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استهاللاستهالل
يعتــرب هــذا الكتــاب مثــرة جمهــودات ومشــاورات عديــدة حتــت إشــراف مجاعــة ســال هبــدف إشــراك أكــرب عــدد يعتــرب هــذا الكتــاب مثــرة جمهــودات ومشــاورات عديــدة حتــت إشــراف مجاعــة ســال هبــدف إشــراك أكــرب عــدد 
مــن اهليئــات املدنيــة النشــيطة والفاعلــن االقتصاديــن والتمثيليــات املهنيــة والنقابيــة ابملدينــة يف إعــداد مشــروع مــن اهليئــات املدنيــة النشــيطة والفاعلــن االقتصاديــن والتمثيليــات املهنيــة والنقابيــة ابملدينــة يف إعــداد مشــروع 

برانمــج عمــل اجلماعــة، الســيما فيمــا يتعلــق ابحملــاور املنضويــة حتــت منتــدى البنيــات التحتيــة والتنميــة احملليــة.برانمــج عمــل اجلماعــة، الســيما فيمــا يتعلــق ابحملــاور املنضويــة حتــت منتــدى البنيــات التحتيــة والتنميــة احملليــة.

ولالستشــهاد علــى االهتمــام الكبــر واملشــاركة الفعالــة هلــذه القــوى احليــة ابملدينــة يف هــذا املنتــدى نشــر ولالستشــهاد علــى االهتمــام الكبــر واملشــاركة الفعالــة هلــذه القــوى احليــة ابملدينــة يف هــذا املنتــدى نشــر 
إىل أن عــدد املشــاركن يف هــذا املنتــدى عــرف مــا يزيــد عــن إىل أن عــدد املشــاركن يف هــذا املنتــدى عــرف مــا يزيــد عــن 439439 مشــارك طيلــة ســتة  مشــارك طيلــة ســتة 66 أايم بقاعــة ابب بوحاجــة  أايم بقاعــة ابب بوحاجــة 

التابعــة جلماعــة ســال.التابعــة جلماعــة ســال.

ووفاء من مجاعة ســال، وحتت إشــراف منســقي املنتدايت، نقدم أشــغال التشــخيص التشــخيص التشــاركي ووفاء من مجاعة ســال، وحتت إشــراف منســقي املنتدايت، نقدم أشــغال التشــخيص التشــخيص التشــاركي 
و لقــاءات البلــورة ملنتــدى البنيــات التحتيــة والتنميــة احملليــة، وفــق التصميــم التايل:و لقــاءات البلــورة ملنتــدى البنيــات التحتيــة والتنميــة احملليــة، وفــق التصميــم التايل:

• 	• أرضية عامة للمنتدىأرضية عامة للمنتدى	
• 	• تقرير أشغال حمور التدبر املفوض وشركات التنمية احملليةتقرير أشغال حمور التدبر املفوض وشركات التنمية احمللية	
• 	• تقرير أشغال حمور املرافق اجلماعيةتقرير أشغال حمور املرافق اجلماعية	
• 	• تقرير أشغال حمور املمتلكات اجلماعيةتقرير أشغال حمور املمتلكات اجلماعية	
• 	• تقرير أشغال حمور الطرق والسر واجلوالنتقرير أشغال حمور الطرق والسر واجلوالن	
• 	• تقرير أشغال حمور البيئة واملساحات اخلضراءتقرير أشغال حمور البيئة واملساحات اخلضراء	
• 	• تقرير أشغال حمور التعمر والتخطيط احلضريتقرير أشغال حمور التعمر والتخطيط احلضري	
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تقرير أشغال محورتقرير أشغال محور
شــركات  و  المفــوض  التدبيــر  شــركات   و  المفــوض  التدبيــر   

المحليــة المحليــةالتنميــة  التنميــة 

تحت عنوانتحت عنوان::  
تجربة الخدمات المفوضة تجربة الخدمات المفوضة 

والمشتركة مع القطاع الخاصوالمشتركة مع القطاع الخاص  
واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 22 مارس  مارس 20222022  

ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال 

)على الساعة )على الساعة 1515 بعد الزوال( بعد الزوال(
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أرضيةأرضية  اللقاءاللقاء  
انطلقــت جتربــة التدبــر املفــوض للمرافــق اجلماعيــة نتيجــة االنفتــاح الــذي ســلكه املغــرب اجتــاه الشــركات العامليــة الكــربى انطلقــت جتربــة التدبــر املفــوض للمرافــق اجلماعيــة نتيجــة االنفتــاح الــذي ســلكه املغــرب اجتــاه الشــركات العامليــة الكــربى 
نظــرا لتخصصهــا ولقدرهتــا االســتثمارية، مــن جهــة أوىل، ومــن أجــل إدمــاج خــربات القطــاع اخلــاص )الوطــي والــدويل( ضمــن نظــرا لتخصصهــا ولقدرهتــا االســتثمارية، مــن جهــة أوىل، ومــن أجــل إدمــاج خــربات القطــاع اخلــاص )الوطــي والــدويل( ضمــن 
منــاخ التدبــر العمومــي الــرايب املتســم بطابعــه الكالســيكي، مــن جهــة أخــرى. فموضــوع نقــاش التدبــر املفــوض كنمــط تدبــري منــاخ التدبــر العمومــي الــرايب املتســم بطابعــه الكالســيكي، مــن جهــة أخــرى. فموضــوع نقــاش التدبــر املفــوض كنمــط تدبــري 
حديــث مت العمــل بــه علــى مســتوى خمتلــف اجلماعــات خصوصــا الكــربى، مشــل أهــم املرافــق وأكثرهــا حساســية وخنــص ابلذكــر: حديــث مت العمــل بــه علــى مســتوى خمتلــف اجلماعــات خصوصــا الكــربى، مشــل أهــم املرافــق وأكثرهــا حساســية وخنــص ابلذكــر: 

قطــاع النظافــة، النقــل احلضــري، توزيــع املــاء والكهــرابء ....قطــاع النظافــة، النقــل احلضــري، توزيــع املــاء والكهــرابء ....

كمــا جتــدر اإلشــارة، إىل تنــوع أطــراف هــذه الصيــغ التدبريــة اجلديــدة بــن االتفــاق املباشــر بــن اجلماعــة، وأحيــاان علــى كمــا جتــدر اإلشــارة، إىل تنــوع أطــراف هــذه الصيــغ التدبريــة اجلديــدة بــن االتفــاق املباشــر بــن اجلماعــة، وأحيــاان علــى 
مســتوى مقاطعــة مــن مقاطعاهتــا كقطــاع النظافــة، والشــركة املعنيــة، وكــذا الصيــغ األخــرى غــر املباشــرة الــي تتــم عــرب نقــل مســتوى مقاطعــة مــن مقاطعاهتــا كقطــاع النظافــة، والشــركة املعنيــة، وكــذا الصيــغ األخــرى غــر املباشــرة الــي تتــم عــرب نقــل 
االختصــاص ملؤسســة التعــاون لكوهنــا تشــمل أكثــر مــن مجاعــة ترابيــة يف نفــس اآلن كمرفــق النقــل احلضــري الــذي يتــم بــن االختصــاص ملؤسســة التعــاون لكوهنــا تشــمل أكثــر مــن مجاعــة ترابيــة يف نفــس اآلن كمرفــق النقــل احلضــري الــذي يتــم بــن 
مؤسســة التعــاون )تضــم مجاعــة ســال، الــرابط، متــارة...( والشــركة املعنيــة كقطــاع النقــل احلضــري ومطــرح أم عــزة وقطــاع توزيــع مؤسســة التعــاون )تضــم مجاعــة ســال، الــرابط، متــارة...( والشــركة املعنيــة كقطــاع النقــل احلضــري ومطــرح أم عــزة وقطــاع توزيــع 

املــاء والكهــرابء.املــاء والكهــرابء.

فعلــى الرغــم مــن النتائــج التدبريــة اإلجيابيــة مــازال التدبــر املفــوض هلــذه املرافــق يثــر العديــد مــن االنتقــادات و املشــاكل فعلــى الرغــم مــن النتائــج التدبريــة اإلجيابيــة مــازال التدبــر املفــوض هلــذه املرافــق يثــر العديــد مــن االنتقــادات و املشــاكل 
نتيجــة تغليــب منطــق الربــح علــى حســاب اخلدمــات املقدمــة، وكــذا نظــرا لتواضــع ميزانيــة االســتثمار وتضخيمهــا، وحتفــظ نتيجــة تغليــب منطــق الربــح علــى حســاب اخلدمــات املقدمــة، وكــذا نظــرا لتواضــع ميزانيــة االســتثمار وتضخيمهــا، وحتفــظ 
املرتفقــن علــى عــدم تــوازن اخلدمــة مــع الثمــن املفوتــر. وهــو األمــر الــذي ســاهم يف تطــور صيــغ أخــرى إلشــراك القطــاع املرتفقــن علــى عــدم تــوازن اخلدمــة مــع الثمــن املفوتــر. وهــو األمــر الــذي ســاهم يف تطــور صيــغ أخــرى إلشــراك القطــاع 
اخلــاص، خصوصــا شــركات التنميــة احملليــة والــي تعتمــد علــى صيــغ تعاقديــة حتــاول التوفيــق بــن إجيابيــات تدبــر القطــاع اخلــاص اخلــاص، خصوصــا شــركات التنميــة احملليــة والــي تعتمــد علــى صيــغ تعاقديــة حتــاول التوفيــق بــن إجيابيــات تدبــر القطــاع اخلــاص 

وخصوصيــة املرفــق العمومــي. وخصوصيــة املرفــق العمومــي. 

كمــا حاولــت هــذه التقنيــة حتقيــق نــوع مــن الشــراكة والنديــة بــن اجلماعــة وشــركائها اخلــواص عــرب إعــادة توزيــع األرابح كمــا حاولــت هــذه التقنيــة حتقيــق نــوع مــن الشــراكة والنديــة بــن اجلماعــة وشــركائها اخلــواص عــرب إعــادة توزيــع األرابح 
واملخاطــر املاليــة وفــق نســب حمــددة ســعيا للحفــاظ علــى رقابــة ثنائيــة علــى هــذه الشــركات. ومــن بــن النمــاذج التقليديــة الــي واملخاطــر املاليــة وفــق نســب حمــددة ســعيا للحفــاظ علــى رقابــة ثنائيــة علــى هــذه الشــركات. ومــن بــن النمــاذج التقليديــة الــي 
عرفتهــا التجربــة املغربيــة نضــع جتربــة احملطــات الطرقيــة، أمــا علــى مســتوى مجاعــة ســال فنذكــر جتربــة شــركة نــور الــي حققــت عرفتهــا التجربــة املغربيــة نضــع جتربــة احملطــات الطرقيــة، أمــا علــى مســتوى مجاعــة ســال فنذكــر جتربــة شــركة نــور الــي حققــت 
العديــد مــن األهــداف بــراب مجاعــة ســال، والــي حتتــاج إىل تطويــر يف املســتقبل يف جمــاالت أخــرى خدماتيــة علــى غــرار مــدن العديــد مــن األهــداف بــراب مجاعــة ســال، والــي حتتــاج إىل تطويــر يف املســتقبل يف جمــاالت أخــرى خدماتيــة علــى غــرار مــدن 
أخــرى كالــدار البيضــاء والــرابط. ويف إطــار انفتــاح اجلماعــة علــى ابقــي التجــارب ورغبــة منهــا يف تعميــم املبــادرات الناجحــة، أخــرى كالــدار البيضــاء والــرابط. ويف إطــار انفتــاح اجلماعــة علــى ابقــي التجــارب ورغبــة منهــا يف تعميــم املبــادرات الناجحــة، 

وضعــت هــذه املعطيــات مــن أجــل إغنــاء النقــاش وتوســيع دائــرة االستشــارة بــن خمتلــف املهتمــن واخلــرباء واملمارســن.وضعــت هــذه املعطيــات مــن أجــل إغنــاء النقــاش وتوســيع دائــرة االستشــارة بــن خمتلــف املهتمــن واخلــرباء واملمارســن.
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أشغالأشغال  محورمحور  التدبيرالتدبير  المفوضالمفوض::

    بعــد توجيــه الشــكر اجلزيــل جلماعــة ســال وابخلصــوص أعضــاء مكتــب مجاعــة ســال وكــذا املنتخبــن واملنتخبــات     بعــد توجيــه الشــكر اجلزيــل جلماعــة ســال وابخلصــوص أعضــاء مكتــب مجاعــة ســال وكــذا املنتخبــن واملنتخبــات 
والســادة والســيدات أطــر اجلماعــة وأعضــاء جلنــة القيــادة، افتتــح مســر الورشــة الســيد عبــد احلفيــظ لعلــو اللقــاء بكلمــة والســادة والســيدات أطــر اجلماعــة وأعضــاء جلنــة القيــادة، افتتــح مســر الورشــة الســيد عبــد احلفيــظ لعلــو اللقــاء بكلمــة 
افتتاحيــة جــاء فيهــا مايلــي: »يف هــذه املدينــة العريقــة الــي تنتظــر منــا الكثــر لتلبيــة حاجيــات ســاكنتها، فشــكرا علــى إعطائنــا افتتاحيــة جــاء فيهــا مايلــي: »يف هــذه املدينــة العريقــة الــي تنتظــر منــا الكثــر لتلبيــة حاجيــات ســاكنتها، فشــكرا علــى إعطائنــا 
هــذه الفرصــة للدراســة ولوضــع التشــخيص التشــاوري يف اطــار مقاربــة تشــاورية الــي نــص عليهــا دســتور اململكــة املغربيــة هــذه الفرصــة للدراســة ولوضــع التشــخيص التشــاوري يف اطــار مقاربــة تشــاورية الــي نــص عليهــا دســتور اململكــة املغربيــة 
وكذلــك القانــون التنظيمــي للجماعــات الرابيــة وللمقاربــة اجملتمعيــة واالجتماعيــة يف هــذه املســؤولية وأمتــى ان أوفــق معكــم وكذلــك القانــون التنظيمــي للجماعــات الرابيــة وللمقاربــة اجملتمعيــة واالجتماعيــة يف هــذه املســؤولية وأمتــى ان أوفــق معكــم 
وبفضلكــم يف إجنــاح هــذه الورشــة والــي بــدون شــك ســتنكب علــى التشــخيص التشــاوري وســنعطي الكلمــة للســيدات وبفضلكــم يف إجنــاح هــذه الورشــة والــي بــدون شــك ســتنكب علــى التشــخيص التشــاوري وســنعطي الكلمــة للســيدات 
والســادة الذيــن أكــدوا تدخالهتــم ومســامهتهم وشــكرا هلــم علــى تلبيــة دعــوة هــذه  اللجنــة. مث سنشــرع يف مناقشــة حمــوري والســادة الذيــن أكــدوا تدخالهتــم ومســامهتهم وشــكرا هلــم علــى تلبيــة دعــوة هــذه  اللجنــة. مث سنشــرع يف مناقشــة حمــوري 

املداخــالت الــي هتــم موضوعــن أساســين مهــا:املداخــالت الــي هتــم موضوعــن أساســين مهــا:

 	 أوال التدبر املفوض.أوال التدبر املفوض.	
 	 اثنيا شركة التنمية احمللية.اثنيا شركة التنمية احمللية.	

     واهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو وضــع تشــخيص تشــاوري مبســامهة فاعلــن مــن اجملتمــع املــدين ,مــن الباحثــن ومــن بعــض      واهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو وضــع تشــخيص تشــاوري مبســامهة فاعلــن مــن اجملتمــع املــدين ,مــن الباحثــن ومــن بعــض 
األطــر التقنيــة واإلداريــة والعاملــن يف هــذه القطاعــات وكذلــك اقــراح بدائــل وتوصيــات لتجويــد هــذه اخلدمــات العموميــة األطــر التقنيــة واإلداريــة والعاملــن يف هــذه القطاعــات وكذلــك اقــراح بدائــل وتوصيــات لتجويــد هــذه اخلدمــات العموميــة 
وجعلهــا رهــن إشــارة مجاعــة ســال يف إطــار املقاربــة التشــاركية. مقاربتنــا ترتكــز علــى جتربــة اجلماعــة مبدينــة ســال يف جمــال التدبــر وجعلهــا رهــن إشــارة مجاعــة ســال يف إطــار املقاربــة التشــاركية. مقاربتنــا ترتكــز علــى جتربــة اجلماعــة مبدينــة ســال يف جمــال التدبــر 

املفــوض للمرافــق اجلماعيــة، والــي مــن أمههــا:املفــوض للمرافــق اجلماعيــة، والــي مــن أمههــا:

 	 قطاع النظافة.قطاع النظافة.	
 	 قطاع النقل احلضري.قطاع النقل احلضري.	
 	 قطاع توزيع املاء والكهرابء والصرف الصحي.قطاع توزيع املاء والكهرابء والصرف الصحي.	

    وكذلــك بنــاء علــى جتربــة تدبــر اإلانرة العموميــة مــن طــرف شــركة خاصــة للتنميــة احملليــة شــركة ســال نــور منوذجــا. إذ     وكذلــك بنــاء علــى جتربــة تدبــر اإلانرة العموميــة مــن طــرف شــركة خاصــة للتنميــة احملليــة شــركة ســال نــور منوذجــا. إذ 
أنــه علــى الرغــم مــن تســجيل مكاســب وإجيابيــات هلــذا النمــط التدبــري يف املدينــة نالحــظ أن هنــاك انتقــادات و نقــط ضعــف أنــه علــى الرغــم مــن تســجيل مكاســب وإجيابيــات هلــذا النمــط التدبــري يف املدينــة نالحــظ أن هنــاك انتقــادات و نقــط ضعــف 
نتيجــة بعــض اإلختــالالت يف احلكامــة ونتيجــة كذلــك تغليــب منطــق الربــح علــى حســاب جــودة اخلدمــات املقدمــة للســاكنة نتيجــة بعــض اإلختــالالت يف احلكامــة ونتيجــة كذلــك تغليــب منطــق الربــح علــى حســاب جــودة اخلدمــات املقدمــة للســاكنة 
وكــذا نظــرا لتواضــع وحمدوديــة الربامــج االســتثمارية لشــركات التدبــر املفــوض ريضــال منوذجــا ابلنظــر إىل احلاجيــات اهلامــة وكــذا نظــرا لتواضــع وحمدوديــة الربامــج االســتثمارية لشــركات التدبــر املفــوض ريضــال منوذجــا ابلنظــر إىل احلاجيــات اهلامــة 
والكثــرة للســاكنة أمــام هــذه االتفاقيــات وأمــام هــذه اإلشــكاليات والتحــدايت أبرزهــا التوفيــق بــن جــودة اخلدمــات العموميــة والكثــرة للســاكنة أمــام هــذه االتفاقيــات وأمــام هــذه اإلشــكاليات والتحــدايت أبرزهــا التوفيــق بــن جــودة اخلدمــات العموميــة 
وأســعارها، واملســاواة يف االســتفادة منهــا بــن الســاكنة و يف خمتلــف املقاطعــات واألحيــاء الســكنية وكذلــك يف بعــض املناطــق وأســعارها، واملســاواة يف االســتفادة منهــا بــن الســاكنة و يف خمتلــف املقاطعــات واألحيــاء الســكنية وكذلــك يف بعــض املناطــق 
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التجاريــة والصناعيــة ذلــك مــا فــرض علــى اجلماعــات ومنهــا مجاعــة مدينــة ســال وضــع صيــغ أخــرى يف إشــراك القطــاع التجاريــة والصناعيــة ذلــك مــا فــرض علــى اجلماعــات ومنهــا مجاعــة مدينــة ســال وضــع صيــغ أخــرى يف إشــراك القطــاع 
اخلــاص أمههــا شــركة التنميــة احملليــة الــي تعتمــد علــى صيــغ التعاقــد يف إطــار شــراكة رابــح رابــح بــن اجلماعــة والشــركة اخلــاص أمههــا شــركة التنميــة احملليــة الــي تعتمــد علــى صيــغ التعاقــد يف إطــار شــراكة رابــح رابــح بــن اجلماعــة والشــركة 
اخلاصــة -ســال نــور منوذجــا- وســأحاول يف هــذا اللقــاء تقــدمي هــذه التجربــة يف تدبــر اإلانرة العموميــة واالســتفادة اخلاصــة -ســال نــور منوذجــا- وســأحاول يف هــذا اللقــاء تقــدمي هــذه التجربــة يف تدبــر اإلانرة العموميــة واالســتفادة 
مــن بعــض الدراســات والتوصيــات لتعميــم هــذه التجربــة مســتقبال يف مرافــق عموميــة أخــرى ســنعمل يف هــذا اللقــاء مــن بعــض الدراســات والتوصيــات لتعميــم هــذه التجربــة مســتقبال يف مرافــق عموميــة أخــرى ســنعمل يف هــذا اللقــاء 
التشــاوري علــى مالمســة خمتلــف اجلوانــب القانونيــة منهــا واملاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة املتعلقــة ابلتدبــر املفــوض التشــاوري علــى مالمســة خمتلــف اجلوانــب القانونيــة منهــا واملاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة املتعلقــة ابلتدبــر املفــوض 

وبشــركة التنميــة و خنــص مــن هــذه املواضيــع الــي هــي رهــن إشــارة النقــاش العــام :وبشــركة التنميــة و خنــص مــن هــذه املواضيــع الــي هــي رهــن إشــارة النقــاش العــام :

جــودة اخلدمــات العموميــة لالســتجابة النتظــارات ومتطلبــات املســتهلك الــذي هــو كذلــك جــودة اخلدمــات العموميــة لالســتجابة النتظــارات ومتطلبــات املســتهلك الــذي هــو كذلــك . . 11
زبــون هلــذه الشــركات. زبــون هلــذه الشــركات. 
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البعــد البيئــي يف جمــال تدبــر النفــاايت الصلبــة مثــال مشــكل املطــارح العشــوائية ومطــرح أم عــزة البعــد البيئــي يف جمــال تدبــر النفــاايت الصلبــة مثــال مشــكل املطــارح العشــوائية ومطــرح أم عــزة . . 55

املعــروف. كذلــك دور اجملتمــع املــدين يف املواكبــة ويف العمــل التشــاركي. املعــروف. كذلــك دور اجملتمــع املــدين يف املواكبــة ويف العمــل التشــاركي. 
ســرقة الكهــرابء مــن طــرف البعــض وهــذا مــا يشــكل خالفــا مــع شــركة رضــال لالســتفادة مــن ســرقة الكهــرابء مــن طــرف البعــض وهــذا مــا يشــكل خالفــا مــع شــركة رضــال لالســتفادة مــن . . 66

الكهــرابء مثــال ابرتبــاط مــع مشــاكل تصميــم التهيئــة ومشــاكل كذلــك هتــم العقــار مــع بعــض املؤسســات الكهــرابء مثــال ابرتبــاط مــع مشــاكل تصميــم التهيئــة ومشــاكل كذلــك هتــم العقــار مــع بعــض املؤسســات 
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والنقــل احلضــري.والنقــل احلضــري.

  كانــت هــذه بعــض املواضيــع واإلشــكاليات وهــي كثــرة و متشــابكة فيمــا بينهــا هتــم الســاكنة وأهــم شــيء عنــد املواطــن   كانــت هــذه بعــض املواضيــع واإلشــكاليات وهــي كثــرة و متشــابكة فيمــا بينهــا هتــم الســاكنة وأهــم شــيء عنــد املواطــن 
هــو املــاء والكهــرابء والصــرف الصحــي ومجــع النفــاايت الصلبــة و النظافــة.هــو املــاء والكهــرابء والصــرف الصحــي ومجــع النفــاايت الصلبــة و النظافــة.

كمــا أمتــى أن حنــرم هــذا الربانمــج الــذي مت توزيعــه يف الوقــت والزمــان حــى نســمح لــكل املتدخلــن واملتدخــالت اىل كمــا أمتــى أن حنــرم هــذا الربانمــج الــذي مت توزيعــه يف الوقــت والزمــان حــى نســمح لــكل املتدخلــن واملتدخــالت اىل 
مالمســة هــذه املواضيــع واإلشــكاليات يف إطــار النقــاش احلــر وكامــل املســؤولية واجلــودة وســنخصص بعــد هــذه التدخــالت مالمســة هــذه املواضيــع واإلشــكاليات يف إطــار النقــاش احلــر وكامــل املســؤولية واجلــودة وســنخصص بعــد هــذه التدخــالت 
الثانيــة املخولــة هلــذا  العــام حــى تكــون املســامهة عامــة يف احلصــة  النقــاش  الثانيــة املخولــة هلــذا مــن متدخلــن ومــن معقبــن ومــا ســيقال يف  العــام حــى تكــون املســامهة عامــة يف احلصــة  النقــاش  مــن متدخلــن ومــن معقبــن ومــا ســيقال يف 
االجتمــاع وســنخصص االجتمــاع وســنخصص 1212 دقيقــة لتســجيل التوصيــات واملقرحــات وهــذا مــا ينتظــره جملــس اجلماعــة لتزويــده هبــذه التوصيــات  دقيقــة لتســجيل التوصيــات واملقرحــات وهــذا مــا ينتظــره جملــس اجلماعــة لتزويــده هبــذه التوصيــات 
واالقراحــات مبشــاركة منكــم ومــن اجملتمــع املــدين يف مقاربــة تشــاركية واحلمــد هلل مدينــة ســال تزخــر مبئــات اجلمعيــات احملليــة وهلــا واالقراحــات مبشــاركة منكــم ومــن اجملتمــع املــدين يف مقاربــة تشــاركية واحلمــد هلل مدينــة ســال تزخــر مبئــات اجلمعيــات احملليــة وهلــا 

دو أساســي يف هــذه املقاربــة ســواء البيئيــة أو االجتماعيــة واالقتصاديــة إذا لنشــرع يف تنفيــذ هــذا الربانمــج. دو أساســي يف هــذه املقاربــة ســواء البيئيــة أو االجتماعيــة واالقتصاديــة إذا لنشــرع يف تنفيــذ هــذا الربانمــج. 

وبدايــة، ذكــر مســر الورشــة احلضــور الكــرمي ابعتــذار األســتاذ اجلامعــي الشــريف الغيــويب أســتاذ بكليــة احلقــوق مبدينــة وبدايــة، ذكــر مســر الورشــة احلضــور الكــرمي ابعتــذار األســتاذ اجلامعــي الشــريف الغيــويب أســتاذ بكليــة احلقــوق مبدينــة 
ســال عــن احلضــور يف أخــر حلظــة، بعدمــا أكــد موافقتــه علــى تلبيــة الدعــوة. لــذا ســأعطي الكلمــة للمتدخلــن الثالثــة يف ســال عــن احلضــور يف أخــر حلظــة، بعدمــا أكــد موافقتــه علــى تلبيــة الدعــوة. لــذا ســأعطي الكلمــة للمتدخلــن الثالثــة يف 

.».»NOVECNOVEC« موضــوع التدبــر املفــوض أول مداخلــة للســيد فــوزي حممــد عــادل هــو مهنــدس مبكتــب الدراســات »موضــوع التدبــر املفــوض أول مداخلــة للســيد فــوزي حممــد عــادل هــو مهنــدس مبكتــب الدراســات

بعــد ذلــك، أشــار الســيد فــوزي حممــد عــادل: إىل أن اجلماعــة هلــا جمموعــة مــن القطاعــات وتدخلــي ســيكون يف التدبــر بعــد ذلــك، أشــار الســيد فــوزي حممــد عــادل: إىل أن اجلماعــة هلــا جمموعــة مــن القطاعــات وتدخلــي ســيكون يف التدبــر 
املفــوض فيمــا خيــص قطــاع النفــاايت أهــم مــا فيهــا مراجعــة قانون التدبــر املفــوض و مواكبــة  اجلماعــات احملليــة يف فتــح دفــر املفــوض فيمــا خيــص قطــاع النفــاايت أهــم مــا فيهــا مراجعــة قانون التدبــر املفــوض و مواكبــة  اجلماعــات احملليــة يف فتــح دفــر 
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التحمــالت النقــط الــي نالحظهــا هــي إعــادة الرؤيــة فيمــا خيــص تدبــر النفــاايت اان أرى أن مراجعــة قانــون التدبــر املفــوض التحمــالت النقــط الــي نالحظهــا هــي إعــادة الرؤيــة فيمــا خيــص تدبــر النفــاايت اان أرى أن مراجعــة قانــون التدبــر املفــوض 
ضرورية   اثين شــيء هو التوعية وحتســيس املواطنن و توعيتهم بعدم رمي  النفاايت يف الشــارع، وحتســيس الســاكنة ســيعود ضرورية   اثين شــيء هو التوعية وحتســيس املواطنن و توعيتهم بعدم رمي  النفاايت يف الشــارع، وحتســيس الســاكنة ســيعود 
ابلربــح علــى اجلماعــة ألهنــم يســاعدون حــى الشــركات يف نقــل النفــاايت ومجــع النفــاايت النقطــة الثانيــة هــي الفوتــرة  فاجلماعــة ابلربــح علــى اجلماعــة ألهنــم يســاعدون حــى الشــركات يف نقــل النفــاايت ومجــع النفــاايت النقطــة الثانيــة هــي الفوتــرة  فاجلماعــة 
تعــاين مــن مشــكل مجــع املــوارد املاليــة لكــي تــؤدي هــذه اخلدمــة فيمــا خيــص النفــاايت جيــب أن تعــرف اجلماعــة أهدافهــا مــن تعــاين مــن مشــكل مجــع املــوارد املاليــة لكــي تــؤدي هــذه اخلدمــة فيمــا خيــص النفــاايت جيــب أن تعــرف اجلماعــة أهدافهــا مــن 

التدبــر املفــوض .التدبــر املفــوض .

 مث أخــذ الكلمــة الدكتــور يســري مســر: يف البدايــة شــكر اجلماعــة علــى دعوتــه للمشــاركة يف هــذا اللقــاء ابلنســبة للتدبــر  مث أخــذ الكلمــة الدكتــور يســري مســر: يف البدايــة شــكر اجلماعــة علــى دعوتــه للمشــاركة يف هــذا اللقــاء ابلنســبة للتدبــر 
املفــوض يف البدايــة و لتكــون هــذه التجربــة انجحــة أوال جيــب علينــا وضــع أهــداف هــذا القطــاع يف اإلطــار العــام و اجملــاالت املفــوض يف البدايــة و لتكــون هــذه التجربــة انجحــة أوال جيــب علينــا وضــع أهــداف هــذا القطــاع يف اإلطــار العــام و اجملــاالت 
الــي هتــم هــذا القطــاع خاصــة البيئــة كمــا جيــب ان نســتفيد مــن التجــارب الســابقة للتدبــر املفــوض يف العقــود اجلديــدة, الــي هتــم هــذا القطــاع خاصــة البيئــة كمــا جيــب ان نســتفيد مــن التجــارب الســابقة للتدبــر املفــوض يف العقــود اجلديــدة, 
التقاريــر والقــرارات كمــا جيــب علينــا فــرز النفــاايت بــدل أن جنمــع النفــاايت بشــكل خمتلــط ويتــم طرحهــا يف املطــارح العموميــة التقاريــر والقــرارات كمــا جيــب علينــا فــرز النفــاايت بــدل أن جنمــع النفــاايت بشــكل خمتلــط ويتــم طرحهــا يف املطــارح العموميــة 
و جيــب ان يكــون هنــاك نظــام لفــرز النفــاايت يدخــل يف دفــر التحمــالت  يف التعاقــدات اجلديــدة ألن املقتضيــات الدســتورية و جيــب ان يكــون هنــاك نظــام لفــرز النفــاايت يدخــل يف دفــر التحمــالت  يف التعاقــدات اجلديــدة ألن املقتضيــات الدســتورية 
اجلديــدة تنــص علــى املقاربــة التشــاركية للتدبــر املفــوض يف جمموعــة مــن املراحــل أول مــا جيــب التفكــر فيــه منــذ البدايــة هــو اجلديــدة تنــص علــى املقاربــة التشــاركية للتدبــر املفــوض يف جمموعــة مــن املراحــل أول مــا جيــب التفكــر فيــه منــذ البدايــة هــو 
وضــع تشــخيص دقيــق لوضعيــة أي قطــاع يــراد تفويضــه ألن التجــارب الســابقة أابنــت عــن غيــاب دراســات مدققــة ســابقة ألن وضــع تشــخيص دقيــق لوضعيــة أي قطــاع يــراد تفويضــه ألن التجــارب الســابقة أابنــت عــن غيــاب دراســات مدققــة ســابقة ألن 
اجلماعــات تكــون يف بعــض األحيــان ال تعــرف حــى األهــداف الــي تريدهــا وابلتــايل تكــون هــذه االتفاقيــات يف بعــض األحيــان اجلماعــات تكــون يف بعــض األحيــان ال تعــرف حــى األهــداف الــي تريدهــا وابلتــايل تكــون هــذه االتفاقيــات يف بعــض األحيــان 
ال داعيــة هلــا. بعــد طلــب العــروض جيــب علــى اجلماعــة أن تكــون لديهــا قــوة تفاوضيــة يكــون هلــا خــرباء قادريــن علــى التفــاوض ال داعيــة هلــا. بعــد طلــب العــروض جيــب علــى اجلماعــة أن تكــون لديهــا قــوة تفاوضيــة يكــون هلــا خــرباء قادريــن علــى التفــاوض 
ليكــون العقــد يف صــاحل اجلماعــة وتكــون هــذه االتفاقيــة هلــا استشــراف لتعبئــة املــوارد الالزمــة و هــذا مشــكل مهــم ألن تكلفــة ليكــون العقــد يف صــاحل اجلماعــة وتكــون هــذه االتفاقيــة هلــا استشــراف لتعبئــة املــوارد الالزمــة و هــذا مشــكل مهــم ألن تكلفــة 
مجــع النفــاايت يف غالبيــة اجلماعــات يف املغــرب متتــص نســبة كبــرة مــن دخــل اجلماعــة قــد تصــل حــى % مجــع النفــاايت يف غالبيــة اجلماعــات يف املغــرب متتــص نســبة كبــرة مــن دخــل اجلماعــة قــد تصــل حــى % 3030، كمــا ان كلفــة ، كمــا ان كلفــة 
مجــع النفــاايت تتضاعــف. جيــب أن ال نكــرر نفــس األخطــاء ونســتفيد مــن األخطــاء الســابقة يف العقــود املقبلــة هنــاك جانــب مجــع النفــاايت تتضاعــف. جيــب أن ال نكــرر نفــس األخطــاء ونســتفيد مــن األخطــاء الســابقة يف العقــود املقبلــة هنــاك جانــب 
آخــر هــو إشــراك املواطــن يف تقليــص كلفــة مجــع النفــاايت إذا كان املواطــن يقــدم النفــاايت بشــكل يســهل علــى الشــركة مجــع آخــر هــو إشــراك املواطــن يف تقليــص كلفــة مجــع النفــاايت إذا كان املواطــن يقــدم النفــاايت بشــكل يســهل علــى الشــركة مجــع 
هــذه النفــاايت وايضــا حيافــظ علــى نظافــة املدينــة. إن هــذا القطــاع يســتوجب نظــرة شــاملة فيهــا مــا هــو قانــوين ومــا هــو مــايل هــذه النفــاايت وايضــا حيافــظ علــى نظافــة املدينــة. إن هــذا القطــاع يســتوجب نظــرة شــاملة فيهــا مــا هــو قانــوين ومــا هــو مــايل 

وتقــي وابلتــايل جيــب ان تكــون هنــاك نظــرة شــاملة لكــي نقــدر ان نوصــل التدبــر املفــوض لألهــداف املتوخــاة منــه. وتقــي وابلتــايل جيــب ان تكــون هنــاك نظــرة شــاملة لكــي نقــدر ان نوصــل التدبــر املفــوض لألهــداف املتوخــاة منــه. 

مث أخــذت الكلمــة الســيدة خدجيــة ابمــو: والــي أشــارت إىل ان هــذا املوضــوع هــو مهــم وشــائك مــن خــالل البحــث مث أخــذت الكلمــة الســيدة خدجيــة ابمــو: والــي أشــارت إىل ان هــذا املوضــوع هــو مهــم وشــائك مــن خــالل البحــث 
الــذي أشــرفت عليــه   فيجــب علــى املواطــن ان يتوقــف عــن جتاهــل القانــون والتعامــل ابســتهزاء اجتــاه اإلدارة. كمــا جيــب الــذي أشــرفت عليــه   فيجــب علــى املواطــن ان يتوقــف عــن جتاهــل القانــون والتعامــل ابســتهزاء اجتــاه اإلدارة. كمــا جيــب 

علــى الدولــة ان تتخــذ تدابــر زجريــة.علــى الدولــة ان تتخــذ تدابــر زجريــة.

بعــد ذلــك أخــد الكلمــة الســيد صــادق عبــد اجلــالل: رئيــس قســم جبماعــة ســال ابلنســبة لتدبــر هــذا القطــاع احليــوي بعــد ذلــك أخــد الكلمــة الســيد صــادق عبــد اجلــالل: رئيــس قســم جبماعــة ســال ابلنســبة لتدبــر هــذا القطــاع احليــوي 
فقــد عــرف  تطــور ملحــوظ كمــا يتــم العمــل علــى جتويــد اخلدمــات وهــذا اللقــاء يصــب يف هــذا االجتــاه حيــث أين مل أكــن قــد فقــد عــرف  تطــور ملحــوظ كمــا يتــم العمــل علــى جتويــد اخلدمــات وهــذا اللقــاء يصــب يف هــذا االجتــاه حيــث أين مل أكــن قــد 
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حضــرت هــذه املداخلــة  وحيــث انــه يف الســابق كنــا حنــن مــن يقــدم العــروض واآلن حنــن هنــا لالســتماع إىل فعاليــات اجملتمــع حضــرت هــذه املداخلــة  وحيــث انــه يف الســابق كنــا حنــن مــن يقــدم العــروض واآلن حنــن هنــا لالســتماع إىل فعاليــات اجملتمــع 
املــدين اىل الباحثــن واألســاتذة اجلامعيــن وأنمــل أن تكــون هنــاك قــوة اقراحيــة وموضوعيــة مــن أجــل الرقــي هبــذه اخلدمــات املــدين اىل الباحثــن واألســاتذة اجلامعيــن وأنمــل أن تكــون هنــاك قــوة اقراحيــة وموضوعيــة مــن أجــل الرقــي هبــذه اخلدمــات 
وكمــا تعرفــون مدينــة ســال تعــرف هنضــة عمرانيــة وتطــور كبــر يف بعــض اجملــاالت العمرانيــة .احيــي الذيــن حضــروا معنــا لكــي  وكمــا تعرفــون مدينــة ســال تعــرف هنضــة عمرانيــة وتطــور كبــر يف بعــض اجملــاالت العمرانيــة .احيــي الذيــن حضــروا معنــا لكــي  
يقدمــوا عروضهــم هنــاك اإلانرة العموميــة لقــد اســتدعينا خبــر يف جمــال اإلانرة العموميــة سنســمع للتدخــالت فيمــا بعــد ننتظــر يقدمــوا عروضهــم هنــاك اإلانرة العموميــة لقــد اســتدعينا خبــر يف جمــال اإلانرة العموميــة سنســمع للتدخــالت فيمــا بعــد ننتظــر 

توصيتكــم ومقرحاتكــم لنرفعهــا اىل اجمللــس. توصيتكــم ومقرحاتكــم لنرفعهــا اىل اجمللــس. 

