  اإلخوةشكرا السٌد الربٌس، السٌد الباشا، 

، السٌد ربٌس فرٌك المؽرب التطوانً، السادة أعضاء المكتب المسٌر للفرٌك التطوانً، أطر الجماعة

  .المجلس المولر ضٌوؾ

جد  هذه الدورة خصوصا أن الفرٌك ٌمر بظرفٌة خاللبداٌة أحب أن أحًٌ المجلس على إدراج هذه النمطة 

 مسٌر باستطاعته التؽلب علىافر جهود مجموعة من مكونات المدٌنة فالفرٌك ومكتبه الضصعبة، ولكن بت

، فهذا هو األولمجموعة من الصعاب، وذلن من أجل حفاظ الفرٌك على مكانته داخل المسم الوطنً 

 نترجاه كساكنة المدٌنة. الرهان الذي

جدا خصوصا  السٌد الربٌس، ٌؤتً شكري للرباسة وللمجلس نابعا من كون هذا الدعم جاء فً ولت مهم 

بعدة  مة مادٌة، فالمكتب المسٌر ٌبذل جهودا كبٌرة لكً ٌتؽلب علٌها حٌث لامأن الفرٌك ٌعانً من أز

 أن نعلن عن دعمنا ومساندتنا إالمبادرات لكً ٌحافظ على التوازن المالً للفرٌك لذلن فنحن ال ٌسعنا 

السٌد على هذه النمطة، ولكن لدٌنا ملتمس وأملنا كذلن كون هذه المنحة تظل ضعٌفة  باإلٌجابوالتصوٌت 

فً حك الفرٌك من حجم المؽرب التطوانً وانتظارات الساكنة منه كذلن، بحٌث كان ٌستفٌد فً  الربٌس

التً  باإلكراهاتدرهم ونصؾ الملٌون، فنحن على علم  ٌنمالٌ بثالثةمن منحة تمدر  السنوات الماضٌة

ونصؾ  ملٌونٌن األلللى الزٌادة فً لٌمة هذه المنحة لكً تصل ع األللعلى  تمر منها الجماعة ، ولكن

 .الملٌون درهم . وشكرا لكم

المحطة  مرفك حول تدبٌر 0222خالل دورة شتنبر االستثنائٌة لسنة مداخلة 

 الطرلٌة

على  درتجب أن ٌالذي  الحٌوٌةة أحد المرافك ٌعادل بنونة، فالمحطة الطرل األخربما تكملة لما تحدث عنه 

 سؾلألنة، لكن بعد انتخابنا لهذا المجلس ٌعلى ساكنة المد واجتماعٌةة ٌرة التصادٌالجماعة منفعة كب

أن هنان شركة  ؾ، فكل ما نعرالحٌويهذا المرفك  تسٌٌر كٌفٌةي معلومة بخصوص عنا أ تؽٌب أصبحت

ه ٌفك والجماعة تعتبر طرفا مساهما فعلى إدارة هذا المر ؾتشر ًالت ةٌة المحلٌشركة التنم إطار ًتدخل ف

 ةٌونك المانبعضاء المجلس أو نتوفر على الوثاؤونحن ك األجدىإدارتها، لذلن كان من  مجلس ًوعضو ف

 ًن فٌالمساهم هإالءنا من معلومات أن ٌهذه الشركة فحسب ما لد ًن فوالمساهم من هم ؾللشركة ونعر

 .ةٌالشخص سمابهمؤبن ومعروفهذه الشركة 

 مٌزانٌة ًما تساهم فبوبما أن الشركة دا  BILAN  حساب الشركة ؾسبك لنا أن توصلنا بكشٌكذلن لم  

وما ٌم عادل أن ننظ خاألكما لال  ٌحٌلنا ة وعدم وضوح الشركةٌهذه الضباب ٌعنًالجماعة بصفر درهم ، 

 ال ًن التٌالرسوم على المسافر للجماعة أن تستخلص فال ٌمكنهذا المرفك،  كٌؾ ٌتم تسٌٌرللنظر  ٌادراس

 .المرفك، وشكرا ذابخصوص ه ٌاجب إعادة النظر كلٌون درهم، لذلن أظن أنه ٌمل 0تتجاوز 

 0202أثناء منالشة مشروع مٌزانٌة  0222مداخلة خالل دورة أكتوبر العادٌة لسنة 

 )المطالبة بالرفع من االعتمادات المخصصة للجمعٌات الثمافٌة(

 .جماعة تطوان ًوالمستشارات، أطر وموظف المستشارٌن واألخوات اإلخوةد الباشا، ٌس، السبٌد الرٌالس

تحمك ة تحاول أن ٌزانٌم ًاطلعوا علٌها وه األعضاء اإلخوةة كل ٌزانٌل، فالمٌشك المداخ ًلدي مداخلة ف
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ة بعض ٌطؽفها من أجل تٌممابل ذلن تحاول أن تملص من مصار ًل مهمة للجماعة، ولكن فٌمداخ

 ًأنكم ف ٌؾباب المصار ًهو أنه ف ٌإسفنامنها الجماعة، لكن ما  ًتعان ًة التٌة والمادٌالمال اهاتاإلكر

ن نجد هنان دعما ٌح ًفات، ٌلدعم هذه الجمع مٌزانٌةة لم تخصصوا ٌات الثمافٌالخاص بدعم الجمعالفصل 

هذه  ًالنظر ف ٌعٌدة، لذلن نحن نناشد المجلس أن ٌاضٌات الرٌوالجمع االجتماعٌةات ٌللجمعخاصا 

ت ٌااز، وأن هنان جمعٌة بامتٌثماف مدٌنةتعتبر  ًنة تطوان والتٌنة مثل مدٌأننا كمد ٌعمل ال  ألنه، المٌزانٌة

ص لها دعما، لذلن نلتمس نخص وال للمدٌنة ًالفنو ًن الموروث الثمافٌأساس أن تبل وتجتهد على ؽتشت

ل ؽتشت ًة التٌات الثمافٌمحترمة للجمع مٌزانٌةن تخصصوا هذه النمطة أن تحاولوا أ ًس فبٌد الرٌمنكم الس

ر سفراء ٌتبرون خٌعن ٌن المواهب والطالات الشابة والذٌنة وتبٌمشرفة للمدصورة  ًأصبحت تعط ًوالت

  .نة تطوانٌثمافة مدخص إبراز ٌما ٌنة فٌللمد

ات ٌللجمع خاصدعم ص ٌتم تخصٌالمجلس أن  ًلربٌس إخوة وأعضاء فد اٌمرة أخرى نناشدكم الس

 .ةٌالثماف
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 عملٌة مرالبة التسٌٌر من خالل تمدٌم األسئلة الكتابٌة

 

فً إطار مرالبة  0222االسئلة الكتابٌة الموجهة لرئٌس جماعة تطوان خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 

 التدبٌر الجماعً.

  :األولالسؤال 

 األمرٌتداول الراي العام بتطوان وفاة طفل من جراء عضة لطة، كانت مصابة بداء السعار، وحٌث هذا 

منه منح العدٌد  044فً مادة  .00/00ٌعتبر خطرا ٌهدد الصحة العمومٌة، وحٌث إن المانون التنظٌمً .

ما تضمنته الفمرة  تالصالحٌاومن بٌن هذه  لربٌس الجماعة،  اإلدارٌةفً إطار الشرطة  الصالحٌاتمن 

اتخاذ التدابٌر الضرورٌة لتفادي شرود  " :من هذا المانون ، حٌث نجد هذه الفمرة تنص على ما ٌلً 05

الضالة ومكافحة داء السعار،  الكالب، وجمع األلٌفةالبهابم المإذٌة والمضرة، والمٌام بمرالبة الحٌوانات 

ن مضمون إوحٌث  ."الجاري بها العمل واألنظمةنٌن طبما للموا األلٌفةوكل مرض آخر ٌهدد الحٌوانات 

التدابٌر التً ٌجب أن ٌموم بها الربٌس ومصالحه المختصة لبل أن تمع مثل  خاللهذه الفمرة واضح من 

 هذه الكارثة، والتً أدت بوفاة طفل من جراء عضة لط مصاب بالسعار، 

وجاء أفراد عابلته للمكتب البلدي وحٌث أنه ولعت حالة مماثلة حٌث تعرض طفل آخر لعضة لط آخر 

ولم ٌجدوا أحدا، وحتى المداومة فٌما ٌتعلك بالتلمٌح لم تكن، وطلب  5400.دجنبر  4. األحدللصحة ٌوم 

، وحٌث أننا أثرنا فً دورة أكتوبر مسالة النمص الذي عرفه المكتب البلدي الثالثاءمن العابلة أن تعود ٌوم 
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للعمل ومن  الالزمة اإلمكانٌاتٌجب تمكٌن هذا المكتب من للصحة فً بعض فصوله، وللنا أنه 

مع وزارة  االتفالٌةاللوجستٌن، واتضح أنه حتى بعض السٌارات التً تم التناإها لهذا المكتب فً إطار 

ٌمكن السكوت على  الالداخلٌة، أنها تشتؽل فً مصالح أخرى ولٌس فً المكتب البلدي للصحة، وحٌث أنه 

التً اتخذتموها والتدابٌر  اإلجراءاتنسابلكم السٌد الربٌس عن  .األؼلبٌةما ٌمع خصوصا واننا جزء من 

 الوالمطط الضالة  الكالب، خصوصا وأن بعض صالحٌاتالتً لمتم بها فً إطار ما ٌمنحكم المانون من 

 ؟ واألحٌاءزالت تجول بعض الشوارع 

  :السؤال الثانً

 00.300من المانون التنظٌمً  02، وتنفٌذا لممتضٌات المادة أعالهبالموضوع المشار إلٌه  عاللة وبعد؛

المتعلك بالجماعات، ٌشرفنا أن نطلب منكم إدراج السإال التالً فً جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر 

  :5402فبراٌر 

التراح مجموعة من ب واألخرىالفٌنة  ٌتداول الرأي العام المحلً بتطوان أن ربٌس الجماعة ٌموم ما بٌن