مث أعطيــت الكلمــة للدكتــور مصطفــى بســي: دكتــور يف القانــون العــام )كليــة احلقــوق ســال اجلديــدة( جــاء مضموهنــا مث أعطيــت الكلمــة للدكتــور مصطفــى بســي: دكتــور يف القانــون العــام )كليــة احلقــوق ســال اجلديــدة( جــاء مضموهنــا 
كمــا يلــي: كمــا يلــي: 

إن شــركة التنميــة احملليــة هــي موضوعــة رهــن اشــارة اجلماعــة لتحقيــق التنميــة ولتوســيع جمــاالت تدخالهتــا ألن معظــم إن شــركة التنميــة احملليــة هــي موضوعــة رهــن اشــارة اجلماعــة لتحقيــق التنميــة ولتوســيع جمــاالت تدخالهتــا ألن معظــم 
التدخــالت الــي تقــوم هبــا اجلماعــات الرابيــة للتنميــة ال ميكــن هلــا أن تقــوم هبــا مبفردهــا فمــن الضــروري ان يكــون هنــاك التدخــالت الــي تقــوم هبــا اجلماعــات الرابيــة للتنميــة ال ميكــن هلــا أن تقــوم هبــا مبفردهــا فمــن الضــروري ان يكــون هنــاك 
متدخلــن آخريــن و هــذا يضــع عبئــا ثقيــال علــى األطــر واملنتخبــن يف هــذه اجلماعــات مــن خــالل ضــرورة إملامهــم جبميــع متدخلــن آخريــن و هــذا يضــع عبئــا ثقيــال علــى األطــر واملنتخبــن يف هــذه اجلماعــات مــن خــالل ضــرورة إملامهــم جبميــع 
القوانــن ســواء متعلقــة بتدبــر النفــاايت أو الكهــرابء. حيــث أصبــح إبمــكان اجلماعــة خلــق شــركة التنميــة احملليــة و املســامهة القوانــن ســواء متعلقــة بتدبــر النفــاايت أو الكهــرابء. حيــث أصبــح إبمــكان اجلماعــة خلــق شــركة التنميــة احملليــة و املســامهة 
يف رأمساهلــا حيــث تشــكل هــذه الشــركات نوعــا اخــر مــن الشــركة مــع القطــاع اخلــاص ميكــن تســميتها أو إدراجهــا يف اطــار يف رأمساهلــا حيــث تشــكل هــذه الشــركات نوعــا اخــر مــن الشــركة مــع القطــاع اخلــاص ميكــن تســميتها أو إدراجهــا يف اطــار 
املؤسســاتية بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص حقيقــة ان الواقــع العملــي هــو مــا يهــم يف مثــل هــذه االجتماعــات وهــو مــا يهــم املؤسســاتية بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص حقيقــة ان الواقــع العملــي هــو مــا يهــم يف مثــل هــذه االجتماعــات وهــو مــا يهــم 
يف ســلبيات حاجيــات املواطــن لكــن لكــي نلــي حاجيــات املواطــن علــى أحســن وجــه ونوفــر لــه خدمــة يف املســتوى مــن الــالزم يف ســلبيات حاجيــات املواطــن لكــن لكــي نلــي حاجيــات املواطــن علــى أحســن وجــه ونوفــر لــه خدمــة يف املســتوى مــن الــالزم 
ــة ليســت  ــا إملــام واســع ابملقتضيــات القانونيــة املنظمــة جلميــع التدخــالت. شــركة التنميــة احمللي ــة ليســت ومــن الضــروري ان يكــون لن ــا إملــام واســع ابملقتضيــات القانونيــة املنظمــة جلميــع التدخــالت. شــركة التنميــة احمللي ومــن الضــروري ان يكــون لن
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ــة فقــد عــرف املغــرب ســنة 19141914 الشــركة املغربيــة للتوزيــع الــي اهتمــت بتوزيــع الكهــرابء مبدينــة الــدار البيضــاء  الشــركة املغربيــة للتوزيــع الــي اهتمــت بتوزيــع الكهــرابء مبدينــة الــدار البيضــاء  ــة فقــد عــرف املغــرب ســنة اول جترب اول جترب
هــذه الشــركات ليســت جبديــدة وإمنــا تســميتها الــي تتغــر مث شــركة االقتصــاد املختلــط الــي كانــت اجلماعــة الرابيــة تســاهم هــذه الشــركات ليســت جبديــدة وإمنــا تســميتها الــي تتغــر مث شــركة االقتصــاد املختلــط الــي كانــت اجلماعــة الرابيــة تســاهم 
يف رأمساهلــا فالتنميــة احملليــة الــي مازالــت حلــد الســاعة تعــاين مــن جمموعــة مــن اإلكراهــات ومنهــا اإلكراهــات القانونيــة و تعــاين يف رأمساهلــا فالتنميــة احملليــة الــي مازالــت حلــد الســاعة تعــاين مــن جمموعــة مــن اإلكراهــات ومنهــا اإلكراهــات القانونيــة و تعــاين 
هــذه الشــركات مــن إطــار مــزدوج للقانــون الــذي ينظــم هــذه الشــركات مث ان  القانــون التنظيمــي عــن اجلماعــات يهتــم بتحقيــق هــذه الشــركات مــن إطــار مــزدوج للقانــون الــذي ينظــم هــذه الشــركات مث ان  القانــون التنظيمــي عــن اجلماعــات يهتــم بتحقيــق 
املصلحــة العامــة ,و فيمــا يتعلــق ابلشــركات املســامهة ا فهنــاك نــوع مــن التضــارب بــن حتقيــق املصلحــة العامــة الــي يســتهدفها املصلحــة العامــة ,و فيمــا يتعلــق ابلشــركات املســامهة ا فهنــاك نــوع مــن التضــارب بــن حتقيــق املصلحــة العامــة الــي يســتهدفها 
اخلــواص يف شــركة التنميــة احملليــة وحتقيــق املصلحــة العامــة الــي ميكــن اعتبارهــا عبئــا علــى هــؤالء املنتخبــن هــذا التضــارب يف اخلــواص يف شــركة التنميــة احملليــة وحتقيــق املصلحــة العامــة الــي ميكــن اعتبارهــا عبئــا علــى هــؤالء املنتخبــن هــذا التضــارب يف 
القوانــن يعرقــل يف بعــض األحيــان عمــل هــذه الشــركات كمــا ســبق ان قلــت فاملرجعيــة مزدوجــة والقانــون التنظيمــي فــرض القوانــن يعرقــل يف بعــض األحيــان عمــل هــذه الشــركات كمــا ســبق ان قلــت فاملرجعيــة مزدوجــة والقانــون التنظيمــي فــرض 
علــى اجلماعــة ان متتلــك أغلــب رأمســال هــذه الشــركات ســواء اجلماعــة الرابيــة املعنيــة او شــخص معنــوي اخــر كيفمــا كان علــى اجلماعــة ان متتلــك أغلــب رأمســال هــذه الشــركات ســواء اجلماعــة الرابيــة املعنيــة او شــخص معنــوي اخــر كيفمــا كان 
نوعــه ميكــن ان يكــون دولــة أو جهــاز اخــر عــام ميتلــك أغلــب رأمســال هــذه الشــركة حفاظــا علــى املصلحــة العامــة اســتفردت نوعــه ميكــن ان يكــون دولــة أو جهــاز اخــر عــام ميتلــك أغلــب رأمســال هــذه الشــركة حفاظــا علــى املصلحــة العامــة اســتفردت 
الشــركة بكافــة رأمســال هــذه الشــركة فإنــه هــو املدبــر األساســي يعــي سيســتهدف الربــح علــى حســاب مصلحــة املواطــن وجــودة الشــركة بكافــة رأمســال هــذه الشــركة فإنــه هــو املدبــر األساســي يعــي سيســتهدف الربــح علــى حســاب مصلحــة املواطــن وجــودة 
اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن أقــل نســبة ميكــن أن تســمى هبــا اجلماعــة حمــدده يف اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن أقــل نســبة ميكــن أن تســمى هبــا اجلماعــة حمــدده يف 3434 % وهــي نســبة ميكــن أن تظهــر نســبة  % وهــي نســبة ميكــن أن تظهــر نســبة 
ضئيلــة ولكــن علــى املســتوى املــادي وابلنظــر لإلكراهــات املاليــة الــي تعــاين منهــا هــذه اجلماعــات فهــي نســبة كبــرة ويف غالــب ضئيلــة ولكــن علــى املســتوى املــادي وابلنظــر لإلكراهــات املاليــة الــي تعــاين منهــا هــذه اجلماعــات فهــي نســبة كبــرة ويف غالــب 
ــان تعجــز اجلماعــات علــى توفــر حصــة هــذه الشــركات والدليــل علــى ذلــك هــو متركــز أغلــب الشــركات يف الــرابط  ــان تعجــز اجلماعــات علــى توفــر حصــة هــذه الشــركات والدليــل علــى ذلــك هــو متركــز أغلــب الشــركات يف الــرابط األحي األحي
طنجــة و الــدار البيضــاء أمــا ابقــي اجلماعــات فهــي عاجــزة عــن أتســيس هــذه الشــركات فالصالحيــات املخولــة هلــذه الشــركات طنجــة و الــدار البيضــاء أمــا ابقــي اجلماعــات فهــي عاجــزة عــن أتســيس هــذه الشــركات فالصالحيــات املخولــة هلــذه الشــركات 
هــي تدبــر املرفــق العــام أو املســامهة مــع اجلماعــة يف تنفيــذ براجمهــا التنمويــة واىل جانــب ذلــك  فهــذه الشــركات ختضــع ملراقبــة هــي تدبــر املرفــق العــام أو املســامهة مــع اجلماعــة يف تنفيــذ براجمهــا التنمويــة واىل جانــب ذلــك  فهــذه الشــركات ختضــع ملراقبــة 
متعــددة املســتوايت هنــاك مراقبــة قبليــة متارســها ســلطة املراقبــة يف شــخص الــوالة والعمــال عنــد أتســيس هــذه الشــركات مــن متعــددة املســتوايت هنــاك مراقبــة قبليــة متارســها ســلطة املراقبــة يف شــخص الــوالة والعمــال عنــد أتســيس هــذه الشــركات مــن 
الــالزم أن يؤشــر الــوايل او العامــل علــى مقــرر إحــداث هــذه الشــركات هــذه املراقبــة القبليــة مث هنــاك مراقبــة ممارســة هــذه الــالزم أن يؤشــر الــوايل او العامــل علــى مقــرر إحــداث هــذه الشــركات هــذه املراقبــة القبليــة مث هنــاك مراقبــة ممارســة هــذه 
الشــركات هنــاك مراقبــة مــن طــرف اجملالــس اجلماعيــة مــن خــالل يف حالــة مجــع حماضــر مجيــع األعمــال الــي تقــوم هبــا الشــركة مث الشــركات هنــاك مراقبــة مــن طــرف اجملالــس اجلماعيــة مــن خــالل يف حالــة مجــع حماضــر مجيــع األعمــال الــي تقــوم هبــا الشــركة مث 
إحالــة هــذه احملاضــر علــى الســلطات املراقبــة يف شــخص الــوالة والعمــال هنــاك إعــداد تقاريــر دوريــة مــن طــرف ممثــل اجلماعــة إحالــة هــذه احملاضــر علــى الســلطات املراقبــة يف شــخص الــوالة والعمــال هنــاك إعــداد تقاريــر دوريــة مــن طــرف ممثــل اجلماعــة 
لــدى الشــركة مــن الــالزم علــى ممثــل اجلماعــة ان يعــد تقاريــر وحييلهــا علــى اجملالــس التداوليــة للجماعــات لإلطــالع عليهــا و لــدى الشــركة مــن الــالزم علــى ممثــل اجلماعــة ان يعــد تقاريــر وحييلهــا علــى اجملالــس التداوليــة للجماعــات لإلطــالع عليهــا و 
دراســتها واملصادقــة عليهــا ويف بعــض األحيــان إاثرة اإلختــالالت الــي تكــون أثنــاء مشــروع معــن. كمــا أنــه هنــاك خليــة داخــل دراســتها واملصادقــة عليهــا ويف بعــض األحيــان إاثرة اإلختــالالت الــي تكــون أثنــاء مشــروع معــن. كمــا أنــه هنــاك خليــة داخــل 
الشــركة عليهــا عالمــة اســتفهام كبــرة ألهنــا غالبــا مــا ال تــؤدي دورهــا هــذه املراقبــة تســمى مراقبــة مراقــي احلســاابت وكذلــك الشــركة عليهــا عالمــة اســتفهام كبــرة ألهنــا غالبــا مــا ال تــؤدي دورهــا هــذه املراقبــة تســمى مراقبــة مراقــي احلســاابت وكذلــك 
هنــاك بيــاانت حماســبات جيــب أن تنشــر يف اجلرائــد الرمسيــة للجماعــة الرابيــة وهــذا مــا ال حيصــل وال نطلــع عليــه أبــدا وكل هنــاك بيــاانت حماســبات جيــب أن تنشــر يف اجلرائــد الرمسيــة للجماعــة الرابيــة وهــذا مــا ال حيصــل وال نطلــع عليــه أبــدا وكل 
هــذه املعطيــات القانونيــة يف الواقــع  جيــب مراجعتهــا ومطابقتهــا علــى الواقــع ابإلضافــة اىل مراقبــة وزارة املاليــة واالقتصــاد هــذه املعطيــات القانونيــة يف الواقــع  جيــب مراجعتهــا ومطابقتهــا علــى الواقــع ابإلضافــة اىل مراقبــة وزارة املاليــة واالقتصــاد 
مراقبــة اجملالــس اجلهويــة للحســاابت فيمكــن القــول أن  املرجعيــة القانونيــة إلحــداث هــذه الشــركات جــد ضعيفــة فالقوانــن مراقبــة اجملالــس اجلهويــة للحســاابت فيمكــن القــول أن  املرجعيــة القانونيــة إلحــداث هــذه الشــركات جــد ضعيفــة فالقوانــن 
التنظيميــة للجماعــات الرابيــة ال تتوفــر علــى ثالثــة مــواد تتعلــق هبــذه الشــركات فبالنظــر اىل األهــداف و اىل األبعــاد إلحــداث التنظيميــة للجماعــات الرابيــة ال تتوفــر علــى ثالثــة مــواد تتعلــق هبــذه الشــركات فبالنظــر اىل األهــداف و اىل األبعــاد إلحــداث 
هــذه الشــركات هنــاك ثالثــة مــواد غامضــة ال ميكــن اســتنباط أي شــيء منهــا هــذه املــواد جيــب مراعاهتــا ومراجعتهــا وتوضيحهــا هــذه الشــركات هنــاك ثالثــة مــواد غامضــة ال ميكــن اســتنباط أي شــيء منهــا هــذه املــواد جيــب مراعاهتــا ومراجعتهــا وتوضيحهــا 
وجتــاوز الغمــوض الــذي حييــط هبــا ألن حتقيــق املصلحــة العامــة يف ظــل هــذه القوانــن قــد يتأثــر ومــن خــالل هــذه الشــركات وجتــاوز الغمــوض الــذي حييــط هبــا ألن حتقيــق املصلحــة العامــة يف ظــل هــذه القوانــن قــد يتأثــر ومــن خــالل هــذه الشــركات 
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حينمــا أتســس اجلماعــة شــركة تنميــة حمليــة معينــة فهــي ميكنهــا توفــر مــوارد ماليــة لتنزيــل مشــاريع و برامــج التنميــة احملليــة مــا حينمــا أتســس اجلماعــة شــركة تنميــة حمليــة معينــة فهــي ميكنهــا توفــر مــوارد ماليــة لتنزيــل مشــاريع و برامــج التنميــة احملليــة مــا 
يرســخ الشــراكة والتعاقــد مــع القطــاع اخلــاص ألن رأمسالــه يف تطــور مســتمرو ميزانيــة اجلماعــات يف انكمــاش مســتمر فأغلــب يرســخ الشــراكة والتعاقــد مــع القطــاع اخلــاص ألن رأمسالــه يف تطــور مســتمرو ميزانيــة اجلماعــات يف انكمــاش مســتمر فأغلــب 
اجلماعــات اجلماعــات 0	0	 يف املئــة مــن نفقتهــا تذهــب يف التســير   يف املئــة مــن نفقتهــا تذهــب يف التســير  3030 و يف املئــة ال ميكــن أن  تســتجيب ملتطلبــات متنوعــة ومتشــعبة يف  و يف املئــة ال ميكــن أن  تســتجيب ملتطلبــات متنوعــة ومتشــعبة يف 
بعــض األحيــان. فهــذه الشــركات لكــي ميكــن أن يســتفيد منهــا املواطــن مــن الضــروري دعــم اجلماعــات الرابيــة يف هــذا اجملــال.بعــض األحيــان. فهــذه الشــركات لكــي ميكــن أن يســتفيد منهــا املواطــن مــن الضــروري دعــم اجلماعــات الرابيــة يف هــذا اجملــال.

    خالصــة وعلــى العمــوم تبقــى شــركة التنميــة احملليــة إجــراء فعــال ألن اجلماعــة تســتفيد مــن تقنيــة التدبــر يف الشــأن     خالصــة وعلــى العمــوم تبقــى شــركة التنميــة احملليــة إجــراء فعــال ألن اجلماعــة تســتفيد مــن تقنيــة التدبــر يف الشــأن 
احمللــي ابلضــرورة حتديــد األهــداف حينمــا حنــدد شــراكة جيــب أن يكــون هدفهــا واضحــا مث العمــل علــى تقييــم هــذه التجربــة ال احمللــي ابلضــرورة حتديــد األهــداف حينمــا حنــدد شــراكة جيــب أن يكــون هدفهــا واضحــا مث العمــل علــى تقييــم هــذه التجربــة ال 
ميكــن أن نتجــاوز عمــال دون تقييمــه مــن الضــروري أن نقيمهــا مث توضيــح العالقــة القائمــة بــن شــركات التنميــة احملليــة وجمالــس ميكــن أن نتجــاوز عمــال دون تقييمــه مــن الضــروري أن نقيمهــا مث توضيــح العالقــة القائمــة بــن شــركات التنميــة احملليــة وجمالــس 
اجلماعــات بكيفيــة تعزيــز منطــق التعاقــد والشــراكة مــع القطــاع اخلــاص وتشــجع ابقــي املتدخلــن االقتصاديــن يف االخنــراط يف اجلماعــات بكيفيــة تعزيــز منطــق التعاقــد والشــراكة مــع القطــاع اخلــاص وتشــجع ابقــي املتدخلــن االقتصاديــن يف االخنــراط يف 

هــذا اإلطــار.هــذا اإلطــار.

 مث أخــذ الكلمــة األســتاذ أبــو انصــر: الــذي أشــار إىل أن العــرض ســيأخذ جمموعــة مــن النقــط وخيصــص لشــق اإلانرة  مث أخــذ الكلمــة األســتاذ أبــو انصــر: الــذي أشــار إىل أن العــرض ســيأخذ جمموعــة مــن النقــط وخيصــص لشــق اإلانرة 
العموميــة أول شــيء  هــو موضــوع احلاكمــة الــذي هــو أهــم شــيء يشــغل الــرأي العــام يف الفــرة األخــرة هــل نتكلــم علــى العموميــة أول شــيء  هــو موضــوع احلاكمــة الــذي هــو أهــم شــيء يشــغل الــرأي العــام يف الفــرة األخــرة هــل نتكلــم علــى 
التدبــر املفــوض ألن املــدن الــي تشــتغل هبــذه املنظومــة أو شــركة التنميــة احملليــة أو التدبــر الــذايت هلــذا القطــاع  أو نتكلــم التدبــر املفــوض ألن املــدن الــي تشــتغل هبــذه املنظومــة أو شــركة التنميــة احملليــة أو التدبــر الــذايت هلــذا القطــاع  أو نتكلــم 
عــن شــركات الطاقــات وهــو املشــروع الــذي تشــتغل عليــه الــوزارة الوصيــة وهــو يف طــور  الدراســة , جيــب أن يكــون هنــاك عــن شــركات الطاقــات وهــو املشــروع الــذي تشــتغل عليــه الــوزارة الوصيــة وهــو يف طــور  الدراســة , جيــب أن يكــون هنــاك 
تقييــم لــكل جتربــة لــكل مدينــة مغربيــة ألن هنــاك مــدن  جنــح فيهــا التدبــر املفــوض اىل حــد مــا رغــم اإلختــالالت يف التســير تقييــم لــكل جتربــة لــكل مدينــة مغربيــة ألن هنــاك مــدن  جنــح فيهــا التدبــر املفــوض اىل حــد مــا رغــم اإلختــالالت يف التســير 
ــاك مالحظــات يف جمموعــة مــن األمــور الــي جيــب تقيمهــا ونعــرف مــا هــو التوجــه الصحيــح  ــذايت هن ــاك مالحظــات يف جمموعــة مــن األمــور الــي جيــب تقيمهــا ونعــرف مــا هــو التوجــه الصحيــح ابلنســبة إىل التســير ال ــذايت هن ابلنســبة إىل التســير ال
لنعــرف إانرة أي مدينــة مغربيــة ألن املميــز الكبــر الــذي مييــز جمــال اإلانرة العموميــة هــو أنــه يف تطــور كبــر ألن التكنولوجيــا لنعــرف إانرة أي مدينــة مغربيــة ألن املميــز الكبــر الــذي مييــز جمــال اإلانرة العموميــة هــو أنــه يف تطــور كبــر ألن التكنولوجيــا 
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فيــه تتطــور بشــكل يومــي دائمــا هنــاك اجلديــد وهــو خدمــة لديهــا عالقــة ابلنجاعــة الطاقيــة فلبلــوغ النجاعــة الطاقيــة جيــب فيــه تتطــور بشــكل يومــي دائمــا هنــاك اجلديــد وهــو خدمــة لديهــا عالقــة ابلنجاعــة الطاقيــة فلبلــوغ النجاعــة الطاقيــة جيــب 
اختيــار احلكامــة املالئمــة لــكل مدينــة وهــذا لــه عالقــة ابلكثافــة الســكانية كمــا جيــب وضــع إســراتيجية لتدبــر القطــاع ,و تبــدأ اختيــار احلكامــة املالئمــة لــكل مدينــة وهــذا لــه عالقــة ابلكثافــة الســكانية كمــا جيــب وضــع إســراتيجية لتدبــر القطــاع ,و تبــدأ 
بتحديــد جتهيــزات اإلانرة املوجــودة – عــدد املصابيــح و مــا متتلكــه اجلماعــة يف هــذا القطــاع – و وضعهــا يف نظــام املعلومــات بتحديــد جتهيــزات اإلانرة املوجــودة – عــدد املصابيــح و مــا متتلكــه اجلماعــة يف هــذا القطــاع – و وضعهــا يف نظــام املعلومــات 
اجلغرافيــة –اجلغرافيــة –S.I.GS.I.G-و الــذي ســيمكن مــن التخطيــط املســتقبلي لالســتثمار يف اإلانرة العموميــة .أيضــا وضــع شــكل هتيئــة -و الــذي ســيمكن مــن التخطيــط املســتقبلي لالســتثمار يف اإلانرة العموميــة .أيضــا وضــع شــكل هتيئــة 
لــإلانرة -لــإلانرة -Schéma d’aménagement de lumièreSchéma d’aménagement de lumière – الــي ســتحدد هويــة املدينــة الــي نريدهــا ابلليــل-  – الــي ســتحدد هويــة املدينــة الــي نريدهــا ابلليــل- 
l’identité nocturne de la villel’identité nocturne de la ville مثــال نــوع اإلانرة الــي نريدهــا ابملدينــة العتيقــة ,يف املســاحات اخلضــراء ويف  مثــال نــوع اإلانرة الــي نريدهــا ابملدينــة العتيقــة ,يف املســاحات اخلضــراء ويف 
مجيــع الفضــاءات العموميــة .و كذلــك القيــام ابلدراســة قبــل جتهيــز أي فضــاء ابإلانرة العموميــة . أيضــا جيــب حتديــد أهــداف مجيــع الفضــاءات العموميــة .و كذلــك القيــام ابلدراســة قبــل جتهيــز أي فضــاء ابإلانرة العموميــة . أيضــا جيــب حتديــد أهــداف 
ــة  ــورة الكهرابئي ــة انطالقــا مــن تشــخيص يف أفــق زمــي معــن –مثــال ختفيــض الفات ــورة الكهرابئي ــة واضحــة خلفــض تكلفــة الفات ــورة الكهرابئي ــة انطالقــا مــن تشــخيص يف أفــق زمــي معــن –مثــال ختفيــض الفات ــورة الكهرابئي واضحــة خلفــض تكلفــة الفات
بنســبة بنســبة 4040 % أيضــا مراقبــة أداء خدمــة اإلانرة العموميــة – عــدد الشــكاايت الــواردة خــالل الشــهر ,ومــدة تدخــل اإلصــالح  % أيضــا مراقبــة أداء خدمــة اإلانرة العموميــة – عــدد الشــكاايت الــواردة خــالل الشــهر ,ومــدة تدخــل اإلصــالح 
....- كمــا ال ننســى مراقبــة األعمــدة اآليلــة للســقوط و الــي تشــكل خطــرا علــى املواطــن .كمــا جيــب أن يكــون لنــا تصــورا ....- كمــا ال ننســى مراقبــة األعمــدة اآليلــة للســقوط و الــي تشــكل خطــرا علــى املواطــن .كمــا جيــب أن يكــون لنــا تصــورا 
شــامال فيمــا خيــص هويــة اإلانرة الــي نريدهــا ابملدينــة و يكــون هــو املرجــع يف إجنــاز املشــاريع املســتقبلية لــإلانرة كمــا ال ننســى شــامال فيمــا خيــص هويــة اإلانرة الــي نريدهــا ابملدينــة و يكــون هــو املرجــع يف إجنــاز املشــاريع املســتقبلية لــإلانرة كمــا ال ننســى 

. ). )la mise en lumièrela mise en lumière( تثمــن املآثــر التارخييــة بواســطة اإلانرة )تثمــن املآثــر التارخييــة بواســطة اإلانرة

جيب أيضا اعتماد االسراتيجية الطاقية لإلانرة العمومية لتحديد ومتابعة النجاعة الطاقية.جيب أيضا اعتماد االسراتيجية الطاقية لإلانرة العمومية لتحديد ومتابعة النجاعة الطاقية.

    و قبــل اعتمــاد مصابيــح     و قبــل اعتمــاد مصابيــح LEDLED جيــب أوال عقلنــة اســتهالك الطاقــة. و أيضــا اعتمــاد التحكــم عــن بعــد يف تدبــر  جيــب أوال عقلنــة اســتهالك الطاقــة. و أيضــا اعتمــاد التحكــم عــن بعــد يف تدبــر 
اإلانرة العموميــة الــي متكــن مــن االقتصــاد يف الطاقــة فــال داعــي ألن تبقــى اإلانرة اإلانرة العموميــة الــي متكــن مــن االقتصــاد يف الطاقــة فــال داعــي ألن تبقــى اإلانرة %00.%00. بعــد الســاعة  بعــد الســاعة 1212 ليــال و كذلــك  ليــال و كذلــك 
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اعتمــاد الطاقــات املتجــددة يف اإلانرة العموميــة . اعتمــاد الطاقــات املتجــددة يف اإلانرة العموميــة . 

    و يف إطار تدخالت املعقبن تدخلت األســتاذة حســناء الشــهايب وهي خبرة يف جمال البيئة وإطار يف وزارة التنمية     و يف إطار تدخالت املعقبن تدخلت األســتاذة حســناء الشــهايب وهي خبرة يف جمال البيئة وإطار يف وزارة التنمية 
املســتدامة الــي شــكرت احلضــور الكــرمي وكل الفعاليــات احلاضــرة أول تعقيــب علــى مســتوى بعــض املتدخلــن يف اللقــاء فــإن املســتدامة الــي شــكرت احلضــور الكــرمي وكل الفعاليــات احلاضــرة أول تعقيــب علــى مســتوى بعــض املتدخلــن يف اللقــاء فــإن 
تدبــر النفــاايت مل يعــود كمــا كان ســابقا اليــوم أصبــح تدبــر النفــاايت مــورد وال بــد أن حنــدد هــذه املســالة ونســطر عليهــا تدبــر النفــاايت مل يعــود كمــا كان ســابقا اليــوم أصبــح تدبــر النفــاايت مــورد وال بــد أن حنــدد هــذه املســالة ونســطر عليهــا 
وكمــا نــرى علــى مســتوى مدينــة ســال هنــاك مطــرح ملعاجلــة النفــاايت وابلتــايل هــذا املطــرح ملعاجلــة النفــاايت أصبــح حيتضــن وكمــا نــرى علــى مســتوى مدينــة ســال هنــاك مطــرح ملعاجلــة النفــاايت وابلتــايل هــذا املطــرح ملعاجلــة النفــاايت أصبــح حيتضــن 
تعاونيــات مــدرة للدخــل وأصبحــت النفــاايت كذلــك مصــدر دخــل مواطنــن منظمــن حتــت لــواء بعــض التعاونيــات كذلــك يف تعاونيــات مــدرة للدخــل وأصبحــت النفــاايت كذلــك مصــدر دخــل مواطنــن منظمــن حتــت لــواء بعــض التعاونيــات كذلــك يف 
هــذا اإلطــار طــرح النفــاايت املعاجلــة فهنــاك معاجلــة كل املــواد معاجلــة البالســتيك معاجلــة الزجــاج معاجلــة البطــارايت معاجلــة هــذا اإلطــار طــرح النفــاايت املعاجلــة فهنــاك معاجلــة كل املــواد معاجلــة البالســتيك معاجلــة الزجــاج معاجلــة البطــارايت معاجلــة 
املــواد الســامة وحــى كذلــك معاجلــة املــواد العضويــة كل هــذه املســائل الــي تكلمــت عليهــا كذلــك تثمينهــا وإعــادة اســتعماهلا املــواد الســامة وحــى كذلــك معاجلــة املــواد العضويــة كل هــذه املســائل الــي تكلمــت عليهــا كذلــك تثمينهــا وإعــادة اســتعماهلا 
تدخــل يف اإلســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة وكذلــك يف الرهــان األساســي الــذي هــو املعــروف مبثاليــة املــدن .التعقيــب تدخــل يف اإلســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة وكذلــك يف الرهــان األساســي الــذي هــو املعــروف مبثاليــة املــدن .التعقيــب 
الثــاين وهــو متعلــق بشــركة التنميــة احملليــة كمــا نعلــم أن شــركة التنميــة احملليــة فهــذه  الشــركة ظهــرت يف أوائــل القــرن الثــاين وهــو متعلــق بشــركة التنميــة احملليــة كمــا نعلــم أن شــركة التنميــة احملليــة فهــذه  الشــركة ظهــرت يف أوائــل القــرن 2020 مث  مث 
تبنتهــا فرنســا حــى امليثــاق اجلامعــي تبنتهــا فرنســا حــى امليثــاق اجلامعــي 20022002 مت تعديلــه ســنة  مت تعديلــه ســنة 20092009 خــول إحــداث شــركة التنميــة احملليــة قــويل هــذا ليــس مــن  خــول إحــداث شــركة التنميــة احملليــة قــويل هــذا ليــس مــن 
موقــع متفــرج ولكــن مــن موقــع ابحثــة يف ميــدان خــاص بشــركة التنميــة احملليــة املتواجــدة يف مدينــة ســال هنــاك شــركة تنميــة موقــع متفــرج ولكــن مــن موقــع ابحثــة يف ميــدان خــاص بشــركة التنميــة احملليــة املتواجــدة يف مدينــة ســال هنــاك شــركة تنميــة 
متعــددة هنــاك شــركة تنميــة احملليــة الــرابط ابركينــج شــركة التنميــة احملليــة موجــودة يف الــدار البيضــاء  يف اطــار حبــث ميــداين  يف متعــددة هنــاك شــركة تنميــة احملليــة الــرابط ابركينــج شــركة التنميــة احملليــة موجــودة يف الــدار البيضــاء  يف اطــار حبــث ميــداين  يف 
هــذا اجملــال خصوصــا يف مــا يتعلــق بشــركة ســال نــور فعنــد البحــث عــن شــركة ســال نــور يف أي موقــع إلكــروين فــال وجــود هلــا هــذا اجملــال خصوصــا يف مــا يتعلــق بشــركة ســال نــور فعنــد البحــث عــن شــركة ســال نــور يف أي موقــع إلكــروين فــال وجــود هلــا 
هــي فقــط لديهــا صفحــة علــى الفيســبوك لديهــا شــركاء  أمــا موقــع إلكــروين فليــس هلــا موقــع حــن أحبــث عــن تقييــم جملــس هــي فقــط لديهــا صفحــة علــى الفيســبوك لديهــا شــركاء  أمــا موقــع إلكــروين فليــس هلــا موقــع حــن أحبــث عــن تقييــم جملــس 
احلســاابت أو اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يف كل مــا يتعلــق بشــركة التنميــة احملليــة ال يوجــد أي تقريــر يف  موقــع احلســاابت أو اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يف كل مــا يتعلــق بشــركة التنميــة احملليــة ال يوجــد أي تقريــر يف  موقــع 
اجلماعــة وهــذا ضــرب يف حــق دســتوري وهــو احلــق يف ولــوج املعلومــة جيــب معرفــة تقييــم هــذه الشــركات جيــب أن نــرى جناعــة اجلماعــة وهــذا ضــرب يف حــق دســتوري وهــو احلــق يف ولــوج املعلومــة جيــب معرفــة تقييــم هــذه الشــركات جيــب أن نــرى جناعــة 
األداء يف الفواتــر هــل هــي منخفضــة أو مكلفــة هــل دور اجملتمــع املــدين يف تتبــع السياســات العموميــة ويف إجنــاز السياســات األداء يف الفواتــر هــل هــي منخفضــة أو مكلفــة هــل دور اجملتمــع املــدين يف تتبــع السياســات العموميــة ويف إجنــاز السياســات 
العموميــة وتقييــم السياســة العموميــة كذلــك  دوره االستشــاري بغــض النظــر كذلــك علــى مــا يتعلــق ابلقانــون التنظيمــي العموميــة وتقييــم السياســة العموميــة كذلــك  دوره االستشــاري بغــض النظــر كذلــك علــى مــا يتعلــق ابلقانــون التنظيمــي 
للجماعــة الرابيــة الــي لديهــا طابــع استشــاري وليــس تقريــري وهــي أهــداف املناصفــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص   فاجملتمــع للجماعــة الرابيــة الــي لديهــا طابــع استشــاري وليــس تقريــري وهــي أهــداف املناصفــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص   فاجملتمــع 
املــدين  ال علــم لــه بشــركة التنميــة احملليــة ســال نــور و كان املنتخبــون ضــد هــذه الشــركات ألن ابلنســبة هلــم كان وئــدا لــكل مــا املــدين  ال علــم لــه بشــركة التنميــة احملليــة ســال نــور و كان املنتخبــون ضــد هــذه الشــركات ألن ابلنســبة هلــم كان وئــدا لــكل مــا 
يتعلــق مبــا يســمى ابلديقراطيــة احملليــة  ووئــد للمســاءلة االجتماعيــة واملســاءلة السياســية وكــذا ربــط املســؤولية ابحملاســبة فهــذا يتعلــق مبــا يســمى ابلديقراطيــة احملليــة  ووئــد للمســاءلة االجتماعيــة واملســاءلة السياســية وكــذا ربــط املســؤولية ابحملاســبة فهــذا 
يعتــرب تقــزمي للعمــل االنتخــايب للمنتخبــن وتقــزمي حــى لســلطهم و ملــا عقــدان اللقــاء مــع الســيد العمــدة وجــدان أن هــذه الشــركة يعتــرب تقــزمي للعمــل االنتخــايب للمنتخبــن وتقــزمي حــى لســلطهم و ملــا عقــدان اللقــاء مــع الســيد العمــدة وجــدان أن هــذه الشــركة 
يشــوهبا غمــوض كبــر وكانــت ثغــرات ونواقــص كبــرة ألهنــا غــر واضحــة كانــت أول حاجــة ملــا ســألناه عــن الغمــوض الــذي يشــوهبا غمــوض كبــر وكانــت ثغــرات ونواقــص كبــرة ألهنــا غــر واضحــة كانــت أول حاجــة ملــا ســألناه عــن الغمــوض الــذي 
يلــف العقــدة قــال الســيد العمــدة أبن هــذه العقــدة علــى حســاب كيــف نتجــاوز مشــاكل . هنــاك نواقــص يف مجيــع األجهــزة  يلــف العقــدة قــال الســيد العمــدة أبن هــذه العقــدة علــى حســاب كيــف نتجــاوز مشــاكل . هنــاك نواقــص يف مجيــع األجهــزة  
واخلرائــط كل هــذه األشــياء متلكهــا الشــركة مشــكل املوظفــن املوجوديــن بشــركة التنميــة احملليــة فــإذا مت حــل هــذه الشــركة هــل واخلرائــط كل هــذه األشــياء متلكهــا الشــركة مشــكل املوظفــن املوجوديــن بشــركة التنميــة احملليــة فــإذا مت حــل هــذه الشــركة هــل 
املوظفــن ســتأخذهم اجلماعــة أو ســيفقدون عملهــم كان هنــاك كثــر مــن املشــاكل ســأرجع ملســالة املشــرع مل يعطــي تعريفــا ملــا املوظفــن ســتأخذهم اجلماعــة أو ســيفقدون عملهــم كان هنــاك كثــر مــن املشــاكل ســأرجع ملســالة املشــرع مل يعطــي تعريفــا ملــا 
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يتعلــق بشــركة التنميــة احملليــة وأنــه اختصــر فقــط يف شــروط إحــداث هــذه الشــركات مســامهة اجلماعــة وكذلــك جمــال تدخــل يتعلــق بشــركة التنميــة احملليــة وأنــه اختصــر فقــط يف شــروط إحــداث هــذه الشــركات مســامهة اجلماعــة وكذلــك جمــال تدخــل 
اجلماعــة كذلــك املقتضيــات القانونيــة كانــت تتعلــق فقــط مبســامهة اجلماعــات وعــدم وضــوح نظــام الرقابــة فهــذه الشــركة ميكــن اجلماعــة كذلــك املقتضيــات القانونيــة كانــت تتعلــق فقــط مبســامهة اجلماعــات وعــدم وضــوح نظــام الرقابــة فهــذه الشــركة ميكــن 

ان أتخــذ أي قــرار والتدابــر يف ضــل غيــاب أي مصادقــة مــن اجمللــس أو مــن الــوزارة الوصيــة. ان أتخــذ أي قــرار والتدابــر يف ضــل غيــاب أي مصادقــة مــن اجمللــس أو مــن الــوزارة الوصيــة. 

بعــد ذلــك، مت تقــدمي اعتــذار األســتاذ معــاذ إطــار بــوزارة الشــباب، وأعطيــت الكلمــة ملتدخــل آخــر يف هــذا التعقيــب وهــو بعــد ذلــك، مت تقــدمي اعتــذار األســتاذ معــاذ إطــار بــوزارة الشــباب، وأعطيــت الكلمــة ملتدخــل آخــر يف هــذا التعقيــب وهــو 
الســيد رضــوان لشــهب مديــر شــركة ســال نــور الــذي قــال أنــه كان يــود أن نتــدارس يف هــذا اللقــاء الفاتــورة  الطاقيــة وكذلــك الســيد رضــوان لشــهب مديــر شــركة ســال نــور الــذي قــال أنــه كان يــود أن نتــدارس يف هــذا اللقــاء الفاتــورة  الطاقيــة وكذلــك 
تقييــم  أداء شــركة ســال نــور اليــوم كمــا نعــرف ليكــون لدينــا مشــروع انجحــا للتنميــة احملليــة  جيــب أن يكــون هنــاك مكــوانت تقييــم  أداء شــركة ســال نــور اليــوم كمــا نعــرف ليكــون لدينــا مشــروع انجحــا للتنميــة احملليــة  جيــب أن يكــون هنــاك مكــوانت 
أساســية املكــون األول هــو اإلرادة والرؤيــة فيمــا خيــص الرؤيــة واإلرادة موجوديــن إذ هنــاك برانمــج طاقــي و برانمــج عمــل أساســية املكــون األول هــو اإلرادة والرؤيــة فيمــا خيــص الرؤيــة واإلرادة موجوديــن إذ هنــاك برانمــج طاقــي و برانمــج عمــل 
حنــن بعيــدون عــن اهلــدف يف هــذه املرحلــة أصبــح املوضــوع  هــو موضــوع الســاعة هنــاك بعــض الفراغــات يف القوانــن املنظمــة حنــن بعيــدون عــن اهلــدف يف هــذه املرحلــة أصبــح املوضــوع  هــو موضــوع الســاعة هنــاك بعــض الفراغــات يف القوانــن املنظمــة 
خاصــة فيمــا خيــص النجاعــة الطاقيــة املكــون الثــاين هــو موضــوع التمويــل اليــوم ابلنســبة للجماعــات احملليــة لديهــا حــدود مــا خاصــة فيمــا خيــص النجاعــة الطاقيــة املكــون الثــاين هــو موضــوع التمويــل اليــوم ابلنســبة للجماعــات احملليــة لديهــا حــدود مــا 
هــي الضمــاانت الــي تعطيهــا اجلماعــة إلاثرة املســتثمرين ليــس هنــاك ضمــاانت ليــس هنــاك حتفيــزات أتمــن متويــل مشــروع هــي الضمــاانت الــي تعطيهــا اجلماعــة إلاثرة املســتثمرين ليــس هنــاك ضمــاانت ليــس هنــاك حتفيــزات أتمــن متويــل مشــروع 
شــركة االانرة العموميــة جيــب أن تكــون الضمــاانت مــن الشــروط األوليــة بعــد ذلــك ميكــن التكلــم عــن احلوكمــة املالئمــة ســال شــركة االانرة العموميــة جيــب أن تكــون الضمــاانت مــن الشــروط األوليــة بعــد ذلــك ميكــن التكلــم عــن احلوكمــة املالئمــة ســال 
نــور لديهــا مشــاكل علــى املســتوى املــايل, وعلــى املســتوى  القانــوين بعــد ذلــك التقــي, بعــد ذلــك قــدرات املــوارد البشــرية نــور لديهــا مشــاكل علــى املســتوى املــايل, وعلــى املســتوى  القانــوين بعــد ذلــك التقــي, بعــد ذلــك قــدرات املــوارد البشــرية 

ليــس هنــاك مواكبــة. ليــس هنــاك مواكبــة. 

 بعــد ذلــك ,تدخلــت الســيدة خدجيــة بوعبيــد انئبــة العمــدة: الــي ذكــرت أن هــذا اللقــاء جــاء يف إطــار إعــداد برانمــج  بعــد ذلــك ,تدخلــت الســيدة خدجيــة بوعبيــد انئبــة العمــدة: الــي ذكــرت أن هــذا اللقــاء جــاء يف إطــار إعــداد برانمــج 
عمــل مجاعــة ســال للفــرة مــا بــن عمــل مجاعــة ســال للفــرة مــا بــن 	202-2022	202-2022 . يف هــذا اللقــاء سنســمع لتدخــل مجيــع الفعاليــات وننتظــر منهــم إعطــاء  . يف هــذا اللقــاء سنســمع لتدخــل مجيــع الفعاليــات وننتظــر منهــم إعطــاء 
اقراحاهتــم هنــاك جمهــود جبــار يقــوم بــه املوظفــون جبماعــة ســال وابملقاطعــات يف قطــاع اإلانرة العموميــة ونشــكر كذلــك الشــركة اقراحاهتــم هنــاك جمهــود جبــار يقــوم بــه املوظفــون جبماعــة ســال وابملقاطعــات يف قطــاع اإلانرة العموميــة ونشــكر كذلــك الشــركة 
الــي تســر هــذا املرفــق,و نعلــم أن هنــاك اكراهــات مهمــة مــن انحيــة امليزانيــة ولكــن حنــاول أن جنــد هلــا حلــوال وننتظــر منكــم الــي تســر هــذا املرفــق,و نعلــم أن هنــاك اكراهــات مهمــة مــن انحيــة امليزانيــة ولكــن حنــاول أن جنــد هلــا حلــوال وننتظــر منكــم 

أن تعطــوان توصياتكــم واقراحاتكــم إلدماجهــا يف برانمــج العمــل.أن تعطــوان توصياتكــم واقراحاتكــم إلدماجهــا يف برانمــج العمــل.