على الشركات المفوض لها، من أجل التوظٌؾ دون سلون المساطر المانونٌة المعمول بها فً  األشخاص

ونظرا لما ٌمكن أن تكرسه مثل هذه الممارسات من محسوبٌة و زبونٌة، وحٌث أن مثل هذه  اإلطارهذا 

ٌتم  ال، وحٌث إنه التحمالتوكذا تطبٌك ممتضٌات دفتر تجعل من هذه الشركات تخل بالتزاماتها  األمور

المسٌرة لهذا المجلس، المنتمون لمجموعة تصحٌح المسار المكونة  األؼلبٌةإشعارنا كجزء من  الإخبارنا و

بالمرارات التً ٌتم اتخاذها من طرؾ الجماعة، وحٌث أننا  االستماللوالمعاصرة  األصالةمن فرٌمً 

التً ولعت على مستوى  األموراءل عن بعض المرارات التً ٌتم اتخاذها أو بعض نتس األؼلبٌةكجزء من 

علم لنا بها، نسابلكم ونطلب منكم توضٌحا بخصوص هذه الوظابؾ وكٌؾ تتم، ولماذا لم ٌتم  الالجماعة و

 لعموم المواطنٌن؟ إعالنها

  :السؤال الثالث 

المضابٌة التً أصبحت تستصدر ضد  األحكامالمسٌرة للمجلس، أن أثرنا مسؤلة  األؼلبٌةلمد سبك لنا فً 

الحجز من المصدر، ولد بلػ إلى علمنا أنه تم حجز أكثر من  خاللالجماعة، وأضحت تهدد مٌزانٌتها من 

صدرت ابتدابٌا ولم  األحكام، منها بعض األحكام.ملٌون درهم من حساب الجماعة، لتنفٌذ بعض  54

وهذا ٌعتبر أمرا خطٌرا ٌإكد بالملموس أن هنان تواطؤ على الجماعة، ولد طلبنا أكثر من مرة  تستؤنؾ،

التً صدرت ضد الجماعة ابتدابٌا، والمنازعات التً  واألحكامالتً صدرت ضد الجماعة نهابٌا،  األحكام

 األحكامنتوصل بهذه  ، لنساهم فً إٌجاد الحلول الممكنة، لكننا لماإلدارٌةزالت رابجة أمام المحاكم  ال

تهدد مٌزانٌة الجماعة، وتإثر على  األحكاموبوضعٌة المنازعات على مستوى الجماعة، وحٌث أن هذه 

التً كان من الممكن أن تموم بها الجماعة، بل إن الجماعة أصبحت تعانً من  االستثماراتمجموعة من 

ً لطاع النظافة، أكثر من ستة أشهر عجز مالً لم تستطع معه تسدٌد بعض ألساط شركات المفوض لها ف

ملٌون درهم (فمط دٌن لفابدة شركة  04زالت فً ذمة الجماعة لفابدة هذه الشركات، أي ما ٌمارب ال 

التً صدرت ضد الجماعة ابتدابٌا ونهابٌا  األحكامفؤمام هذه الوضعٌة السٌد الربٌس نسابلكم، عن  .)واحدة

  .لمحاكم، وما هو تصوركم لحل هذه المشاكل بؤلل الخسابر؟زالت رابجة أمام ا الوالمنازعات التً 

 :السؤال الرابع 
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به  االهتمامالذي ٌمتضً  األمرنظرا لما ٌلعبه العنصر البشري من أدوار مهمة وأساسٌة داخل الجماعة،  

وحل مشاكله، ونظرا لما تلعبه الترلٌة من تحفٌز الموظؾ لٌطور أداءه ومردودٌته، فإننا كجزء من 

على  لإللصاءفً جماعة تطوان نتوصل بالعدٌد من الشكاٌات من الموظفٌن، أنهم ٌتعرضون  ؼلبٌةاأل

ولم ٌتوصل بتعوٌضاته عن هذه الترلٌة، ناهٌن  5400مستوى ترلٌتهم، ومنهم من وصلت ترلٌتهم سنة 

سنوات  عن ؼٌاب شبكة واضحة على مستوى بعض الترلٌات التً تكون فٌها الكوطا، وحٌنما ٌتساوى عدد

بدون إعطاء مبرر لانونً  زمالبهمالخدمة التً لام بها الموظفون، فإنه ٌتم تفضٌل بعض الموظفٌن عن 

فً مصلحة  الٌشتؽلون  الوهم  األوساخكما أن بعض الموظفٌن ٌستفٌدون من منحة   .اإلطارفً هذا 

 ال اآلخرٌنوهنان بعض الموظفٌن  األوساخفً مصلحة أخرى ٌستفٌد موظفوها بمنحة  الو األرشٌؾ

تعوٌض الموظفٌن فً ترلٌتهم رؼم  اآلنسؤلكم السٌد الربٌس لماذا لم ٌتم لحد   .ٌستفٌدون من هذه المنحة

 اآلخرٌن،ولماذا ٌتم إلصاء بعض الموظفٌن من ترلٌتهم وتمدٌم بعض الموظفٌن  5400أنهم ترلوا مند سنة 

خصوصا الموظفٌن الذٌن إطارهم ٌسمح لهم من  األوساخمن منحة ٌعوض بالً الموظفٌن  العلٌهم؟ لماذا 

 الذٌن ٌستفٌدون من هذه المنحة؟ زمالبهممن هذه المنحة لانونٌا كبالً  االستفادة

 5402االسبلة الكتابٌة الموجهة إلى ربٌس جماعة تطوان خالل الدورة العادٌة لشهر ماي 

المتعلك بالجماعات ٌشرفنً أن أطلب منكم  00.300ً من المانون التنظٌم 02تنفٌذا لممتضٌات المادة 

 الممبلة: 5402إدراج األسبلة الكتابٌة التالٌة ضمن جدول أعمال دورة ماي 

 السؤال األول: 

تعتبر تجزبة الولاٌة هً التجزبة العمارٌة الوحٌدة فً ملكٌة جماعة تطوان التً تم إحداثها فً أواخر 

ن المٌمة العمارٌة للبمع األرضٌة بهذه المنطمة عرفت ارتفاعا كبٌرا، ثمانٌنٌات المرن العشرٌن، ورؼم أ

درهم للمتر المربع الواحد، إال أن الجماعة ما زالت تموم بتفوٌت هذه  2444بحٌث تصل إلى ما ٌناهز 

درهم للمتر المربع الشًء الذي ٌفوت على الجماعة تحصٌل مداخٌل  244البمع بثمن رمزي فً حدود 

 مهمة.

علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن عدد البمع األرضٌة التً تم تفوٌتها خالل الثالث سنوات األخٌرة، وبناء 

وعن المعاٌٌر المعتمدة من طرؾ الجماعة للحصول على لطعة أرضٌة بهذه التجزبة العمارٌة. وعن 

وعن أسباب  أسباب عدم عرض هذه التفوٌتات على أنظار المجلس الجماعً للمصادلة علٌها طبما للمانون.

 عدم تحٌٌن ثمن التفوٌت لٌتناسب مع السعر الحمٌمً المعمول به فً البٌوعات العمارٌة بهذه المنطمة؟

 السؤال الثانً:

ٌعتبر مرفك نمل األموات من بٌن المرافك التً تم تفوٌت تسٌٌرها إلى شركة خاصة بموجب عمد امتٌاز 

ٌرة إلدام الجماعة على تخصٌص سٌارتٌن من النوع ودفتر للتحمالت، ولكننا الحظنا خالل الفترة األخ

 الكبٌر تمومان بتمدٌم هذه الخدمة بشكل مجانً.

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن األسباب التً جعلتكم تخالفون شروط العمد مع الشركة المتعالد معها، 

لم تموموا بعرض هذه النمطة على أنظار  والتً لها حموق تمدٌم هذه الخدمات بكٌفٌة حصرٌة؟ ولماذا

المجلس الجماعً باعتباره صاحب االختصاص فً إحداث وتدبٌر المرافك العمومٌة، وكذا فً إحداث 
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أجرة عن الخدمات التً تمدمها الجماعة وتحدٌد سعرها؟ ثم ما هً المعاٌٌر التً تم وضعها من أجل 

 االستفادة المجانٌة من هذه الخدمة؟

 الث:السؤال الث

أصحبت الممبرة اإلسالمٌة الحالٌة شبة ممتلبة، الشًء الذي سٌطرح إشكالٌة دفن موتى المسلمٌن فً 

المرٌب العاجل، لذلن نسـؤلكم السٌد الربٌس عن التدابٌر المتخذة من أجل عدم الولوع فً هذا المشكل، من 

 حٌث تهٌبة ممابر جدٌدة تفً بهذا الؽرض؟

 السؤال الرابع:

تطوان على منح ما ٌسمى بالرخص االستثنابٌة إلدخال أو إضافة عدادات الماء والكهرباء، دأبت جماعة 

الشًء الذي ٌعتبره البعض بؤنه تشجٌع صرٌح للبناء العشوابً وؼٌر المانونً، كما لوحظ فً اآلونة 

الرسم  األخٌرة أن المصالح الجماعٌة المكلفة بمنح هذا النوع من الرخص تفرض على طالبً الرخص أداء

 المفروض على األراضً ؼٌر المبنٌة، واإلدالء بما ٌفٌد أداء ضرٌبتً السكن والخدمات الجماعٌة.

وبناء علٌه، نسؤلكم السٌد الربٌس عن اإلطار المانونً المعتمد فً منح هذا النوع من الرخص، والذي 

 ٌجعل من أداء الرسوم والضرابب المذكورة شرطا أساسٌا للحصول على الترخٌص.

 السؤال الخامس:

عرفت دورة فبراٌر العادٌة إدراج النمطة المتعلمة بتمدٌم تمرٌر المصالح الجماعٌة على ضوء نتابج 

ومنالشته. ولمد فوجا السادة أعضاء المجلس الجماعً بعدم التوصل  5400االفتحاص الداخلً خالل سنة 

لعامة للجماعة، وال سٌما على المستوى بالتمرٌر المذكور الشًء الذي حرمهم من االطالع على الوضعٌة ا

 المالً.