تقــدم ابلشــكر للجميــع فمدينــة ســال عودتنــا دائمــا أن  الــذي  تقــدم ابلشــكر للجميــع فمدينــة ســال عودتنــا دائمــا أن   الــذي   SOSSOS مث أعطيــت الكلمــة للســيد مديــر شــركة  مث أعطيــت الكلمــة للســيد مديــر شــركة 
تكــون ســباقة يف هــذه اجملــاالت ســأعطي فكــرة علــى هــذا التدبــر املفــوض يف قطــاع النظافــة الــذي بــدأ العمــل بــه يف أواخــر تكــون ســباقة يف هــذه اجملــاالت ســأعطي فكــرة علــى هــذا التدبــر املفــوض يف قطــاع النظافــة الــذي بــدأ العمــل بــه يف أواخــر 
التســعينات كنــا نقــول أن املــدن املغربيــة ســتعرف يف جودهتــا يعــي يف جــودة النظافــة مثــل الــدول األوروبيــة فكانــوا يضحكــون التســعينات كنــا نقــول أن املــدن املغربيــة ســتعرف يف جودهتــا يعــي يف جــودة النظافــة مثــل الــدول األوروبيــة فكانــوا يضحكــون 
ــاك  ــاك حتســن كبــر وهن ــاك ولكــن احلمــد هلل اآلن نــرى أن جــودة  العمــل الــي تقــوم ابلعمــل علــى مجــع النفــاايت يف املــدن هن ــاك حتســن كبــر وهن ولكــن احلمــد هلل اآلن نــرى أن جــودة  العمــل الــي تقــوم ابلعمــل علــى مجــع النفــاايت يف املــدن هن
عــدة اكراهــات يف عملهــم اليومــي. وأكــد أننــا يف اجليــل الرابــع فــإن العقــد أو االتفاقيــات ســتعطي احللــول للمشــاكل والــذي عــدة اكراهــات يف عملهــم اليومــي. وأكــد أننــا يف اجليــل الرابــع فــإن العقــد أو االتفاقيــات ســتعطي احللــول للمشــاكل والــذي 
أكــد عليــه اآلن هــو اخنــراط اجملتمــع املــدين جبديــة ألننــا نالحــظ أن املــوارد املاليــة أعطيــت واملــوارد البشــرية أعطيــت ولكــن أكــد عليــه اآلن هــو اخنــراط اجملتمــع املــدين جبديــة ألننــا نالحــظ أن املــوارد املاليــة أعطيــت واملــوارد البشــرية أعطيــت ولكــن 
لألســف النتائــج مل تصــل اىل اجلــودة ابملســتوى الــذي نريــده وأشــار اىل عــدم وجــود دور املواطــن والســلطة و لديهــم دور كبــر لألســف النتائــج مل تصــل اىل اجلــودة ابملســتوى الــذي نريــده وأشــار اىل عــدم وجــود دور املواطــن والســلطة و لديهــم دور كبــر 
واملواطــن هــو الــذي ينتــج النفــاايت وهــو الــذي ترجــع لــه املســؤولية األوىل ,ولتجويــد وتطويــر اخلدمــات لتتماشــى مــع إرادة  واملواطــن هــو الــذي ينتــج النفــاايت وهــو الــذي ترجــع لــه املســؤولية األوىل ,ولتجويــد وتطويــر اخلدمــات لتتماشــى مــع إرادة  

صاحــب اجلاللــة نصــره هللا. صاحــب اجلاللــة نصــره هللا. 
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ويف تدخــل للســيد صــادق عبــد اجلــالل: عــن اجلماعــة قــال أنــه ابلنســبة للمعيقــات الــي نصادفهــا هنــاك معيقــات كثــرة ويف تدخــل للســيد صــادق عبــد اجلــالل: عــن اجلماعــة قــال أنــه ابلنســبة للمعيقــات الــي نصادفهــا هنــاك معيقــات كثــرة 
هنــاك حلــول ومقرحــات إبشــراف وزارة اجلماعــات احملليــة وانطالقــا مــن التجربــة الــي راكمتهــا مجاعــة ســال يف التدبــر املفــوض هنــاك حلــول ومقرحــات إبشــراف وزارة اجلماعــات احملليــة وانطالقــا مــن التجربــة الــي راكمتهــا مجاعــة ســال يف التدبــر املفــوض 
ــه اجلانــب القانــوين واجلانــب التقــي واجلانــب  ــه اجلانــب القانــوين واجلانــب التقــي واجلانــب حبيــث ســال لديهــا خــربة تتصــل هبــا مجاعــات أخــرى مــن أجــل املشــورة مبــا في حبيــث ســال لديهــا خــربة تتصــل هبــا مجاعــات أخــرى مــن أجــل املشــورة مبــا في

املعريف. املعريف. 

  أعطيــت الكلمــة ملمثــل شــركة ريضــال الســيد اليوســفي والــذي شــكر اجمللــس اجلماعــي علــى تنظيــم هــذا اللقــاء   أعطيــت الكلمــة ملمثــل شــركة ريضــال الســيد اليوســفي والــذي شــكر اجمللــس اجلماعــي علــى تنظيــم هــذا اللقــاء 
التشــاوري ابلنســبة  لريضــال فهــي فاعــل مهــم يف ســال ألهنــا مكلفــة  ابلتدبــر املفــوض للمــاء والكهــرابء والتطهــر الســائل التشــاوري ابلنســبة  لريضــال فهــي فاعــل مهــم يف ســال ألهنــا مكلفــة  ابلتدبــر املفــوض للمــاء والكهــرابء والتطهــر الســائل 
مــن داخــل الشــركة هــذا التدبــر املفــوض انجــح مــن داخــل الشــركة هــذا التدبــر املفــوض انجــح %00.%00.، فــإذا أخــذان الصــورة ســنه ، فــإذا أخــذان الصــورة ســنه 19991999 كيــف كانــت ســال مــن انحيــة  كيــف كانــت ســال مــن انحيــة 
القطاعــات لتدبــر املــاء والكهــرابء والتطهــر الســائل فــإذا قــاران مــا ســبق مــع الوضــع احلــايل هنــاك تغيــر كبــر مثــال التطهــر القطاعــات لتدبــر املــاء والكهــرابء والتطهــر الســائل فــإذا قــاران مــا ســبق مــع الوضــع احلــايل هنــاك تغيــر كبــر مثــال التطهــر 
فإجنــازات كثــرة مــن حيــث البنيــات التحتيــة  كبنــاء حمطــات معاجلــة يف كل مــن الــرابط وســال حاليــا ليــس هنــاك مشــروع فإجنــازات كثــرة مــن حيــث البنيــات التحتيــة  كبنــاء حمطــات معاجلــة يف كل مــن الــرابط وســال حاليــا ليــس هنــاك مشــروع 
مرفــوض وهــذا ربــح كبــر ,نفــس الشــيء ابلنســبة للمــاء الصــاحل للشــرب مت بنــاء خــزاانت للمــاء الصــاحل للشــرب و ابلنســبة مرفــوض وهــذا ربــح كبــر ,نفــس الشــيء ابلنســبة للمــاء الصــاحل للشــرب مت بنــاء خــزاانت للمــاء الصــاحل للشــرب و ابلنســبة 
للكهــرابء هنــاك مولــدات كبــرة حاليــا يف ســال هنــاك مولــد احصــن طريــق الزربيــة والــذي ســيحل كل النواقــص يف تزويــد للكهــرابء هنــاك مولــدات كبــرة حاليــا يف ســال هنــاك مولــد احصــن طريــق الزربيــة والــذي ســيحل كل النواقــص يف تزويــد 
الكهــرابء مبدينــه ســال كذلــك هنــاك إجنــازات كبــرة يف التعامــل مــع املســتهلك واعتمــاد القــرب مثــال جــوار- الرقمنــة ومــن الكهــرابء مبدينــه ســال كذلــك هنــاك إجنــازات كبــرة يف التعامــل مــع املســتهلك واعتمــاد القــرب مثــال جــوار- الرقمنــة ومــن 

ــة للجماعــة. ــه ببنــود العقــد , فالتدبــر املفــوض هــو مــن احللــول الفعال ــة للجماعــة.املقرحــات التــزام املفــوض واملفــوض ل ــه ببنــود العقــد , فالتدبــر املفــوض هــو مــن احللــول الفعال املقرحــات التــزام املفــوض واملفــوض ل

 مث أعطيــت الكلمــة لألســتاذ عبــد هللا ســيدي حيــده مديــر شــركة أوزون للنظافــة: والــذي تقــدم ابلشــكر للمجلــس  مث أعطيــت الكلمــة لألســتاذ عبــد هللا ســيدي حيــده مديــر شــركة أوزون للنظافــة: والــذي تقــدم ابلشــكر للمجلــس 
اجلماعــي ملدينــة ســال علــى تنظيــم هــذا اللقــاء التشــاوري والــذي هــو ســابقة، وســيمكن مــن قــراءة نقديــة جلميــع أطــراف اجلماعــي ملدينــة ســال علــى تنظيــم هــذا اللقــاء التشــاوري والــذي هــو ســابقة، وســيمكن مــن قــراءة نقديــة جلميــع أطــراف 
املتدخلــن يف موضــوع التدبــر املفــوض وحنــن اليــوم يف شــركة اوزون نعتــرب انفســنا أوال مواطنــن مغاربــة و نســاهم بشــكل املتدخلــن يف موضــوع التدبــر املفــوض وحنــن اليــوم يف شــركة اوزون نعتــرب انفســنا أوال مواطنــن مغاربــة و نســاهم بشــكل 
كبــر يف إجنــاح هــذا التدبــر املفــوض داخــل اي اســتغاللية نشــتغل هبــا أشــكر كافــة املتدخلــن مــن أســاتذة وخــرباء ومســؤولن كبــر يف إجنــاح هــذا التدبــر املفــوض داخــل اي اســتغاللية نشــتغل هبــا أشــكر كافــة املتدخلــن مــن أســاتذة وخــرباء ومســؤولن 
والتقطــت مــن تدخالهتــم نقطتــن أساســيتن مهــا أوال الدراســات القبليــة قبــل أن تعــرض العــروض هنــا جيــب أن تكــون دراســة والتقطــت مــن تدخالهتــم نقطتــن أساســيتن مهــا أوال الدراســات القبليــة قبــل أن تعــرض العــروض هنــا جيــب أن تكــون دراســة 
مدققــة وشــاملة وأتخــذ بعــن االعتبــار متــدد املــدن واتســاعها ومدينــة ســال خصوصــا تعــرف هــذا الشــكل مــن التمــدد ابلتــايل مدققــة وشــاملة وأتخــذ بعــن االعتبــار متــدد املــدن واتســاعها ومدينــة ســال خصوصــا تعــرف هــذا الشــكل مــن التمــدد ابلتــايل 
تكــون هنــاك تناقضــات داخليــة فمــا هــي التزامــات الشــركة ومــا هــو مطلــوب مــن اجلهــة املفوضــة اثنيــا املواطــن هــو العنصــر تكــون هنــاك تناقضــات داخليــة فمــا هــي التزامــات الشــركة ومــا هــو مطلــوب مــن اجلهــة املفوضــة اثنيــا املواطــن هــو العنصــر 
األساســي يف صلــب عمليــة التدبــر املفــوض ابعتبــار أن اخلدمــات مقدمــة لــه يف نفــس الوقــت هــو يســاهم بشــكل كبــر مثــال األساســي يف صلــب عمليــة التدبــر املفــوض ابعتبــار أن اخلدمــات مقدمــة لــه يف نفــس الوقــت هــو يســاهم بشــكل كبــر مثــال 
يف تدبــر النفــاايت ,الشــركات املفوضــة تقــوم حبمــالت حتسيســية يف هــذا اإلطــار وجيــب أن أتخــذ هــذه احلمــالت قيمــة أكــرب يف تدبــر النفــاايت ,الشــركات املفوضــة تقــوم حبمــالت حتسيســية يف هــذا اإلطــار وجيــب أن أتخــذ هــذه احلمــالت قيمــة أكــرب 
يف دفــر التحمــالت وابلتــايل أن تكــون مســطرة وقويــة مــن أجــل توعيــة املواطــن وكذلــك تدخــل الســلطة يف صلــب املوضــوع يف دفــر التحمــالت وابلتــايل أن تكــون مســطرة وقويــة مــن أجــل توعيــة املواطــن وكذلــك تدخــل الســلطة يف صلــب املوضــوع 
فمثــال مشــكل مــا يســمى ب«البعــرا فمثــال مشــكل مــا يســمى ب«البعــرا chaîneurschaîneurs » أو »امليخاليــة« فالنفــاايت أصبحــت مــورد رزق ابلنســبة هلــم هلــذا  » أو »امليخاليــة« فالنفــاايت أصبحــت مــورد رزق ابلنســبة هلــم هلــذا 
جيــب أن نفكــر كيــف ميكــن احتوائهــم أو إدماجهــم داخــل الشــركات مــن أجــل املســامهة يف عمليــة النظافــة وهنــا نقطــة أساســية جيــب أن نفكــر كيــف ميكــن احتوائهــم أو إدماجهــم داخــل الشــركات مــن أجــل املســامهة يف عمليــة النظافــة وهنــا نقطــة أساســية 
جيــب اإلشــارة إليهــا نقطــة حتــول املــوارد البشــرية مــن شــركة اىل شــركة أخــرى يكــون فيــه بعــض الصعــوابت ابعتبــار أن هنــاك جيــب اإلشــارة إليهــا نقطــة حتــول املــوارد البشــرية مــن شــركة اىل شــركة أخــرى يكــون فيــه بعــض الصعــوابت ابعتبــار أن هنــاك 

أنظمــة خمتلفــة وطــرق تســير خمتلفــة كذلــك. أنظمــة خمتلفــة وطــرق تســير خمتلفــة كذلــك. 
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بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة األســتاذ اهلشــومي عــن شــركة ميكومــار: والــذي شــكر بــدوره كل مــن ســاهم يف إعــداد هــذه بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة األســتاذ اهلشــومي عــن شــركة ميكومــار: والــذي شــكر بــدوره كل مــن ســاهم يف إعــداد هــذه 
النــدوة وشــكر مجاعــة ســال علــى متيزهــا يف إعــداد برانمــج عمــل مدينــة ســال، ســنمر مباشــرة إىل قطــاع النظافــة واإلكــراه الــذي النــدوة وشــكر مجاعــة ســال علــى متيزهــا يف إعــداد برانمــج عمــل مدينــة ســال، ســنمر مباشــرة إىل قطــاع النظافــة واإلكــراه الــذي 
يواجهــه مث العوامــل احملــددة هلــذا القطــاع و هــي ثالثــة عوامــل أساســية هــو القطــاع القانــوين وامليزانيــة املخصصــة وهنــاك ســلوك يواجهــه مث العوامــل احملــددة هلــذا القطــاع و هــي ثالثــة عوامــل أساســية هــو القطــاع القانــوين وامليزانيــة املخصصــة وهنــاك ســلوك 
املواطــن نتكلــم عــن ســلوك املواطــن الــذي أصبــح يشــكل مشــكال كبــرا جيــب  اإلنكبــاب علــى هــذا الســلوك كمــا أن الكلفــة املواطــن نتكلــم عــن ســلوك املواطــن الــذي أصبــح يشــكل مشــكال كبــرا جيــب  اإلنكبــاب علــى هــذا الســلوك كمــا أن الكلفــة 

ترتفــع ســنة بعــد أخــرى.ترتفــع ســنة بعــد أخــرى.

   بعــد ذلــك خصصــت    بعــد ذلــك خصصــت 3030 دقيقــة للمناقشــة أوال أعطيــت الكلمــة للســيدة »ثــراي مــوزون« رئيســة مجعيــة حمليــة، والــي  دقيقــة للمناقشــة أوال أعطيــت الكلمــة للســيدة »ثــراي مــوزون« رئيســة مجعيــة حمليــة، والــي 
شــكرت بدورهــا مجاعــة ســال علــى إشــراكها مجيــع الفعاليــات يف مواضيــع مهمــة والــي تعتــرب هاجســا كبــرا جلميــع املواطنــن شــكرت بدورهــا مجاعــة ســال علــى إشــراكها مجيــع الفعاليــات يف مواضيــع مهمــة والــي تعتــرب هاجســا كبــرا جلميــع املواطنــن 
ــاك تغيــر كبــر  ــة وصرحــت أن هن ــارة خاصــة يف منطقــة القري ــاك تغيــر كبــر الســالوين شــكرت أيضــا شــركة ميكومــار علــى جمهوداهتــا اجلب ــة وصرحــت أن هن ــارة خاصــة يف منطقــة القري الســالوين شــكرت أيضــا شــركة ميكومــار علــى جمهوداهتــا اجلب
وجــذري علــى مســتوى النظافــة وعلــى تواصــل الشــركة مــع اجلمعيــات خصوصــا الورشــات التحسيســية للســاكنة كمــا عقبــت وجــذري علــى مســتوى النظافــة وعلــى تواصــل الشــركة مــع اجلمعيــات خصوصــا الورشــات التحسيســية للســاكنة كمــا عقبــت 
علــى تدخــل ســابق قيــل فيــه أن الســاكنة هــي اإلكــراه الكبــر هلــذه الشــركات  فاملواطــن يبــذل جهــودا كبــرة يف توصيــل هــذه علــى تدخــل ســابق قيــل فيــه أن الســاكنة هــي اإلكــراه الكبــر هلــذه الشــركات  فاملواطــن يبــذل جهــودا كبــرة يف توصيــل هــذه 
النفــاايت اىل  األماكــن املخصصــة هلــا يف حــن هنــاك أشــخاص اخريــن الذيــن يســامهون يف هــذا اإلكــراه للشــركة خاصــة هــؤالء النفــاايت اىل  األماكــن املخصصــة هلــا يف حــن هنــاك أشــخاص اخريــن الذيــن يســامهون يف هــذا اإلكــراه للشــركة خاصــة هــؤالء 

البعــراء الذيــن يســامهون يف تشــتيت النفــاايت يف الشــارع وكذلــك مشــكل الــكالب الضالــة.البعــراء الذيــن يســامهون يف تشــتيت النفــاايت يف الشــارع وكذلــك مشــكل الــكالب الضالــة.

 بعــد ذلــك تدخــل الســيد ســعيد عتــاق: والــذي حيــا اجلميــع مث تطــرق اىل مســالة تغييــب نقطــة حساســة تعتــرب العمــود  بعــد ذلــك تدخــل الســيد ســعيد عتــاق: والــذي حيــا اجلميــع مث تطــرق اىل مســالة تغييــب نقطــة حساســة تعتــرب العمــود 
الفقــري وهــي العنصــر البشــري وقــال أن النقابــة تعــرف مشــاكل مــع الشــركات وشــكر الســيد انئــب عمــده ســال الســيد عبــد الفقــري وهــي العنصــر البشــري وقــال أن النقابــة تعــرف مشــاكل مــع الشــركات وشــكر الســيد انئــب عمــده ســال الســيد عبــد 
القــادر الكيحــل الــذي أعطــاه حــق املشــاركة يف هــذا اللقــاء ألنــه يتمتــع حبــس نقــايب واعتــرب هــذه ســابقة .كمــا اشــار اىل أنــه القــادر الكيحــل الــذي أعطــاه حــق املشــاركة يف هــذا اللقــاء ألنــه يتمتــع حبــس نقــايب واعتــرب هــذه ســابقة .كمــا اشــار اىل أنــه 

جيــب أن يبقــى راتــب املوظــف أو العامــل مقدســا رغــم املشــاكل واإلكراهــات. جيــب أن يبقــى راتــب املوظــف أو العامــل مقدســا رغــم املشــاكل واإلكراهــات. 

بعــد ذلــك أعطيــت الكلمــة لألســتاذة ثــراي ســربيج  رئيســة ) بعــد ذلــك أعطيــت الكلمــة لألســتاذة ثــراي ســربيج  رئيســة ) FEDERECFEDEREC (:جــاء يف كلمتهــا حنــن أسســنا فيدراليــة  (:جــاء يف كلمتهــا حنــن أسســنا فيدراليــة 
هتتــم بتدبــر عمــل  »البعــرا هتتــم بتدبــر عمــل  »البعــرا chaîneurschaîneurs »  و كــذا إعــادة التدويــر وقــد اقرحــت فكــرة حتفيــز املواطــن كــي يكــون شــريكا  »  و كــذا إعــادة التدويــر وقــد اقرحــت فكــرة حتفيــز املواطــن كــي يكــون شــريكا 
يف عمليــة مجــع النفــاايت بشــكل صحيــح ذلــك جبعلــه مهتمــا هبــذه العمليــة عــن طريــق التحفيــز وأعطــت مثــاال إبعطــاء املواطــن يف عمليــة مجــع النفــاايت بشــكل صحيــح ذلــك جبعلــه مهتمــا هبــذه العمليــة عــن طريــق التحفيــز وأعطــت مثــاال إبعطــاء املواطــن 
لــر مــن الزيــت إذا مجــع مخــس لــرات مــن الزيــت املســتعمل وســلمها هلــم إلعــادة تدويرهــا كمــا أكــدت علــى إجيــاد حــل ملشــكلة لــر مــن الزيــت إذا مجــع مخــس لــرات مــن الزيــت املســتعمل وســلمها هلــم إلعــادة تدويرهــا كمــا أكــدت علــى إجيــاد حــل ملشــكلة 

البعــراء الذيــن قــد يكونــوا هــم احلــل للمشــكل.البعــراء الذيــن قــد يكونــوا هــم احلــل للمشــكل.

 وجــاء يف كلمــة الســيد بوشــعراء: أنــه جيــب أن نعــرف مســالة مهمــة وهــي أن املواطــن يقــوم بواجبــه واملشــكل ليــس يف  وجــاء يف كلمــة الســيد بوشــعراء: أنــه جيــب أن نعــرف مســالة مهمــة وهــي أن املواطــن يقــوم بواجبــه واملشــكل ليــس يف 
املواطــن ولكــن هــو مشــكل تواصلــي وقــال إنــه جيــب إعطــاء املســؤولية للمقاطعــة يف إعــداد دفــر التحمــالت وندخــل معنــا املواطــن ولكــن هــو مشــكل تواصلــي وقــال إنــه جيــب إعطــاء املســؤولية للمقاطعــة يف إعــداد دفــر التحمــالت وندخــل معنــا 
املواطــن كشــريك حبكــم أن املقاطعــة هــي الــي تعــرف مشــاكل احلــي فيمــا خيــص ترشــيد النفقــات أشــار اىل أن اجلماعــة ال حتتــاج املواطــن كشــريك حبكــم أن املقاطعــة هــي الــي تعــرف مشــاكل احلــي فيمــا خيــص ترشــيد النفقــات أشــار اىل أن اجلماعــة ال حتتــاج 
اىل مكاتــب دراســات فهــي تتوفــر علــى مهندســن يف املســتوى الكبــر جيــب تكليفهــم هبــذه الدراســات وتســائل ملــاذا حتتكــر اىل مكاتــب دراســات فهــي تتوفــر علــى مهندســن يف املســتوى الكبــر جيــب تكليفهــم هبــذه الدراســات وتســائل ملــاذا حتتكــر 

اجلماعــة مجيــع الصالحيــات فيجــب إعطــاء املســؤولية للمقاطعــة.اجلماعــة مجيــع الصالحيــات فيجــب إعطــاء املســؤولية للمقاطعــة.
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 مث أعطيــت الكلمــة للســيد الدريــوش رئيــس مجعيــة حمليــة: الــذي أشــار إىل أن مدينــة ســال عرفــت ديناميــة جديــدة  مث أعطيــت الكلمــة للســيد الدريــوش رئيــس مجعيــة حمليــة: الــذي أشــار إىل أن مدينــة ســال عرفــت ديناميــة جديــدة 
خاصــة بعــد االنتخــاابت األخــرة وقــد الحــظ أن النقــاش كان منحصــرا علــى النفــاايت والنظافــة وابلنســبة للتوصيــات أشــار خاصــة بعــد االنتخــاابت األخــرة وقــد الحــظ أن النقــاش كان منحصــرا علــى النفــاايت والنظافــة وابلنســبة للتوصيــات أشــار 
اىل مشــكل عــدم التواصــل مــع اجلمعيــات النشــيطة الــي ال تعــرف األبــواب الــي ســتطرقها حبــذا لــو كان هنــاك مكتــب اىل مشــكل عــدم التواصــل مــع اجلمعيــات النشــيطة الــي ال تعــرف األبــواب الــي ســتطرقها حبــذا لــو كان هنــاك مكتــب 

للتواصــل عمومــا.للتواصــل عمومــا.

 مث تدخــل الســيد عبــد الكــرمي تــزاري: والــذي تطــرق أيضــا ملشــكل البعــراء وأنــه هــو مــن املفــروض التعامــل معهــم   مث تدخــل الســيد عبــد الكــرمي تــزاري: والــذي تطــرق أيضــا ملشــكل البعــراء وأنــه هــو مــن املفــروض التعامــل معهــم  
وأتطرهــم وتكوينهــم وأشــار اىل استحســانه وجــود خــط تواصلــي ولكــن جيــب أن تكــون املواكبــة واملراقبــة و قنــوات جديــدة وأتطرهــم وتكوينهــم وأشــار اىل استحســانه وجــود خــط تواصلــي ولكــن جيــب أن تكــون املواكبــة واملراقبــة و قنــوات جديــدة 
للتعامــل مــا بــن اجلمعيــات والشــركات املفوضــة شــركة ســال نــور لألســف قنــاة التواصــل غــر موجــودة وهــذا مــا يؤرقنــا ونتمــى للتعامــل مــا بــن اجلمعيــات والشــركات املفوضــة شــركة ســال نــور لألســف قنــاة التواصــل غــر موجــودة وهــذا مــا يؤرقنــا ونتمــى 

مــن الســاهرين علــى إعــداد دفــر التحمــالت أن يكــون هنــاك شــرط  للتعامــل والتواصــل مــع املواطــن واجلمعيــات.مــن الســاهرين علــى إعــداد دفــر التحمــالت أن يكــون هنــاك شــرط  للتعامــل والتواصــل مــع املواطــن واجلمعيــات.

 وجــاء يف كلمــة الســيد شــنينيك: أنــه فيمــا خيــص تدبــر النفــاايت فهنــاك غيــاب تواصلــي للمنتخــب مــع املواطــن واجملتمــع  وجــاء يف كلمــة الســيد شــنينيك: أنــه فيمــا خيــص تدبــر النفــاايت فهنــاك غيــاب تواصلــي للمنتخــب مــع املواطــن واجملتمــع 
املــدين كمــا تطــرق اىل الصــرف الصحــي الــذي يوجــد يف مــكان ســاحلي والــذي هــو مــكان للســباحة وهــذا خطــر علــى صحــة املــدين كمــا تطــرق اىل الصــرف الصحــي الــذي يوجــد يف مــكان ســاحلي والــذي هــو مــكان للســباحة وهــذا خطــر علــى صحــة 
املواطــن ومحــل املســؤولية لوكالــة أيب رقــراق. و كذلــك للجماعــة وكنقطــة أساســية أخــرى هنــاك مشــكل النفــاايت  وكمــا نعــرف املواطــن ومحــل املســؤولية لوكالــة أيب رقــراق. و كذلــك للجماعــة وكنقطــة أساســية أخــرى هنــاك مشــكل النفــاايت  وكمــا نعــرف 
فمدينــة ســال تعــرف كثافــة ســكانية وتوســعا عمرانيــا وأن عقليــة الســاكنة ختتلــف ويف االقراحــات اقــرح النهضــة بــدور املواطــن فمدينــة ســال تعــرف كثافــة ســكانية وتوســعا عمرانيــا وأن عقليــة الســاكنة ختتلــف ويف االقراحــات اقــرح النهضــة بــدور املواطــن 

فهــو فاعــل يف تدبــر النفــاايت.فهــو فاعــل يف تدبــر النفــاايت.

 ويف تدخــل الســيد  شــعيب وهــو طالــب: يف ســلك املاســر بكليــة ســال كان تدخلــه كمالحظــة يف مــا خيــص التدبــر  ويف تدخــل الســيد  شــعيب وهــو طالــب: يف ســلك املاســر بكليــة ســال كان تدخلــه كمالحظــة يف مــا خيــص التدبــر 
املفــوض ابعتبــار أن التوجــه الكبــر للدولــة يلتجــأ اىل أتميــم هــذه املرافــق ويف هــذا الصــدد أراد أن يذكــر بدوريــة الســيد وزيــر املفــوض ابعتبــار أن التوجــه الكبــر للدولــة يلتجــأ اىل أتميــم هــذه املرافــق ويف هــذا الصــدد أراد أن يذكــر بدوريــة الســيد وزيــر 
الداخليــة حتــدث آليــات جديــدة لتدبــر املرافــق العموميــة احملليــة لتوزيــع املــاء الصــاحل للشــرب والكهــرابء والتطهــر الســائل الداخليــة حتــدث آليــات جديــدة لتدبــر املرافــق العموميــة احملليــة لتوزيــع املــاء الصــاحل للشــرب والكهــرابء والتطهــر الســائل 
حيــث ســيتم إســناد اختصاصــات اىل شــركات التنميــة ســيتم إحداثهــا هلــذا الغــرض مــن أجــل الســعي اىل جتويــد خدمــات هــذه حيــث ســيتم إســناد اختصاصــات اىل شــركات التنميــة ســيتم إحداثهــا هلــذا الغــرض مــن أجــل الســعي اىل جتويــد خدمــات هــذه 
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القطاعــات وجتــاوز اإلختــالالت الــي  رافقــت جتربــة التدبــر املفــوض هلــذا املرفــق احليــوي املهــم أن هيكلتهــا ســتكون حتــت القطاعــات وجتــاوز اإلختــالالت الــي  رافقــت جتربــة التدبــر املفــوض هلــذا املرفــق احليــوي املهــم أن هيكلتهــا ســتكون حتــت 
وصايــة املكتــب الوطــي للكهــرابء واملــاء الصــاحل للشــرب و وزاره الداخليــة واجلماعــات الرابيــة و تكــون إبشــراف حكومــي وصايــة املكتــب الوطــي للكهــرابء واملــاء الصــاحل للشــرب و وزاره الداخليــة واجلماعــات الرابيــة و تكــون إبشــراف حكومــي 

وحتتفــظ بصفاهتــا العموميــة توصيــة الطالــب تدعــو اىل التجويــد والنظــر اىل هــذا القــرار والعمــل علــى تفعيلــه.وحتتفــظ بصفاهتــا العموميــة توصيــة الطالــب تدعــو اىل التجويــد والنظــر اىل هــذا القــرار والعمــل علــى تفعيلــه.

بعــد ذلــك أعطيــت الكلمــة للســيد يونــس امحيــدي: الــذي شــكر جملــس مجاعــة ســال وكان تدخلــه يف قطــاع اإلانرة بعــد ذلــك أعطيــت الكلمــة للســيد يونــس امحيــدي: الــذي شــكر جملــس مجاعــة ســال وكان تدخلــه يف قطــاع اإلانرة 
ــة إن هنــاك اختــالف  ــة اجملالي ــاك انعــدام العدال ــه ابلنســبة للمقاطعــات هن ــره شــركة ســال نــور أشــار اىل أن ــة الــي تدب ــة إن هنــاك اختــالف العمومي ــة اجملالي ــاك انعــدام العدال ــه ابلنســبة للمقاطعــات هن ــره شــركة ســال نــور أشــار اىل أن ــة الــي تدب العمومي
بــن األشــغال الــي تقــوم هبــا ســال نــور يف مقاطعــة بطانــة واألشــغال الــي تقــوم هبــا يف القريــة وكذلــك اختــالف األشــغال الــي بــن األشــغال الــي تقــوم هبــا ســال نــور يف مقاطعــة بطانــة واألشــغال الــي تقــوم هبــا يف القريــة وكذلــك اختــالف األشــغال الــي 
تقــوم هبــا الشــركة يف املقاطعــات األخــرى الشــركة املكلفــة جبمــع النفــاايت هــي أيضــا تعمــل مبعايــر غــر عادلــة مثــال احلــاوايت تقــوم هبــا الشــركة يف املقاطعــات األخــرى الشــركة املكلفــة جبمــع النفــاايت هــي أيضــا تعمــل مبعايــر غــر عادلــة مثــال احلــاوايت 
املتواجــدة مبقاطعــة حصــن متالشــية بعكــس يف مقاطعــات أخــرى, ابلنســبة لآلليــات الــي تســتخدمها شــركه ســال نــور فهــي املتواجــدة مبقاطعــة حصــن متالشــية بعكــس يف مقاطعــات أخــرى, ابلنســبة لآلليــات الــي تســتخدمها شــركه ســال نــور فهــي 

دون املســتوى نتمــى مراقبــة هــذه االليــات قبــل مراقبــة جــودة اخلدمــات ونتمــى مــن الشــركة إعطــاءان برانجمــا لعملهــا.دون املســتوى نتمــى مراقبــة هــذه االليــات قبــل مراقبــة جــودة اخلدمــات ونتمــى مــن الشــركة إعطــاءان برانجمــا لعملهــا.

 وكتعقيــب للباحثــة حســناء الشــهايب: الــي تطرقــت إىل حتــدي تنزيــل النمــوذج التنمــوي اجلديــد وأيضــا حتــدايت ميثــاق  وكتعقيــب للباحثــة حســناء الشــهايب: الــي تطرقــت إىل حتــدي تنزيــل النمــوذج التنمــوي اجلديــد وأيضــا حتــدايت ميثــاق 
االســتثمار وخصوصــا أننــا نتكلــم علــى شــركااتلتدبر املفــوض كمــا تضامنــت مــع الســيد يونــس امحيــدي يف تدخلــه وأشــارت االســتثمار وخصوصــا أننــا نتكلــم علــى شــركااتلتدبر املفــوض كمــا تضامنــت مــع الســيد يونــس امحيــدي يف تدخلــه وأشــارت 
اىل أنــه ابلنســبة للشــركة ال يوجــد أي جلنــة تقنيــة للمتابعــة كذلــك عــدم اســتدعاء اجملتمــع املــدين حلضــور دراســة تقييميــة اىل أنــه ابلنســبة للشــركة ال يوجــد أي جلنــة تقنيــة للمتابعــة كذلــك عــدم اســتدعاء اجملتمــع املــدين حلضــور دراســة تقييميــة 
للمنجــزات وأشــغال ســال نور،علــى مســتوى النجاعــة والفعاليــة جيــب مراجعــة القوانــن فهنــاك غمــوض ولبــس جيــب تكويــن للمنجــزات وأشــغال ســال نور،علــى مســتوى النجاعــة والفعاليــة جيــب مراجعــة القوانــن فهنــاك غمــوض ولبــس جيــب تكويــن 

أطــر التتبــع.أطــر التتبــع.

كمــا جــاء يف تعقيــب الســيد صــادق عــن اجلماعــة أن مشــكل امليــاه العادمــة يف الســاحل مل يعــد موجــود هنــاك حمطــة كمــا جــاء يف تعقيــب الســيد صــادق عــن اجلماعــة أن مشــكل امليــاه العادمــة يف الســاحل مل يعــد موجــود هنــاك حمطــة 
ملعاجلــة امليــاه العادمــة تتوفــر عليهــا مدينــة ســال يف جهــة بوقنــادل ابلنســبة ملوضــوع النفــاايت األهــم فيــه هــو تنزيل اإلســراتيجية ملعاجلــة امليــاه العادمــة تتوفــر عليهــا مدينــة ســال يف جهــة بوقنــادل ابلنســبة ملوضــوع النفــاايت األهــم فيــه هــو تنزيل اإلســراتيجية 

الوطنيــة حلمايــة البيئــة والربانمــج الوطــي للنفــاايت الــذي يرتكــز علــى مرتكزيــن:الوطنيــة حلمايــة البيئــة والربانمــج الوطــي للنفــاايت الــذي يرتكــز علــى مرتكزيــن:

		 .األول هو الفرز وحتسيس املواطنن. األول هو الفرز وحتسيس املواطنن
		 والثــاين هــو ختفيــض النفــاايت الــي تنقــل اىل مطــرح النفــاايت وذلــك مــن اجــل ختفيــض الكلفــة والثــاين هــو ختفيــض النفــاايت الــي تنقــل اىل مطــرح النفــاايت وذلــك مــن اجــل ختفيــض الكلفــة
اإلمجالية.اإلمجالية.

 أما ابلنسبة لشركة سال نور فكان هناك مشكل حرصت اجلماعة على جتاوزه.  أما ابلنسبة لشركة سال نور فكان هناك مشكل حرصت اجلماعة على جتاوزه. 

بعد ذلك تدخلت السيدة خدجية بوعبيد: مرة اثنية فرحبت ابلتواصل مع اجملتمع املدين والتعامل مع اقراحاته.بعد ذلك تدخلت السيدة خدجية بوعبيد: مرة اثنية فرحبت ابلتواصل مع اجملتمع املدين والتعامل مع اقراحاته.

ويف اآلخر تال السيد مسر اللقاء جمموعة من التوصيات و الي جاءت كالتايل: أوال فيما خيص قطاع النظافة:ويف اآلخر تال السيد مسر اللقاء جمموعة من التوصيات و الي جاءت كالتايل: أوال فيما خيص قطاع النظافة:
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		.وضع نقط للجمع وترقيم احلاوايت.وضع نقط للجمع وترقيم احلاوايت
		 حتســن عمليــة االســتقبال و تلقــي الشــكاايت و املعاجلــة الســريعة هلــا، والتدخــل املســتعجل حتســن عمليــة االســتقبال و تلقــي الشــكاايت و املعاجلــة الســريعة هلــا، والتدخــل املســتعجل

يف بعــض احلــاالت؛يف بعــض احلــاالت؛
		.ضبط أوقات مرور الشاحنات مع إخبار الساكنة.ضبط أوقات مرور الشاحنات مع إخبار الساكنة
		.أتطر املصلحة ملراقبة الشركات.أتطر املصلحة ملراقبة الشركات
		.إعطاء عناية خاصة للنفاايت ابملدينة العتيقة.إعطاء عناية خاصة للنفاايت ابملدينة العتيقة
		.إحداث شرطة للجماعة تعتي ابلنفاايت و احلفاظ على البيئة.إحداث شرطة للجماعة تعتي ابلنفاايت و احلفاظ على البيئة
		.تقييم عمل الشركات و احرامها لدفر التحمالت وكذا مراقبتها لتجويد اخلدمات.تقييم عمل الشركات و احرامها لدفر التحمالت وكذا مراقبتها لتجويد اخلدمات
		.مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد دفر التحمالت.مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد دفر التحمالت
		.احلكامة اجليدة للتدبر املفوض مع القيام حبمالت حتسيسية.احلكامة اجليدة للتدبر املفوض مع القيام حبمالت حتسيسية
		.إعادة تدوير النفاايت.إعادة تدوير النفاايت

أما فيما خيص اإلانرة العمومية.أما فيما خيص اإلانرة العمومية.

		LEDLED تعميم اإلانرة العمومية مبصابيح تعميم اإلانرة العمومية مبصابيح
		 ــة اســتعمال الطاقــات املتجــددة ابملســاجد واملســاحات اخلضــراء و يف مجيــع املرافــق العموميــة اســتعمال الطاقــات املتجــددة ابملســاجد واملســاحات اخلضــراء و يف مجيــع املرافــق العمومي

يف مجيــع املرافــق العموميــة.يف مجيــع املرافــق العموميــة.
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تقرير أشغال محور تقرير أشغال محور 
المرافـــق الجماعيةالمرافـــق الجماعية

تحت عنوانتحت عنوان::  
»»رهان تأهيل المرافق الجماعيةرهان تأهيل المرافق الجماعية««

واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 33 مارس  مارس 20222022  

ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال 

)على الساعة )على الساعة 1515 بعد الزوال( بعد الزوال(
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أرضية اللقاءأرضية اللقاء
متثــل املرافــق اجلماعيــة البنيــات والتجهيــزات املرفقيــة األساســية الــي تدبــر عــددا مــن الشــؤون اليوميــة للســاكنة، متثــل املرافــق اجلماعيــة البنيــات والتجهيــزات املرفقيــة األساســية الــي تدبــر عــددا مــن الشــؤون اليوميــة للســاكنة، 
الســيما احملــددة يف املــادة الســيما احملــددة يف املــادة 3	3	 مــن القانــون التنظيمــي للجماعــات، مــن قبيــل تســجيل الــوالدات والوفيــات مــن خــالل مصلحــة  مــن القانــون التنظيمــي للجماعــات، مــن قبيــل تســجيل الــوالدات والوفيــات مــن خــالل مصلحــة 
احلالــة املدنيــة واملكتــب الصحــي، وكــذا التدبــر الســيارات املخالفــة لقوانــن الســر واحلركــة املروريــة عــرب احملجــز اجلماعــي، احلالــة املدنيــة واملكتــب الصحــي، وكــذا التدبــر الســيارات املخالفــة لقوانــن الســر واحلركــة املروريــة عــرب احملجــز اجلماعــي، 

وكــذا تدبــر الوفيــات مــن خــالل مرفــق املقابــر ومنــح رخــص الدفــن. وكــذا تدبــر الوفيــات مــن خــالل مرفــق املقابــر ومنــح رخــص الدفــن. 

ومــن أجــل ضمــان أتمــالت عميقــة يف هــذا الشــأن واحرامــا لإلطــار العــام احملــدد للمنتــدى واملرتبــط ابلبنيــات التحتيــة ومــن أجــل ضمــان أتمــالت عميقــة يف هــذا الشــأن واحرامــا لإلطــار العــام احملــدد للمنتــدى واملرتبــط ابلبنيــات التحتيــة 
والتنميــة احملليــة نقتصــر يف هــذا اللقــاء علــى أهــم املرافــق اجلماعيــة الكــربى املرتبطــة ابلشــؤون اليوميــة للســاكنة الســالوية مــن والتنميــة احملليــة نقتصــر يف هــذا اللقــاء علــى أهــم املرافــق اجلماعيــة الكــربى املرتبطــة ابلشــؤون اليوميــة للســاكنة الســالوية مــن 
قبيــل األســواق، واجملــازر واملقابــر، وكــذا احملجــز اجلماعــي أو مســتودعات للســيارات واملراحيــض ابعتبارهــا مرافــق مجاعيــة تثــر قبيــل األســواق، واجملــازر واملقابــر، وكــذا احملجــز اجلماعــي أو مســتودعات للســيارات واملراحيــض ابعتبارهــا مرافــق مجاعيــة تثــر 
العديــد مــن املالحظــات والبــد أن ختضــع لتشــخيص متكامــل مبســامهة كل الفاعلــن املدنيــن واملهنيــن واخلــرباء واملهتمــن العديــد مــن املالحظــات والبــد أن ختضــع لتشــخيص متكامــل مبســامهة كل الفاعلــن املدنيــن واملهنيــن واخلــرباء واملهتمــن 
ابلقطــاع. فإضافــة إىل املرافــق اجلماعيــة اإلداريــة ذات الصبغــة اإلداريــة ســواء التابعــة هلــا كامللحقــات اإلداريــة أو ابقــي ابلقطــاع. فإضافــة إىل املرافــق اجلماعيــة اإلداريــة ذات الصبغــة اإلداريــة ســواء التابعــة هلــا كامللحقــات اإلداريــة أو ابقــي 
اإلدارات الالممركــزة القطاعيــة املتواجــدة بــراب املدينــة، تدبــر اجلماعــة عــددا مــن املرافــق الصحيــة والتجاريــة والثقافيــة وغرهــا اإلدارات الالممركــزة القطاعيــة املتواجــدة بــراب املدينــة، تدبــر اجلماعــة عــددا مــن املرافــق الصحيــة والتجاريــة والثقافيــة وغرهــا 

الــي ســتتناوهلا لقــاءات أخــرى. الــي ســتتناوهلا لقــاءات أخــرى. 