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن أسباب عدم تزوٌد األعضاء بتمارٌر التمٌٌم واالفتحاص والمرالبة 

المتعلك  .00300من المانون  505وتمدٌم الحصٌلة، وكذا عدم نشرها طبما لما تنص علٌه المادة 

 بالجماعات.

 السؤال السادس

رفك السٌر والجوالن وتشوٌر الطرق العمومٌة وولوؾ العربات من االختصاصات الذاتٌة ٌعتبر م

للجماعة، إال أنه لوحظ بؤن الجماعة ال تموم بهذا االختصاص تاركة للسلطات المحلٌة مهمة تدبٌر هذا 

مدنٌة وبعض المرفك، وكان من نتابج ذلن انعدام التشوٌر باألحٌاء الهامشٌة للمدٌنة والتصاره على وسط ال

 األحٌاء الرالٌة.

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن أسباب عدم إحداث مصلحة خاصة بالسٌر والجوالن، وهل تفكر 

الجماعة فً وضع مخطط للسٌر والجوالن وعرضه على أنظار المجلس الجماعً من أجل منالشته 

 والمصادلة علٌه.؟

 0222رٌر العادٌة لسنة األسئلة الكتابٌة التً تم طرحها خالل دورة فب
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ٌشرفنً أن أطلب منكم  00.300من المانون التنظٌمً للجماعات  02وبعد؛ بناء على ممتضٌات المادة 

 :5405إدراج األسبلة الكتابٌة التالٌة ضمن جدول أعمال دورة فبراٌر لسنة 

متعلمة بمكافحة من األدوٌة ال 5402: عرفت جماعة تطوان خالل األشهر األخٌرة من سنة السؤال األول

داء السعار ، نفاذ مخزونها من هذا الدواء، مما اضطر العدٌد من المواطنٌن الذٌن تعرضوا لعضات من 

 الكالب أو المطط الضالة، إلى االنتمال إلى مدن أخرى من أجل تلمً العالجات الضرورٌة.

 00.300ن التنظٌمً من المانو 044وحٌث إن ربٌس المجلس الجماعً مطالب طبما لممتضٌات المادة 

باتخاذ التدابٌر الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبابٌة أو الخطٌرة، وكذا اتخاذ التدابٌر 

 الضرورٌة لجمع الكالب الضالة، ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر ٌهدد الحٌوانات األلٌفة.

عة تتفاعس عن توفٌر هذا الدواء الحٌوي، وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن األسباب التً جعلت الجما

 وعن التدابٌر التً تعتزمون اتخاذها لتفادي عدم الولوع فً هذا الخصاص خالل السنة المادمة.

وتزامنا مع اإلضراب الوطنً الذي دعت إلٌه ثالث مركزٌات  5402دسٌمبر  50: بتارٌخ السؤال الثانً

وٌة لموظفً الجماعات الترابٌة، لمتم السٌد الربٌس رفمة نمابٌة من أجل تحسٌن الوضعٌة المادٌة والمعن

مجموعة من المستشارٌن الجماعٌٌن بتؤمٌن خدمة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات بممر بلدٌة األزهر 

 سابما.

على كل عضو من أعضاء الجماعة  تمنع .00300من المانون التنظٌمً للجماعات  22وحٌث إن المادة 

باستثناء الربٌس والنواب أن ٌمارس خارج دوره التداولً داخل المجلس واللجان التابعة له المهام اإلدارٌة 

 للجماعة.

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن األسباب التً دعتكم إلى محاولة إفشال اإلضراب الذي دعت إلٌه 

ٌد الوطنً، مع إلحامكم ألعضاء جماعٌٌن فً عملٌة التسٌٌر اإلداري مما المركزٌات النمابٌة على الصع

 من المانون التنظٌمً المذكور. 20ٌعرضهم لمسطرة العزل طبما لممتضٌات المادة 

لمم لمتم السٌد الربٌس بمنح عدد كبٌر من التراخٌص المتعلمة بحك االستؽالل الحصري  السؤال الثالث:

لعمومٌة لفابدة أشخاص ذاتٌٌن أمام المحالت التجارٌة أو المهنٌة التً لموالؾ السٌارات بالطرق ا

ٌستعلونها، وحٌث إن هذا النوع من الرخص ٌندرج فً إطار المرارات التنظٌمٌة التً ٌتخذها ربٌس 

المجلس الجماعً من أجل تنظٌم ولوؾ العربات المإدى عنه بالطرق والساحات العمومٌة واألماكن 

من المانون التنظٌمً  044لبل الجماعة. طبما لما هو منصوص علٌه فً المادة المخصصة لذلن من 

 ..00300للجماعات 

وحٌث إن هذه المادة األخٌرة جعلت هذا النوع من المرارات التنظٌمٌة ٌتم اتخاذه فً إطار السلطة  

 من نفس المانون التنظٌمً؛ 52التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً المادة 

المذكورة جعلت ممارسة السلطة التنظٌمٌة للجماعات بٌد المجالس الجماعٌة كسلطة  52وحٌث إن المادة 

 تمرٌرٌة وتداولٌة، وبٌد رإساء المجالس الجماعٌة كسلطة تنفٌذٌة لممررات ومداوالت هذه المجالس.
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ٌة فً هذا الصدد بمنح لرارات تنظٌمٌة بشكل انفرادي دون الرجوع إلى السلطة التمرٌر لمتموحٌث إنكم 

 المحددة فً المجلس الجماعً.

لذلن نسؤلكم الربٌس عن المسطرة التً تسلكونها فً منح مثل هذا النوع من المرارات التنظٌمٌة، مع تساهم 

فٌه من عرللة السٌر والجوالن داخل وسط المدٌنة أمام ندرة موالؾ السٌارات بها، علما بؤن السلطة 

الخاصة بتحدٌد هذه الموالؾ الخاصة، تفعٌال لدورها فً  المحلٌة لامت مرارا بنزع عالمات التشوٌر

 مرالبة احتالل الملن العمومً.

 

 

 

ٌشرفنً أن أطلب منكم إدراج  00.300من المانون التنظٌمً للجماعات  02بناء على ممتضٌات المادة 

 :5405األسبلة الكتابٌة التالٌة ضمن جدول أعمال دورة فبراٌر لسنة 

 المتعلمة ، نفاذ مخزونها من 5402جماعة تطوان خالل األشهر األخٌرة من سنة : عرفت السؤال األول

دواء مكافحة السعار، مما اضطر العدٌد من المواطنٌن الذٌن تعرضوا لعضات من الكالب أو المطط 

 الضالة، إلى االنتمال إلى مدن أخرى من أجل تلمً العالجات الضرورٌة.

 00.300من المانون التنظٌمً  044طبما لممتضٌات المادة  وحٌث إن ربٌس المجلس الجماعً مطالب

باتخاذ التدابٌر الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبابٌة أو الخطٌرة، وكذا اتخاذ التدابٌر 

 الضرورٌة لجمع الكالب الضالة، ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر ٌهدد الحٌوانات األلٌفة.

د الربٌس عن األسباب التً جعلت الجماعة تتماعس عن توفٌر هذا الدواء الحٌوي، وبناء علٌه نسؤلكم السٌ

 وعن التدابٌر التً تعتزمون اتخاذها لتفادي عدم الولوع فً هذا الخصاص خالل السنة المادمة.

وتزامنا مع اإلضراب الوطنً الذي دعت إلٌه ثالث مركزٌات  5402دسٌمبر  50: بتارٌخ السؤال الثانً

من أجل تحسٌن الوضعٌة المادٌة والمعنوٌة لموظفً الجماعات الترابٌة، لمتم السٌد الربٌس رفمة نمابٌة 

مجموعة من المستشارٌن الجماعٌٌن بتؤمٌن خدمة اإلشهاد على صحة اإلمضاءات بممر بلدٌة األزهر 

 سابما.

عضاء الجماعة تمنع على كل عضو من أ .00300من المانون التنظٌمً للجماعات  22وحٌث إن المادة 

باستثناء الربٌس والنواب أن ٌمارس خارج دوره التداولً داخل المجلس واللجان التابعة له المهام اإلدارٌة 

 للجماعة.

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن األسباب التً دعتكم إلى محاولة إفشال اإلضراب الذي دعت إلٌه 

حامكم ألعضاء جماعٌٌن فً عملٌة التسٌٌر اإلداري مما المركزٌات النمابٌة على الصعٌد الوطنً، مع إل

 من المانون التنظٌمً المذكور. 20ٌعرضهم لمسطرة العزل طبما لممتضٌات المادة 
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لمم لمتم السٌد الربٌس بمنح عدد كبٌر من التراخٌص المتعلمة بحك االستؽالل الحصري  السؤال الثالث:

شخاص ذاتٌٌن أمام المحالت التجارٌة أو المهنٌة التً لموالؾ السٌارات بالطرق العمومٌة لفابدة أ

ٌستؽلونها، وحٌث إن هذا النوع من الرخص ٌندرج فً إطار المرارات التنظٌمٌة التً ٌتخذها ربٌس 

المجلس الجماعً من أجل تنظٌم ولوؾ العربات المإدى عنه بالطرق والساحات العمومٌة واألماكن 

من المانون التنظٌمً  044ا لما هو منصوص علٌه فً المادة المخصصة لذلن من لبل الجماعة. طبم

 ..00300للجماعات 

وحٌث إن هذه المادة األخٌرة جعلت هذا النوع من المرارات التنظٌمٌة ٌتم اتخاذه فً إطار السلطة  

 من نفس المانون التنظٌمً؛ 52التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ممارسة السلطة التنظٌمٌة للجماعات بٌد المجالس الجماعٌة كسلطة المذكورة جعلت  52وحٌث إن المادة 

 تمرٌرٌة وتداولٌة، وبٌد رإساء المجالس الجماعٌة كسلطة تنفٌذٌة لممررات ومداوالت هذه المجالس.