ومــن أجــل وضــع أرضيــة خصبــة للنقــاش، نشــر إىل االرتبــاط الوظيفــي هلــذه املرافــق ابالختصاصــات اجلماعيــة، وكــذا ومــن أجــل وضــع أرضيــة خصبــة للنقــاش، نشــر إىل االرتبــاط الوظيفــي هلــذه املرافــق ابالختصاصــات اجلماعيــة، وكــذا 
اختيــار أمنــاط تدبــر هــذه املرافــق وتقييــم النتائــج واآلاثر الواقعيــة. حاولــت اجلماعــة وضــع اخلطــوط العريضــة والتشــخيصات اختيــار أمنــاط تدبــر هــذه املرافــق وتقييــم النتائــج واآلاثر الواقعيــة. حاولــت اجلماعــة وضــع اخلطــوط العريضــة والتشــخيصات 

الذاتيــة ألهــم املرافــق واســتحضار املشــاكل العمليــة املطروحــة علــى أرض الواقــع. ونذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:الذاتيــة ألهــم املرافــق واســتحضار املشــاكل العمليــة املطروحــة علــى أرض الواقــع. ونذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

 	 أسواق اجلملة للخضر والفواكهأسواق اجلملة للخضر والفواكه	
 	 اجملازر احلالية واجملزرة احلديثةاجملازر احلالية واجملزرة احلديثة	
 	 املقابر الواقعة براب املدينةاملقابر الواقعة براب املدينة	
 	 املراكن املنظمة وغر املنظمةاملراكن املنظمة وغر املنظمة	
 	 احملجز اجلماعياحملجز اجلماعي	
 	 املكاتب واخلزاانت اجلماعيةاملكاتب واخلزاانت اجلماعية	
 	 مستودعات السيارات اخلاصة والعموميةمستودعات السيارات اخلاصة والعمومية	
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كمــا ســتنفتح اجلماعــة علــى بعــض املرافــق األقــل الــي عرفــت العديــد مــن صعــوابت التنفيــذ أبغلــب اجملالــس كمــا ســتنفتح اجلماعــة علــى بعــض املرافــق األقــل الــي عرفــت العديــد مــن صعــوابت التنفيــذ أبغلــب اجملالــس 
اجلماعيــة مــن قبيــل مشــتل املقــاوالت واملراحيــض العموميــة وغرهــا. وهــي األرضيــة الــي مــن شــأهنا فتــح أفــق النقــاش بــن اجلماعيــة مــن قبيــل مشــتل املقــاوالت واملراحيــض العموميــة وغرهــا. وهــي األرضيــة الــي مــن شــأهنا فتــح أفــق النقــاش بــن 

خمتلــف املعنيــن واملهتمــن مــن أجــل اخلــروج مبقرحــات واقعيــة تســاهم يف تطويــر املرافــق اجلماعيــة مبدينــة ســال.خمتلــف املعنيــن واملهتمــن مــن أجــل اخلــروج مبقرحــات واقعيــة تســاهم يف تطويــر املرافــق اجلماعيــة مبدينــة ســال.
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أشغال محور المرافق الجماعيةأشغال محور المرافق الجماعية

   عقــد اللقــاء الثالــث للمنتــدى بتاريــخ    عقــد اللقــاء الثالــث للمنتــدى بتاريــخ 33 مــارس  مــارس 20222022 علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال بقاعــة االجتماعــات مبقــر  علــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال بقاعــة االجتماعــات مبقــر 
مجاعــة ســال ابب ملريســة حــول أشــغال حمــور املرافــق اجلماعيــة حتــت عنــوان : »رهــان أتهيــل املرافــق اجلماعيــة«.مجاعــة ســال ابب ملريســة حــول أشــغال حمــور املرافــق اجلماعيــة حتــت عنــوان : »رهــان أتهيــل املرافــق اجلماعيــة«.

بدايــة افتتــح الســيد عبــد القــادر دنيــا: رئيــس اجللســة، أشــغال هــذا اللقــاء بكلمــة جــاء فيهــا مــا يلــي: »قبــل أن نســتهل بدايــة افتتــح الســيد عبــد القــادر دنيــا: رئيــس اجللســة، أشــغال هــذا اللقــاء بكلمــة جــاء فيهــا مــا يلــي: »قبــل أن نســتهل 
هــذا اللقــاء أريــد أن أرحــب و أشــكر احلضــور الكــرمي علــى تواجدهــم القيــم يف هــذه الورشــة العامــة يف إطــار املنتــدايت الــي هــذا اللقــاء أريــد أن أرحــب و أشــكر احلضــور الكــرمي علــى تواجدهــم القيــم يف هــذه الورشــة العامــة يف إطــار املنتــدايت الــي 
ســنتها مجاعة ســال إلعداد برانمج التنمية احمللية  وهي منهجية جديدة من أجل تطوير آليات التشــارك للحوار و التشــاور، ســنتها مجاعة ســال إلعداد برانمج التنمية احمللية  وهي منهجية جديدة من أجل تطوير آليات التشــارك للحوار و التشــاور، 
كمــا أنــي أريــد أن أشــر أبن اهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو التوصــل إىل خمرجــات تســاهم يف تطويــر املرافــق اجلماعيــة مبدينــة ســال، كمــا أنــي أريــد أن أشــر أبن اهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو التوصــل إىل خمرجــات تســاهم يف تطويــر املرافــق اجلماعيــة مبدينــة ســال، 

مــع إعطــاء األولويــة للمرافــق الــي تتعلــق ابلتدبــر االقتصــادي وفتــح اجملــال لالســتثمار«.مــع إعطــاء األولويــة للمرافــق الــي تتعلــق ابلتدبــر االقتصــادي وفتــح اجملــال لالســتثمار«.

بعدهــا أعطــى الكلمــة للســادة والســيدات األســاتذة واحلاضريــن مــن أجــل تقــدمي توضيــح نظــري وتطبيقــي يف جمــال بعدهــا أعطــى الكلمــة للســادة والســيدات األســاتذة واحلاضريــن مــن أجــل تقــدمي توضيــح نظــري وتطبيقــي يف جمــال 
تدبــر املرافــق اجلماعيــة و دورهــا يف إنعــاش التنميــة احملليــة واإلشــكاالت املرتبطــة بتدبرهــا مــن أجــل التوصــل إىل خالصــات تدبــر املرافــق اجلماعيــة و دورهــا يف إنعــاش التنميــة احملليــة واإلشــكاالت املرتبطــة بتدبرهــا مــن أجــل التوصــل إىل خالصــات 

عمليــة تفيــد يف تشــخيص وضعيــة هــذه املرافــق.عمليــة تفيــد يف تشــخيص وضعيــة هــذه املرافــق.

تدخــل األســتاذ عبــد الصمــد جماهــد: أســتاذ ابحــث، والــذي جــاء فيــه مايلــي: »بدايــة أشــكر مجيــع احلاضريــن، و أريــد تدخــل األســتاذ عبــد الصمــد جماهــد: أســتاذ ابحــث، والــذي جــاء فيــه مايلــي: »بدايــة أشــكر مجيــع احلاضريــن، و أريــد 
أن أعــرب عــن ســعاديت بســبب تواجــدي معكــم يف هــذا اللقــاء مــن أجــل تبــادل وجهــات النظــر و اخلــربات يف إطــار التشــارك و أن أعــرب عــن ســعاديت بســبب تواجــدي معكــم يف هــذا اللقــاء مــن أجــل تبــادل وجهــات النظــر و اخلــربات يف إطــار التشــارك و 
التواصــل. و ســأحاول يف تدخلــي أن أتطــرق إىل إشــكالية املرفــق العمومــي يف شــقها التقــي اســتنادا إىل التجربــة الكنديــة الــي التواصــل. و ســأحاول يف تدخلــي أن أتطــرق إىل إشــكالية املرفــق العمومــي يف شــقها التقــي اســتنادا إىل التجربــة الكنديــة الــي 
عشــتها بكنــدا يف جمــال التســير اإلداري، وســأحاول أن آخــذ منهــا جانبــا مهمــا وهــو »اجلريــدة البلديــة« حبيــث أن املواطنــن عشــتها بكنــدا يف جمــال التســير اإلداري، وســأحاول أن آخــذ منهــا جانبــا مهمــا وهــو »اجلريــدة البلديــة« حبيــث أن املواطنــن 
كانــوا يتوصلــون هبــذه اجلريــدة يــوم الســبت مبنازهلــم ابعتبارهــا أداة للتواصــل مابــن اإلدارة املنتخبــة واملواطنــن، حــى يكونــوا كانــوا يتوصلــون هبــذه اجلريــدة يــوم الســبت مبنازهلــم ابعتبارهــا أداة للتواصــل مابــن اإلدارة املنتخبــة واملواطنــن، حــى يكونــوا 

علــى علــم بــكل مــا يــروج ببلدهتــم .علــى علــم بــكل مــا يــروج ببلدهتــم .

حنــن أنمــل أن ننهــج مثــل هــذه التجربــة مــن أجــل تنويــر الــرأي العــام احمللــي واعتمــاد منظومــة التواصــل االجتماعــي ، حنــن أنمــل أن ننهــج مثــل هــذه التجربــة مــن أجــل تنويــر الــرأي العــام احمللــي واعتمــاد منظومــة التواصــل االجتماعــي ، 
وهلــذا فــأان أقــرح:وهلــذا فــأان أقــرح:

- اعتبار اجلماعة مقاولة نفعية.- اعتبار اجلماعة مقاولة نفعية.

- اعتبــار املرفــق احمللــي كوحــدة إنتاجيــة تدبــر آبليــات مقاوالتيــة تشــاركية أبســلوب يضمــن للزبــون اجلــودة املتوخــاة، - اعتبــار املرفــق احمللــي كوحــدة إنتاجيــة تدبــر آبليــات مقاوالتيــة تشــاركية أبســلوب يضمــن للزبــون اجلــودة املتوخــاة، 
مــن خــالل إشــراكه يف الــدورة االنتاجيــة للمرفــق انطالقــا مــن تصــور احتياجاتــه ، وهنــا أســتحضر بعــض النمــاذج مثــل :مــن خــالل إشــراكه يف الــدورة االنتاجيــة للمرفــق انطالقــا مــن تصــور احتياجاتــه ، وهنــا أســتحضر بعــض النمــاذج مثــل :
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- أسواق القرب املقفلة.- أسواق القرب املقفلة.

- التسويق ألداة استطالع الرأي حسب مناهج علمية متوفرة .- التسويق ألداة استطالع الرأي حسب مناهج علمية متوفرة .

ويف اخلتام أنمل أن نعود مبفهوم املقاطعة لعقلية وثقافة« الدوار«.ويف اخلتام أنمل أن نعود مبفهوم املقاطعة لعقلية وثقافة« الدوار«.

تدخــل األســتاذة عائشــة البقــايل: مديــرة مكتــب الدراســات و فاعلــة مجعويــة، والــي جــاء فيهــا: »بــدوري أرحــب تدخــل األســتاذة عائشــة البقــايل: مديــرة مكتــب الدراســات و فاعلــة مجعويــة، والــي جــاء فيهــا: »بــدوري أرحــب 
ابجلميــع ، وأريــد اإلشــارة إىل أنــه حبكــم اختصاصــي وخــربيت يف تســير املقــاوالت والشــركات  خــارج املغــرب وداخلــه، وكذلــك ابجلميــع ، وأريــد اإلشــارة إىل أنــه حبكــم اختصاصــي وخــربيت يف تســير املقــاوالت والشــركات  خــارج املغــرب وداخلــه، وكذلــك 

يف خلــق وأتطــر حاملــي املشــاريع.يف خلــق وأتطــر حاملــي املشــاريع.

 فمداخلي ستكون يف إطار التطوير االقتصادي يف خدمة التنمية احمللية ملدينة سال. فمداخلي ستكون يف إطار التطوير االقتصادي يف خدمة التنمية احمللية ملدينة سال.

فكمــا يعلــم اجلميــع، تتعــدد أصنــاف املرافــق اجلماعيــة حســب اختصاصــات اجلماعــة ، حبيــث أن هنــاك مرافــق إداريــة فكمــا يعلــم اجلميــع، تتعــدد أصنــاف املرافــق اجلماعيــة حســب اختصاصــات اجلماعــة ، حبيــث أن هنــاك مرافــق إداريــة 
وعلــى رأســها املرافــق الــي يلجــأ إليهــا املرتفــق للحصــول علــى عقــود االزدايد مثــال .وهنــاك املرافــق االقتصاديــة والتجاريــة وعلــى رأســها املرافــق الــي يلجــأ إليهــا املرتفــق للحصــول علــى عقــود االزدايد مثــال .وهنــاك املرافــق االقتصاديــة والتجاريــة 
والــي هتــم الرخــص والشــواهد املتعلقــة ابألنشــطة التجاريــة واحلرفيــة وغرهــا مــن املشــاريع الــي حتتــاج إىل ترخيــص مســبق مــن والــي هتــم الرخــص والشــواهد املتعلقــة ابألنشــطة التجاريــة واحلرفيــة وغرهــا مــن املشــاريع الــي حتتــاج إىل ترخيــص مســبق مــن 

اجلماعــة.اجلماعــة.

كمــا جيــب أن أبــدي بعــض املالحظــات؛ أوال: إذا كانــت بعــض املرافــق التجاريــة قــد مت تفويتهــا للخــواص عــرب التدبــر كمــا جيــب أن أبــدي بعــض املالحظــات؛ أوال: إذا كانــت بعــض املرافــق التجاريــة قــد مت تفويتهــا للخــواص عــرب التدبــر 
املفــوض، فــان العديــد مــن األنشــطة تدخــل يف اختصاصــات اجلماعــة: ونذكــر اجملــازر البلديــة ، احملجــز البلــدي، األســواق و املفــوض، فــان العديــد مــن األنشــطة تدخــل يف اختصاصــات اجلماعــة: ونذكــر اجملــازر البلديــة ، احملجــز البلــدي، األســواق و 

املــر ائــب. املــر ائــب. 

أمــا املالحظــة الثانيــة: فهــي منــح االختصاصــات املتعلقــة ابلتنميــة االقتصاديــه للجهــات مبوجــب قانــون تنظيمــي أمــا املالحظــة الثانيــة: فهــي منــح االختصاصــات املتعلقــة ابلتنميــة االقتصاديــه للجهــات مبوجــب قانــون تنظيمــي 
للجهــات واإلشــارة إىل الــدور الثانــوي للجماعــات يف القانــون التنظيمــي للجماعــات .واملتمثــل يف إنعــاش وحتفيــز التنميــة للجهــات واإلشــارة إىل الــدور الثانــوي للجماعــات يف القانــون التنظيمــي للجماعــات .واملتمثــل يف إنعــاش وحتفيــز التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــذا ســيكون حمــور التدخــل الــذي جيــب أن ال تغفلــه اجلماعــة للمســامهة يف التنميــة عــرب هــذه االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــذا ســيكون حمــور التدخــل الــذي جيــب أن ال تغفلــه اجلماعــة للمســامهة يف التنميــة عــرب هــذه 

ــة. ــة احمللي ــة.املرافــق والســر حنــو جعلهــا يف خدمــة التنمي ــة احمللي املرافــق والســر حنــو جعلهــا يف خدمــة التنمي

وانفتاحــا علــى التشــخيص العميــق القــادر علــى اســتخالص خمرجاتــت خــدم التنميــة احملليــة ســأقدم تدخلــي يف حموريــن وانفتاحــا علــى التشــخيص العميــق القــادر علــى اســتخالص خمرجاتــت خــدم التنميــة احملليــة ســأقدم تدخلــي يف حموريــن 
::

- احملور األول: يتعلق ببلورة مقاربة اقتصادية وتنموية للمرافق ذات الطابع االقتصادي والتجاري .- احملور األول: يتعلق ببلورة مقاربة اقتصادية وتنموية للمرافق ذات الطابع االقتصادي والتجاري .

- احملور الثاين: يتعلق مبشتل أو حاضنة املشاريع مع خصوصيات ومؤهالت املدينة . - احملور الثاين: يتعلق مبشتل أو حاضنة املشاريع مع خصوصيات ومؤهالت املدينة . 

ابلنسبة للمحور األول فان أهم مطلب هو:ابلنسبة للمحور األول فان أهم مطلب هو:
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- االنتقــال مــن مقاربــة إجرائيــة للرخــص املمنوحــة للتجــار واحلرفيــن إىل مقاربــة شــاملة عــرب تنظيــم احلرفيــن واملهنيــن - االنتقــال مــن مقاربــة إجرائيــة للرخــص املمنوحــة للتجــار واحلرفيــن إىل مقاربــة شــاملة عــرب تنظيــم احلرفيــن واملهنيــن 
الصغــار والعاملــن بشــكل كبــر يف القطــاع غــر املهيــكل. وذلــك عــرب إحــداث جمــاالت خاصــة هلــذه األنشــطة.الصغــار والعاملــن بشــكل كبــر يف القطــاع غــر املهيــكل. وذلــك عــرب إحــداث جمــاالت خاصــة هلــذه األنشــطة.

- إحداث مراكز جتارية ذات جمال استثماري وسياحي ملختلف أحياء مقاطعات اجلماعة؛     - إحداث مراكز جتارية ذات جمال استثماري وسياحي ملختلف أحياء مقاطعات اجلماعة؛     

 - إعــادة إحيــاء احلــرف واملهــن التقليديــة خصوصــا يف املدينــة القدميــة مــع العمــل علــى إتبــاع مقاربــة تشــاركيه إلجيــاد  - إعــادة إحيــاء احلــرف واملهــن التقليديــة خصوصــا يف املدينــة القدميــة مــع العمــل علــى إتبــاع مقاربــة تشــاركيه إلجيــاد 
حلــول لألشــخاص الذيــن يشــتغلون بطريقــه غــر مهيكلــة عــوض أن تكــون اإلجــراءات جزافيــة.حلــول لألشــخاص الذيــن يشــتغلون بطريقــه غــر مهيكلــة عــوض أن تكــون اإلجــراءات جزافيــة.

أمــا ابلنســبة للمحــور الثــاين، فــال بــد مــن دعــم مشــاتل وحاضنــات املشــاريع ابملــدن الكــربى والركيــز علــى دور أمــا ابلنســبة للمحــور الثــاين، فــال بــد مــن دعــم مشــاتل وحاضنــات املشــاريع ابملــدن الكــربى والركيــز علــى دور 
اجلماعــات يف بلــورة تصوريــة هتــم جمموعــه مــن األنشــطة علــى مســتوى اجمللــس. فمدينــه ســال كانــت ســباقة يف هــذا املشــروع اجلماعــات يف بلــورة تصوريــة هتــم جمموعــه مــن األنشــطة علــى مســتوى اجمللــس. فمدينــه ســال كانــت ســباقة يف هــذا املشــروع 
ومــن احملبــذ إن تســتمر مجاعــه ســال يف إنعــاش التنميــة واحلضــور إىل جانــب ابقــي الشــركاء خصوصــا جملــس جهــة الــرابط ســال ومــن احملبــذ إن تســتمر مجاعــه ســال يف إنعــاش التنميــة واحلضــور إىل جانــب ابقــي الشــركاء خصوصــا جملــس جهــة الــرابط ســال 

والقنيطــرة .ومقرحــايت لكــي تكــون مدينــة ســال »ســال اللــي بغينا«هــي: والقنيطــرة .ومقرحــايت لكــي تكــون مدينــة ســال »ســال اللــي بغينا«هــي: 

 	 املســامهة يف إحــداث ومواكبــة عمــل املشــاتل املربمــج إحداثهــا مــن طــرف اجلهــة و الركيــز علــى املســامهة يف إحــداث ومواكبــة عمــل املشــاتل املربمــج إحداثهــا مــن طــرف اجلهــة و الركيــز علــى 	
مســامهة اجملتمــع املــدين املتخصــص والقطــاع اخلــاص.مســامهة اجملتمــع املــدين املتخصــص والقطــاع اخلــاص.

 	 تصفية وإعادة تنشيط املراكز التجارية التابعة للجماعة.تصفية وإعادة تنشيط املراكز التجارية التابعة للجماعة.	
 	 القيام إبحصاء املهنين واحلرفين اللذين ال يتوفرون على رخص قصد هيكلتهم وإدماجهم.القيام إبحصاء املهنين واحلرفين اللذين ال يتوفرون على رخص قصد هيكلتهم وإدماجهم.	

تدخــل األســتاذة خدجيــة بوســنة، والــذي كان مضمونــه كمــا يلــي: »مداخلــي هــي بعنــوان املرافــق اجلماعيــة : مقاربــة تدخــل األســتاذة خدجيــة بوســنة، والــذي كان مضمونــه كمــا يلــي: »مداخلــي هــي بعنــوان املرافــق اجلماعيــة : مقاربــة 
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سوســيولوجية حبيــث أن مفهــوم الفضــاء العــام حييلنــا  إىل دراســة بعــض الفالســفة الــي يعــود هلــا الفضــل يف نشــأة هــذا املفهــوم سوســيولوجية حبيــث أن مفهــوم الفضــاء العــام حييلنــا  إىل دراســة بعــض الفالســفة الــي يعــود هلــا الفضــل يف نشــأة هــذا املفهــوم 
حبيــث أن والدة الفضــاء العــام يقــرن بــوالدة الدولــة أحلديثــة مــع الثــورة الفرنســية. وبذلــك ظهــرت قوانــن تنظــم احليــاة العامــة. حبيــث أن والدة الفضــاء العــام يقــرن بــوالدة الدولــة أحلديثــة مــع الثــورة الفرنســية. وبذلــك ظهــرت قوانــن تنظــم احليــاة العامــة. 

وتنــدرج إشــكالية الفضــاء العمومــي ضمــن إشــكالية العالقــة بــن الدولــة واجملتمــع املــدين.    وتنــدرج إشــكالية الفضــاء العمومــي ضمــن إشــكالية العالقــة بــن الدولــة واجملتمــع املــدين.    

وأن التفكــر يف الفضــاء العــام هــو التفكــر يف املمارســة اإلنســانية  وأبعادهــا  السياســية والتارخييــة واالجتماعيــة و وأن التفكــر يف الفضــاء العــام هــو التفكــر يف املمارســة اإلنســانية  وأبعادهــا  السياســية والتارخييــة واالجتماعيــة و 
الثقافيــة. والتفكــر يف أداة اندمــاج لفــرد مــع اجملتمــع . ويف مقابــل هــذه النظريــة  هنــاك أطروحــة فيلســوف آخــر أملــاين حتــدث الثقافيــة. والتفكــر يف أداة اندمــاج لفــرد مــع اجملتمــع . ويف مقابــل هــذه النظريــة  هنــاك أطروحــة فيلســوف آخــر أملــاين حتــدث 
عــن الفضــاء العمومــي املضــاد الــذي خيلــق مــن طــرف الفئــات اهلشــة. لذلــك فــان هاتــن النظريتــن املقاربتــن السوســيولوجيتن عــن الفضــاء العمومــي املضــاد الــذي خيلــق مــن طــرف الفئــات اهلشــة. لذلــك فــان هاتــن النظريتــن املقاربتــن السوســيولوجيتن 
مل تكــن فكــرة عشــوائية ولكــن ميكــن أن نفســر هبــا حالــة مرافقنــا العموميــة ابملدينــة وخاصــة  األســواق  ابعتبارهــا مرافــق مل تكــن فكــرة عشــوائية ولكــن ميكــن أن نفســر هبــا حالــة مرافقنــا العموميــة ابملدينــة وخاصــة  األســواق  ابعتبارهــا مرافــق 
مجاعيــة  ذات أمهيــة كبــرة وهــي تســر مــن طــرف اجلماعــة وفــق جمموعــة مــن الضوابــط القانونيــة ولكــن الفئــات األكثــر مجاعيــة  ذات أمهيــة كبــرة وهــي تســر مــن طــرف اجلماعــة وفــق جمموعــة مــن الضوابــط القانونيــة ولكــن الفئــات األكثــر 
هشاشــة اجتماعيــا ختلــق فضــاءات مضــادة خمالفــة للفضــاء العمومــي املضبــوط ، ويتمحــور ذلــك مــن خــالل الباعــة اجلائلــن و هشاشــة اجتماعيــا ختلــق فضــاءات مضــادة خمالفــة للفضــاء العمومــي املضبــوط ، ويتمحــور ذلــك مــن خــالل الباعــة اجلائلــن و 
الفراشــة علــى جنبــات األســواق. وهــدا ينعكــس ســلبا  علــى مجاليــة املدينــة وتنظيمهــا اجملــايل ابإلضافــة إىل مجلــة مــن املشــاكل الفراشــة علــى جنبــات األســواق. وهــدا ينعكــس ســلبا  علــى مجاليــة املدينــة وتنظيمهــا اجملــايل ابإلضافــة إىل مجلــة مــن املشــاكل 
ــم هــذا املرفــق العمومــي وإعــادة  ــذا وجــب إعــادة التفكــر يف تنظي ــم هــذا املرفــق العمومــي وإعــادة األخــرى الــي تعــاين منهــا الســاكنة جــراء هــذا الفعــل . ل ــذا وجــب إعــادة التفكــر يف تنظي األخــرى الــي تعــاين منهــا الســاكنة جــراء هــذا الفعــل . ل

هيكلــة القوانــن املنظمــة لــه. هيكلــة القوانــن املنظمــة لــه. 

بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة الســيد عبــد القــادر دنيــا: رئيــس اجللســة، موضحــا أنــه: »مبناســبة إعــداد خمطــط أو برانمــج بعــد ذلــك أخــذ الكلمــة الســيد عبــد القــادر دنيــا: رئيــس اجللســة، موضحــا أنــه: »مبناســبة إعــداد خمطــط أو برانمــج 
التنميــة جيــب إجيــاد حلــول وطــرح جمموعــة مــن املعطيــات ولذلــك ســيقدم الســيد حممــد أوطيــب عرضــا حــول املرافــق اجلماعيــة التنميــة جيــب إجيــاد حلــول وطــرح جمموعــة مــن املعطيــات ولذلــك ســيقدم الســيد حممــد أوطيــب عرضــا حــول املرافــق اجلماعيــة 
مــن اجــل اغنــاء هــذا النقــاش ومعرفــة اخلصــاص املوجــود يف هــذه املرافــق وكــذا تقــدمي االقراحــات العمليــة لتنظيــم هــذا اجملال«.مــن اجــل اغنــاء هــذا النقــاش ومعرفــة اخلصــاص املوجــود يف هــذه املرافــق وكــذا تقــدمي االقراحــات العمليــة لتنظيــم هــذا اجملال«.

ومــن أجــل إعطــاء صــورة عامــة حــول تصــور اإلدارة أعطيــت الكلمــة للســيد حممــد أوطيــب الــذي نــص تدخلــه:« ومــن أجــل إعطــاء صــورة عامــة حــول تصــور اإلدارة أعطيــت الكلمــة للســيد حممــد أوطيــب الــذي نــص تدخلــه:« 
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بــدوري أجــدد الرحــاب ابحلضــور الكــرمي واشــكره علــى تلبيــة الدعــوة.يف إطــار التحضــر ملشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة بــدوري أجــدد الرحــاب ابحلضــور الكــرمي واشــكره علــى تلبيــة الدعــوة.يف إطــار التحضــر ملشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة 
	202-2022	202-2022، مت اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مث التحــوالت العميقــة الــي عرفتهــا الالمركزيــة وكذلــك صــدور قوانــن تنظيميــه ، مت اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مث التحــوالت العميقــة الــي عرفتهــا الالمركزيــة وكذلــك صــدور قوانــن تنظيميــه 
واحلاجــة امللحــة للشــركاء احملليــن مــن اجــل العمــل لتنميــة خمتلــف اجملــاالت ومعاجلــة القضــااي املطروحــة واملرافــق اجلماعيــة هــي واحلاجــة امللحــة للشــركاء احملليــن مــن اجــل العمــل لتنميــة خمتلــف اجملــاالت ومعاجلــة القضــااي املطروحــة واملرافــق اجلماعيــة هــي 

خمتلفــة ولكــن احلديــث األكــرب ســيكون بشــأن املرافــق ذات الطبيعــة االقتصاديــة ومــن بينهــا :خمتلفــة ولكــن احلديــث األكــرب ســيكون بشــأن املرافــق ذات الطبيعــة االقتصاديــة ومــن بينهــا :

- أسواق اجلملة.- أسواق اجلملة.

- تدبر امللك العام اجلماعي.- تدبر امللك العام اجلماعي.

- سوق القطاين.- سوق القطاين.

- اسواق القرب .- اسواق القرب .

- مشتل املقاولن الشباب.- مشتل املقاولن الشباب.

- احملجز البلدي.- احملجز البلدي.

- املراكز التجارية- املراكز التجارية

واهلــدف هــو آن نقــوم بصياغــة منهجيــة للتعاطــي مــع هــذا الواقــع مــن اجــل تدشــن مســار جديــد هلــذه املرافــق اجلماعيــة واهلــدف هــو آن نقــوم بصياغــة منهجيــة للتعاطــي مــع هــذا الواقــع مــن اجــل تدشــن مســار جديــد هلــذه املرافــق اجلماعيــة 
لســال حتت شــعار : » ســال اللي بغينا ».لســال حتت شــعار : » ســال اللي بغينا ».

  ويف هــذا الشــأن، قــدم عرضــا مفصــال هــم أهــم املرافــق الــي جــاءت يف صلــب التدخــالت الســابقة، وصــف حالتهــا   ويف هــذا الشــأن، قــدم عرضــا مفصــال هــم أهــم املرافــق الــي جــاءت يف صلــب التدخــالت الســابقة، وصــف حالتهــا 
احلاليــة واملشــاكل املتعــددة الــي تعرفهــا القانونيــة والواقعيــة والتدبريــة. إذ خلــص إىل احلاجــة إىل تدخــل كل الفاعلــن والتجــار احلاليــة واملشــاكل املتعــددة الــي تعرفهــا القانونيــة والواقعيــة والتدبريــة. إذ خلــص إىل احلاجــة إىل تدخــل كل الفاعلــن والتجــار 

واملســتغلن لألســواق والســلطة احملليــة للمســامهة يف تدبــر أمثــل هلــذه املرافــق اجلماعيــة. »واملســتغلن لألســواق والســلطة احملليــة للمســامهة يف تدبــر أمثــل هلــذه املرافــق اجلماعيــة. »

- الســيد عبــد القــادر دنيــا رئيــس اجللســة: أريــد أن أقــدم شــكرا خــاص للســيد حممــد اوطيــب وكذلــك املصلحــة - الســيد عبــد القــادر دنيــا رئيــس اجللســة: أريــد أن أقــدم شــكرا خــاص للســيد حممــد اوطيــب وكذلــك املصلحــة 
املعنيــة علــى هــذا العــرض القيــم؛ حبيــث أن أول توصيــة ميكــن اخلــروج هبــا مــن هــذا الــورش وهــي الدعــوة إىل التشــاور واشــراك املعنيــة علــى هــذا العــرض القيــم؛ حبيــث أن أول توصيــة ميكــن اخلــروج هبــا مــن هــذا الــورش وهــي الدعــوة إىل التشــاور واشــراك 

املعنيــن ابألمــر.املعنيــن ابألمــر.

أمــا تدخــل االســتاذ هشــام الشــاوي، فقــد جــاء فيــه: »اللقــاء هــو عبــارة عــن فضــاء للنقــاش بصفــي قابــض ســابق أمــا تدخــل االســتاذ هشــام الشــاوي، فقــد جــاء فيــه: »اللقــاء هــو عبــارة عــن فضــاء للنقــاش بصفــي قابــض ســابق 
وابحــث يف اجملــاالت الرابيــة أريــد أن أتطــرق للمشــاكل وكذلــك املقرحــات الــي ميكــن اقراحهــا لتجــاوز هــذه الوضعيــة الصعبــة وابحــث يف اجملــاالت الرابيــة أريــد أن أتطــرق للمشــاكل وكذلــك املقرحــات الــي ميكــن اقراحهــا لتجــاوز هــذه الوضعيــة الصعبــة 
، لــدي جمموعــة مــن املالحظــات وأمههــا ضعــف و إن مل نقــل غيــاب إحصــاءات مضبوطــة للتدبــر املــايل للمرافــق العموميــة ، لــدي جمموعــة مــن املالحظــات وأمههــا ضعــف و إن مل نقــل غيــاب إحصــاءات مضبوطــة للتدبــر املــايل للمرافــق العموميــة 
اجلماعيــة ابملغــرب . و ابلنســبة للمشــاكل املرتبطــة ابلتســير املــايل ســأحاول أن أصنفهــا إىل جمموعــة مــن التصنيفــات ، حبيــث اجلماعيــة ابملغــرب . و ابلنســبة للمشــاكل املرتبطــة ابلتســير املــايل ســأحاول أن أصنفهــا إىل جمموعــة مــن التصنيفــات ، حبيــث 
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أن هنــاك صعــوابت قانونيــة الن هنــاك بعــض املرافــق تســر بنصــوص  قدميــة مثــل قــرار وزيــر الداخليــة الــذي ينظــم أســواق أن هنــاك صعــوابت قانونيــة الن هنــاك بعــض املرافــق تســر بنصــوص  قدميــة مثــل قــرار وزيــر الداخليــة الــذي ينظــم أســواق 
اجلملــة ، كذلــك هنــاك مشــاكل ختتلــف مــن مرفــق آلخــر.اجلملــة ، كذلــك هنــاك مشــاكل ختتلــف مــن مرفــق آلخــر.

فعندمــا نتكلــم عــن مشــاكل التســير هــذا يعــي أن هنــاك مشــاكل ماليــة ، الشــيء الــذي يؤثــر علــى املداخيــل كمــا فعندمــا نتكلــم عــن مشــاكل التســير هــذا يعــي أن هنــاك مشــاكل ماليــة ، الشــيء الــذي يؤثــر علــى املداخيــل كمــا 
أنــي أالحــظ  تعــدد املتدخلــن يف بعــض املرافــق مثــل اجملــازر، جنــد تدخــل وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة ابإلضافــة إىل تدخــل أنــي أالحــظ  تعــدد املتدخلــن يف بعــض املرافــق مثــل اجملــازر، جنــد تدخــل وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة ابإلضافــة إىل تدخــل 
املكتــب الصحــي. نفــس الشــيء ابلنســبة ملرفــق النقــل جنــد تدخــل مصــاحل الــدرك ومصــاحل األمــن. لذلــك جيــب تشــخيص املكتــب الصحــي. نفــس الشــيء ابلنســبة ملرفــق النقــل جنــد تدخــل مصــاحل الــدرك ومصــاحل األمــن. لذلــك جيــب تشــخيص 
مكامــن اخللــل واالســتماع لألشــخاص الذيــن يشــتغلون يف القطــاع مــن أجــل معرفــة املشــاكل املعاشــة يوميــا مثــل أســواق اجلملــة مكامــن اخللــل واالســتماع لألشــخاص الذيــن يشــتغلون يف القطــاع مــن أجــل معرفــة املشــاكل املعاشــة يوميــا مثــل أســواق اجلملــة 
الــي تعــاين مــن عــدم التنظيــم . هنــاك أيضــا نقــص يف حتديــد املســؤوليات كذلــك نقــص يف التكويــن ابلنســبة للعنصــر البشــري الــي تعــاين مــن عــدم التنظيــم . هنــاك أيضــا نقــص يف حتديــد املســؤوليات كذلــك نقــص يف التكويــن ابلنســبة للعنصــر البشــري 

لذلــك جيــب االهتمــام هبــذه املشــاكل مــن أجــل حتســن تدبــر املرفــق وابلتــايل حتقيــق جنــاح يف اســتخالص املداخيــل. لذلــك جيــب االهتمــام هبــذه املشــاكل مــن أجــل حتســن تدبــر املرفــق وابلتــايل حتقيــق جنــاح يف اســتخالص املداخيــل. 

أمــا تدخــل الســيد إبراهيــم ايــت داود : ممثــل عــن التجــار- ســال، فتطــرق يف تدخلــي إىل أن مدينــه ســال هــي كتــاب أمــا تدخــل الســيد إبراهيــم ايــت داود : ممثــل عــن التجــار- ســال، فتطــرق يف تدخلــي إىل أن مدينــه ســال هــي كتــاب 
مفتــوح جيــب قراءتــه حــى نتمكــن مــن جتنــب العديــد مــن املشــاكل يف الســنوات املقبلــة. فهــذه املدينــة هلــا ارتبــاط ابألندلــس مفتــوح جيــب قراءتــه حــى نتمكــن مــن جتنــب العديــد مــن املشــاكل يف الســنوات املقبلــة. فهــذه املدينــة هلــا ارتبــاط ابألندلــس 

وهــذه األخــرة عرفــت جناحــا اقتصــاداي وسياســيا واجتماعيــا علــى عكــس مدينــه ســال.وهــذه األخــرة عرفــت جناحــا اقتصــاداي وسياســيا واجتماعيــا علــى عكــس مدينــه ســال.

فمــن خــالل جتربــي، التواصــل يفتــح أبــوااب  كثــرة للوصــول إىل النجــاح مــن أجــل تنزيــل العديــد مــن امللفــات علــى فمــن خــالل جتربــي، التواصــل يفتــح أبــوااب  كثــرة للوصــول إىل النجــاح مــن أجــل تنزيــل العديــد مــن امللفــات علــى 
ارض الواقــع.  فبالنســبة ملشــاكل األســواق حنــن نعمــل اآلن علــى تنزيــل قانــون التجــارة الداخليــة الــذي ســيعمل علــى حــل ارض الواقــع.  فبالنســبة ملشــاكل األســواق حنــن نعمــل اآلن علــى تنزيــل قانــون التجــارة الداخليــة الــذي ســيعمل علــى حــل 

العديــد مــن املشــاكل وخصوصــا التعمــر التجــاري، ألننــا نعتــرب ابن اجلماعــة هــي مقاولــة جتاريــة. العديــد مــن املشــاكل وخصوصــا التعمــر التجــاري، ألننــا نعتــرب ابن اجلماعــة هــي مقاولــة جتاريــة. 

كما أني أريد اإلشــارة إىل أنه هناك مشــاكل يف هذه املدينة ســواء ابلنســبة لعشــوائية األســواق كذلك األمر ابلنســبة كما أني أريد اإلشــارة إىل أنه هناك مشــاكل يف هذه املدينة ســواء ابلنســبة لعشــوائية األســواق كذلك األمر ابلنســبة 
للمرائــب الــي جيــب إصالحهــا وكان مــن األوىل يف هــذا الشــأن اســتغالل دار البــارود إلحــداث دار الشــباب وكذلــك مــرأب للمرائــب الــي جيــب إصالحهــا وكان مــن األوىل يف هــذا الشــأن اســتغالل دار البــارود إلحــداث دار الشــباب وكذلــك مــرأب 

للســيارات . حقيقــة مت أتهيــل ســوق األحذيــة ولكــن لألســف مل يتــم اســتكمال هتيئــة املدينــة العتيقــة.للســيارات . حقيقــة مت أتهيــل ســوق األحذيــة ولكــن لألســف مل يتــم اســتكمال هتيئــة املدينــة العتيقــة.

ابلنســبة لســوق اجلملــة والــذي صرفــت عليــه ميزانيــة ضخمــة فهــو يعتــرب كارثــة ابلنســبة للمدينــة كذلــك األمــر ابلنســبة ابلنســبة لســوق اجلملــة والــذي صرفــت عليــه ميزانيــة ضخمــة فهــو يعتــرب كارثــة ابلنســبة للمدينــة كذلــك األمــر ابلنســبة 
للرحبــة فهــي ال ترقــى للمســتوى املطلــوب.للرحبــة فهــي ال ترقــى للمســتوى املطلــوب.

ويف األخــر، لــدي مطلــب للجماعــة وهــو إحــداث مركــب يكــون عبــارة عــن إيــواء ويف نفــس الوقــت مدرســة يقــوم ويف األخــر، لــدي مطلــب للجماعــة وهــو إحــداث مركــب يكــون عبــارة عــن إيــواء ويف نفــس الوقــت مدرســة يقــوم 
فيهــا احلرفيــن بتأطــر املتشــردين.فيهــا احلرفيــن بتأطــر املتشــردين.

تدخــل الســيدة رشــيدة املرنيســي: رئيســة اجلمعيــة املهنيــة للنســاء املقــاوالت -املغــرب ابلغرفــة اجلهويــة للــرابط، تدخــل الســيدة رشــيدة املرنيســي: رئيســة اجلمعيــة املهنيــة للنســاء املقــاوالت -املغــرب ابلغرفــة اجلهويــة للــرابط، 
فتطرقــت إىل مــا يلــي: أوال إىل أســواق القــرب » لعيايــدة و أراينــة »فهــذه األســواق أجنــزت مــن طــرف املبــادرة الوطنيــة للتنميــة فتطرقــت إىل مــا يلــي: أوال إىل أســواق القــرب » لعيايــدة و أراينــة »فهــذه األســواق أجنــزت مــن طــرف املبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية ، و ختضــع لتتبــع قبلــي ولكــن مــع األســف ليــس هنــاك تتبــع بعــدي مــن اجــل مراقبــه الباعــة اجلائلــن وإجبارهــم علــى البشــرية ، و ختضــع لتتبــع قبلــي ولكــن مــع األســف ليــس هنــاك تتبــع بعــدي مــن اجــل مراقبــه الباعــة اجلائلــن وإجبارهــم علــى 
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البقــاء يف الســوق مــع إشــراكهم يف نقابــة التجــار واحتضاهنــم مــن طــرف الغــرف املهنيــة.البقــاء يف الســوق مــع إشــراكهم يف نقابــة التجــار واحتضاهنــم مــن طــرف الغــرف املهنيــة.

   وابلنســبة ملشــتل الشــباب فنحــن أول مــن قــام أبول حاضنــة ســنة    وابلنســبة ملشــتل الشــباب فنحــن أول مــن قــام أبول حاضنــة ســنة 20062006 جبامعــة حممــد اخلامــس ابلــرابط ، واثين  جبامعــة حممــد اخلامــس ابلــرابط ، واثين 
مشــتل كان يف »تكنــوابرك« الــرابط.  لذلــك جيــب أن يســتفيد مــن هــذه املشــاتل الشــباب الذيــن يســتحقون، مــع إشــراك مشــتل كان يف »تكنــوابرك« الــرابط.  لذلــك جيــب أن يســتفيد مــن هــذه املشــاتل الشــباب الذيــن يســتحقون، مــع إشــراك 

املهنيــن واملتخصصــن يف القطاعــات.املهنيــن واملتخصصــن يف القطاعــات.

تدخــل الســيد يونــس احلميــدي: أوال حتيــة واحــرام للحضــور كل مــن موقعــه وصفتــه ، ســأتطرق يف تدخلــي إىل تدخــل الســيد يونــس احلميــدي: أوال حتيــة واحــرام للحضــور كل مــن موقعــه وصفتــه ، ســأتطرق يف تدخلــي إىل 
انعــدام العدالــة اجملاليــة علــى مســتوى املقاطعــات حبيــث أننــا نالحــظ غيــاب األســواق النموذجيــة .الشــيء الــذي يســاعد علــى انعــدام العدالــة اجملاليــة علــى مســتوى املقاطعــات حبيــث أننــا نالحــظ غيــاب األســواق النموذجيــة .الشــيء الــذي يســاعد علــى 
تفشــي ظاهــرة الباعــة اجلائلــن، كذلــك األمــر  ابلنســبة للمســاحات اخلضــراء هنــاك انعــدام اتم للفضــاءات اخلضــراء ، نفــس تفشــي ظاهــرة الباعــة اجلائلــن، كذلــك األمــر  ابلنســبة للمســاحات اخلضــراء هنــاك انعــدام اتم للفضــاءات اخلضــراء ، نفــس 
األمــر ابلنســبة للمقابــر. لذلــك فــأان أطالــب اجمللــس أبن يقــوم ابلتفاتــة ملقاطعــة أحصــن » القرية«حــى أتخــذ حقهــا كباقــي األمــر ابلنســبة للمقابــر. لذلــك فــأان أطالــب اجمللــس أبن يقــوم ابلتفاتــة ملقاطعــة أحصــن » القرية«حــى أتخــذ حقهــا كباقــي 

املقاطعــات.املقاطعــات.

تدخــل الســيد حممــد الــكايف : ابعتبــار مدينــه ســال ، هــي مدينــه كبــرة ســواء مــن حيــث الســكان أو مــن حيــث املســاحة تدخــل الســيد حممــد الــكايف : ابعتبــار مدينــه ســال ، هــي مدينــه كبــرة ســواء مــن حيــث الســكان أو مــن حيــث املســاحة 
.فــاان أمتــى عقــد اتفاقيــة مــع وزارة الصيــد البحــري وذلــك مــن اجــل إحــداث مرســى للحــوت مبدينــه ســال تكــون يف املســتوى .فــاان أمتــى عقــد اتفاقيــة مــع وزارة الصيــد البحــري وذلــك مــن اجــل إحــداث مرســى للحــوت مبدينــه ســال تكــون يف املســتوى 
املطلــوب علــى غــرار مدينــة أكاديــر و مدينــة الصويــرة . وأن يكــون هنــاك ســوقا خاصــا لبيــع الســمك ميكــن أن يــدر مــدا خيــل املطلــوب علــى غــرار مدينــة أكاديــر و مدينــة الصويــرة . وأن يكــون هنــاك ســوقا خاصــا لبيــع الســمك ميكــن أن يــدر مــدا خيــل 

مهمــة لفائــدة اجلماعــة .مهمــة لفائــدة اجلماعــة .

هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى هنــاك مشــكل الباعــة بســوق اجلملــة  الــذي ســيتم نقلــه إىل مدينــة الــرابط .فــاان هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى هنــاك مشــكل الباعــة بســوق اجلملــة  الــذي ســيتم نقلــه إىل مدينــة الــرابط .فــاان 
أطالــب إبجيــاد حلــول مناســبة هلــؤالء الباعــة مســتقبال.أطالــب إبجيــاد حلــول مناســبة هلــؤالء الباعــة مســتقبال.
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    * كمــا جــاء يف تدخــل احــد ممثلــي اجملتمــع املــدين ابن التجربــة الكنديــة هــي كبــرة جــدا ابلنســبة للمغــرب . كمــا     * كمــا جــاء يف تدخــل احــد ممثلــي اجملتمــع املــدين ابن التجربــة الكنديــة هــي كبــرة جــدا ابلنســبة للمغــرب . كمــا 
تســاءل عــن الصيغــة الــي ميكــن هبــا إشــراك اجملتمــع املــدين، مــع العلــم انــه ليــس هنــاك تكافــؤ الفــرص والعدالــة بــن اجلمعيــات.  تســاءل عــن الصيغــة الــي ميكــن هبــا إشــراك اجملتمــع املــدين، مــع العلــم انــه ليــس هنــاك تكافــؤ الفــرص والعدالــة بــن اجلمعيــات.  

ابإلضافــة إىل انــه قــدم بعــض االقراحــات منهــا :ابإلضافــة إىل انــه قــدم بعــض االقراحــات منهــا :

 - توفر مواقف للسيارات يف املستوى املطلوب ومبقاييس مضبوطة . - توفر مواقف للسيارات يف املستوى املطلوب ومبقاييس مضبوطة .

- ضرورة توفر مساحة معقولة للبائعن يف السواق النموذجية.- ضرورة توفر مساحة معقولة للبائعن يف السواق النموذجية.

تدخل السيدة ربيعة : أحد ممثلي اجملتمع املدين، والذي جاء فيه: »بدوري أقدم التحية للجميع وأريد أن أقول تدخل السيدة ربيعة : أحد ممثلي اجملتمع املدين، والذي جاء فيه: »بدوري أقدم التحية للجميع وأريد أن أقول 
ابن اجلريدة البلدية هي فكره جيدة، ولكن ابلنسبة للدولة الكندية و ليس ابلنسبة للمغرب، ألننا حنن كفاعلن مجعوين ابن اجلريدة البلدية هي فكره جيدة، ولكن ابلنسبة للدولة الكندية و ليس ابلنسبة للمغرب، ألننا حنن كفاعلن مجعوين 
ال يتم استقبالنا سواء من طرف العمالة أو اجلماعة ، فكيف سنتوصل ابجلريدة  البلدية يوم السبت. مسألة أخرى وهي ال يتم استقبالنا سواء من طرف العمالة أو اجلماعة ، فكيف سنتوصل ابجلريدة  البلدية يوم السبت. مسألة أخرى وهي 
أنه لدينا حق التدخل يف بعض املشاريع ولكن عندما نطرق ابب اجلماعة ال جند آذاان صاغية، كما هو الشأن ابلنسبة أنه لدينا حق التدخل يف بعض املشاريع ولكن عندما نطرق ابب اجلماعة ال جند آذاان صاغية، كما هو الشأن ابلنسبة 

مللف إيواء املتشردين«.مللف إيواء املتشردين«.

تدخــل الســيد املهــدي : احــد ممثلــي اجملتمــع املــدين بســال: والــذي جــاء مضمونــه كمــا يلــي: »حتيــة مجعويــة جلميــع تدخــل الســيد املهــدي : احــد ممثلــي اجملتمــع املــدين بســال: والــذي جــاء مضمونــه كمــا يلــي: »حتيــة مجعويــة جلميــع 
احلاضريــن وتدخلــي هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن املقرحــات أوجزهــا كمــا يلــي:احلاضريــن وتدخلــي هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن املقرحــات أوجزهــا كمــا يلــي:

-  إحداث دور الشباب ببعض املناطق الي تفتقر لذلك. -  إحداث دور الشباب ببعض املناطق الي تفتقر لذلك. 

- هتيئه دور الشباب املتواجدة ببعض املناطق مع توفر اإلمكانيات الالزمة .- هتيئه دور الشباب املتواجدة ببعض املناطق مع توفر اإلمكانيات الالزمة .

- هتيئة مراكز االصطياف من طرف وزاره الشباب والرايضة .- هتيئة مراكز االصطياف من طرف وزاره الشباب والرايضة .
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- توفر مراكز إيواء املتشردين.- توفر مراكز إيواء املتشردين.

- العمل على توفر املقابر.- العمل على توفر املقابر.

- العمل على حل مشكل مواقف السيارات .- العمل على حل مشكل مواقف السيارات .

- القيام بدورة تكوينيه لفائدة الباعة اجلائلن الذين مت إدخاهلم لألسواق النموذجية.- القيام بدورة تكوينيه لفائدة الباعة اجلائلن الذين مت إدخاهلم لألسواق النموذجية.

تدخــل الســيد معــاذ دردك: تدخلــي هــو عبــارة عــن طلــب خبلــق املزيــد مــن مالعــب القــرب وتقســيم احلصــص بشــكل تدخــل الســيد معــاذ دردك: تدخلــي هــو عبــارة عــن طلــب خبلــق املزيــد مــن مالعــب القــرب وتقســيم احلصــص بشــكل 
عــادي علــى اجلميــع ابإلضافــة إىل جمانيتهــا.عــادي علــى اجلميــع ابإلضافــة إىل جمانيتهــا.

تدخــل الســيدة توريــة مــوزون: بــدوري أقــدم التحيــة للجميــع واشــكر جملــس مجاعــه ســال علــى هــذه البــادرة الطيبــة تدخــل الســيدة توريــة مــوزون: بــدوري أقــدم التحيــة للجميــع واشــكر جملــس مجاعــه ســال علــى هــذه البــادرة الطيبــة 
والفريــدة مــن نوعهــا، والــي تعتمــد علــى التشــاور والتشــارك.والفريــدة مــن نوعهــا، والــي تعتمــد علــى التشــاور والتشــارك.

وتدخلي هو عبارة عن جمموعة من املقرحات :وتدخلي هو عبارة عن جمموعة من املقرحات :

- احــرام املعايــر الالزمــة يف خلــق األســواق النموذجية.ألنــه مبقاطعــة أحصــن »القريــة« توجــد أســواقا منوذجيــة و - احــرام املعايــر الالزمــة يف خلــق األســواق النموذجية.ألنــه مبقاطعــة أحصــن »القريــة« توجــد أســواقا منوذجيــة و 
لكنهــا عشــوائية.لكنهــا عشــوائية.

- إحداث خزانة ابلقرية » مقاطعة أحصن«.- إحداث خزانة ابلقرية » مقاطعة أحصن«.

تدخــل الســيد حممــد ارعمــان: بــدوري أقــدم التحيــة جلميــع احلاضريــن و أريــد أن أشــر أبننــا يف طريــق جعــل مدينــة تدخــل الســيد حممــد ارعمــان: بــدوري أقــدم التحيــة جلميــع احلاضريــن و أريــد أن أشــر أبننــا يف طريــق جعــل مدينــة 
ســال »ســال اللــي بغينــا« ويتجلــى ذلــك مــن خــالل عمليــة القضــاء علــى دور الصفيــح. و تدخلــي هــو بشــأن املرافــق العموميــة ســال »ســال اللــي بغينــا« ويتجلــى ذلــك مــن خــالل عمليــة القضــاء علــى دور الصفيــح. و تدخلــي هــو بشــأن املرافــق العموميــة 
و علــى رأســها ، ســوق اجلملــة للخضــر الــذي يــدر مــدا خيــل مهمــة للجماعــة ، و مبــا أنــه ســيتم نقلــه إىل مدينــة الــرابط فــأان و علــى رأســها ، ســوق اجلملــة للخضــر الــذي يــدر مــدا خيــل مهمــة للجماعــة ، و مبــا أنــه ســيتم نقلــه إىل مدينــة الــرابط فــأان 

أقــرح :أقــرح :

-إحداث ملحق هلذا السوق مبدينة سال.-إحداث ملحق هلذا السوق مبدينة سال.

-إعداد يوم دراسي حول املرافق العمومية وذلك حبضور ذوي االختصاص.-إعداد يوم دراسي حول املرافق العمومية وذلك حبضور ذوي االختصاص.

تدخــل الســيد عبــد الكبــر الفقــر: »تدخلــي هــو بشــأن املشــاكل الناجتــة عــن األســواق. لذلــك أطالــب مبواكبــة تدخــل الســيد عبــد الكبــر الفقــر: »تدخلــي هــو بشــأن املشــاكل الناجتــة عــن األســواق. لذلــك أطالــب مبواكبــة 
اجلماعــة واجلهــات املســؤولة لألســواق املوجــودة مبدينــة ســال مــن أجــل القضــاء علــى غيــاب مــا يســمى بثقافــة االقتصــاد الــي اجلماعــة واجلهــات املســؤولة لألســواق املوجــودة مبدينــة ســال مــن أجــل القضــاء علــى غيــاب مــا يســمى بثقافــة االقتصــاد الــي 

ــا.« ــا.«جيــب أن تســود مدينتن جيــب أن تســود مدينتن
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تدخــل الســيد بــرادة : مصلحــة تدبــر ســوق اجلملــة: تدخلــي يتعلــق بســوق اجلملــة حبيــث انــه ليــس هنــاك رفــض مــن تدخــل الســيد بــرادة : مصلحــة تدبــر ســوق اجلملــة: تدخلــي يتعلــق بســوق اجلملــة حبيــث انــه ليــس هنــاك رفــض مــن 
طــرف البائعــن هبــذا الســوق، وإمنــا هنــاك ختــوف مــن فكــرة الرحيــل وذلــك بســبب عــدم التواصــل معهــم مــن طــرف اجلماعــة، طــرف البائعــن هبــذا الســوق، وإمنــا هنــاك ختــوف مــن فكــرة الرحيــل وذلــك بســبب عــدم التواصــل معهــم مــن طــرف اجلماعــة، 

كمــا انــه لــدي بعــض املقرحــات وهــي: كمــا انــه لــدي بعــض املقرحــات وهــي: 

- ضرورة التواصل مع الباعة .- ضرورة التواصل مع الباعة .

- جيب مراعاة وضعهم االجتماعي.- جيب مراعاة وضعهم االجتماعي.

- جيب األخذ بعن االعتبار املهنين الصغار .- جيب األخذ بعن االعتبار املهنين الصغار .

تدخــل الســيد عبــد اللطيــف شــنينك : »مجيعنــا نســعى إىل جعــل مدينتنــا »ســال اللــي بغينــا«و يف هــذا الشــأن لــدي تدخــل الســيد عبــد اللطيــف شــنينك : »مجيعنــا نســعى إىل جعــل مدينتنــا »ســال اللــي بغينــا«و يف هــذا الشــأن لــدي 
جمموعــة مــن املقرحــات مــن بينهــا :جمموعــة مــن املقرحــات مــن بينهــا :

- إصالح النافورة املهجورة املوجودة مبدينة سال.- إصالح النافورة املهجورة املوجودة مبدينة سال.

- إصالح الساحة الكبرة الي أصبحت مرآاب للشاحنات.- إصالح الساحة الكبرة الي أصبحت مرآاب للشاحنات.

- االهتمام ببزار الصناعة التقليدية.- االهتمام ببزار الصناعة التقليدية.

- القيام بيوم دراسي من أجل إجياد حلول مناسبة و جادة للقضاء على مشكل الباعة اجلائلن بــحي كرمية.- القيام بيوم دراسي من أجل إجياد حلول مناسبة و جادة للقضاء على مشكل الباعة اجلائلن بــحي كرمية.

- إحداث سوق منوذجي متنقل كما هو الشأن مبدينة احملمدية.- إحداث سوق منوذجي متنقل كما هو الشأن مبدينة احملمدية.

- حترير امللك العمومي.- حترير امللك العمومي.

    ويف جانــب آخــر، تطــرق أحــد املتدخلــن إىل ظاهــرة الــكالب الضالــة مبدينــة ســال وضــرورة القضــاء علــى هــذه     ويف جانــب آخــر، تطــرق أحــد املتدخلــن إىل ظاهــرة الــكالب الضالــة مبدينــة ســال وضــرورة القضــاء علــى هــذه 
اآلفــة، غــرب خلــق مرفــق دائــم يهتــم هبــذه املهمــة.اآلفــة، غــرب خلــق مرفــق دائــم يهتــم هبــذه املهمــة.

تعقيــب الســيد عبداحلــق جماهــد: أمتــى أن تؤخــذ بعــن االعتبــار مجيــع املقرحــات الــي طرحــت يف هــذا اللقــاء كمــا أنــي تعقيــب الســيد عبداحلــق جماهــد: أمتــى أن تؤخــذ بعــن االعتبــار مجيــع املقرحــات الــي طرحــت يف هــذا اللقــاء كمــا أنــي 
أشــر بــدوري إىل ضعــف التواصــل يف جمــال املرافــق العموميــة وضــرورة التعامــل ابملنصــات وإتبــاع احلكامــة يف تدبــر املرافــق أشــر بــدوري إىل ضعــف التواصــل يف جمــال املرافــق العموميــة وضــرورة التعامــل ابملنصــات وإتبــاع احلكامــة يف تدبــر املرافــق 

العمومية.العمومية.

تدخــل الســيد رئيــس احملجــر البلــدي: بــدوري أمتــى تقنــن القطاعــات مبدينــة ســال حــى تصبــح مدينــة منوذجية ومنظمة. تدخــل الســيد رئيــس احملجــر البلــدي: بــدوري أمتــى تقنــن القطاعــات مبدينــة ســال حــى تصبــح مدينــة منوذجية ومنظمة. 
كمــا أريــد اإلشــارة إىل ضــرورة تدخــل الســلطة احملليــة مــن أجــل حتريــر امللــك العمومي.لذلــك جيــب حتديــد املســؤوليات ســواء كمــا أريــد اإلشــارة إىل ضــرورة تدخــل الســلطة احملليــة مــن أجــل حتريــر امللــك العمومي.لذلــك جيــب حتديــد املســؤوليات ســواء 

كان جمتمعــا مدنيــا أو مجاعــة أو ســلطة حمليــة كمــا أنــه جيــب الركيــز علــى التشــارك.كان جمتمعــا مدنيــا أو مجاعــة أو ســلطة حمليــة كمــا أنــه جيــب الركيــز علــى التشــارك.
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تعقيــب األســتاذة خدجيــة بوســتة : مــن أجــل تنزيــل أي مشــروع تنمــوي جيــب دراســة قبليــة للواقــع السوســيو ثقــايف تعقيــب األســتاذة خدجيــة بوســتة : مــن أجــل تنزيــل أي مشــروع تنمــوي جيــب دراســة قبليــة للواقــع السوســيو ثقــايف 
لــكل منطقــة مــع إشــراك الســاكنة ومعرفــة متطلباهتــا.لــكل منطقــة مــع إشــراك الســاكنة ومعرفــة متطلباهتــا.

ويف كلمــة ختاميــة، أكــد للســيد عبــد القــادر دنيــا، رئيــس اجللســة علــى أن: »مــا قمنــا بــه اليــوم، هــو العمــل يف إطــار ويف كلمــة ختاميــة، أكــد للســيد عبــد القــادر دنيــا، رئيــس اجللســة علــى أن: »مــا قمنــا بــه اليــوم، هــو العمــل يف إطــار 
ورشــة وهــو منهجــا جديــدا هنجــه جملــس مجاعــة ســال مــن أجــل إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة . ولقــد انقشــنا جمموعــة مــن ورشــة وهــو منهجــا جديــدا هنجــه جملــس مجاعــة ســال مــن أجــل إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة . ولقــد انقشــنا جمموعــة مــن 
املســائل حبيــث مت الركيــز علــى اإلنعــاش االقتصــادي واملشــاكل الــي تعرفهــا األســواق .كمــا حصلنــا علــى جمموعــة مــن اآلراء املســائل حبيــث مت الركيــز علــى اإلنعــاش االقتصــادي واملشــاكل الــي تعرفهــا األســواق .كمــا حصلنــا علــى جمموعــة مــن اآلراء 
مــن طــرف االقتصاديــن ، و كذلــك جمموعــة مــن االقراحــات مــن طــرف الفاعلــن اجلمعويــن. كمــا أنــي أريــد اإلشــارة إىل أن مــن طــرف االقتصاديــن ، و كذلــك جمموعــة مــن االقراحــات مــن طــرف الفاعلــن اجلمعويــن. كمــا أنــي أريــد اإلشــارة إىل أن 

هنــاك عنــواان بريــداي وضعتــه اجلماعــة رهــن إشــارة اجلميــع مــن اجــل إرســال املالحظــات واالقراحــات. هنــاك عنــواان بريــداي وضعتــه اجلماعــة رهــن إشــارة اجلميــع مــن اجــل إرســال املالحظــات واالقراحــات. 

وأخر نطلب التوفيق من هللا سبحانه وتعاىل ونتمى أن تكون هلذه املنتدايت نتائج حسنة. وأخر نطلب التوفيق من هللا سبحانه وتعاىل ونتمى أن تكون هلذه املنتدايت نتائج حسنة. 
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أشغال محور أشغال محور 
الممتلكات الجماعية الممتلكات الجماعية 

تحت عنوانتحت عنوان::  
نحو تثمين الممتلكات الجماعيةنحو تثمين الممتلكات الجماعية

واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 44 مارس  مارس 20222022

ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال 

 )على الساعة  )على الساعة 1515 بعد الزوال( بعد الزوال(
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أرضيةأرضية  الورشةالورشة

تعــد املمتلــكات اجلماعيــة الرصيــد األساســي لضمــان مســتوى مــن االســتثمار يف عــدد مــن اجملــاالت احملوريــة مــن قبيــل تعــد املمتلــكات اجلماعيــة الرصيــد األساســي لضمــان مســتوى مــن االســتثمار يف عــدد مــن اجملــاالت احملوريــة مــن قبيــل 
األســواق واملراكــز التجاريــة والبنيــات التحتيــة واملناطــق اخلضــراء وغرهــا مــن املرافــق والتجهيــزات اجلماعيــة. غــر أنــه يف ظــل األســواق واملراكــز التجاريــة والبنيــات التحتيــة واملناطــق اخلضــراء وغرهــا مــن املرافــق والتجهيــزات اجلماعيــة. غــر أنــه يف ظــل 
التشــبع العمــراين لــراب اجلماعــة وضعــف الرصيــد العقــاري للجماعــة تظــل  عــدد مــن الرهــاانت التنمويــة صعبــة املنــال، ســواء التشــبع العمــراين لــراب اجلماعــة وضعــف الرصيــد العقــاري للجماعــة تظــل  عــدد مــن الرهــاانت التنمويــة صعبــة املنــال، ســواء 

املتعلقــة ابالســتثمار العمومــي أو تلــك القابلــة لالســتثمار مــن طــرف اخلــواص بشــكل مؤقــت أو عــرب الكــراء وغرهــا. املتعلقــة ابالســتثمار العمومــي أو تلــك القابلــة لالســتثمار مــن طــرف اخلــواص بشــكل مؤقــت أو عــرب الكــراء وغرهــا. 

فمحــور املمتلــكات يرتبــط مبختلــف جمــاالت التدخــل واالســتغالل املدبــر مــن قبــل اجلماعــة، فالتدبــر اليومــي ال ميكــن فمحــور املمتلــكات يرتبــط مبختلــف جمــاالت التدخــل واالســتغالل املدبــر مــن قبــل اجلماعــة، فالتدبــر اليومــي ال ميكــن 
اجلماعــة إدارة ومنتخبــن مــن الوقــوف حتقيــق تشــخيص عميــق للواقــع والبحــث يف وضــع أرضيــة عامــة وإســراتيجية واضحــة اجلماعــة إدارة ومنتخبــن مــن الوقــوف حتقيــق تشــخيص عميــق للواقــع والبحــث يف وضــع أرضيــة عامــة وإســراتيجية واضحــة 
يف هــذا الشــأن. لــذا، ويف إطــار انفتــاح اجلماعــة علــى الكفــاءات واخلــربات مــن خمتلــف املياديــن والفاعلــن االقتصاديــن يف هــذا الشــأن. لــذا، ويف إطــار انفتــاح اجلماعــة علــى الكفــاءات واخلــربات مــن خمتلــف املياديــن والفاعلــن االقتصاديــن 
وهيئــات اجملتمــع املــدين، ووعيــا ابلقيمــة املضافــة الــي ميكــن أن تثمرهــا اللقــاءات التشــاورية مــع هــؤالء الفرقــاء، حاولنــا وضــع وهيئــات اجملتمــع املــدين، ووعيــا ابلقيمــة املضافــة الــي ميكــن أن تثمرهــا اللقــاءات التشــاورية مــع هــؤالء الفرقــاء، حاولنــا وضــع 
أرضيــة خصبــة للنقــاش مــن خــالل بســط املعطيــات والبيــاانت األساســية املتوفــرة لــدى اإلدارة خبصــوص عــدد مــن املراكــز أرضيــة خصبــة للنقــاش مــن خــالل بســط املعطيــات والبيــاانت األساســية املتوفــرة لــدى اإلدارة خبصــوص عــدد مــن املراكــز 
واألســواق التجاريــة الــي تعــرف تعثــرا نظــرا لصعوبــة التوفيــق بــن مــا هــو اجتماعــي واقتصــادي وبــن مــا هــو قانــوين وتدبــري، واألســواق التجاريــة الــي تعــرف تعثــرا نظــرا لصعوبــة التوفيــق بــن مــا هــو اجتماعــي واقتصــادي وبــن مــا هــو قانــوين وتدبــري، 
خصوصــا فيمــا يتعلــق ابألكريــة واحتــالل امللــك العمومــي وكــذا مســاطر تصفيتــه وتدقيــق وضعيتــه القانونيــة، واملرتبــط بعــدد خصوصــا فيمــا يتعلــق ابألكريــة واحتــالل امللــك العمومــي وكــذا مســاطر تصفيتــه وتدقيــق وضعيتــه القانونيــة، واملرتبــط بعــدد 

مــن اإلدارات الشــريكة كإدارة أمــالك الدولــة واحملافظــة العقاريــة، وكــذا امللفــات العالقــة واملتنــازع عليهــا مــع اخلــواص. مــن اإلدارات الشــريكة كإدارة أمــالك الدولــة واحملافظــة العقاريــة، وكــذا امللفــات العالقــة واملتنــازع عليهــا مــع اخلــواص. 

ويف شــق آخــر، تنفتــح اجلماعــة علــى املشــاريع الكــربى املهيكلــة واملتعلقــة ببعــض املســاحات واألرصفــة التابعــة ويف شــق آخــر، تنفتــح اجلماعــة علــى املشــاريع الكــربى املهيكلــة واملتعلقــة ببعــض املســاحات واألرصفــة التابعــة 
للجماعــة أو الــي علينــا ضمهــا للجماعــة يف إطــار التجــزائت اجلديــدة، أو تلــك املتعلقــة ابألراضــي املمكــن اســتغالهلا يف للجماعــة أو الــي علينــا ضمهــا للجماعــة يف إطــار التجــزائت اجلديــدة، أو تلــك املتعلقــة ابألراضــي املمكــن اســتغالهلا يف 
الوقــت الراهــن بعــد هنايــة اســتغالهلا مثــل ســوق اجلملــة واملركــب الرايضــي .....، إذ علينــا البحــث أكثــر فأكثــر حــول مطلــب الوقــت الراهــن بعــد هنايــة اســتغالهلا مثــل ســوق اجلملــة واملركــب الرايضــي .....، إذ علينــا البحــث أكثــر فأكثــر حــول مطلــب 
ــة والــي مــن شــأهنا جــذب رؤوس  ــة والــي مــن شــأهنا جــذب رؤوس تثمــن خمتلــف املمتلــكات اجلماعيــة واحبــث يف املشــاريع أو االســتثمارات األكثــر مردودي تثمــن خمتلــف املمتلــكات اجلماعيــة واحبــث يف املشــاريع أو االســتثمارات األكثــر مردودي

أمــوال مــن خــارج املدينــة.أمــوال مــن خــارج املدينــة.

ويف غمــار هــذا اللقــاء نذكــر أنــه مــن الضــروري، دعــوة خمتلــف اهليئــات املدنيــة املعنيــة ونقابــة التجــار ابألســواق ويف غمــار هــذا اللقــاء نذكــر أنــه مــن الضــروري، دعــوة خمتلــف اهليئــات املدنيــة املعنيــة ونقابــة التجــار ابألســواق 
واملراكــز التجاريــة، وفئــة املنعشــن العقاريــن، وابقــي اإلدارات الشــريكة للخــروج خبالصــات واضحــة هبــذا الشــأن لكوهنــا واملراكــز التجاريــة، وفئــة املنعشــن العقاريــن، وابقــي اإلدارات الشــريكة للخــروج خبالصــات واضحــة هبــذا الشــأن لكوهنــا 

أســاس بلــورة صــورة واضحــة ملســتقبل ممتلــكات اجلماعــة.أســاس بلــورة صــورة واضحــة ملســتقبل ممتلــكات اجلماعــة.
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أشغالأشغال  الورشةالورشة::

بعــد تقــدمي اعتــذار الســيد رشــيد الــدويب لظــروف صحيــة، تــرأس اجللســة الســيد خالــد املرابــط ابعتبــاره منســقا بعــد تقــدمي اعتــذار الســيد رشــيد الــدويب لظــروف صحيــة، تــرأس اجللســة الســيد خالــد املرابــط ابعتبــاره منســقا 
للمنتــدى، والــذي افتتــح بكلمــة شــكر يف حــق مجاعــة ســال علــى هــذه البــادرة االســتثنائية والفعالــة إلشــراك كل القــوى احليــة للمنتــدى، والــذي افتتــح بكلمــة شــكر يف حــق مجاعــة ســال علــى هــذه البــادرة االســتثنائية والفعالــة إلشــراك كل القــوى احليــة 
يف املواضيــع األساســية يف تدبــر شــؤون جملــس اجلماعــة، مــن أجــل تعزيــز فــرص إدمــاج وإدراج املقرحــات اجليــدة واملشــاريع يف املواضيــع األساســية يف تدبــر شــؤون جملــس اجلماعــة، مــن أجــل تعزيــز فــرص إدمــاج وإدراج املقرحــات اجليــدة واملشــاريع 

األساســية ضمــن أشــغال الورشــات املفتوحــة. األساســية ضمــن أشــغال الورشــات املفتوحــة. 

وكخالصــة لكلمتــه االفتتاحيــة أكــد مســر اجللســة علــى: أن مناقشــة موضــوع املمتلــكات اجلماعيــة، واملرافــق التابعــة وكخالصــة لكلمتــه االفتتاحيــة أكــد مســر اجللســة علــى: أن مناقشــة موضــوع املمتلــكات اجلماعيــة، واملرافــق التابعــة 
ــا و إداراي  ــة. فــإىل جانــب كوهنــا تكتســي طابعــا تقني ــع الــي تناقــش اليــوم داخــل املدين ــا و إداراي جلماعــة ســال، يعــد مــن أهــم املواضي ــة. فــإىل جانــب كوهنــا تكتســي طابعــا تقني ــع الــي تناقــش اليــوم داخــل املدين جلماعــة ســال، يعــد مــن أهــم املواضي
وقانونيــا يف نفــس اآلن، وكونــه موضوعــا منفتحــا علــى مشــاركة عــدد مــن الباحتــن والدارســن وفعاليــات اجملتمــع املــدين وكــذا وقانونيــا يف نفــس اآلن، وكونــه موضوعــا منفتحــا علــى مشــاركة عــدد مــن الباحتــن والدارســن وفعاليــات اجملتمــع املــدين وكــذا 
املمارســن، فمناقشــته متكــن مــن تســهيل تدبــر اخلدمــات االقتصاديــة والتدبريــة والتنمويــة املتوخــاة بــراب املدينــة. كمــا أن املمارســن، فمناقشــته متكــن مــن تســهيل تدبــر اخلدمــات االقتصاديــة والتدبريــة والتنمويــة املتوخــاة بــراب املدينــة. كمــا أن 
هاتــه املمتلــكات تعتــرب مبثابــة الرصيــد األويل لتنزيــل عــدد مــن الربامــج االســتثمارية اخلاصــة ابجلماعــة. كمــا أن يف جانــب مهــم هاتــه املمتلــكات تعتــرب مبثابــة الرصيــد األويل لتنزيــل عــدد مــن الربامــج االســتثمارية اخلاصــة ابجلماعــة. كمــا أن يف جانــب مهــم 
مــن تدبرهــا يتقاطــع مــع جمــاالت االســتعمال املشــركة بــن اإلدارة واملواطنــن: خاصــة و أمــالك ختضــع إلطــار قانــوين يــوازي مــن تدبرهــا يتقاطــع مــع جمــاالت االســتعمال املشــركة بــن اإلدارة واملواطنــن: خاصــة و أمــالك ختضــع إلطــار قانــوين يــوازي 

مــا هــو معمــول بــه مــع اخلــواص، ونتحــدث هنــا عــدد مــن معامــالت اجلماعــة اخلاصــة ابألكريــة وغرهــا.مــا هــو معمــول بــه مــع اخلــواص، ونتحــدث هنــا عــدد مــن معامــالت اجلماعــة اخلاصــة ابألكريــة وغرهــا.

   أمــا فيمــا يتعلــق ابلبعــد األويل للملــك اجلماعــي العــام مبختلــف أنواعــه و حرمتــه اخلاصــة، خصوصــا بعــد صــدور    أمــا فيمــا يتعلــق ابلبعــد األويل للملــك اجلماعــي العــام مبختلــف أنواعــه و حرمتــه اخلاصــة، خصوصــا بعــد صــدور 
القانــون رقــم )القانــون رقــم )	5-19	5-19 ( املتعلــق بنظــام األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة، الــذي يعــد مبثابــة أرضيــة ومنطلقــا جديــدا  ( املتعلــق بنظــام األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة، الــذي يعــد مبثابــة أرضيــة ومنطلقــا جديــدا 
لتثمــن املمتلــكات اجلماعيــة، خاصــة وأن جــل النصــوص القانونيــة الســابقة الصــادرة يف هــذا الشــأن، كانــت متفرقــة ومشــتتة لتثمــن املمتلــكات اجلماعيــة، خاصــة وأن جــل النصــوص القانونيــة الســابقة الصــادرة يف هــذا الشــأن، كانــت متفرقــة ومشــتتة 
، وتعــود لســنوات خلــت وجتاوزهــا الزمــن , فمــن الضــروري التأكيــد علــى أن  املمتلــكات اجلماعيــة هــي القاعــدة األساســية ، وتعــود لســنوات خلــت وجتاوزهــا الزمــن , فمــن الضــروري التأكيــد علــى أن  املمتلــكات اجلماعيــة هــي القاعــدة األساســية 

لوضــع أي تصــور تنمــوي واســتثماري يــروم النهــوض ابجلماعــة. لوضــع أي تصــور تنمــوي واســتثماري يــروم النهــوض ابجلماعــة. 

وإمجــاال ميكــن القــول، أن جمــال االســتثمار يف عالقتــه ابملمتلــكات اجلماعيــة يرتبــط ابلرصيــد العقــاري للجماعــة وإمجــاال ميكــن القــول، أن جمــال االســتثمار يف عالقتــه ابملمتلــكات اجلماعيــة يرتبــط ابلرصيــد العقــاري للجماعــة 
ويعتمــد علــى اخلــربة القانونيــة والتقنيــة وعــدد مــن الشــركاء وأمــالك الدولــة واخلزينــة وجمموعــة مــن املمارســن كاحملامــن ويعتمــد علــى اخلــربة القانونيــة والتقنيــة وعــدد مــن الشــركاء وأمــالك الدولــة واخلزينــة وجمموعــة مــن املمارســن كاحملامــن 
والطبوغرافيــن واملوثقــن ، علــى اعتبــار أن اجلماعــة يف تدبرهــا هلاتــه املمتلــكات ال تتمتــع ابلســلطة واليــد املطلقــة بــل ترتبــط  والطبوغرافيــن واملوثقــن ، علــى اعتبــار أن اجلماعــة يف تدبرهــا هلاتــه املمتلــكات ال تتمتــع ابلســلطة واليــد املطلقــة بــل ترتبــط  
بعــدد مــن القيــود القانونيــة والتقنيــة. وحنــن إذ نعقــد هــذا اللقــاء اليــوم، فإننــا نتوخــى أن جنعلــه أرضيــة خصبــة ملناقشــة كل بعــدد مــن القيــود القانونيــة والتقنيــة. وحنــن إذ نعقــد هــذا اللقــاء اليــوم، فإننــا نتوخــى أن جنعلــه أرضيــة خصبــة ملناقشــة كل 
اجلوانــب املتعلقــة مبمتلــكات اجلماعــة مــن جهــة، ولبســط الصــورة العامــة هلاتــه املمتلــكات يف عالقتهــا ابلرصيــد العقــاري اجلوانــب املتعلقــة مبمتلــكات اجلماعــة مــن جهــة، ولبســط الصــورة العامــة هلاتــه املمتلــكات يف عالقتهــا ابلرصيــد العقــاري 

ــة.  ــة. للجماعــة، مــن جهــة اثني للجماعــة، مــن جهــة اثني
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وإلعطــاء شــروحات كافيــة يف هــذا الشــأن أعطــي الكلمــة للســيد العــريب بــن الشــيخ بصفتــه إطــارا عاليــا ابحملافظــة وإلعطــاء شــروحات كافيــة يف هــذا الشــأن أعطــي الكلمــة للســيد العــريب بــن الشــيخ بصفتــه إطــارا عاليــا ابحملافظــة 
العقاريــة أكــدال الــرايض وابحثــا متخصصــا يف املهــن القانونيــة والقضائيــة يف مداخلــة حتــت عنــوان: »إســراتيجية تثمــن وتدبــر العقاريــة أكــدال الــرايض وابحثــا متخصصــا يف املهــن القانونيــة والقضائيــة يف مداخلــة حتــت عنــوان: »إســراتيجية تثمــن وتدبــر 

الرصيــد العقــاري للمجلــس اجلماعــي لســنوات الرصيــد العقــاري للمجلــس اجلماعــي لســنوات 0.7./..0.7.0./..0. ». وقــد جــاء يف كلمتــه مــا يلــي: ». وقــد جــاء يف كلمتــه مــا يلــي:

بدايــة وقبــل التطــرق إىل هــذا املوضــوع ، البــد مــن اإلشــادة ابجملهــودات الــي يبذهلــا أطــر وموظفــي مصلحــة املمتلــكات بدايــة وقبــل التطــرق إىل هــذا املوضــوع ، البــد مــن اإلشــادة ابجملهــودات الــي يبذهلــا أطــر وموظفــي مصلحــة املمتلــكات 
اجلماعيــة ابملدينــة، يتقدمهــم الســيد عبــد الكــرمي احلصايــي و الســيد عــرب العزيــز الصباحــي و الســيدة رشــيدة لطفــي وابقــي أطــر اجلماعيــة ابملدينــة، يتقدمهــم الســيد عبــد الكــرمي احلصايــي و الســيد عــرب العزيــز الصباحــي و الســيدة رشــيدة لطفــي وابقــي أطــر 
وكفــاءات اجلماعــة الــي تزخــر هبــا املصلحــة املكلفــة ابملمتلــكات. الســيما و أنــي اشــتغلت معهــم وإىل جانبهــم حلــل العديــد وكفــاءات اجلماعــة الــي تزخــر هبــا املصلحــة املكلفــة ابملمتلــكات. الســيما و أنــي اشــتغلت معهــم وإىل جانبهــم حلــل العديــد 

مــن القضــااي العالقــة علــى مســتوى احملافظــة العقاريــة بســال اجلديــدة. مــن القضــااي العالقــة علــى مســتوى احملافظــة العقاريــة بســال اجلديــدة. 

أمــا فيمــا خيــص موضــوع تدبــر ومحايــة وتثمــن األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة، فهــو موضــوع جديــد و اســم أمــا فيمــا خيــص موضــوع تدبــر ومحايــة وتثمــن األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة، فهــو موضــوع جديــد و اســم 
األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة يف حــد ذاتــه يعــد مفهومــا جديــدا، ملــاذا؟ ألن العقــار قبــل صــدور القانــون )األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة يف حــد ذاتــه يعــد مفهومــا جديــدا، ملــاذا؟ ألن العقــار قبــل صــدور القانــون )..0./7..0./7( ( 
كان يعتــرب خاصــا ابلقانــون املتعلــق أبمــالك الدولــة، والقانــون )كان يعتــرب خاصــا ابلقانــون املتعلــق أبمــالك الدولــة، والقانــون )5454( املتعلــق ابمللــك القــروي وهــي مبــادئ خاصــة ابمللــك ( املتعلــق ابمللــك القــروي وهــي مبــادئ خاصــة ابمللــك 
العــام أو اخلــاص للدولــة ويتــم تنفيذهــا ابمللــك اجلماعــي أمــا اليــوم فقــد صــدر قانــون)العــام أو اخلــاص للدولــة ويتــم تنفيذهــا ابمللــك اجلماعــي أمــا اليــوم فقــد صــدر قانــون)9/57.9/57.( ويقصــد ابألمــالك العقاريــة ( ويقصــد ابألمــالك العقاريــة 
للجماعــات الرابيــة ، تلــك العقــارات الــي متتلكهــا اجلماعــات الرابيــة وهــي: اجلهــات و العمــاالت واألقاليــم واجلماعــات، للجماعــات الرابيــة ، تلــك العقــارات الــي متتلكهــا اجلماعــات الرابيــة وهــي: اجلهــات و العمــاالت واألقاليــم واجلماعــات، 
ملكيــة قانونيــة اتمــة ســواء كملــك عــام خمصــص الســتعمال العمــوم أو لتســير املرافــق العموميــة للجماعــات الرابيــة أو كملــك ملكيــة قانونيــة اتمــة ســواء كملــك عــام خمصــص الســتعمال العمــوم أو لتســير املرافــق العموميــة للجماعــات الرابيــة أو كملــك 

خــاص هبــا .خــاص هبــا .

ــة للجماعــات الرابيــة حبصانــة ومحايــة خاصــة وأســند مهمــة إدارة شــؤوهنا اإلداريــة  ــة للجماعــات الرابيــة حبصانــة ومحايــة خاصــة وأســند مهمــة إدارة شــؤوهنا اإلداريــة  وخــص املشــرع األمــالك العقاري  وخــص املشــرع األمــالك العقاري
ومحايتهــا لرئيــس اجلهــة مــى تعلــق األمــر أبمــالك اجلهــات ، املــادة )ومحايتهــا لرئيــس اجلهــة مــى تعلــق األمــر أبمــالك اجلهــات ، املــادة )1010( مــن القانــون التنظيمــي رقم)( مــن القانــون التنظيمــي رقم)4.....4.....(املتعلــق (املتعلــق 
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ابجلهــات ولرئيــس جملــس العمالــة أو اإلقليــم فيمــا خيــص أمــالك العمــاالت واألقاليــم املــادة )ابجلهــات ولرئيــس جملــس العمالــة أو اإلقليــم فيمــا خيــص أمــالك العمــاالت واألقاليــم املــادة )9595( مــن القانــون التنظيمــي ( مــن القانــون التنظيمــي 
رقــم )رقــم )4.....4.....( املتعلــق ابلعمــاالت واألقاليــم ، ولرئيــس اجلماعــة ابلنســبة ألمــالك هــذه األخــرة املــادة)( املتعلــق ابلعمــاالت واألقاليــم ، ولرئيــس اجلماعــة ابلنســبة ألمــالك هــذه األخــرة املــادة)9494( مــن القانــون ( مــن القانــون 

التنظيمــي رقــم )التنظيمــي رقــم )4..3..4..3..( املتعلــق ابجلماعــات.( املتعلــق ابجلماعــات.