وحٌث إنكم لدمت فً هذا الصدد بمنح لرارات تنظٌمٌة بشكل انفرادي دون الرجوع إلى السلطة التمرٌرٌة 

 مجلس الجماعً.المحددة فً ال

لذلن نسؤلكم الربٌس عن المسطرة التً تسلكونها فً منح مثل هذا النوع من المرارات التنظٌمٌة، مع تساهم 

فٌه من عرللة السٌر والجوالن داخل وسط المدٌنة أمام ندرة موالؾ السٌارات بها، علما بؤن السلطة 

ذه الموالؾ الخاصة، تفعٌال لدورها فً المحلٌة لامت مرارا بنزع عالمات التشوٌر الخاصة بتحدٌد ه

 مرالبة احتالل الملن العمومً.

المتعلك بالجماعات على أن حضور  .00300من المانون التنظٌمً  20: تنص المادة السؤال الرابع

أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس ٌعتبر إجبارٌا، وأن كل عضو لم ٌلب االستدعاء لحضور ثالث 

س دورات بصفة متمطعة دون مبرر ٌمبله المجلس ٌعتبر مماال بحكم المانون، وٌجتمع دورات متتالٌة أو خم

 المجلس لمعاٌنة هذه اإللالة.

أننا الحظنا من خالل جرد أوراق الحضور المثبتة فً محاضر دورات المجلس العادٌة واالستثنابٌة أن  إال

هنان العدٌد من األعضاء الذٌن لم ٌحترموا هذه المادة، ومع ذلن لم ٌمم ربٌس المجلس بتنفٌذ مضمونها وما 

 ٌترتب علٌها من آثار لانونٌة.

ٌل هذه المادة المانونٌة التً تهدؾ إلى إجبار ممثلً الساكنة على لذلن نسؤلكم السٌد الربٌس عن أسباب تعط

 االلتزام بالدفاع عن لضاٌا المواطنٌن داخل الهٌبات التً تم انتخابهم فٌها من طرفهم.

بالمصادلة على اتفالٌة  5402: لام مجلس جماعة تطوان خالل دورة ماي العادٌة لسنة السؤال الخامس

واساة من أجل المساهمة فً مصارٌؾ تجهٌز ونمل الموتى المحتاجٌن والؽرباء شراكة مع جمعٌة إكرام وم

بالمدٌنة. ولمد كنا كفرٌك استماللً بالجماعة سبالٌن إلى التنبٌه أثناء منالشة هذه النمطة إلى عدم لانونٌتها 

 باعتبار أن ربٌس الجمعٌة مرشح لكً ٌصبح عضوا بمجلس جماعة تطوان بعد استمالة العضو سمٌر

 شمور.

وحٌث إن ربٌس هذه الجمعٌة لد أصبح بالفعل عضوا جماعٌا، وسجل حضوره بهذه الصفة خالل الدورة 

 االستثنابٌة السابمة.
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وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن مآل هذه االتفالٌة، وعن اإلجراءات التً لمتم بها تفادٌا للولوع تحت 

اعة التً أصبح ٌنتمً إلٌها، مع ما ٌترتب عن ذلن من طابلة ربط العضو الجدٌد لمصالح خاصة مع الجم

 ..00300من المانون التنظٌمً  20تفعٌل لمسطرة العزل المنصوص علٌها فً المادة 

: لامت جماعة تطوان بتخصٌص جزء من بناٌتها اإلدارٌة )ممر بلدٌة األزهر سابما( لفابدة السؤال السادس

 ماعة تطوان.جمعٌة تطوان للتنمٌة التً ٌرأسها ربٌس ج

وحٌث إن هذا التخصٌص ٌندرج فً إطار ربط الربٌس لمصالح خاصة مع الجماعة التً ٌرأسها 

 ..00300من المانون التنظٌمً للجماعات  22المنصوص علٌه فً المادة 

وحٌث إن تدبٌر الممتلكات الجماعٌة ٌندرج ضمن الصالحٌات التمرٌرٌة لمجالس الجماعات طبما لما تنص 

 من المانون التنظٌمً السالؾ ذكره. 55دة علٌه الما

وبناء علٌه نسؤلكم السٌد الربٌس عن نوعٌة العاللة التً تربط الجماعة بالجمعٌة المذكورة، وعن األساس 

 المانونً الذي تم بموجبه تخصٌص جزء من البناٌة اإلدارٌة للجماعة كممر ربٌسً لهذه الجمعٌة. 
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 جماعة تطوانالخالصة العامة: تصورنا إلنماذ 

 

 

عددا كبٌرا من اإلكراهات  5450ـ  5402ٌمكن المول بؤن جماعة تطوان لد عرفت خالل الفترة االنتدابٌة 

 التً أثرت بشكل كبٌر على أدابها، وعلى الوفاء بالتزاماتها المالٌة، هً مرتبطة بشكل أساسً ب: 

العالٌة لتدبٌر بعض المرافك الجماعٌة مثل مرفك جمع النفاٌات المنزلٌة، الذي أصبح ٌكلؾ  التكلفة -

 ملٌون درهم أي ما ٌناهز ربع مٌزانٌة التسٌٌر. 05الجماعة أزٌد من 

مبالػ التعوٌض الضخمة المحكوم بها ضد جماعة تطوان، حٌث أصبح ٌتم تنفٌذ األحكام عبر  -

 حساب الجاري للجماعة بالخزٌنة(االلتطاع مباشرة من المنبع )ال

 ارتفاع تكالٌؾ نفمات أجور الموظفٌن الذٌن ٌستنزفون أزٌد من نصؾ مٌزانٌة التسٌٌر بالجماعة. -

تراجع مداخٌل الجماعة فً بعض المطاعات الحٌوٌة مثل التعمٌر، ومدخول المحطة الطرلٌة  -

 والنمل الحضري...