وتنزيال ملقتضيات القوانن التنظيمية للجماعات الرابية والسيما املادة )وتنزيال ملقتضيات القوانن التنظيمية للجماعات الرابية والسيما املادة )222222( من القانون التنظيمي )( من القانون التنظيمي )4.....4.....( ( 
ــون التنظيمــي رقــم )4.....4.....( املتعلــق ابلعمــاالت واألقاليــم واملــادة )( املتعلــق ابلعمــاالت واألقاليــم واملــادة )209209( (  ــون التنظيمــي رقــم )( مــن القان املتعلــق ابجلهــات واملــادة )املتعلــق ابجلهــات واملــادة )200200( مــن القان
مــن القانــون التنظيمــي )مــن القانــون التنظيمــي )4..3..4..3..( املتعلــق ابجلماعــات فقــد صــدر ابجلريــدة الرمسيــة عــدد)( املتعلــق ابجلماعــات فقــد صــدر ابجلريــدة الرمسيــة عــدد)006	006	( بتاريــخ ( بتاريــخ 1111 ذي احلجــة  ذي احلجــة 
الصــادر يف 33ذي احلجــة ذي احلجــة 14421442 املوافــق ل ) املوافــق ل )1414يوليــو يوليــو  الصــادر يف (  الشــريف رقــم )11.......74...74(  الظهــر  الشــريف رقــم )  الظهــر  يوليــو 20212021  يوليــو    14421442
20212021(بتنفيــذ القانــون رقــم )(بتنفيــذ القانــون رقــم )9..957..57( املتعلــق بنظــام األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ( املتعلــق بنظــام األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ 
ابتــداء مــن نشــر ابســتثناء املقتضيــات منــه الــي تســتوجب صــدور نصــوص تطبيقيــة ونســخ جمموعــة مــن النصــوص القانونيــة ابتــداء مــن نشــر ابســتثناء املقتضيــات منــه الــي تســتوجب صــدور نصــوص تطبيقيــة ونســخ جمموعــة مــن النصــوص القانونيــة 

املنظمــة ملوضوعــه.املنظمــة ملوضوعــه.

  وقــد ســن القانــون رقــم )  وقــد ســن القانــون رقــم )9..957..57( املتعلــق ابألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة نظــام قانــون جديــد لتدبــر األمــالك ( املتعلــق ابألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة نظــام قانــون جديــد لتدبــر األمــالك 
العامــة للجماعــات الرابيــة عــوض إعمــال املقتضيــات املنظمــة للمرفــق العمومــي للدولــة وإن قواعــد احلمايــة الــي متيــز بصفــة العامــة للجماعــات الرابيــة عــوض إعمــال املقتضيــات املنظمــة للمرفــق العمومــي للدولــة وإن قواعــد احلمايــة الــي متيــز بصفــة 
خاصــة نظــام امللكــي العامــة حيــث ال جيــوز تفويتــه أو امتالكــه ابلتقــادم أو احلجــز عليــه أو نــزع ملكيتــه كمــا ال ميكــن أن خاصــة نظــام امللكــي العامــة حيــث ال جيــوز تفويتــه أو امتالكــه ابلتقــادم أو احلجــز عليــه أو نــزع ملكيتــه كمــا ال ميكــن أن 
ترتــب عليــه حقــوق عينيــة عقاريــة أو ايــة حقــوق أخــرى مبــا فيهــا احلــق يف األصــل التجــاري ، كمــا بســط إجــراءات مت ترتيبهــا ترتــب عليــه حقــوق عينيــة عقاريــة أو ايــة حقــوق أخــرى مبــا فيهــا احلــق يف األصــل التجــاري ، كمــا بســط إجــراءات مت ترتيبهــا 
ضمــن األمــالك العامــة واالســتخراج منهــا حيــث أضحــى   التأشــر علــى املقــررات املتعلقــة هبــا مــن اختصــاص حســب احلالــة ضمــن األمــالك العامــة واالســتخراج منهــا حيــث أضحــى   التأشــر علــى املقــررات املتعلقــة هبــا مــن اختصــاص حســب احلالــة 
وانســجاما مــع روح ميثــاق الــال متركــز اإلداري وايل اجلهــة أو عامــل العمالــة أو اإلقليــم بعــد أن كانــت هــذه املصادقــة علــى وانســجاما مــع روح ميثــاق الــال متركــز اإلداري وايل اجلهــة أو عامــل العمالــة أو اإلقليــم بعــد أن كانــت هــذه املصادقــة علــى 
العمليتــن املذكورتــن تتــم مبرســوم أن يفــوض فيمــا بعــد هــذا االختصــاص إىل وزيــر الداخليــة . كمــا نــص علــى مســطرة خاصــة  العمليتــن املذكورتــن تتــم مبرســوم أن يفــوض فيمــا بعــد هــذا االختصــاص إىل وزيــر الداخليــة . كمــا نــص علــى مســطرة خاصــة  
لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة الــي تتــم بقــرار لرئيــس جملــس اجلماعــة الرابيــة عــوض مرســوم كمــا كان معمــوال بــه لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة الــي تتــم بقــرار لرئيــس جملــس اجلماعــة الرابيــة عــوض مرســوم كمــا كان معمــوال بــه 
ســابقا مــع التنصيــص علــى مســطرة مبســطة لتحفيظهــا، كمــا أن اســتغالل امللــك العمومــي لــه وبــدون إقامــة بنــاء. و الــذي ســابقا مــع التنصيــص علــى مســطرة مبســطة لتحفيظهــا، كمــا أن اســتغالل امللــك العمومــي لــه وبــدون إقامــة بنــاء. و الــذي 
يكــون مبوجــب قــرار مــن رئيــس اجمللــس بعــد مــداوالت اجمللــس ولتنميــة منتــوج امللــك العمومــي للجماعــات الرابيــة أقــر مبــدأ يكــون مبوجــب قــرار مــن رئيــس اجمللــس بعــد مــداوالت اجمللــس ولتنميــة منتــوج امللــك العمومــي للجماعــات الرابيــة أقــر مبــدأ 
املنافســة عنــد اســتغالله عــن طريــق االحتــالل املؤقــت للملــك العــام إبقامــة بنــاء ألغــراض جتاريــة وصناعيــة أو مهنيــة مــع ضبــط املنافســة عنــد اســتغالله عــن طريــق االحتــالل املؤقــت للملــك العــام إبقامــة بنــاء ألغــراض جتاريــة وصناعيــة أو مهنيــة مــع ضبــط 
وحتديــد الرخيــص ابلراضــي يف احلــاالت الــي تقتضيهــا املنفعــة العامــة وســر املرافــق العموميــة مت إقــرار مبــدأ تطبيــق مقتضيــات وحتديــد الرخيــص ابلراضــي يف احلــاالت الــي تقتضيهــا املنفعــة العامــة وســر املرافــق العموميــة مت إقــرار مبــدأ تطبيــق مقتضيــات 
عقــد التدبــر املفــوض علــى االحتــالل املؤقــت للملــك العــام اجلماعــي الــالزم إلجنــاز الغــرض مــن التدبــر املفــوض ملرفــق عــام عقــد التدبــر املفــوض علــى االحتــالل املؤقــت للملــك العــام اجلماعــي الــالزم إلجنــاز الغــرض مــن التدبــر املفــوض ملرفــق عــام 
أو منشــأة عامــة ولتشــجيع إقامــة اســتثمارات مهمــة فــوق امللــك العــام للجماعــات الرابيــة مرتبــط مبرفــق عــام هلــذه األخــرة أو منشــأة عامــة ولتشــجيع إقامــة اســتثمارات مهمــة فــوق امللــك العــام للجماعــات الرابيــة مرتبــط مبرفــق عــام هلــذه األخــرة 
أو مــن أجــل النفــع العــام يدخــل يف نطــاق اختصاصهــا علــى رفــع مــدة االســتغالل االســتثنائية مــن )أو مــن أجــل النفــع العــام يدخــل يف نطــاق اختصاصهــا علــى رفــع مــدة االســتغالل االســتثنائية مــن )1010( ســنوات علــى أن ال ( ســنوات علــى أن ال 
تفــوق )تفــوق )4040( ســنة مــع منــح ضمــاانت للمســتفيدين مــن رخصــة االســتغالل يف حالــة ســحبها للمنفعــة العامــة وذلــك إبلزاميــة ( ســنة مــع منــح ضمــاانت للمســتفيدين مــن رخصــة االســتغالل يف حالــة ســحبها للمنفعــة العامــة وذلــك إبلزاميــة 
تعليــل قــرار الســحب واحلــق يف التعويــض عــن الضــرر ، كمــا خــص األمــالك اخلاصــة للجماعــات الرابيــة  مبســطرة موحــدة تعليــل قــرار الســحب واحلــق يف التعويــض عــن الضــرر ، كمــا خــص األمــالك اخلاصــة للجماعــات الرابيــة  مبســطرة موحــدة 
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ابلنســبة للمزايــدة العموميــة ســواء ابلنســبة لعمليــة التفويــت أو الكــراء تتــالءم وطبيعــة هــذه األمــالك مــع ضــرورة املوافقــة ابلنســبة للمزايــدة العموميــة ســواء ابلنســبة لعمليــة التفويــت أو الكــراء تتــالءم وطبيعــة هــذه األمــالك مــع ضــرورة املوافقــة 
القبليــة جمللــس اجلماعــة الرابيــة املعنيــة علــى دفــر التحمــالت واألمثنــة االفتتاحيــة املقرحــة مــن طــرف اللجنــة اإلداريــة للتقييــم القبليــة جمللــس اجلماعــة الرابيــة املعنيــة علــى دفــر التحمــالت واألمثنــة االفتتاحيــة املقرحــة مــن طــرف اللجنــة اإلداريــة للتقييــم 
قبــل إجــراء املزايــدة العموميــة مــع حتديــد احلــاالت االســتثنائية الــي ميكــن فيهــا للجماعــة الرابيــة اللجــوء إىل التعاقــد ابلراضــي قبــل إجــراء املزايــدة العموميــة مــع حتديــد احلــاالت االســتثنائية الــي ميكــن فيهــا للجماعــة الرابيــة اللجــوء إىل التعاقــد ابلراضــي 
عندمــا تقتضــي املنفعــة العامــة ذلــك, كمــا حــدد شــروط عمليــات وضــع تلــك األمــالك رهــن إشــارة األشــخاص املعنويــة العامــة عندمــا تقتضــي املنفعــة العامــة ذلــك, كمــا حــدد شــروط عمليــات وضــع تلــك األمــالك رهــن إشــارة األشــخاص املعنويــة العامــة 
ابجملــان وملــدة حمــددة وكــذا مســألة اســرجاعها بعــد انتفــاء الغــرض الــذي خصصــت لــه . كمــا أقــر العديــد مــن اإلعفــاءات علــى ابجملــان وملــدة حمــددة وكــذا مســألة اســرجاعها بعــد انتفــاء الغــرض الــذي خصصــت لــه . كمــا أقــر العديــد مــن اإلعفــاءات علــى 
العمليــات العقاريــة الــي تطــال تلــك األمــالك أمههــا اإلعفــاء مــن أداء وجيبــات احملافظــة العقاريــة لفائــدة اجلماعــات الرابيــة العمليــات العقاريــة الــي تطــال تلــك األمــالك أمههــا اإلعفــاء مــن أداء وجيبــات احملافظــة العقاريــة لفائــدة اجلماعــات الرابيــة 

فيمــا خيــص العمليــات التاليــة: فيمــا خيــص العمليــات التاليــة: 

التقييــد ابلرســوم العقاريــة لنقــل ملكيــة العقــارات العامــة واخلاصــة علــى إثــر تقســيم أو ضــم التقييــد ابلرســوم العقاريــة لنقــل ملكيــة العقــارات العامــة واخلاصــة علــى إثــر تقســيم أو ضــم 	 	 
للجماعــات الرابيــة .للجماعــات الرابيــة .

إدراج مطالب التحفيظ املتعلقة أبمالك اجلماعات الرابية والي يتعن إرفاقها مبلف تقي.إدراج مطالب التحفيظ املتعلقة أبمالك اجلماعات الرابية والي يتعن إرفاقها مبلف تقي.	 	 
اإليداعات أو التقييدات املتعلقة ابألمالك العامة للجماعات الرابية.اإليداعات أو التقييدات املتعلقة ابألمالك العامة للجماعات الرابية.	 	 
االيداعــات أو التقييــدات املتعلقــة بعقــود االقتنــاء بعــوض أو بــدون عــوض لفائــدة اجلماعــات االيداعــات أو التقييــدات املتعلقــة بعقــود االقتنــاء بعــوض أو بــدون عــوض لفائــدة اجلماعــات 	 	 

الرابيــة امللــك اخلــاص املربمــة قبــل )الرابيــة امللــك اخلــاص املربمــة قبــل ).3....0.5..3....0.5.(.(.
   إن اإلصــالح التشــريعي أعــاله وحــده غــر كاف لتحســن مردوديــة األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة    إن اإلصــالح التشــريعي أعــاله وحــده غــر كاف لتحســن مردوديــة األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة 
ألن اإلشــكال ليــس يف القانــون بــل يف تطبيــق ذلــك القانــون علــى أرض الواقــع : إذ رصــدت تقاريــر اجمللــس األعلــى ألن اإلشــكال ليــس يف القانــون بــل يف تطبيــق ذلــك القانــون علــى أرض الواقــع : إذ رصــدت تقاريــر اجمللــس األعلــى 
للحســاابت أهــم اإلكراهــات املعيقــة الضطــالع األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة بدورهــا األساســي يف التنميــة للحســاابت أهــم اإلكراهــات املعيقــة الضطــالع األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة بدورهــا األساســي يف التنميــة 

ميكــن تلخيصهــا كالتــايل:ميكــن تلخيصهــا كالتــايل:
حمدوديــة اجملهــود اجلماعــي يف جمــال حتفيظهــا وتصفيــة وضعيتهــا القانونيــة بســبب عــدم التوفــر حمدوديــة اجملهــود اجلماعــي يف جمــال حتفيظهــا وتصفيــة وضعيتهــا القانونيــة بســبب عــدم التوفــر 	 	 

علــى االعتمــادات املاليــة الالزمــة وعــدم وضعهــا ملخطــط يقضــي بتحفيــظ مجيعهــا .علــى االعتمــادات املاليــة الالزمــة وعــدم وضعهــا ملخطــط يقضــي بتحفيــظ مجيعهــا .
تلــك 	 	  خبــالف  للســكى  املخصصــة  البنــاايت  خيــص  فيمــا  املمتلــكات  ســجل  حتيــن  تلــك عــدم  خبــالف  للســكى  املخصصــة  البنــاايت  خيــص  فيمــا  املمتلــكات  ســجل  حتيــن  عــدم 

املخصصــة ملزاولــة نشــاط جتــاري كمــا أن نســبة كبــرة مــن األمــالك املضمنــة يف ســجل املمتلــكات ليســت املخصصــة ملزاولــة نشــاط جتــاري كمــا أن نســبة كبــرة مــن األمــالك املضمنــة يف ســجل املمتلــكات ليســت 
مــن مشــموالت األمــالك العقاريــة العامــة واخلاصــة للجماعــات الرابيــة إذ أن أغلبهــا يدخــل ضمــن مــن مشــموالت األمــالك العقاريــة العامــة واخلاصــة للجماعــات الرابيــة إذ أن أغلبهــا يدخــل ضمــن 
ممتلــكات الدولــة . أضــف إىل ذلــك أن بعضهــا مقيــد يف اســم تلــك اجلماعــات الرابيــة دون توفــر هــذه ممتلــكات الدولــة . أضــف إىل ذلــك أن بعضهــا مقيــد يف اســم تلــك اجلماعــات الرابيــة دون توفــر هــذه 
األخــرة علــى ســند ملكيتهــا فضــال عــن غيــاب املعلومــات التقنيــة واملاديــة للكثــر منهــا ، كمــا أن بعــض األخــرة علــى ســند ملكيتهــا فضــال عــن غيــاب املعلومــات التقنيــة واملاديــة للكثــر منهــا ، كمــا أن بعــض 

بطائــق ســجل احملتــوايت تشــر إىل محايــة األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة وتثمينهــا . بطائــق ســجل احملتــوايت تشــر إىل محايــة األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة وتثمينهــا . 
فمــا هــي الســبل لتغيــر الواقــع أعــاله الــذي كشــفت عنــه تقاريــر اجملالــس اجلهويــة للحســاابت واجمللــس فمــا هــي الســبل لتغيــر الواقــع أعــاله الــذي كشــفت عنــه تقاريــر اجملالــس اجلهويــة للحســاابت واجمللــس 

األعلــى للحســاابت واملديريــة العامــة للجماعــات الربيــة واملفتشــية العامــة لــوزارة الداخليــة؟.األعلــى للحســاابت واملديريــة العامــة للجماعــات الربيــة واملفتشــية العامــة لــوزارة الداخليــة؟.
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  إن ضــرورة توفــر اجلماعــات الرابيــة علــى إدارة انجحــة وأطــر ذات كفــاءة يبقــى ال حميــد عنــه حــى تكــون   إن ضــرورة توفــر اجلماعــات الرابيــة علــى إدارة انجحــة وأطــر ذات كفــاءة يبقــى ال حميــد عنــه حــى تكــون 
قــادرة علــى جماهبــة مجيــع االشــكاالت املتعلقــة بتدبــر أمالكهــا العقاريــة ســواء تعلــق األمــر يف جمــال وضــع الربامــج قــادرة علــى جماهبــة مجيــع االشــكاالت املتعلقــة بتدبــر أمالكهــا العقاريــة ســواء تعلــق األمــر يف جمــال وضــع الربامــج 
يف حتفيظهــا أو حتديدهــا أو اســتغالهلا أو حتيــن معطياهتــا أو مراقبــة وعائهــا والدفــاع عليــه مــن قبــل كل حمتــل بــدون يف حتفيظهــا أو حتديدهــا أو اســتغالهلا أو حتيــن معطياهتــا أو مراقبــة وعائهــا والدفــاع عليــه مــن قبــل كل حمتــل بــدون 
ســند وذلــك ابعتمــاد املنهــج التواتــري حلــل املشــاكل أعــاله وهــي مقاربــة جديــدة إلجنــاز اإلصالحــات مــن أجــل ســند وذلــك ابعتمــاد املنهــج التواتــري حلــل املشــاكل أعــاله وهــي مقاربــة جديــدة إلجنــاز اإلصالحــات مــن أجــل 
إدارة التغيــر بتحديــد املشــاكل احلقيقيــة املــراد حلهــا وترتيبهــا والبحــث هلــا عــن حلــول حمليــة مرتكــزة علــى املمارســة إدارة التغيــر بتحديــد املشــاكل احلقيقيــة املــراد حلهــا وترتيبهــا والبحــث هلــا عــن حلــول حمليــة مرتكــزة علــى املمارســة 
بــدل نقــل حلــول جاهــزة مســبقا مــع إشــراك ممثلــن عــن مجيــع القطاعــات واملنظمــات واملؤسســات  بــدل نقــل حلــول جاهــزة مســبقا مــع إشــراك ممثلــن عــن مجيــع القطاعــات واملنظمــات واملؤسســات الفضلــى  الفضلــى 

املتخصصــة يف اجملــال العقــاري وهــي أمــور لــن تتأتــى إال مبحــور اســراتيجي يضــع نصــب عينيــه:املتخصصــة يف اجملــال العقــاري وهــي أمــور لــن تتأتــى إال مبحــور اســراتيجي يضــع نصــب عينيــه:
أوال: تعزيــز رأمساهلــا البشــري بكفــاءات متخصصــة يف اجملــال العقــاري قــادرة علــى فهــم النــص القانــوين أوال: تعزيــز رأمساهلــا البشــري بكفــاءات متخصصــة يف اجملــال العقــاري قــادرة علــى فهــم النــص القانــوين 
وتنزيلــه علــى أرض الواقــع والكشــف عــن مكامــن الضعــف فيــه واقــراح احللــول البديلــة إلصالحــه وتزويــده بوســائل وتنزيلــه علــى أرض الواقــع والكشــف عــن مكامــن الضعــف فيــه واقــراح احللــول البديلــة إلصالحــه وتزويــده بوســائل 
العمــل الكفيلــة للقيــام مبهامهــا مــن حواســب وســيارات متكنهــا مــن تغطيــة مجيــع االختصــاص الــرايب للجماعــة العمــل الكفيلــة للقيــام مبهامهــا مــن حواســب وســيارات متكنهــا مــن تغطيــة مجيــع االختصــاص الــرايب للجماعــة 
الرابيــة واحلــرص علــى تكوينــه املســتمر وتدريبــه وذلــك بعقــد شــراكة مــع املتخصصــة يف اجملــال الوكالــة الوطنيــة الرابيــة واحلــرص علــى تكوينــه املســتمر وتدريبــه وذلــك بعقــد شــراكة مــع املتخصصــة يف اجملــال الوكالــة الوطنيــة 

للمحافظــة العقاريــة واملســح العقــاري واخلرائطيــة.للمحافظــة العقاريــة واملســح العقــاري واخلرائطيــة.
اثنيــا: علــى ســلطة الوصايــة مراجعــة منشــور التنظيــم اهليكلــي لــإلدارة اجلماعيــة فيمــا خيــص الشــق املتعلــق اثنيــا: علــى ســلطة الوصايــة مراجعــة منشــور التنظيــم اهليكلــي لــإلدارة اجلماعيــة فيمــا خيــص الشــق املتعلــق 
بتدبــر أمالكهــا كأن يكــون وفقــا للفرعــن الكبريــن لنظــام التحفيــظ العقــاري اباليت قســم األمــالك العقاريــة للجماعــة بتدبــر أمالكهــا كأن يكــون وفقــا للفرعــن الكبريــن لنظــام التحفيــظ العقــاري اباليت قســم األمــالك العقاريــة للجماعــة 
الرابيــة الــي هــي يف طــور التحفيــظ وقســم األمــالك العقاريــة للجماعــة الرابيــة احملفظــة وليتفــرع القســمن إىل الرابيــة الــي هــي يف طــور التحفيــظ وقســم األمــالك العقاريــة للجماعــة الرابيــة احملفظــة وليتفــرع القســمن إىل 
مصلحــة األمــالك العقاريــة العامــة للجماعــة الرابيــة ومصلحــة األمــالك العقاريــة اخلاصــة للجماعــة  الرابيــة لتتفــرع مصلحــة األمــالك العقاريــة العامــة للجماعــة الرابيــة ومصلحــة األمــالك العقاريــة اخلاصــة للجماعــة  الرابيــة لتتفــرع 

كل مصلحــة منهــا إىل املكاتــب التاليــة:كل مصلحــة منهــا إىل املكاتــب التاليــة:
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مكتب اإلجراءات والتتبع واملراقبة مكتب اإلجراءات والتتبع واملراقبة 	 	 
مكتب سجل احملتوايت مكتب سجل احملتوايت 	 	 
مكتب الشرطة اإلداريةمكتب الشرطة اإلدارية	 	 
مكتب التنسيق والتشاور.مكتب التنسيق والتشاور.	 	 

علــى أن يراعــى يف القانــون يف القانــون التنظيمــي لســجل احملتــوايت ســواء ذلــك اخلــاص ابألمــالك العقاريــة علــى أن يراعــى يف القانــون يف القانــون التنظيمــي لســجل احملتــوايت ســواء ذلــك اخلــاص ابألمــالك العقاريــة 
العامــة للجماعــات الرابيــة أو أمالكهــا العامــة االيت التمييــز بــن تلــك اخلاصــة ابلوضعيــة القانونيــة واهلندســية العامــة للجماعــات الرابيــة أو أمالكهــا العامــة االيت التمييــز بــن تلــك اخلاصــة ابلوضعيــة القانونيــة واهلندســية 
لألمــالك املذكــورة مــع تلــك اخلاصــة ليتضمــن الصنــف األول يف شــقيه ، املتعلــق ابلعقــار يف طــور التحفيــظ أو لألمــالك املذكــورة مــع تلــك اخلاصــة ليتضمــن الصنــف األول يف شــقيه ، املتعلــق ابلعقــار يف طــور التحفيــظ أو 
العقــار احملفــظ ســوى الشــهادة العقاريــة والتصميــم اهلندســي بينمــا تلــك اخلاصــة ابحملاســبة بيــاانت نــوع التصــرف وهــو العقــار احملفــظ ســوى الشــهادة العقاريــة والتصميــم اهلندســي بينمــا تلــك اخلاصــة ابحملاســبة بيــاانت نــوع التصــرف وهــو 

املســتفيد مــن التصــرف وأمــده ومقابلــه املــادي.املســتفيد مــن التصــرف وأمــده ومقابلــه املــادي.
اثلثــا: توظيــف الــذكاء القانــوين كاعتمــاد منــوذج موحــد حملضــر التســليم املؤقــت ألشــغال التجزئــة العقاريــة أو اثلثــا: توظيــف الــذكاء القانــوين كاعتمــاد منــوذج موحــد حملضــر التســليم املؤقــت ألشــغال التجزئــة العقاريــة أو 
اجملموعــة الســكنية طلــب رئيــس اجلماعــة اخلــاص بتقييــد عمليــة اإلحلــاق ابمللكيــة العامــة للجماعــة الرابيــة للطــرق اجملموعــة الســكنية طلــب رئيــس اجلماعــة اخلــاص بتقييــد عمليــة اإلحلــاق ابمللكيــة العامــة للجماعــة الرابيــة للطــرق 

والشــبكات ، املــاء واجملــاري والكهــرابء.والشــبكات ، املــاء واجملــاري والكهــرابء.
رابعــا: علــى ربــط املســؤولية ابحملاســبة بشــأهنا لعــدم اإلفــالت مــن العقــاب وأن التعويــض عــن الضــرر بســبب رابعــا: علــى ربــط املســؤولية ابحملاســبة بشــأهنا لعــدم اإلفــالت مــن العقــاب وأن التعويــض عــن الضــرر بســبب 
التدليــس أو اخلطــأ الفــادح يف فقــد الثمــار املدنيــة لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة يــؤدى مــن  طــرف املســؤول التدليــس أو اخلطــأ الفــادح يف فقــد الثمــار املدنيــة لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة يــؤدى مــن  طــرف املســؤول 
عــن اخلطــأ فضــال  عــن املتابعــة اجلنائيــة عــن الفعــل العمــدي لإلضــرار ابلذمــة املاليــة للشــخصية االعتباريــة لتلــك عــن اخلطــأ فضــال  عــن املتابعــة اجلنائيــة عــن الفعــل العمــدي لإلضــرار ابلذمــة املاليــة للشــخصية االعتباريــة لتلــك 

اجلماعــات الرابيــة كاملتابعــة جبرميــة النصــب واالحتيــال.اجلماعــات الرابيــة كاملتابعــة جبرميــة النصــب واالحتيــال.
خامســا: حصــر مــدة زمنيــة ال تفــوق أمــد مخــس ســنوات لتصبــح األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة خامســا: حصــر مــدة زمنيــة ال تفــوق أمــد مخــس ســنوات لتصبــح األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة 

حمفظــة .حمفظــة .
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سادســا: يف قضــااي االعتــداء املــادي الــي تســتنزف ميزانيــة اجلماعــات الرابيــة . وجــب أثنــاء ســراين سادســا: يف قضــااي االعتــداء املــادي الــي تســتنزف ميزانيــة اجلماعــات الرابيــة . وجــب أثنــاء ســراين 
املســطرة القضائيــة املطالبــة بنقــل ملكيــة تلــك العقــارات املعتــدى عليهــا دون ســلوك مســطرة القانونيــة بنــزع ملكيتهــا املســطرة القضائيــة املطالبــة بنقــل ملكيــة تلــك العقــارات املعتــدى عليهــا دون ســلوك مســطرة القانونيــة بنــزع ملكيتهــا 
وذلــك حــى ال تتفاجــأ تلــك اجلماعــات الرابيــة بدعــاوى اســتحقاقات أخــرى خاصــة ابلعقــارات غــر احملفظــة أو وذلــك حــى ال تتفاجــأ تلــك اجلماعــات الرابيــة بدعــاوى اســتحقاقات أخــرى خاصــة ابلعقــارات غــر احملفظــة أو 
تصطــدم بتأســيس رســوم عقاريــة كتلــك العقــارات فضــال عــن إهــدار مزيــد مــن الوقــت واســتصدار حكــم هنائــي أو تصطــدم بتأســيس رســوم عقاريــة كتلــك العقــارات فضــال عــن إهــدار مزيــد مــن الوقــت واســتصدار حكــم هنائــي أو 

انتهائــي مللكيــة تلــك العقــارات .. والتعويــض علــى االعتــداء املــادي عليهــا.انتهائــي مللكيــة تلــك العقــارات .. والتعويــض علــى االعتــداء املــادي عليهــا.
سابعا: وهو األهم ، ما ستجنيه اجلماعات الرابية هبيكلة التجزائت........؟سابعا: وهو األهم ، ما ستجنيه اجلماعات الرابية هبيكلة التجزائت........؟

ويف األخــر، أكــد املتدخــل علــى أن ملمتلــكات اجلماعيــة تظــل حتــت تدابــر عديــدة للجماعــات الرابيــة ويف األخــر، أكــد املتدخــل علــى أن ملمتلــكات اجلماعيــة تظــل حتــت تدابــر عديــدة للجماعــات الرابيــة 
واملرتبطــة ابملشــاكل املتعلقــة حبيــازة األراضــي أو نــزع امللكيــة. ومــى تكــون يف إطــار قانــوين ومــى تعتــرب اعتــداء واملرتبطــة ابملشــاكل املتعلقــة حبيــازة األراضــي أو نــزع امللكيــة. ومــى تكــون يف إطــار قانــوين ومــى تعتــرب اعتــداء 
مــاداي ومســألة اجملــاالت تعتــرب كخيــط انظــم يفصــل بــن أن اجلماعــة أخــذت ابحليــازة القانونيــة أو غــر القانونيــة الــي مــاداي ومســألة اجملــاالت تعتــرب كخيــط انظــم يفصــل بــن أن اجلماعــة أخــذت ابحليــازة القانونيــة أو غــر القانونيــة الــي 

تتطلــب االعتــداء املــادي وابلتــايل جتــرب اجلماعــة علــى أداء مســتحقات هــي يف غــى عنهــا.تتطلــب االعتــداء املــادي وابلتــايل جتــرب اجلماعــة علــى أداء مســتحقات هــي يف غــى عنهــا.
أمــا تغقيــب الســيد: اخلطــاب أمحــد عــن املكتــب اخلــاص للمســح الطوبوغــرايف، ونظــرا لتجربتــه مــع مصــاحل أمــا تغقيــب الســيد: اخلطــاب أمحــد عــن املكتــب اخلــاص للمســح الطوبوغــرايف، ونظــرا لتجربتــه مــع مصــاحل 
ــة واملمتلــكات،  ــه مــن خــالل املــدة الطويلــة الــي عملهــا إىل جانــب قســم املرافــق العمومي ــة واملمتلــكات، اجلماعــة، فقــد أكــد أن ــه مــن خــالل املــدة الطويلــة الــي عملهــا إىل جانــب قســم املرافــق العمومي اجلماعــة، فقــد أكــد أن
خلــص إىل إىل أن أهــم الصعــوابت الــي تعــرض اجلماعــة تتمثــل يف نقــل ملكيــة األراضــي يف إطــار مشــروع نــزع خلــص إىل إىل أن أهــم الصعــوابت الــي تعــرض اجلماعــة تتمثــل يف نقــل ملكيــة األراضــي يف إطــار مشــروع نــزع 

امللكيــة.امللكيــة.
وأكــد أنــه قبــل أداء التعويضــات املســتحقة ألجــل نــزع امللكيــة تباشــر اجلهــة الوصيــة أو اجلهــة النازعــة وأكــد أنــه قبــل أداء التعويضــات املســتحقة ألجــل نــزع امللكيــة تباشــر اجلهــة الوصيــة أو اجلهــة النازعــة 
للملكيــة إجــراءات نقــل العقــارات يف امسهــا أو يف اســم اجلهــة الوصيــة عــن طريــق تقييــد احملضــر أو العقــد للمحافظــة للملكيــة إجــراءات نقــل العقــارات يف امسهــا أو يف اســم اجلهــة الوصيــة عــن طريــق تقييــد احملضــر أو العقــد للمحافظــة 
العقاريــة. ويتــم إجنــاز امللــف التقــي التجزيئــي للمشــروع املنــزوع ملكيتــه لــدى مصلحــة املســح العقــاري إذ يتعلــق العقاريــة. ويتــم إجنــاز امللــف التقــي التجزيئــي للمشــروع املنــزوع ملكيتــه لــدى مصلحــة املســح العقــاري إذ يتعلــق 
األمــر ابلعقــارات احملفظــة أو يف طــور التحفيــظ أو تقــدمي طلــب التحفيــظ إذا تعلــق األمــر بعقــارات غــر حمفظــة وهنــا األمــر ابلعقــارات احملفظــة أو يف طــور التحفيــظ أو تقــدمي طلــب التحفيــظ إذا تعلــق األمــر بعقــارات غــر حمفظــة وهنــا 
يكمــن اإلشــكال الــذي يتجلــى يف مــدى اســتطاعة املشــرع املغــريب ترســيخ اإلجــراءات اإلداريــة للتحفيــظ حــى يكمــن اإلشــكال الــذي يتجلــى يف مــدى اســتطاعة املشــرع املغــريب ترســيخ اإلجــراءات اإلداريــة للتحفيــظ حــى 
يتســى للجهــة النازعــة نقــل امللكيــة ابمسهــا , والتعويضــات املســتحقة هلــذه العمليــة دون اللجــوء إىل القضــاء . زد يتســى للجهــة النازعــة نقــل امللكيــة ابمسهــا , والتعويضــات املســتحقة هلــذه العمليــة دون اللجــوء إىل القضــاء . زد 
علــى ذلــك الصعــوابت الــي يواجههــا قســم ممتلــكات املرافــق العموميــة فيمــا يتعلــق بنقــل ملكيــة األراضــي املنزوعــة علــى ذلــك الصعــوابت الــي يواجههــا قســم ممتلــكات املرافــق العموميــة فيمــا يتعلــق بنقــل ملكيــة األراضــي املنزوعــة 

يف كل مــن شــارع الزربيــة وشــارع أوطــا احصــن وطريــق القنيطــرة.يف كل مــن شــارع الزربيــة وشــارع أوطــا احصــن وطريــق القنيطــرة.
ويف نفــس اإلطــار، أكــد الســيد عزيــز الصباحــي رئيــس القســم املعــي  إىل اجلوانــب املتعلقــة بتنزيــل القانــون ويف نفــس اإلطــار، أكــد الســيد عزيــز الصباحــي رئيــس القســم املعــي  إىل اجلوانــب املتعلقــة بتنزيــل القانــون 
رقــم )رقــم )9..957..57( الــي هتــم تدبــر األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة ويف إطــار مســطرة قــرارات التصفيــف الــي ( الــي هتــم تدبــر األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة ويف إطــار مســطرة قــرارات التصفيــف الــي 
نعمــل هبــا يف املمتلــكات اجلماعيــة يتبــن أن املشــكل الــذي لدينــا هــو توفــر املبالــغ املاليــة لتعويــض املالكــن نعمــل هبــا يف املمتلــكات اجلماعيــة يتبــن أن املشــكل الــذي لدينــا هــو توفــر املبالــغ املاليــة لتعويــض املالكــن 
لألراضــي الــي متــت نــزع ملكيتهــا . رغــم أن القســم يقــوم مبجهــودات كبــرة ألن املســطرة أتخــذ علــى األقــل أزيــد لألراضــي الــي متــت نــزع ملكيتهــا . رغــم أن القســم يقــوم مبجهــودات كبــرة ألن املســطرة أتخــذ علــى األقــل أزيــد 
مــن ســتة )مــن ســتة )0606( أشــهر حــى نصــل إىل مرحلــة القيــادة مث هنــاك صعوبــة يف إجيــاد ملــوارد املاليــة لتعويــض املالكــن.( أشــهر حــى نصــل إىل مرحلــة القيــادة مث هنــاك صعوبــة يف إجيــاد ملــوارد املاليــة لتعويــض املالكــن.

  ويف هــذا اإلطــار كانــت هنــاك مبــادرة مــن قبــل مجاعــة ســال حيــث طلبــت دعمــا مــن وزارة الداخليــة وأعتقــد   ويف هــذا اإلطــار كانــت هنــاك مبــادرة مــن قبــل مجاعــة ســال حيــث طلبــت دعمــا مــن وزارة الداخليــة وأعتقــد 
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أنــه خــالل الشــهور املقبلــة ســنتمكن مــن أداء هاتــه املســتحقات وحــل هــذا اإلشــكال الكبــر املتعلــق ابملــوارد أنــه خــالل الشــهور املقبلــة ســنتمكن مــن أداء هاتــه املســتحقات وحــل هــذا اإلشــكال الكبــر املتعلــق ابملــوارد 
املاليــة.املاليــة.

ويف معــرض جوابــه، أكــد الســيد بــن الشــيخ علــى أن مناقشــة هــذا املوضــوع الــذي فتحتــه اجلماعــة اليــوم ويف معــرض جوابــه، أكــد الســيد بــن الشــيخ علــى أن مناقشــة هــذا املوضــوع الــذي فتحتــه اجلماعــة اليــوم 
أييت يف إطــار اإلعــداد لربانمــج عمــل اجلماعــة خصوصــا مســألة تثمــن املمتلــكات. وابلتــايل فإننــا نعتــرب أن صــدور أييت يف إطــار اإلعــداد لربانمــج عمــل اجلماعــة خصوصــا مســألة تثمــن املمتلــكات. وابلتــايل فإننــا نعتــرب أن صــدور 
القانــون )القانــون )9..957..57( يعــد يف حــد ذاتــه مكســبا كبــرا علــى اعتبــار أن القوانــن الســابقة الــي عمــرت كثــرا مل أتيت أبي ( يعــد يف حــد ذاتــه مكســبا كبــرا علــى اعتبــار أن القوانــن الســابقة الــي عمــرت كثــرا مل أتيت أبي 
تغيــر يذكــر، ويف تقديــري فإننــا كجماعــة سنســتفيد مــن شــيئن اثنــن مهــا مــا ورد يف املادتــن )تغيــر يذكــر، ويف تقديــري فإننــا كجماعــة سنســتفيد مــن شــيئن اثنــن مهــا مــا ورد يف املادتــن )4343( و )( و )4444( مــن ( مــن 

القانــون التنظيمــي املتعلــق بتدبــر األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة. القانــون التنظيمــي املتعلــق بتدبــر األمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة. 
أوال: وممــا جــاء يف املــادة )أوال: وممــا جــاء يف املــادة )4444( تعفــى اجلماعــات الرابيــة مــن أداء وجيبــات احملافظــة علــى األمــالك العقاريــة ( تعفــى اجلماعــات الرابيــة مــن أداء وجيبــات احملافظــة علــى األمــالك العقاريــة 
، وهــذه يف حــد ذاهتــا مســألة مهمــة ، ألن هنــاك مجاعــات كــربى – كمراكــش مثــال- مل تســتطع حتفيــظ أراضيهــا ، وهــذه يف حــد ذاهتــا مســألة مهمــة ، ألن هنــاك مجاعــات كــربى – كمراكــش مثــال- مل تســتطع حتفيــظ أراضيهــا 

ألنــه ينبغــي ختصيــص ميزانيــة كــربى هلــذه الغايــة. أمــا اليــوم فقــد أصبحــت عمليــة التحفيــظ ســهلة . ألنــه ينبغــي ختصيــص ميزانيــة كــربى هلــذه الغايــة. أمــا اليــوم فقــد أصبحــت عمليــة التحفيــظ ســهلة . 
اثنيــا: فممــا جــاء يف املــادة )اثنيــا: فممــا جــاء يف املــادة )4343( أيضــا ، أنــه ميكــن للدولــة أن تفــوت جمــاان إىل اجلماعــات الرابيــة قطعــا ( أيضــا ، أنــه ميكــن للدولــة أن تفــوت جمــاان إىل اجلماعــات الرابيــة قطعــا 
أرضيــة ، علــى أن ال تتعــدى مســاحتها )أرضيــة ، علــى أن ال تتعــدى مســاحتها )25002500(مــر مربــع و أن ختصــص لبنــاء مقراهتــا . وهــذا أمــر ينبغــي التفكــر (مــر مربــع و أن ختصــص لبنــاء مقراهتــا . وهــذا أمــر ينبغــي التفكــر 
فيــه وابلتــايل فإنــي أعتــرب أن تصميــم التهيئــة املوحــد ميكنــه تطويــر وتثمــن املمتلــكات اجلماعيــة خاصــة وأنــه أعطيــت فيــه وابلتــايل فإنــي أعتــرب أن تصميــم التهيئــة املوحــد ميكنــه تطويــر وتثمــن املمتلــكات اجلماعيــة خاصــة وأنــه أعطيــت 
إمكانيــات كبــرة لتثمــن املمتلــكات وعلــى رأســها منطقــة )إمكانيــات كبــرة لتثمــن املمتلــكات وعلــى رأســها منطقــة )prpr( وهــي منطقــة املشــاريع والــي قــد تعــرف عــدة ( وهــي منطقــة املشــاريع والــي قــد تعــرف عــدة 
طوابــق مرتفعــة ومشــاريع كــربى وعلــى ســبيل املثــال الــربج املتواجــد مبدينــة ســال )طوابــق مرتفعــة ومشــاريع كــربى وعلــى ســبيل املثــال الــربج املتواجــد مبدينــة ســال )zpr3zpr3( ومــن حســن حظنــا أن ( ومــن حســن حظنــا أن 
))zpr.zpr.( )( )zpr.zpr.( )( )zpr3zpr3( تعــد مــن املمتلــكات اخلاصــة للجماعــة. وبعدمــا مت اختــاذ قــرار نقــل ســوق اجلملــة ( تعــد مــن املمتلــكات اخلاصــة للجماعــة. وبعدمــا مت اختــاذ قــرار نقــل ســوق اجلملــة 
الــذي يتواجــد يف منطقــة هــي أيضــا )الــذي يتواجــد يف منطقــة هــي أيضــا )zprzpr( وينبغــي التفكــر فيهــا وتثمينهــا عــن طريــق عقــد شــراكات خاصــة وأن ( وينبغــي التفكــر فيهــا وتثمينهــا عــن طريــق عقــد شــراكات خاصــة وأن 

القانــون يســمح ببيــع هاتــه املمتلــكات وتفويتــه إال أنــه حصرهــا يف مســألتن اثنــن :القانــون يســمح ببيــع هاتــه املمتلــكات وتفويتــه إال أنــه حصرهــا يف مســألتن اثنــن :
أوال: إذا مت البيع فيجب أن يكون على أساس اقتناء ممتلكات أخرى.أوال: إذا مت البيع فيجب أن يكون على أساس اقتناء ممتلكات أخرى.

اثنيــا: أن يتــم ختصيصهــا لالســتثمار. وليــس للتســير . وهــذه إمكانيــة أخــرى وابلتــايل فإنــي أرى أن اثنيــا: أن يتــم ختصيصهــا لالســتثمار. وليــس للتســير . وهــذه إمكانيــة أخــرى وابلتــايل فإنــي أرى أن 
االشــتغال علــى اإلمكانيــة األوىل و العمــل علــى عقــد شــراكات ســيمكن مــن إخــراج هاتــه املناطــق  واحــدة أو االشــتغال علــى اإلمكانيــة األوىل و العمــل علــى عقــد شــراكات ســيمكن مــن إخــراج هاتــه املناطــق  واحــدة أو 
اثنــن علــى األقــل خــالل هــذه الواليــة . واجلانــب الثــاين يبقــى حاضــرا أيضــا ويتعلــق ابملــادة )اثنــن علــى األقــل خــالل هــذه الواليــة . واجلانــب الثــاين يبقــى حاضــرا أيضــا ويتعلــق ابملــادة )	2	2( فاملمتلــكات ( فاملمتلــكات 
الــي مت احلصــول عليهــا عــن طريــق املــادة )الــي مت احلصــول عليهــا عــن طريــق املــادة )	3	3( مــن قانــون التعمــر . وذلــك مــن خــالل االســتثناءات و أيضــا الــي ( مــن قانــون التعمــر . وذلــك مــن خــالل االســتثناءات و أيضــا الــي 
ــه املمتلــكات وحتفيظهــا والتفكــر يف تثمينهــا. إىل جانــب هــذه  ــه املمتلــكات وحتفيظهــا والتفكــر يف تثمينهــا. إىل جانــب هــذه يتطلــب االشــتغال عليــه ألجــل احلفــاظ علــى هات يتطلــب االشــتغال عليــه ألجــل احلفــاظ علــى هات
الفــرص هنــاك هتديــدات مطروحــة أيضــا وبقــوة وعلــى رأســها املنازعــات فهــي تــكاد هتــدد اجلماعــات وتــؤدي هبــا إىل الفــرص هنــاك هتديــدات مطروحــة أيضــا وبقــوة وعلــى رأســها املنازعــات فهــي تــكاد هتــدد اجلماعــات وتــؤدي هبــا إىل 
درجــة اإلفــالس .فكمــا متــت اإلشــارة إىل ذلــك فهنــاك لوبيــات تتالعــب ابلقوانــن وتعمــل علــى هنــب اجلماعــات . درجــة اإلفــالس .فكمــا متــت اإلشــارة إىل ذلــك فهنــاك لوبيــات تتالعــب ابلقوانــن وتعمــل علــى هنــب اجلماعــات . 
ومســتقبال جيــب التفكــر يف متابعــة هــؤالء احملتالــن الذيــن يســطون علــى األراضــي اجلماعيــة مــن خــالل رفــع دعــاوى ومســتقبال جيــب التفكــر يف متابعــة هــؤالء احملتالــن الذيــن يســطون علــى األراضــي اجلماعيــة مــن خــالل رفــع دعــاوى 
قضائيــة ضدهــا وهنــاك أحــكام غريبــة صــدرت يف هــذا الشــأن ال ميكــن تصورهــا، حيــث ميكــن أن جنــد أرضــا تســاوي قضائيــة ضدهــا وهنــاك أحــكام غريبــة صــدرت يف هــذا الشــأن ال ميكــن تصورهــا، حيــث ميكــن أن جنــد أرضــا تســاوي 
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))100100( درهــم للمــر املربــع مثــال وأن احلكــم الــذي صــدر ضــد اجلماعــة يصــل )( درهــم للمــر املربــع مثــال وأن احلكــم الــذي صــدر ضــد اجلماعــة يصــل )30003000( درهــم للمــر املربــع  ( درهــم للمــر املربــع  
الشــيء الــذي يدعــو لالســتغراب حقيقــة ويعجــل بضــرورة اجيــاد حلــول انجعــة لقضــااي املنازعــات القضائيــة هاتــه. الشــيء الــذي يدعــو لالســتغراب حقيقــة ويعجــل بضــرورة اجيــاد حلــول انجعــة لقضــااي املنازعــات القضائيــة هاتــه. 

الســيد هبــاء الــن أكــدي: والــذي اعتــرب جمــال أمــالك اجلماعيــة فيــه إشــكاالت متعــددة أكربهــا: غيــاب الســيد هبــاء الــن أكــدي: والــذي اعتــرب جمــال أمــالك اجلماعيــة فيــه إشــكاالت متعــددة أكربهــا: غيــاب 
اإلطــار القانــوين املالئــم الــذي يواكــب اإلشــكاالت الــي تعــاين منهــا اجلماعــات يف تدبــر هــذا امللــف. وكنــت أمتــى اإلطــار القانــوين املالئــم الــذي يواكــب اإلشــكاالت الــي تعــاين منهــا اجلماعــات يف تدبــر هــذا امللــف. وكنــت أمتــى 
أن يتواجــد معنــا مســؤولن مــن الوكالــة احلضريــة علــى اعتبــار أن املوضــوع يرتبــط بكيفيــة تثمــن العقــارات الــي مت أن يتواجــد معنــا مســؤولن مــن الوكالــة احلضريــة علــى اعتبــار أن املوضــوع يرتبــط بكيفيــة تثمــن العقــارات الــي مت 
ذكرهــا مــن خــالل جمموعــة مــن املشــاريع احلضريــة. منهــا مــا ورد يف برانمــج عمــل اجلماعــة الســابق الــذي كان يضــم ذكرهــا مــن خــالل جمموعــة مــن املشــاريع احلضريــة. منهــا مــا ورد يف برانمــج عمــل اجلماعــة الســابق الــذي كان يضــم 
ســت مشــاريع مهيكلــة منهــا املشــاريع املتواجــدة يف تصميــم التهيئــة املوحــد فمدينــة ســال تتوفــر علــى تصميــم هتيئــة ســت مشــاريع مهيكلــة منهــا املشــاريع املتواجــدة يف تصميــم التهيئــة املوحــد فمدينــة ســال تتوفــر علــى تصميــم هتيئــة 
ــا ســأفتح  ــة. وهن ــه تثمــن العقــارات اجلماعي ــة الغــرض من ــه إضافــات نوعي ــا ســأفتح ( وب ــة. وهن ــه تثمــن العقــارات اجلماعي ــة الغــرض من ــه إضافــات نوعي موحــد الــذي صــدر ســنة )موحــد الــذي صــدر ســنة )	201	201( وب
قوســا ألشــكر أطــر و موظفــي قســم املمتلــكات واملرافــق اجلماعيــة الذيــن يشــتغلون علــى ملفــات مهمــة ، ليســت قوســا ألشــكر أطــر و موظفــي قســم املمتلــكات واملرافــق اجلماعيــة الذيــن يشــتغلون علــى ملفــات مهمــة ، ليســت 
ســهلة ويبذلــون جهــودا اســتثنائية الحــرام القانــون وال شــيء غــر القانــون يف جمــال لــه مــن احلساســيات مــا يتطلــب ســهلة ويبذلــون جهــودا اســتثنائية الحــرام القانــون وال شــيء غــر القانــون يف جمــال لــه مــن احلساســيات مــا يتطلــب 
تطبيــق القانــون واســتحضار مصلحــة املدينــة .و ابلنســبة لألســواق فعندمــا نريــد تطبيــق القانــون بشــكل حــريف تطبيــق القانــون واســتحضار مصلحــة املدينــة .و ابلنســبة لألســواق فعندمــا نريــد تطبيــق القانــون بشــكل حــريف 
جنــد إكراهــات حقيقيــة . ونتمــى أن ينظــم اجمللــس اجلماعــي مناظــرات مــن أجــل احملافظــة علــى األمــالك اخلاصــة جنــد إكراهــات حقيقيــة . ونتمــى أن ينظــم اجمللــس اجلماعــي مناظــرات مــن أجــل احملافظــة علــى األمــالك اخلاصــة 
للجماعــة. ألن اجلماعــات تعتــرب هــي احللقــة األضعــف وينبغــي أن نتعامــل بقــوة مــع هــذا امللــف وأن يســتمر للجماعــة. ألن اجلماعــات تعتــرب هــي احللقــة األضعــف وينبغــي أن نتعامــل بقــوة مــع هــذا امللــف وأن يســتمر 
اجمللــس احلــايل ابملطالبــة للحفــاظ علــى هاتــه املمتلــكات اخلاصــة وإعــادة االعتبــار هلــا ومحايتهــا, فاجلميــع يعــرف اجمللــس احلــايل ابملطالبــة للحفــاظ علــى هاتــه املمتلــكات اخلاصــة وإعــادة االعتبــار هلــا ومحايتهــا, فاجلميــع يعــرف 
مشــكل املمتلــكات اخلاصــة موضــوع األكريــة؛ حيــث يتحتــم  تفعيــل متابعــات قانونيــة يف هــذا الشــأن إلرجــاع مشــكل املمتلــكات اخلاصــة موضــوع األكريــة؛ حيــث يتحتــم  تفعيــل متابعــات قانونيــة يف هــذا الشــأن إلرجــاع 
حقــوق اجلماعــة خاصــة أن إمكانيــات اجلماعــة حمــدودة جــدا وإكراهاهتــا مــا أكثرهــا ومل يعــد مقبــوال الســماح يف حقــوق اجلماعــة خاصــة أن إمكانيــات اجلماعــة حمــدودة جــدا وإكراهاهتــا مــا أكثرهــا ومل يعــد مقبــوال الســماح يف 
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حقــوق اجلماعــة وأمالكهــا اخلاصــة, أمــا امللــك العــام فالواقــع جيســد مالحظــات متعــددة وهنــاك اعتــداء بشــع عليــه حقــوق اجلماعــة وأمالكهــا اخلاصــة, أمــا امللــك العــام فالواقــع جيســد مالحظــات متعــددة وهنــاك اعتــداء بشــع عليــه 
واملســؤولية ليســت علــى اجلماعــة . فمشــكل احتــالل امللــك العــام والبشــاعة الــي ابتــت تتميــز هبــا جمموعــة مــن واملســؤولية ليســت علــى اجلماعــة . فمشــكل احتــالل امللــك العــام والبشــاعة الــي ابتــت تتميــز هبــا جمموعــة مــن 
املــدن وســال منوذجــا فاملســؤولية مشــركة بــن اجلماعــة والســلطة احملليــة واجلــزء األهــم يقــع علــى الســلطة احملليــة املــدن وســال منوذجــا فاملســؤولية مشــركة بــن اجلماعــة والســلطة احملليــة واجلــزء األهــم يقــع علــى الســلطة احملليــة 
ومل يعــد مقبــوال أن نشــهد احتــالال بشــعا للملــك العــام دون رخصــة ومشــاريع كــربى دون رخصــة واحتــالل امللــك ومل يعــد مقبــوال أن نشــهد احتــالال بشــعا للملــك العــام دون رخصــة ومشــاريع كــربى دون رخصــة واحتــالل امللــك 
العــام  يف البنــاء دون رخصــة ومعلــوم أنــه يفــرض إذا تعلــق األمــر ابلبنــاء التوفــر علــى مقــرر . فاســتغالل امللــك العــام العــام  يف البنــاء دون رخصــة ومعلــوم أنــه يفــرض إذا تعلــق األمــر ابلبنــاء التوفــر علــى مقــرر . فاســتغالل امللــك العــام 
يتــم أمــام اجلميــع  وال مــن حيــرك ســاكنا وال ينبغــي أن نتحــدث نظــراي فقــط بــل ينبغــي احلديــث عــن الواقــع والقــول يتــم أمــام اجلميــع  وال مــن حيــرك ســاكنا وال ينبغــي أن نتحــدث نظــراي فقــط بــل ينبغــي احلديــث عــن الواقــع والقــول 
أن املمتلــكات اجلماعيــة ال يراعيهــا أحــد ومــن يفــرض فيــه أن يراقبهــا ويضبطهــا ال يقــوم مبــا يطلــب منــه . هنــاك أن املمتلــكات اجلماعيــة ال يراعيهــا أحــد ومــن يفــرض فيــه أن يراقبهــا ويضبطهــا ال يقــوم مبــا يطلــب منــه . هنــاك 
جمهــودات بذلــت علــى مســتوى األكشــاك الــي مت احلديــث عنهــا حيــث مت جردهــا وإعــداد قــرارات بشــأهنا وهــو جمهــودات بذلــت علــى مســتوى األكشــاك الــي مت احلديــث عنهــا حيــث مت جردهــا وإعــداد قــرارات بشــأهنا وهــو 
عمــل نوعــي وجــب ذكــره. وموضــوع تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة الــذي ســبق التطــرق إليــه واحلديــث عــن النمــوذج  عمــل نوعــي وجــب ذكــره. وموضــوع تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة الــذي ســبق التطــرق إليــه واحلديــث عــن النمــوذج  

الــذي اشــتغلنا عليــه بشــراكة مــع وكالــة تنميــة العقــارات العســكرية والــذي تقدمنــا فيــه خطــوات مهمــة إىل األمــام الــذي اشــتغلنا عليــه بشــراكة مــع وكالــة تنميــة العقــارات العســكرية والــذي تقدمنــا فيــه خطــوات مهمــة إىل األمــام 
وأمتــى أن يســتمر االشــتغال علــى هــذا امللــف الــذي يتطلــب وقتــا كافيــا قــد يســتمر لشــهور مــن االشــتغال علــى وأمتــى أن يســتمر االشــتغال علــى هــذا امللــف الــذي يتطلــب وقتــا كافيــا قــد يســتمر لشــهور مــن االشــتغال علــى 
اعتبــار أنــه عمــل للمختصــن. واحلــل يكمــن يف عقــد شــراكات مــع مؤسســات عموميــة ومــع القطــاع اخلــاص لــرد اعتبــار أنــه عمــل للمختصــن. واحلــل يكمــن يف عقــد شــراكات مــع مؤسســات عموميــة ومــع القطــاع اخلــاص لــرد 
االعتبــار هلــذا العقــار ومــن حــظ مدينــة ســال أن جمموعــة مــن العقــارات جــاءت يف قلــب املدينــة لدينــا موقــع ابب االعتبــار هلــذا العقــار ومــن حــظ مدينــة ســال أن جمموعــة مــن العقــارات جــاءت يف قلــب املدينــة لدينــا موقــع ابب 
ســبتة حــوايل عشــرة االف مــر مربــع مبوقــع اســراتيجي وبــرج املدينــة ســيعطي قيمــة مضافــة حقيقيــة للمنطقــة ككل ســبتة حــوايل عشــرة االف مــر مربــع مبوقــع اســراتيجي وبــرج املدينــة ســيعطي قيمــة مضافــة حقيقيــة للمنطقــة ككل 
ونفــس األمــر ينطبــق علــى ســت أو ســبع مناطــق هــي مناطــق مشاريع واالشــتغال عليهــا ليــس ســهال ، لكننــا نوصــي ونفــس األمــر ينطبــق علــى ســت أو ســبع مناطــق هــي مناطــق مشاريع واالشــتغال عليهــا ليــس ســهال ، لكننــا نوصــي 
مــن خــالل برانمــج العمــل أن يتــم تثمــن علــى األقــل  ثــالث أو أربــع مشــاريع يف إطــار الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص.مــن خــالل برانمــج العمــل أن يتــم تثمــن علــى األقــل  ثــالث أو أربــع مشــاريع يف إطــار الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص.
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 أمــا موضــوع االعتــداء املــادي فاملســؤولية تقــع علــى اجلميــع . وهنــاك أحــكام صــدرت ضــد اجلماعــة  أمــا موضــوع االعتــداء املــادي فاملســؤولية تقــع علــى اجلميــع . وهنــاك أحــكام صــدرت ضــد اجلماعــة 
يشــوهبا حيــف كبــر ألن لدينــا خــرباء حيــددون أمثنــة ال ميكــن ختيلهــا ,وجيــب أن يكــون اإلنســان منفصــال عــن الواقــع  يشــوهبا حيــف كبــر ألن لدينــا خــرباء حيــددون أمثنــة ال ميكــن ختيلهــا ,وجيــب أن يكــون اإلنســان منفصــال عــن الواقــع  
أو لــه أجنــدة معينــة  كــي يصدقهــا. وابلتــايل فــإن هــذا املوضــوع املتعلــق ابخلــرباء وهاتــه األمثنــة –العجيبــة الغربيــة- أو لــه أجنــدة معينــة  كــي يصدقهــا. وابلتــايل فــإن هــذا املوضــوع املتعلــق ابخلــرباء وهاتــه األمثنــة –العجيبــة الغربيــة- 
الــي يتــم حتديدهــا يعــد إشــكاال حقيقيــا ينبغــي الوقــوف عليــه. ومــن خــالل القانــون احلــايل ميكــن القــول أنــه مت الــي يتــم حتديدهــا يعــد إشــكاال حقيقيــا ينبغــي الوقــوف عليــه. ومــن خــالل القانــون احلــايل ميكــن القــول أنــه مت 
تبســيط االجــراءات لبعــض املمتلــكات املســتغلة كمســاكن وظيفيــة أو أكريــة وأمتــى أن تكــون هاتــه االجــراءات قــد تبســيط االجــراءات لبعــض املمتلــكات املســتغلة كمســاكن وظيفيــة أو أكريــة وأمتــى أن تكــون هاتــه االجــراءات قــد 
ســهلت املســار علــى اعتبــار أن هنــاك بقــع يف حــي بطانــة يســتغلها شــخص كان مســتخدما ســابقا يســتغل –فيــال- ســهلت املســار علــى اعتبــار أن هنــاك بقــع يف حــي بطانــة يســتغلها شــخص كان مســتخدما ســابقا يســتغل –فيــال- 

يف موقــع مهــم ابلنســبة للجماعــة وهــي يف حاجــة إليهــا.يف موقــع مهــم ابلنســبة للجماعــة وهــي يف حاجــة إليهــا.
 أعتــرب أن هــذا القانــون منحنــا فرصــة مهمــة لالشــتغال ينبغــي اســتثمارها بــكل جديــة وحــزم وأن أي هتــاون  أعتــرب أن هــذا القانــون منحنــا فرصــة مهمــة لالشــتغال ينبغــي اســتثمارها بــكل جديــة وحــزم وأن أي هتــاون 
أو تنــازل ســيبقي اإلشــكاالت كمــا هــي  ولــن نصــل إىل حتقيــق األهــداف املتوخــاة وابلتــايل جيــب أن يتحمــل اجلميــع أو تنــازل ســيبقي اإلشــكاالت كمــا هــي  ولــن نصــل إىل حتقيــق األهــداف املتوخــاة وابلتــايل جيــب أن يتحمــل اجلميــع 

مســؤوليته ســواء تعلــق األمــر ابجلماعــة أو الســلطة احملليــة أو القضــاء .مســؤوليته ســواء تعلــق األمــر ابجلماعــة أو الســلطة احملليــة أو القضــاء .
إضافــة إىل ورش كيفيــة تثمــن عقــارات اجلماعــة يف إطــار شــراكات مــع قطاعــات عموميــة وقطــاع خــاص إضافــة إىل ورش كيفيــة تثمــن عقــارات اجلماعــة يف إطــار شــراكات مــع قطاعــات عموميــة وقطــاع خــاص 

وأعتقــد أن هنــاك فــرص حقيقيــة مبدينــة ســال يف حاجــة فقــط ملــن يشــتغل عليهــا. وأعتقــد أن هنــاك فــرص حقيقيــة مبدينــة ســال يف حاجــة فقــط ملــن يشــتغل عليهــا. 
أمــاأمــا  تعقيــبتعقيــب  الســيدالســيد  الشــرقاويالشــرقاوي عــن احملجــز اجلماعــي، فقــد أكــد مــن جهتــه علــى الــدور اهلــام الــذي علــى  عــن احملجــز اجلماعــي، فقــد أكــد مــن جهتــه علــى الــدور اهلــام الــذي علــى 
الســلطة احملليــة أن تلعبــه والــي هلــا مســؤولية ذاتيــة كبــرة بشــأهنا لتقويــة وتثمــن األمــالك العامــة للجماعــة. ويف الســلطة احملليــة أن تلعبــه والــي هلــا مســؤولية ذاتيــة كبــرة بشــأهنا لتقويــة وتثمــن األمــالك العامــة للجماعــة. ويف 
جانــب آخــر، اقــرح أن يتــم رفــع مقــرح حــول املشــاريع املمكــن أن تســتغل بعــد نقــل ســوق اجلملــة أو املركــب جانــب آخــر، اقــرح أن يتــم رفــع مقــرح حــول املشــاريع املمكــن أن تســتغل بعــد نقــل ســوق اجلملــة أو املركــب 

الرايضــي.الرايضــي.
ويف إطــار التوضيــح طالبــت عــدة موظفــات القســم املزيــد مــن التوضيــح حــول املقصــود ابلقانــون حيــز ويف إطــار التوضيــح طالبــت عــدة موظفــات القســم املزيــد مــن التوضيــح حــول املقصــود ابلقانــون حيــز 
التنفيــذ ابتــداء مــن اتريــخ نشــره ابجلريــدة الرمسيــة غــر أن األحــكام الــي تقتضــي نصوصــا تطبيقيــة تدخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن اتريــخ نشــره ابجلريــدة الرمسيــة غــر أن األحــكام الــي تقتضــي نصوصــا تطبيقيــة تدخــل حيــز 
التنفيــذ ابتــداء مــن نشــر تلــك النصــوص ابجلريــدة الرمسيــة علــى أن تنشــر داخــل أجــل ال يتعــدى اثنــا عشــر )التنفيــذ ابتــداء مــن نشــر تلــك النصــوص ابجلريــدة الرمسيــة علــى أن تنشــر داخــل أجــل ال يتعــدى اثنــا عشــر )1212( ( 

شــهرا مــن نشــر هــذا القانــون. فمــا هــو املقصــود هبــذه األحــكام؟شــهرا مــن نشــر هــذا القانــون. فمــا هــو املقصــود هبــذه األحــكام؟
ويف معــرض جوابــه أكــد الســيد بــن الشــيخ أن املقصــود ابألحــكام املتعلقــة بتســجيل احملتــوايت فهــي ويف معــرض جوابــه أكــد الســيد بــن الشــيخ أن املقصــود ابألحــكام املتعلقــة بتســجيل احملتــوايت فهــي 
مســطرة متــر بــن وزيــر املاليــة بشــراكة مــع وزيــر الداخليــة حــول املناقصــة أو املزايــدة العموميــة جيــري عليهــا نفــس مســطرة متــر بــن وزيــر املاليــة بشــراكة مــع وزيــر الداخليــة حــول املناقصــة أو املزايــدة العموميــة جيــري عليهــا نفــس 
الشــيء ، بقــرار تنظيمــي مشــرك بــن وزارة املاليــة ووزارة الداخليــة ، هــذا هــو املقصــود بقــرارات تنظيميــة. فاجلميــل الشــيء ، بقــرار تنظيمــي مشــرك بــن وزارة املاليــة ووزارة الداخليــة ، هــذا هــو املقصــود بقــرارات تنظيميــة. فاجلميــل 
أننــا نناقــش مضوعــا غــر مكتمــل ألن اثنــا عشــر شــهرا مل تكتمــل بعــد للحديــث عــن األمــالك العقاريــة للجماعــات أننــا نناقــش مضوعــا غــر مكتمــل ألن اثنــا عشــر شــهرا مل تكتمــل بعــد للحديــث عــن األمــالك العقاريــة للجماعــات 
الرابيــة والــي تعتــرب هــي شــهادة امليــالد احلقيقيــة لــكل هاتــه األمــالك . أمــا القوانــن الســابقة فهــي جمــرد نســخة مــن الرابيــة والــي تعتــرب هــي شــهادة امليــالد احلقيقيــة لــكل هاتــه األمــالك . أمــا القوانــن الســابقة فهــي جمــرد نســخة مــن 
القانــون الــذي كان ينظــم أمــالك الدولــة بطريقــة مباشــرة. ســواء يف )القانــون الــذي كان ينظــم أمــالك الدولــة بطريقــة مباشــرة. ســواء يف )2121( أو )( أو )5454( وآخــر اتريــخ هلــا هــو )( وآخــر اتريــخ هلــا هــو )6363(.(.

وقبــل احلديــث عــن التثمــن جيــب معرفــة األمــالك الــي نتوفــر عليهــا أوال، فاملالحــظ أن )وقبــل احلديــث عــن التثمــن جيــب معرفــة األمــالك الــي نتوفــر عليهــا أوال، فاملالحــظ أن )%99%99( مــن ( مــن 
احملتــوايت مــا زالــت اتبعــة للدولــة ، وال أدل علــى ذلــك أن املقــر الــذي جنتمــع فيــه حنــن اليــوم مــا زال يف ملكيــة احملتــوايت مــا زالــت اتبعــة للدولــة ، وال أدل علــى ذلــك أن املقــر الــذي جنتمــع فيــه حنــن اليــوم مــا زال يف ملكيــة 
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تــراب مجاعــة  تغطيــة  هلــم مبقدورهــم  ماديــة  إمكانيــات  تــراب مجاعــة ( موظفــن ال  تغطيــة  هلــم مبقدورهــم  ماديــة  إمكانيــات  )0606( موظفــن ال  أن ســتة  مثــال  يعقــل  فهــل   . )الدولــة  أن ســتة  مثــال  يعقــل  فهــل   . الدولــة 
ســال برمتهــا. فــال ميكــن املطالبــة بنتائــج اجيابيــة يف غيــاب توفــر الوســائل اللوجســتيكية والعناصــر البشــرية وكل ســال برمتهــا. فــال ميكــن املطالبــة بنتائــج اجيابيــة يف غيــاب توفــر الوســائل اللوجســتيكية والعناصــر البشــرية وكل 

االمكانيــات الالزمــة لتنظيــم االمــالك العقاريــة الرابيــة.االمكانيــات الالزمــة لتنظيــم االمــالك العقاريــة الرابيــة.
إن اإلشــكاالت املتعلقــة هبــذا املوضــوع عديــدة وخمتلفــة منهامــا ميكــن ضبطــه كاحملــالت التجاريــة مثــال لكــن إن اإلشــكاالت املتعلقــة هبــذا املوضــوع عديــدة وخمتلفــة منهامــا ميكــن ضبطــه كاحملــالت التجاريــة مثــال لكــن 

مــا يتعلــق ابلســكى فيــه إشــكال حقيقــي واملســتغلون ال يلتزمــون أبداء واجباهتــم . مــا يتعلــق ابلســكى فيــه إشــكال حقيقــي واملســتغلون ال يلتزمــون أبداء واجباهتــم . 
ســبقت اإلشــارة إىل مشــكل اخلــرباء ومســألة االعتــداء املــادي واملبالــغ اخلياليــة الــي يقيموهنــا؛ إذ اعتــرب ســبقت اإلشــارة إىل مشــكل اخلــرباء ومســألة االعتــداء املــادي واملبالــغ اخلياليــة الــي يقيموهنــا؛ إذ اعتــرب 
املســألة بســيطة وينبغــي ســلك مســطرة نــزع امللكيــة بتواجــد اللجنــة اإلداريــة وعنــد حكــم القاضــي فالــزايدة تكــون املســألة بســيطة وينبغــي ســلك مســطرة نــزع امللكيــة بتواجــد اللجنــة اإلداريــة وعنــد حكــم القاضــي فالــزايدة تكــون 
طفيفــة .. أمــا االعتــداء املــادي يكــون هنــاك مفهــوم الغصــب ، وابلنســبة للقاضــي فهنــاك غصــب وقــرار إداري طفيفــة .. أمــا االعتــداء املــادي يكــون هنــاك مفهــوم الغصــب ، وابلنســبة للقاضــي فهنــاك غصــب وقــرار إداري 
ويعتمــد علــى الســلطة التقديريــة ..وليــس لــه مؤطــر أساســي. واألكثــر مــن هــذا أنــه يف دعــاوى االعتــداء املــادي ويعتمــد علــى الســلطة التقديريــة ..وليــس لــه مؤطــر أساســي. واألكثــر مــن هــذا أنــه يف دعــاوى االعتــداء املــادي 
فاحملامــون الذيــن ينوبــون عــن اجلماعــة ال يطالبــون بنقــل امللكيــة وبعــد صــدور احلكــم املتعلــق ابالعتــداء املــادي فاحملامــون الذيــن ينوبــون عــن اجلماعــة ال يطالبــون بنقــل امللكيــة وبعــد صــدور احلكــم املتعلــق ابالعتــداء املــادي 
والــذي يســتنزف ميزانيــة اجلماعــة . غــر قابــل للتقييــد يف الرســم العقــاري والتحفيــظ ألنــه ال يوجــد نقــل امللكيــة. والــذي يســتنزف ميزانيــة اجلماعــة . غــر قابــل للتقييــد يف الرســم العقــاري والتحفيــظ ألنــه ال يوجــد نقــل امللكيــة. 
وبرغــم العــودة إىل احملكمــة والقــول ان اجلماعــة أدت مــا عليهــا وترغــب يف إدخــال امللكيــة . جنــد أن املشــكل يتجلــى وبرغــم العــودة إىل احملكمــة والقــول ان اجلماعــة أدت مــا عليهــا وترغــب يف إدخــال امللكيــة . جنــد أن املشــكل يتجلــى 
يف أن العقــار غــر حمفــظ... وميكــن أن أييت شــخص اخــر ويطالــب ابالســتحقاق ويســجل العقــار يف امســه وتصبــح يف أن العقــار غــر حمفــظ... وميكــن أن أييت شــخص اخــر ويطالــب ابالســتحقاق ويســجل العقــار يف امســه وتصبــح 
اجلماعــة الــي أدت التكلفــة ال متتلــك شــيئا. لذلــك أقــول أنــه قبــل التثمــن جيــب معرفــة مــا منلــك أوال؟ ومــا هــي اجلماعــة الــي أدت التكلفــة ال متتلــك شــيئا. لذلــك أقــول أنــه قبــل التثمــن جيــب معرفــة مــا منلــك أوال؟ ومــا هــي 
األمــالك الــي نتوفــر عليهــا؟. مثــال األمــالك العامــة هــي مــا يتــم اســتغالل العمــوم لــه أو ابســتعمال مرفــق عــام .ولكــن األمــالك الــي نتوفــر عليهــا؟. مثــال األمــالك العامــة هــي مــا يتــم اســتغالل العمــوم لــه أو ابســتعمال مرفــق عــام .ولكــن 
هــذا مــا نــراه أمــام أعيننــا فكيــف الســبيل إىل الوصــول إليــه . هنــاك العديــد مــن حماضــر التســليم النهائــي مل تصــل هــذا مــا نــراه أمــام أعيننــا فكيــف الســبيل إىل الوصــول إليــه . هنــاك العديــد مــن حماضــر التســليم النهائــي مل تصــل 
بعــد لتســجل يف الرســوم العقاريــة للتجــزائت العقاريــة.. والطــرق والشــبكات. هنــاك إشــكاالت مرتبطــة .......حلــل بعــد لتســجل يف الرســوم العقاريــة للتجــزائت العقاريــة.. والطــرق والشــبكات. هنــاك إشــكاالت مرتبطــة .......حلــل 
هــذا اإلشــكال فاملســألة مرتبطــة أبن يتقــدم رئيــس اجلماعــة بطلبــه فلمــاذا ال نســتعمل الــذكاء القانــوين إبعــداد حمضــر هــذا اإلشــكال فاملســألة مرتبطــة أبن يتقــدم رئيــس اجلماعــة بطلبــه فلمــاذا ال نســتعمل الــذكاء القانــوين إبعــداد حمضــر 
التســليم املؤقــت ونكتــب فيــه ،ويطلــب الســيد رئيــس اجلماعــة مــن الســيد احملافــظ بطاقة.....العود...وإخــراج التســليم املؤقــت ونكتــب فيــه ،ويطلــب الســيد رئيــس اجلماعــة مــن الســيد احملافــظ بطاقة.....العود...وإخــراج 
الرســوم العقاريــة الفرعيــة وســوف ينقــل حبكــم القانــون مللكيــة اجلماعة...هنــا جيــب توظيــف الــذكاء القانــوين .. ومــا الرســوم العقاريــة الفرعيــة وســوف ينقــل حبكــم القانــون مللكيــة اجلماعة...هنــا جيــب توظيــف الــذكاء القانــوين .. ومــا 
ينبغــي تثمينــه هــو اجملهــود البشــري علــى اعتبــار أنــه هــو الــذي يثمــن الشــيء وذلــك مبعرفــة مــا لدينــا ومــا ينقصنــا ينبغــي تثمينــه هــو اجملهــود البشــري علــى اعتبــار أنــه هــو الــذي يثمــن الشــيء وذلــك مبعرفــة مــا لدينــا ومــا ينقصنــا 
وبعــد حتديــد هاتــه األرضيــة ...وميكــن للجماعــة تثمــن اســراتيجية )وبعــد حتديــد هاتــه األرضيــة ...وميكــن للجماعــة تثمــن اســراتيجية )7./..7./..( وأن ال شــيء يبقــى غــر حمفــظ...( وأن ال شــيء يبقــى غــر حمفــظ...

وضبــط الشــواهد العقاريــة وتصميمهــا ...وإرفــاق مجيــع البيــاانت وبذلــك نكــون قــد ضبطنــا مجيــع أمــوران حبرصنــا وضبــط الشــواهد العقاريــة وتصميمهــا ...وإرفــاق مجيــع البيــاانت وبذلــك نكــون قــد ضبطنــا مجيــع أمــوران حبرصنــا 
علــى أمــالك اجلماعــة كمــا حنــرص علــى أمالكنا......هــل تعلمــن أن القانــون )علــى أمــالك اجلماعــة كمــا حنــرص علــى أمالكنا......هــل تعلمــن أن القانــون )9..957..57( منــذ ســنة )( منــذ ســنة )	200	200( وهــو ( وهــو 
يف الرفــوف  ومل يــر النــور إال بفضــل اخلطــاابت امللكيــة الســامية وتفعيــل اجلهويــة املتقدمــة وكــذا جمهــودات املديريــة يف الرفــوف  ومل يــر النــور إال بفضــل اخلطــاابت امللكيــة الســامية وتفعيــل اجلهويــة املتقدمــة وكــذا جمهــودات املديريــة 

العامــة للجماعــات الرابيــة.العامــة للجماعــات الرابيــة.
كمــا أشــارت أيضــا إىل مســألة احلصــول علــى شــهادة امللكيــة يتطلــب أداء مبلــغ )كمــا أشــارت أيضــا إىل مســألة احلصــول علــى شــهادة امللكيــة يتطلــب أداء مبلــغ )100100( درهــم كمقابــل ( درهــم كمقابــل 
يف حــن ينبغــي أن تكــون ابجملــان، واعتــرب النــص القانــوين الصــادر يف هــذا الشــأن ال يعفــي مــن األداء. وللتوضيــح يف حــن ينبغــي أن تكــون ابجملــان، واعتــرب النــص القانــوين الصــادر يف هــذا الشــأن ال يعفــي مــن األداء. وللتوضيــح 
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فقــط فعــوض البحــث عــن حمضــر التســليم املؤقــت وإعــداد منــوذج للتســليم املؤقــت يتــم التوضيــح فيــه أنــه يطلــب فقــط فعــوض البحــث عــن حمضــر التســليم املؤقــت وإعــداد منــوذج للتســليم املؤقــت يتــم التوضيــح فيــه أنــه يطلــب 
الســيد رئيــس اجلماعــة مــن الســيد احملافــظ علــى األمــالك العقاريــة. وابلتــايل، جيــب إعمــال الــذكاء القانــوين علــى الســيد رئيــس اجلماعــة مــن الســيد احملافــظ علــى األمــالك العقاريــة. وابلتــايل، جيــب إعمــال الــذكاء القانــوين علــى 
اعتبــار أن العنصــر البشــري هــو املهــم وميكنــه أن جيــد احللــول لــكل شــيء وهــذا ليــس فيــه خمالفــة للقانــون بــل يســمى اعتبــار أن العنصــر البشــري هــو املهــم وميكنــه أن جيــد احللــول لــكل شــيء وهــذا ليــس فيــه خمالفــة للقانــون بــل يســمى 

اســتعمال الــذكاء القانــوين.اســتعمال الــذكاء القانــوين.

ويف إطــار االنفتــاح علــى ابقــي املداخــالت، تطرقــت مداخلــة الســيد يونــس بومحيــدي، فقــد أكــد علــى أن ويف إطــار االنفتــاح علــى ابقــي املداخــالت، تطرقــت مداخلــة الســيد يونــس بومحيــدي، فقــد أكــد علــى أن 
مناقشــة موضــوع املمتلــكات يتعلــق مبمتلــكات اجمللــس وأيضــا املقاطعــات؛ غــر أن املالحــظ أن كل املقاطعــات مناقشــة موضــوع املمتلــكات يتعلــق مبمتلــكات اجمللــس وأيضــا املقاطعــات؛ غــر أن املالحــظ أن كل املقاطعــات 
التابعــة جلماعــة ســال تقــع علــى ترابــه ممتلــكات مجاعيــة، ابســتثناء مقاطعــة احصــن. وابلتــايل وجــب طــرح الســؤال أيــن التابعــة جلماعــة ســال تقــع علــى ترابــه ممتلــكات مجاعيــة، ابســتثناء مقاطعــة احصــن. وابلتــايل وجــب طــرح الســؤال أيــن 
هــي ممتلــكات مقاطعــة احصــن؟ فهنــاك غيــاب كبــر لألســواق، و ملالعــب القــرب و انعــدام أهــم التجهيــزات ومبــا هــي ممتلــكات مقاطعــة احصــن؟ فهنــاك غيــاب كبــر لألســواق، و ملالعــب القــرب و انعــدام أهــم التجهيــزات ومبــا 
أنــي أمثــل ســاكنة »القريــة« فمــن واجــي اســتغالل هــذا اللقــاء املهــم لطــرح هاتــه األســئلة وتلقــي إجــاابت بشــأهنا.أنــي أمثــل ســاكنة »القريــة« فمــن واجــي اســتغالل هــذا اللقــاء املهــم لطــرح هاتــه األســئلة وتلقــي إجــاابت بشــأهنا.

وللمزيــد مــن التوضــح وأتطــرا للنقــاش، أكــد الســيد مســر اجللســة علــى أن الورشــة تتمحــور حــول وللمزيــد مــن التوضــح وأتطــرا للنقــاش، أكــد الســيد مســر اجللســة علــى أن الورشــة تتمحــور حــول 
املقرحــات الــي هتــم تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة؛ ســواء تلــك الــي هتــم الشــق القانــوين أو اجلانــب االجرائــي والــي املقرحــات الــي هتــم تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة؛ ســواء تلــك الــي هتــم الشــق القانــوين أو اجلانــب االجرائــي والــي 
هلــا مســالكها التشــريعية لكوهنــا ال تدخــل ضمــن اختصــاص اجلماعــة، وأتكيــد ضــرورة الركيــز أكثــر علــى املقرحــات هلــا مســالكها التشــريعية لكوهنــا ال تدخــل ضمــن اختصــاص اجلماعــة، وأتكيــد ضــرورة الركيــز أكثــر علــى املقرحــات 
الــي ميكــن بلورهتــا يف إطــار مشــاريع وإجــراءات تتعلــق مبشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة، وهــذا مــا جيــب العمــل عليــه الــي ميكــن بلورهتــا يف إطــار مشــاريع وإجــراءات تتعلــق مبشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة، وهــذا مــا جيــب العمــل عليــه 
وتســهيله واالتفــاق عليــه بــن خمتلــف الفاعلــن واملختصــن واهليئــات املدنيــة عــرب خمتلــف الصيــغ املتاحــة ســواء وتســهيله واالتفــاق عليــه بــن خمتلــف الفاعلــن واملختصــن واهليئــات املدنيــة عــرب خمتلــف الصيــغ املتاحــة ســواء 

كانــت مقرحــات كتابيــة أو عــن البوابــة اإللكرونيــة الــي ســيتم ختصيصهــا هلاتــه الغايــة. كانــت مقرحــات كتابيــة أو عــن البوابــة اإللكرونيــة الــي ســيتم ختصيصهــا هلاتــه الغايــة. 
أمــا الســيد العبــاس الســيبة كإطــار مجعــوي، فاقــرح مــن أجــل تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة الركيــز علــى أمــا الســيد العبــاس الســيبة كإطــار مجعــوي، فاقــرح مــن أجــل تثمــن املمتلــكات اجلماعيــة الركيــز علــى 
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مداخيــل األمــالك اجلماعــة وكيفيــة حتســينها والرفــع منهــا والتجويــد الــذايت يف ســبيل حتقيــق االســتقالل املــايل مداخيــل األمــالك اجلماعــة وكيفيــة حتســينها والرفــع منهــا والتجويــد الــذايت يف ســبيل حتقيــق االســتقالل املــايل 
للجماعــة. وهنــا أود اإلشــارة إىل واقــع مداخيــل األمــالك اجلماعيــة مبدينــة ســال وإكراهــات تطويــر هــذه املداخيــل للجماعــة. وهنــا أود اإلشــارة إىل واقــع مداخيــل األمــالك اجلماعيــة مبدينــة ســال وإكراهــات تطويــر هــذه املداخيــل 
وكيفيــة حتســن مردوديتهــا مــن خــالل هــذه املناقشــة اليــوم . وطــرح بعــض النقــط للمســامهة يف ذلــك مــن خــالل وكيفيــة حتســن مردوديتهــا مــن خــالل هــذه املناقشــة اليــوم . وطــرح بعــض النقــط للمســامهة يف ذلــك مــن خــالل 
حتديــد قيمــة األمــالك اجلماعيــة، وتوفــر املــوارد البشــرية املكلفــة بتحديــد األمــالك اجلماعيــة وحتســن مداخيلهــا حتديــد قيمــة األمــالك اجلماعيــة، وتوفــر املــوارد البشــرية املكلفــة بتحديــد األمــالك اجلماعيــة وحتســن مداخيلهــا 

ــة هاتــه األمــالك مث إعــادة النظــر يف الرســوم املتعلقــة . ــة هاتــه األمــالك مث إعــادة النظــر يف الرســوم املتعلقــة .وكذلــك كيفيــة تنمي وكذلــك كيفيــة تنمي

أمــا الســيد جماهــد، فقــد ركــز علــى أمهيــة املراكــز التجاريــة واألســواق، واعتــرب اجلــو العــام وطريقــة اســتغالل أمــا الســيد جماهــد، فقــد ركــز علــى أمهيــة املراكــز التجاريــة واألســواق، واعتــرب اجلــو العــام وطريقــة اســتغالل 
املســتفيدين منهــا مبدينــة ســال كارثــة بــكل املقاييــس ألن أغلــب املســتفيدين أغلبهــم ال يريــدون االشــتغال مــن خــال املســتفيدين منهــا مبدينــة ســال كارثــة بــكل املقاييــس ألن أغلــب املســتفيدين أغلبهــم ال يريــدون االشــتغال مــن خــال 
مشــاريعهم بــل عــرب وســطاء ووكالء. وخــر دليــل ســوق حــي مــوالي امساعيــل فعــدد مــن احملــالت مغلقــة. وكان مــن مشــاريعهم بــل عــرب وســطاء ووكالء. وخــر دليــل ســوق حــي مــوالي امساعيــل فعــدد مــن احملــالت مغلقــة. وكان مــن 
األفضــل إحــداث جلــن حتظــى برقابــة ويتــم منــح هاتــه احملــالت ت للشــباب حاملــي املشــاريع واملقاولــن الذاتيــن األفضــل إحــداث جلــن حتظــى برقابــة ويتــم منــح هاتــه احملــالت ت للشــباب حاملــي املشــاريع واملقاولــن الذاتيــن 
وإعفائهــم مــن أداء واجــب الكــراء علــى األقــل ملــدة اربــع ســنوات ألن املشــاكل الــي تعــرض هــؤالء الشــباب هــي وإعفائهــم مــن أداء واجــب الكــراء علــى األقــل ملــدة اربــع ســنوات ألن املشــاكل الــي تعــرض هــؤالء الشــباب هــي 
ــا  ــاع التقليديــن أو احلرفيــن أو مهــن أخــرى  فاملشــكل واحــد ومبــا أنن ــا واجــب الكــراء فســواء تعلــق األمــر ابلصن ــاع التقليديــن أو احلرفيــن أو مهــن أخــرى  فاملشــكل واحــد ومبــا أنن واجــب الكــراء فســواء تعلــق األمــر ابلصن
نتحــدث عــن التثمــن االجتماعــي واالقتصــادي ففتــح البــاب أمــام هــؤالء الشــباب مــن شــأنه أن يلعــب دورا فعــاال نتحــدث عــن التثمــن االجتماعــي واالقتصــادي ففتــح البــاب أمــام هــؤالء الشــباب مــن شــأنه أن يلعــب دورا فعــاال 
وابلتــايل ســد البــاب أمــام العصــاابت الــي تســتغل هــذه احملــالت وكرائهــا بــدون أي ســند قانــوين فــإذا كنــا نرغــب وابلتــايل ســد البــاب أمــام العصــاابت الــي تســتغل هــذه احملــالت وكرائهــا بــدون أي ســند قانــوين فــإذا كنــا نرغــب 
فعــال يف تنزيــل شــعار »ســال اللــي بغينــا« علــى أرض الواقــع فيجــب القطــع مــع مجيــع التصرفــات الــي يعتــرب بعــض فعــال يف تنزيــل شــعار »ســال اللــي بغينــا« علــى أرض الواقــع فيجــب القطــع مــع مجيــع التصرفــات الــي يعتــرب بعــض 
املســؤولن ولألســف الشــديد طرفــا مســتفيدا منهــا. واملالحــظ أن مجيــع األســواق أو املراكــز املغلقــة مبدينــة ســال املســؤولن ولألســف الشــديد طرفــا مســتفيدا منهــا. واملالحــظ أن مجيــع األســواق أو املراكــز املغلقــة مبدينــة ســال 
تعتــرب مشــاريع فاشــلة ألنــه ال يعقــل أن يبقــى ســوق »الســوبر« مثــال بــه)تعتــرب مشــاريع فاشــلة ألنــه ال يعقــل أن يبقــى ســوق »الســوبر« مثــال بــه)300300( حمــل مغلــق. وابلتــايل فــإن فتــح ( حمــل مغلــق. وابلتــايل فــإن فتــح 
هــذه احملــالت أمــام شــباب املدينــة مــن أحيــاء الضايــة وحــي االنبعــاث وحــي الرمحــة مــن شــأنه أن حيــد مــن ظاهــريت هــذه احملــالت أمــام شــباب املدينــة مــن أحيــاء الضايــة وحــي االنبعــاث وحــي الرمحــة مــن شــأنه أن حيــد مــن ظاهــريت 
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البطالــة واإلجــرام . والدليــل علــى ذلــك أنــه ملــا كان احلــي الصناعــي مزدهــرا ويشــتغل بشــكل جيــد كانــت األســر البطالــة واإلجــرام . والدليــل علــى ذلــك أنــه ملــا كان احلــي الصناعــي مزدهــرا ويشــتغل بشــكل جيــد كانــت األســر 
مســتقرة وكان الشــباب والشــاابت جيــدون الشــغل يف أكثــر مــن مــكان. واليــوم جنــد أن احلــي الصناعــي »القاعــدة مســتقرة وكان الشــباب والشــاابت جيــدون الشــغل يف أكثــر مــن مــكان. واليــوم جنــد أن احلــي الصناعــي »القاعــدة 
اجلويــة« الــذي أنشــئ هلــذه الغايــة حتــول إىل  قاعــات للحفــالت وأشــياء أخــرى . فــإذا كنــا نرغــب فعــال ابلنهــوض اجلويــة« الــذي أنشــئ هلــذه الغايــة حتــول إىل  قاعــات للحفــالت وأشــياء أخــرى . فــإذا كنــا نرغــب فعــال ابلنهــوض 
هبــذه املدينــة فينبغــي  االهتمــام بشــباهبا و النهــوض ابلفئــات اهلشــة الراغبــة يف اجيــاد لقمــة العيــش هلــا وألبنائهــا. هبــذه املدينــة فينبغــي  االهتمــام بشــباهبا و النهــوض ابلفئــات اهلشــة الراغبــة يف اجيــاد لقمــة العيــش هلــا وألبنائهــا. 