بة الحضرٌة التً استفادت منها جماعة تطوان منذ سنة الشًء الذي ٌمكن المول معه بؤن مشارٌع التهٌ

لم تنعكس إٌجابا على إنعاش مٌزانٌة الجماعة، وذلن ٌرجع إلى عدة  5400إلى ؼاٌة سنة  5442

 اعتبارات، أهمها سوء التخطٌط والتدبٌر.

من اإلفالس  وفً هذا اإلطار، فإننا نطمح إلى المٌام بمجموعة من اإلجراءات الكفٌلة بإنماذ جماعة تطوان

 الذي تعانً منه، وتتمثل أهم هذه اإلجراءات فٌما ٌلً:

عملنة التدبٌر اإلداري من خالل إسناد مناصب المسإولٌة لألطرة الكفإة، من أجل تجوٌد الخدمات  -

 الممدمة للمواطنٌن.
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العمل على إحداث مكاتب إدارٌة للمرب، من أجل تمرٌب اإلدارة من المواطنٌن، لصد تمكٌنهم من  -

 إٌداع شكاٌاتهم وطلباتهم المختلفة فً المكاتب المرٌبة من محال سكناهم.

 عبر نظام للمعلومٌات، ٌمكن المواطنٌن من تتبع طلباتهم عبر اإلنترنٌت.العمل على مكننة اإلدارة  -

العمل على تبسٌط المساطر واإلجراءات اإلدارٌة، والعناٌة بالرد على تظلمات واستفسارات  -

 ن خالل آجال معمولة.وطلبات المواطنٌ

االهتمام بجعل المواطن فً صلب تسٌٌر الجماعة، من خالل تنظٌم لماءات تشاورٌة منتظمة حول  -

مختلؾ المضاٌا التً تهم ساكنة المدٌنة، واعتماد تمنٌة الدٌممراطٌة التشاركٌة من أجل إفساح 

 طلبات التنمٌة.المجال للمواطنٌن لصد التعبٌر عن انشؽاالتهم وأولوٌاتهم فٌما ٌخص مت

العمل على إعادة النظر فً طرق تدبٌر مجموعة من المرافك الجماعٌة، بعدما أثبتت الطرق  -

 المعتمدة حالٌا عن فشلها.

تكثٌؾ الجهود من أجل تسوٌة الوضعٌة المالٌة والعمارٌة للممتلكات الجماعٌة، لصد جعلها أداة  -

 لتنمٌة الموارد المالٌة للجماعة.

أجل إعداد التصامٌم المطاعٌة إلعادة الهٌكلة من أجل استفادة األحٌاء الهامشٌة  مواصلة الجهود من -

 من مختلؾ الخدمات الجماعٌة.

 االهتمام بفتح مناطك جدٌدة للتعمٌر من أجل إنعاش االستثمار العماري. -

 إعادة هٌكلة المنطمة الصناعٌة وتوسٌعها من أجل جلب االستثمار وتوفٌر فرص جدٌدة للشؽل. -

 ن لاعدة البٌانات المرتبطة بالملزمٌن بؤداء مختلؾ الضرابب والرسوم الجماعٌة.تحٌٌ -

 إعطاء األولوٌة فً المطاع االجتماعً لدعم فرٌك المؽرب التطوانً حتى ٌعود إلى سابك أمجاده. -

إعادة اإلشعاع الثمافً لمدٌنة تطوان عبر تكثٌؾ دعم تنظٌم المنتدٌات والمهرجانات الثمافٌة  -

 والفنٌة.
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 السٌرة الذاتٌة

من موالٌد مدٌنة تطوان  الحسٌن شباب -

 0505دٌسمبر  55بتارٌخ 

 

: جامعً )كلٌة العلوم المستوى التعلٌمً -

وحاصل على دبلوم  المانونٌة والسٌاسٌة بتطوان(

 المعهد العالً للعلوم التطبٌمٌة

 

: صاحب ومدٌر مجموعة من المهنة -

 الشركات

الوطنً : عضو المجلس المسار السٌاسً -

لحزب االستمالل ـ نابب كاتب فرع تطوان ـ عضو 

المجلس الوطنً للشبٌبة االستماللٌة ـ عضو وكاتب 

 مجلس جماعة تطوان.

 

: مندوب سابك للكشفٌة المسار الجمعوي -

الحسنٌة المؽربٌة وعضو مجلسها الوطنً ـ ربٌس المهرجان الدولً لمسرح الطفل ـ ربٌس جمعٌة 

 التنمٌة .منتدى الشمال للثمافة و

 

 

فً المجال السٌاسً بمدٌنة تطوان بناء على  5400: الحصول على شخصٌة سنة التتوٌجات -

 استطالع للرأي نظمته المإسسة اإلعالمٌة "صدى تطوان".