أمــا الســيد هبــاء الديــن أكــدي، فقــد اعتــرب أنــه إذا كان هلــا رصيــد عقــاري أو تنميــة رصيــد معــن أو ليســت أمــا الســيد هبــاء الديــن أكــدي، فقــد اعتــرب أنــه إذا كان هلــا رصيــد عقــاري أو تنميــة رصيــد معــن أو ليســت 
لديهــا أراضــي كثــرة كمــا مت تناولــه ســابقا أو تســجيالت جديــدة أو أكشــاك أو مراكــز جتاريــة ســواء اتبعــة للجماعــة لديهــا أراضــي كثــرة كمــا مت تناولــه ســابقا أو تســجيالت جديــدة أو أكشــاك أو مراكــز جتاريــة ســواء اتبعــة للجماعــة 
أو مــع اخلــواص فهــذا مــا نســعى إليــه مجيعــا وأن املرافــق اجلماعيــة واملمتلــكات تبقــى يف خدمــة تنميــة املدينة.كمــا أو مــع اخلــواص فهــذا مــا نســعى إليــه مجيعــا وأن املرافــق اجلماعيــة واملمتلــكات تبقــى يف خدمــة تنميــة املدينة.كمــا 
أكــد علــى أن املوضــوع الــذي حنــن بصــدد مناقشــته اليــوم مهــم جــدا. وخاصــة موضــوع املمتلــكات اجلماعيــة الــي أكــد علــى أن املوضــوع الــذي حنــن بصــدد مناقشــته اليــوم مهــم جــدا. وخاصــة موضــوع املمتلــكات اجلماعيــة الــي 
تتخبــط يف مشــاكل كثــرة، وأمتــى بدايــة أن يتــم إحــداث خليــة تشــاور مصغــرة يعهــد إليهــا ابلنظــر إىل هاتــه التعثــرات تتخبــط يف مشــاكل كثــرة، وأمتــى بدايــة أن يتــم إحــداث خليــة تشــاور مصغــرة يعهــد إليهــا ابلنظــر إىل هاتــه التعثــرات 
وكيفيــة محايــة املمتلــكات العقاريــة للجماعــة. وطالــب تســجيل غيــاب الوكالــة احلضريــة عــن احلضــور نظــرا لعالقتهــا وكيفيــة محايــة املمتلــكات العقاريــة للجماعــة. وطالــب تســجيل غيــاب الوكالــة احلضريــة عــن احلضــور نظــرا لعالقتهــا 

اجلوهريــة مبوضــوع اللقــاء.اجلوهريــة مبوضــوع اللقــاء.
يف حــن أكــد الســيد فحصــي، علــى أن اجملهــودات الــي بذلــت خبصــوص تصميــم التهيئــة األخــر منــذ يف حــن أكــد الســيد فحصــي، علــى أن اجملهــودات الــي بذلــت خبصــوص تصميــم التهيئــة األخــر منــذ 
املصادقــة ســنة )املصادقــة ســنة )	201	201( مغايــرة لتلــك الــي بذلــت ســنة )( مغايــرة لتلــك الــي بذلــت ســنة )	199	199(، وذلــك نتيجــة لتغــر قيمــة األراضــي الــي (، وذلــك نتيجــة لتغــر قيمــة األراضــي الــي 
متتلكهــا تتجلــى يف القــرارات الــي مت اختاذهــا. وابلتــايل فإننــا نرغــب يف تثمــن هــذه األراضــي اجلماعيــة مــن خــالل متتلكهــا تتجلــى يف القــرارات الــي مت اختاذهــا. وابلتــايل فإننــا نرغــب يف تثمــن هــذه األراضــي اجلماعيــة مــن خــالل 
إقامــة مشــاريع عمرانيــة وجتاريــة واقتصاديــة وكذلــك رايضيــة وثقافيــة، وإحــداث مســاحات خضــراء وابلتــايل إضافــة إقامــة مشــاريع عمرانيــة وجتاريــة واقتصاديــة وكذلــك رايضيــة وثقافيــة، وإحــداث مســاحات خضــراء وابلتــايل إضافــة 
مثــل هاتــه املشــاريع اىل تصميــم التهيئــة اخلــاص ابملدينــة .وإال ســنعود إىل نقطــة الصفــر. كمــا أتســاءل عــن املــردود مثــل هاتــه املشــاريع اىل تصميــم التهيئــة اخلــاص ابملدينــة .وإال ســنعود إىل نقطــة الصفــر. كمــا أتســاءل عــن املــردود 

املــادي الناجــم عــن اســتغالل امللــك العــام مــن قبــل االتصــاالت الســمعية البصريــة؟املــادي الناجــم عــن اســتغالل امللــك العــام مــن قبــل االتصــاالت الســمعية البصريــة؟
يف حــن أعتــرب الســيد الــوزاين، أنــه أصبــح مــن الضــروي إعطــاء إضافــة جديــدة للمناطــق واألراضــي غــر يف حــن أعتــرب الســيد الــوزاين، أنــه أصبــح مــن الضــروي إعطــاء إضافــة جديــدة للمناطــق واألراضــي غــر 
املبنيــة وضــرورة االنفتــاح علــى املنظومــات العصريــة. وهنــاك ثــالث مشــاريع مهمــة ســتعمل اجلماعــة علــى إعطــاء املبنيــة وضــرورة االنفتــاح علــى املنظومــات العصريــة. وهنــاك ثــالث مشــاريع مهمــة ســتعمل اجلماعــة علــى إعطــاء 

انطالقتهــا.انطالقتهــا.
أمــا تدخــل أحــد أطــر اجلماعــة حــول بعــض اجلوانــب الفنيــة، فقــد طرحــت إشــكال التســليم املؤقــت أمــا تدخــل أحــد أطــر اجلماعــة حــول بعــض اجلوانــب الفنيــة، فقــد طرحــت إشــكال التســليم املؤقــت 
لبعــض األراضــي والطــرق ومل يتــم نقلهــا للجماعــة  وكــذا تطبيــق الدوريــة الــي اشــتغلنت عليهــا اجلماعــة منــذ ســنة لبعــض األراضــي والطــرق ومل يتــم نقلهــا للجماعــة  وكــذا تطبيــق الدوريــة الــي اشــتغلنت عليهــا اجلماعــة منــذ ســنة 
))20142014(. حيــث تعلــق تدخلهــا بنقــل امللكيــة. لدينــا أحــكام مــن الســيد – إليــاس...- خاصــة بنقــل امللكيــة . (. حيــث تعلــق تدخلهــا بنقــل امللكيــة. لدينــا أحــكام مــن الســيد – إليــاس...- خاصــة بنقــل امللكيــة . 
وبعــد إرســاهلا الســيد احملافــظ بســال اجلديــدة، نطالــب ابســتخراج امللــك. برغــم أداء اجلماعــة للعقــار ولكــي يبقــى وبعــد إرســاهلا الســيد احملافــظ بســال اجلديــدة، نطالــب ابســتخراج امللــك. برغــم أداء اجلماعــة للعقــار ولكــي يبقــى 
يف اســم اجلماعــة ينبغــي إعــداد ملــف تقــي، ومبــا أنــي مشــرفة علــى أمــالك اجلماعــة أحــاول مــا أمكــن ضبــط هــذه يف اســم اجلماعــة ينبغــي إعــداد ملــف تقــي، ومبــا أنــي مشــرفة علــى أمــالك اجلماعــة أحــاول مــا أمكــن ضبــط هــذه 
املهمــة . لكنــي أواجــه مثــل هاتــه اإلكراهــات املتعلقــة ابلتســليم املؤقــت ونــزع امللكيــة. وأكــدت أن القانــون املهمــة . لكنــي أواجــه مثــل هاتــه اإلكراهــات املتعلقــة ابلتســليم املؤقــت ونــزع امللكيــة. وأكــدت أن القانــون 
الصــادر يف هــذا الشــأن تطــرق ملوضــوع التســليم املؤقــت فمــن خــالل طلــب لرئيــس اجلماعــة يتــم حــل هــذا الصــادر يف هــذا الشــأن تطــرق ملوضــوع التســليم املؤقــت فمــن خــالل طلــب لرئيــس اجلماعــة يتــم حــل هــذا 
االشــكال. أمــا مســألة امللــف التقــي فإهنــا تعــد ضروريــة ألنــه قــد يكــون هنــاك ضــرر، وقــد يكــون حكــم نــزع امللكيــة االشــكال. أمــا مســألة امللــف التقــي فإهنــا تعــد ضروريــة ألنــه قــد يكــون هنــاك ضــرر، وقــد يكــون حكــم نــزع امللكيــة 
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لذلــك نكــون يف حاجــة مللــف تقــي إلظهــار الضــرر علــى اعتبــار أنــه وثيقــة ضروريــة ومرســوم ســنة )لذلــك نكــون يف حاجــة مللــف تقــي إلظهــار الضــرر علــى اعتبــار أنــه وثيقــة ضروريــة ومرســوم ســنة )20142014( حيــث ( حيــث 
علــى ذلــك وهــي إجــراءات شــكلية وبســيطة يتــم العمــل هبــا.علــى ذلــك وهــي إجــراءات شــكلية وبســيطة يتــم العمــل هبــا.

أمــا الســيدة الســعدية عــن القســم املعــي، والــي طرحــت ســؤاال حــول مهمــة موظفــي املمتلــكات، ومــن أمــا الســيدة الســعدية عــن القســم املعــي، والــي طرحــت ســؤاال حــول مهمــة موظفــي املمتلــكات، ومــن 
يقــوم ابلشــق اإلداري ويف نفــس الوقــت التقــي والقانــوين. فأيــن حظــه مــن الــدورات التكوينيــة فــكل موظــف ســواء يقــوم ابلشــق اإلداري ويف نفــس الوقــت التقــي والقانــوين. فأيــن حظــه مــن الــدورات التكوينيــة فــكل موظــف ســواء 
كان حمــررا إداراي أو تقنيــا يف جمــال التعمــر فإننــا جنتهــد قــدر االمــكان. ونعمــل يف ظــروف تنعــدم فيهــا االمكانيــات كان حمــررا إداراي أو تقنيــا يف جمــال التعمــر فإننــا جنتهــد قــدر االمــكان. ونعمــل يف ظــروف تنعــدم فيهــا االمكانيــات 
اللوجســتيكية وحنــاول الســر هباتــه اجلماعــة إىل األمــام وقبــل احلديــث عــن التثمــن و حتديــد األمــالك اجلماعيــة اللوجســتيكية وحنــاول الســر هباتــه اجلماعــة إىل األمــام وقبــل احلديــث عــن التثمــن و حتديــد األمــالك اجلماعيــة 
جيــب حتديــد اختصاصــات املوظــف  كل يف جمــال ختصصــه فــال يعقــل مثــال أن يكلــف موظفــا تقنيــا ابلشــق اإلداري جيــب حتديــد اختصاصــات املوظــف  كل يف جمــال ختصصــه فــال يعقــل مثــال أن يكلــف موظفــا تقنيــا ابلشــق اإلداري 
وينبغــي علــى األقــل أن يكــون ملمــا ابملوضــوع مــن خــالل دورات تكوينيــة وخاصــة يف جمــال الرقمنــة علــى اعتبــار وينبغــي علــى األقــل أن يكــون ملمــا ابملوضــوع مــن خــالل دورات تكوينيــة وخاصــة يف جمــال الرقمنــة علــى اعتبــار 
أننــا مــا زلنــا نشــتغل ابألوراق والقليــل القليــل الذيــن جييــدون الرقمنــة وليســت هلــم شــهادات يف جمــال اإلعالميــات أننــا مــا زلنــا نشــتغل ابألوراق والقليــل القليــل الذيــن جييــدون الرقمنــة وليســت هلــم شــهادات يف جمــال اإلعالميــات 

ســوى اجتهــادات شــخصية .ســوى اجتهــادات شــخصية .
كمــا ينبغــي ومــن خــالل القانــون اجلديــد العمــل علــى القيــام بدراســة دقيقــة ومعمقــة ألجــل تثمــن ممتلــكات كمــا ينبغــي ومــن خــالل القانــون اجلديــد العمــل علــى القيــام بدراســة دقيقــة ومعمقــة ألجــل تثمــن ممتلــكات 
ــة يف الوقــت الــذي جيــب  ــاك موضــوع اخلــرباء فقــد تزامــن هــذا املوضــوع مــع موضــوع نقــل امللكي ــة يف الوقــت الــذي جيــب اجلماعــة. إذ هن ــاك موضــوع اخلــرباء فقــد تزامــن هــذا املوضــوع مــع موضــوع نقــل امللكي اجلماعــة. إذ هن
إعطــاء امللكيــة واخلــروج إىل عــن املــكان للقيــام ابملعاينــة وهــذا يف حــد ذاتــه حمبــط. ووقــد اســتطعنا إخــراج املســطرة إعطــاء امللكيــة واخلــروج إىل عــن املــكان للقيــام ابملعاينــة وهــذا يف حــد ذاتــه حمبــط. ووقــد اســتطعنا إخــراج املســطرة 
خــالل ســنتن برغــم كل التعثــرات وهنــاك أمــل يف إخــراج بعــض التعويضــات. نتمــى أن ننســق مــع املنازعــات خــالل ســنتن برغــم كل التعثــرات وهنــاك أمــل يف إخــراج بعــض التعويضــات. نتمــى أن ننســق مــع املنازعــات 
القانونيــة وأن نكــون شــركاء فيمــا بيننــا وقــد حصــل ذلــك فعال...وابلنســبة لرفــع اليــد وتســليم احملضــر املؤقــت القانونيــة وأن نكــون شــركاء فيمــا بيننــا وقــد حصــل ذلــك فعال...وابلنســبة لرفــع اليــد وتســليم احملضــر املؤقــت 
لدينــا إشــكال مــع الســيد احملافــظ. وأمتــى أن اجلديــد الــذي جــاء بــه القانــون يعفــي مــن األداء ويتــم تســهيل األمــور.لدينــا إشــكال مــع الســيد احملافــظ. وأمتــى أن اجلديــد الــذي جــاء بــه القانــون يعفــي مــن األداء ويتــم تســهيل األمــور.

أمــا الســيدة أمالــك، فقــد أكــدت علــى روح التجــرد ألطــر اجلماعــة، وســعيهم احلثيــث ألن يتوصــل ذوي أمــا الســيدة أمالــك، فقــد أكــدت علــى روح التجــرد ألطــر اجلماعــة، وســعيهم احلثيــث ألن يتوصــل ذوي 
احلقــوق مــن املتعاملــن مــع اجلماعــة مبســتحقاهتم. أمــا خبصــوص موضــوع التكويــن فربغــم تعــدد اجملــاالت والوظائــف احلقــوق مــن املتعاملــن مــع اجلماعــة مبســتحقاهتم. أمــا خبصــوص موضــوع التكويــن فربغــم تعــدد اجملــاالت والوظائــف 
التقنيــة واإلداريــة والقانونيــة فاجلانــب املتعلــق ابلتكويــن موكــول للجهــة. وإن كان هــذا األمــر ال يعفــي اجلماعــة مــن التقنيــة واإلداريــة والقانونيــة فاجلانــب املتعلــق ابلتكويــن موكــول للجهــة. وإن كان هــذا األمــر ال يعفــي اجلماعــة مــن 

االخنــراط يف هــذه العمليــة خاصــة وأن األمــر يتعلــق مبواكبــة املســتجدات القانونيــة الصــادرة يف هــذا الشــأن.االخنــراط يف هــذه العمليــة خاصــة وأن األمــر يتعلــق مبواكبــة املســتجدات القانونيــة الصــادرة يف هــذا الشــأن.
ويف إطــار تعقيــب الســيد بــن الشــيخ، أكــد علــى مــا يلــي: اشــتغلت إىل جانبكــم وأعــرف قيمتكــم ســواء ويف إطــار تعقيــب الســيد بــن الشــيخ، أكــد علــى مــا يلــي: اشــتغلت إىل جانبكــم وأعــرف قيمتكــم ســواء 
مــن خــالل أخالقكــم وال مــى حيــث إصراركــم فربغــم ضعــف اإلمكانيــات اســتطعتم إبصراركــم مــن حــل العديــد مــن مــن خــالل أخالقكــم وال مــى حيــث إصراركــم فربغــم ضعــف اإلمكانيــات اســتطعتم إبصراركــم مــن حــل العديــد مــن 

االشــكاالت العالقــة. فمــن خاللكــم أحيــي املــرأة املغربيــة.االشــكاالت العالقــة. فمــن خاللكــم أحيــي املــرأة املغربيــة.
أمــا الســيد عبــد الســالم الزويبــع، رئيــس قســم التعمــر: فقــد أكــد علــى أن املناطــق الــي حتدثنــا عنهــا يف أمــا الســيد عبــد الســالم الزويبــع، رئيــس قســم التعمــر: فقــد أكــد علــى أن املناطــق الــي حتدثنــا عنهــا يف 
تصميــم التهيئــة ردت االعتبــار للملــك اجلماعــي، وســامهت يف تتقدمنــا خطــوات يف دراســتها ومقرحاهتــا وكان تصميــم التهيئــة ردت االعتبــار للملــك اجلماعــي، وســامهت يف تتقدمنــا خطــوات يف دراســتها ومقرحاهتــا وكان 
العمــل إجيابيــا. وبــدوري أشــيد ابلــدور الــرايدي الــذي تقــوم بــه املوظفــات هبــذه املصلحــة والــروح القتاليــة والنضاليــة العمــل إجيابيــا. وبــدوري أشــيد ابلــدور الــرايدي الــذي تقــوم بــه املوظفــات هبــذه املصلحــة والــروح القتاليــة والنضاليــة 
والرغبــة يف الوصــول إىل نتيجــة إجيابيــة. وســوف يتــم العمــل علــى إقــرار عمــل متكامــل مــع قســم التعمــر ورمبــا ســيتم والرغبــة يف الوصــول إىل نتيجــة إجيابيــة. وســوف يتــم العمــل علــى إقــرار عمــل متكامــل مــع قســم التعمــر ورمبــا ســيتم 
دجمــه مــع املمتلــكات الشــيء الــذي ســيخفف العــبء علــى األخــوات. مبســاعدة الســادة األعضــاء الذيــن يعملــون دجمــه مــع املمتلــكات الشــيء الــذي ســيخفف العــبء علــى األخــوات. مبســاعدة الســادة األعضــاء الذيــن يعملــون 
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علــى توفــر الظــروف املالئمــة ســواء الســابقن أو احلاليــن وكل املشــرفن علــى برانمــج عمــل اجلماعــة . وابلتــايل فــإن علــى توفــر الظــروف املالئمــة ســواء الســابقن أو احلاليــن وكل املشــرفن علــى برانمــج عمــل اجلماعــة . وابلتــايل فــإن 
تطــور املمتلــكات ســيعطي شــحنة ورؤيــة أخــرى ملدينــة ســال وســيفتح جمــاالت التنميــة داخلهــا.تطــور املمتلــكات ســيعطي شــحنة ورؤيــة أخــرى ملدينــة ســال وســيفتح جمــاالت التنميــة داخلهــا.

أمــا الســيد لطفــي بندمحــان، بصفتــه حمامــي اجلماعــة: فقــد أكــد علــى أن قضــااي االعتــداء املــادي ليــس أمــا الســيد لطفــي بندمحــان، بصفتــه حمامــي اجلماعــة: فقــد أكــد علــى أن قضــااي االعتــداء املــادي ليــس 
موضوعــا واحــدا وليــس شــكال واحــدا مــن األشــكال. فهنــاك بعــض احلــاالت واضحــة وهنــاك حــاالت متعــددة موضوعــا واحــدا وليــس شــكال واحــدا مــن األشــكال. فهنــاك بعــض احلــاالت واضحــة وهنــاك حــاالت متعــددة 
غــر واضحــة. مبعــى ال تســتحق النظــر فيهــا يف إطــار االعتــداء املــادي وهــي احلــاالت الــي صــدر يف شــأهنا حكــم غــر واضحــة. مبعــى ال تســتحق النظــر فيهــا يف إطــار االعتــداء املــادي وهــي احلــاالت الــي صــدر يف شــأهنا حكــم 
ــايل  ــه . وابلت ــة وهــذا مــا متــت اإلشــارة إلي ــي علــى اجلماعــة أبداء تعويــض دون أن يكــون حكــم بنقــل امللكي ــايل قضائ ــه . وابلت ــة وهــذا مــا متــت اإلشــارة إلي ــي علــى اجلماعــة أبداء تعويــض دون أن يكــون حكــم بنقــل امللكي قضائ
فرغــم القيــام مبســطرة احلفــاظ علــى مصــاحل اجلماعــة والدفــاع عنهــا فنحــن غــر جمربيــن أبي مســطرة مــن مســاطر فرغــم القيــام مبســطرة احلفــاظ علــى مصــاحل اجلماعــة والدفــاع عنهــا فنحــن غــر جمربيــن أبي مســطرة مــن مســاطر 
االعتــداء املــادي أن نتقــدم بطلــب مقابــل الرمــي إىل نقــل امللكيــة  وســأعطي حــاالت عمليــة فهنــاك حالــة ميكــن أن االعتــداء املــادي أن نتقــدم بطلــب مقابــل الرمــي إىل نقــل امللكيــة  وســأعطي حــاالت عمليــة فهنــاك حالــة ميكــن أن 
يكــون فيهــا مشــروع مشــرك بــن عــدة أطــراف )جهــة. عمالــة. وزارة الداخليــة. وزارة التجهيــز( يف مشــروع معــن يكــون فيهــا مشــروع مشــرك بــن عــدة أطــراف )جهــة. عمالــة. وزارة الداخليــة. وزارة التجهيــز( يف مشــروع معــن 
.أصحــاب األجــزاء... األرضيــة ملــا يقــع املشــروع علــى أراضيهــم فعــوض أن يتوجهــوا إىل مجيــع األطــراف يقتصــرون .أصحــاب األجــزاء... األرضيــة ملــا يقــع املشــروع علــى أراضيهــم فعــوض أن يتوجهــوا إىل مجيــع األطــراف يقتصــرون 
علــى التوجــه ضــد اجلماعــة علــى اعتــرب أن املوضــوع يدخــل ضمــن اختصــاص اجلماعــة وحنــن يف هــذا الصــدد وكــرد علــى التوجــه ضــد اجلماعــة علــى اعتــرب أن املوضــوع يدخــل ضمــن اختصــاص اجلماعــة وحنــن يف هــذا الصــدد وكــرد 
مــن اجلماعــة نوضــح للمحكمــة أن ذلــك املشــروع مل يكــن مشــروعا .... ومــع ذلــك فــإن احملكمــة تقــوم إبجــراء خــربة مــن اجلماعــة نوضــح للمحكمــة أن ذلــك املشــروع مل يكــن مشــروعا .... ومــع ذلــك فــإن احملكمــة تقــوم إبجــراء خــربة 
وأييت اخلــرباء علــى أنــه هنــاك عــدة جهــات متدخلــة يف املشــروع وال يتــم احلســم يف املوضــوع ويبقــى البــاب مفتوحــا وأييت اخلــرباء علــى أنــه هنــاك عــدة جهــات متدخلــة يف املشــروع وال يتــم احلســم يف املوضــوع ويبقــى البــاب مفتوحــا 
ويتــم االنتقــال مباشــرة لعمليــة حتديــد وتقــومي علــى األجــزاء أو املســاحة املعتــدى عليهــا. وبطبيعــة احلــال ال نتقــدم ويتــم االنتقــال مباشــرة لعمليــة حتديــد وتقــومي علــى األجــزاء أو املســاحة املعتــدى عليهــا. وبطبيعــة احلــال ال نتقــدم 

بطلــب نقــل امللكيــة ألنــه حــى لــو مت الوصــول إىل التنفيــذ فرمبــا.......بطلــب نقــل امللكيــة ألنــه حــى لــو مت الوصــول إىل التنفيــذ فرمبــا.......
وجــوااب عــن بعــض التســاؤالت أكــد الســيد الصباحــي علــى أنــه يف بعــض األحيــان تكــون اجلماعــة يف موقــف وجــوااب عــن بعــض التســاؤالت أكــد الســيد الصباحــي علــى أنــه يف بعــض األحيــان تكــون اجلماعــة يف موقــف 
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ضغــط وأن هــذا هــو اخلطــأ الــذي يتــم الركــوب عليــه... علــى غــر الواقــع . فاملمتلــكات اجلماعيــة ال تنســب ضغــط وأن هــذا هــو اخلطــأ الــذي يتــم الركــوب عليــه... علــى غــر الواقــع . فاملمتلــكات اجلماعيــة ال تنســب 
ملكيتهــا ألحــد فهــي ملــك للجميــع والــكل مــن حقــه االســتفادة منهــا. ملكيتهــا ألحــد فهــي ملــك للجميــع والــكل مــن حقــه االســتفادة منهــا. 

ــة  ــة ســال ، وهلــذا الغــرض فإنــي ســأحاول مبعي ــة ملدين ــة تثمــن املمتلــكات اجلماعي ــة اجلميــع يتفــق علــى أمهي ــة ســال ، وهلــذا الغــرض فإنــي ســأحاول مبعي ــة ملدين ــة تثمــن املمتلــكات اجلماعي اجلميــع يتفــق علــى أمهي
الســيد هبــاء الديــن أكــدي علــى متابعــة هــذا امللــف عــن قــرب وســنحاول إبذن هللا الوقــوف علــى كل مــا يتعلــق الســيد هبــاء الديــن أكــدي علــى متابعــة هــذا امللــف عــن قــرب وســنحاول إبذن هللا الوقــوف علــى كل مــا يتعلــق 

مبمتلكاتنــا اجلماعيــة.مبمتلكاتنــا اجلماعيــة.
كمــا قــدم الســيد بــن الشــيخ يف أخــر كلمــة لــه تعبــر شــكر جلماعــة ســال، وكل مــن ســهر علــى تنظيــم هــذا كمــا قــدم الســيد بــن الشــيخ يف أخــر كلمــة لــه تعبــر شــكر جلماعــة ســال، وكل مــن ســهر علــى تنظيــم هــذا 
اللقــاء القيــم ، لالحتفــاء بصــدور القانــون رقــم  )اللقــاء القيــم ، لالحتفــاء بصــدور القانــون رقــم  )9..957..57( املنظــم لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة ، وكــذا ( املنظــم لألمــالك العقاريــة للجماعــات الرابيــة ، وكــذا 

إماطــة اللثــام عــن واقــع هاتــه األمــالك ، والبحــث عــن الســبل الكفيلــة حلمايتهــا وتثمينهــا.إماطــة اللثــام عــن واقــع هاتــه األمــالك ، والبحــث عــن الســبل الكفيلــة حلمايتهــا وتثمينهــا.
ويف األخــر، أعطيــت الكلمــة للســيد أمحــد فرشــيدي-انئب العمــدة- الــذي اعتــرب موضــوع املمتلــكات ويف األخــر، أعطيــت الكلمــة للســيد أمحــد فرشــيدي-انئب العمــدة- الــذي اعتــرب موضــوع املمتلــكات 
اجلماعيــة والنقــاش ح موضوعــا شــائكا يف مدينــة ســال وغرهــا مــن املــدن الكــربى، والــذي متيــز إبشــراك فعاليــات اجلماعيــة والنقــاش ح موضوعــا شــائكا يف مدينــة ســال وغرهــا مــن املــدن الكــربى، والــذي متيــز إبشــراك فعاليــات 
اجملتمــع املــدين وكل املتدخلــن يف هــذا الشــأن، يتبــن لنــا جليــا أن اجلميــع حتــدوه رغبــة أكيــدة يف إجيــاد حلــول انجعــة اجملتمــع املــدين وكل املتدخلــن يف هــذا الشــأن، يتبــن لنــا جليــا أن اجلميــع حتــدوه رغبــة أكيــدة يف إجيــاد حلــول انجعــة 
مــن شــأهنا ضــم كل هــذه املمتلــكات ضمــن احملافظــة العقاريــة بســال اجلديــدة، وانتشــاهلا مــن هــذا الشــتات والضيــاع مــن شــأهنا ضــم كل هــذه املمتلــكات ضمــن احملافظــة العقاريــة بســال اجلديــدة، وانتشــاهلا مــن هــذا الشــتات والضيــاع 

الــذي تعرفــه اليــوم. وبعــد مناقشــة مســتفيضة لــكل اجلوانــب املتعلقــة هبــذا املوضــوع وبعــد إبــداء كل برأيــه فقــد الــذي تعرفــه اليــوم. وبعــد مناقشــة مســتفيضة لــكل اجلوانــب املتعلقــة هبــذا املوضــوع وبعــد إبــداء كل برأيــه فقــد 
خلــص االجتمــاع إىل ضــرورة توافــر اجلهــود، وتعــاون كل املتدخلــن واملصــاحل املعنيــة حلمايــة هاتــه األمــالك مــن جهــة  خلــص االجتمــاع إىل ضــرورة توافــر اجلهــود، وتعــاون كل املتدخلــن واملصــاحل املعنيــة حلمايــة هاتــه األمــالك مــن جهــة  

وإلعطــاء مدينــة ســال مكانــة منفــردة هبــا وجلــب مشــاريع تزيــد يف تنميتهــا.وإلعطــاء مدينــة ســال مكانــة منفــردة هبــا وجلــب مشــاريع تزيــد يف تنميتهــا.
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أشغال محورأشغال محور
 الطرق والسير والجوالن الطرق والسير والجوالن

تحت عنوانتحت عنوان::  
تجويد التنقالت الحضرية بمدينة سالتجويد التنقالت الحضرية بمدينة سال

واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 55 مارس  مارس 20222022  

ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال 

)على الساعة )على الساعة 1010 صباحا( صباحا(
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أرضية اللقاء التشاوري :أرضية اللقاء التشاوري :

تعتــرب الطــرق مــن البنيــات التحتيــة األساســية الضروريــة الــي هبــا تســهل التنقــالت احلضريــة بــن أجــزاء املدينــة تعتــرب الطــرق مــن البنيــات التحتيــة األساســية الضروريــة الــي هبــا تســهل التنقــالت احلضريــة بــن أجــزاء املدينــة 
الواحــدة وكــذا بينهــا وبــن ابقــي املــدن اجملــاورة. وترتبــط شــبكة الطــرق بصفــة عامــة بعــدة جوانــب كميــة ونوعيــة مــن قبيــل الواحــدة وكــذا بينهــا وبــن ابقــي املــدن اجملــاورة. وترتبــط شــبكة الطــرق بصفــة عامــة بعــدة جوانــب كميــة ونوعيــة مــن قبيــل 
حجــم التدفقــات ونوعيــة وســائل النقــل املســتعملة وتــردد الســاكنة وتوزيــع أهــم احملــاور الطرقيــة واملــدارات احلضريــة الكــربى حجــم التدفقــات ونوعيــة وســائل النقــل املســتعملة وتــردد الســاكنة وتوزيــع أهــم احملــاور الطرقيــة واملــدارات احلضريــة الكــربى 
الرابطــة بــن أحيــاء املدينــة واملداخــل واملــدارات الداخليــة واجلانبيــة. ومــا جيــب أن نطرحــه يف البدايــة ،هــو أنــه وعلــى الرابطــة بــن أحيــاء املدينــة واملداخــل واملــدارات الداخليــة واجلانبيــة. ومــا جيــب أن نطرحــه يف البدايــة ،هــو أنــه وعلــى 
الرغــم مــن كوهنــا تصاميمهــا املديريــة ورســم معاملهــا تتــم مــن قبــل الســلطات العموميــة املعنيــة خصوصــا الــدور احملــوري الرغــم مــن كوهنــا تصاميمهــا املديريــة ورســم معاملهــا تتــم مــن قبــل الســلطات العموميــة املعنيــة خصوصــا الــدور احملــوري 
للوكالــة احلضريــة، فتدبــر  جــزء مهــم مــن تنزيلــه يتــم عــرب  تدخــل اجلماعــة حســب املقتضيــات القانونيــة الــواردة يف القانــون للوكالــة احلضريــة، فتدبــر  جــزء مهــم مــن تنزيلــه يتــم عــرب  تدخــل اجلماعــة حســب املقتضيــات القانونيــة الــواردة يف القانــون 

التنظيمــي خصوصــا املــادة التنظيمــي خصوصــا املــادة 100100، وكــذا عــدد مــن القوانــن األخــرى الــواردة يف هــذا الشــأن. ، وكــذا عــدد مــن القوانــن األخــرى الــواردة يف هــذا الشــأن. 

أمــا علــى مســتوى تدبــر الســر واجلــوالن يف عالقتــه مبســتعملي الطــرق فهــو يهــم العــرابت الصغــرة مبختلــف أمــا علــى مســتوى تدبــر الســر واجلــوالن يف عالقتــه مبســتعملي الطــرق فهــو يهــم العــرابت الصغــرة مبختلــف 
أشــكاهلا وجمــال النقــل واللوجيســتيك املهــي الــذي يســتثمر يف جمــال التنقــل، والــذي حيتــاج إىل تراخيــص خاصــة ملــا أشــكاهلا وجمــال النقــل واللوجيســتيك املهــي الــذي يســتثمر يف جمــال التنقــل، والــذي حيتــاج إىل تراخيــص خاصــة ملــا 
يشــكله مــن خماطــر علــى الطريــق وكــذا نتيجــة هتالــك الطــرق تبعــا لذلــك، وخنــص ابلذكــر أصحــاب الشــاحنات واحلافــالت يشــكله مــن خماطــر علــى الطريــق وكــذا نتيجــة هتالــك الطــرق تبعــا لذلــك، وخنــص ابلذكــر أصحــاب الشــاحنات واحلافــالت 

والعــرابت الثقيلــة بــكل أنواعهــا.والعــرابت الثقيلــة بــكل أنواعهــا.

وارتباطــا بنطــاق تدخــل اجلماعــة، ولفهــم اختصاصهــا هــذا، ننتظــر أن تتيــح مناقشــة هــذا احملــاور خمتلــف الــرؤى وارتباطــا بنطــاق تدخــل اجلماعــة، ولفهــم اختصاصهــا هــذا، ننتظــر أن تتيــح مناقشــة هــذا احملــاور خمتلــف الــرؤى 
اإلســراتيجية والتدابــر اإلجرائيــة الواجــب اختاذهــا أو االســتثمار فيهــا لتحقيــق سالســة التنقــالت احلضريــة ابملدينــة اإلســراتيجية والتدابــر اإلجرائيــة الواجــب اختاذهــا أو االســتثمار فيهــا لتحقيــق سالســة التنقــالت احلضريــة ابملدينــة 
والواقعــة يف جمــال جغــرايف يربــط كــربايت املــدن الســيما الــرابط العاصمــة والقنيطــرة. ومــن أهــم التدابــر الــي تصدرهــا والواقعــة يف جمــال جغــرايف يربــط كــربايت املــدن الســيما الــرابط العاصمــة والقنيطــرة. ومــن أهــم التدابــر الــي تصدرهــا 
اجلماعــة نذكــر القــرارات التنظيميــة املتعلقــة ابلتشــوير العمــودي واألفقــي وتنظيــم حمطــات وقــوف الســيارات والشــاحنات اجلماعــة نذكــر القــرارات التنظيميــة املتعلقــة ابلتشــوير العمــودي واألفقــي وتنظيــم حمطــات وقــوف الســيارات والشــاحنات 
ومراكــن العــرابت والــي حتتــاج إىل تنظيــم حمكــم. كمــا نشــر إىل أمهيــة فهــم هــذه اإلجــراءات وعمــق املوازنــة بينهــا وبــن ومراكــن العــرابت والــي حتتــاج إىل تنظيــم حمكــم. كمــا نشــر إىل أمهيــة فهــم هــذه اإلجــراءات وعمــق املوازنــة بينهــا وبــن 
التدبــر املــايل للقطــاع، واملتمثــل يف تــوازن مداخيــل اجلماعــة مــن هــذا القطــاع مبســتوى اإلنفــاق املرتبطــة إبحــداث وصيانــة التدبــر املــايل للقطــاع، واملتمثــل يف تــوازن مداخيــل اجلماعــة مــن هــذا القطــاع مبســتوى اإلنفــاق املرتبطــة إبحــداث وصيانــة 

الطــرق العموميــة بشــكل عــام.الطــرق العموميــة بشــكل عــام.

ويف غمــار هــذا اللقــاء نذكــر أنــه مــن الضــروري، دعــوة املســتعملن املهنيــن، ونقــاابت أرابب النقــل والشــركات ويف غمــار هــذا اللقــاء نذكــر أنــه مــن الضــروري، دعــوة املســتعملن املهنيــن، ونقــاابت أرابب النقــل والشــركات 
العاملــة يف جمــال النقــل واللوجيســتيك بــراب املدينــة، والعاملــن ابملراكــن املنظمــة وغــر املنظمــة، وأمنــاء األســواق .....العاملــة يف جمــال النقــل واللوجيســتيك بــراب املدينــة، والعاملــن ابملراكــن املنظمــة وغــر املنظمــة، وأمنــاء األســواق .....

وغرهــا.وغرهــا.
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أشغال الورشة: أشغال الورشة: 

بعــد اعتــذار الســيد ايســن بلكبــر عــن احلضــور بصفتــه ممثــال عــن اهليئــة التشــاورية كمنســق للورشــة، انب عنــه الســيد بعــد اعتــذار الســيد ايســن بلكبــر عــن احلضــور بصفتــه ممثــال عــن اهليئــة التشــاورية كمنســق للورشــة، انب عنــه الســيد 
خالد املرابط بصفته منسقا عاما للمنتدى.   خالد املرابط بصفته منسقا عاما للمنتدى.   

بدايــة قــدم كلمــة شــكر للجماعــة والســاهرين علــى تنظيــم هــذه الورشــات، وكــذا حضــور ممثلــن عــن املصــاحل بدايــة قــدم كلمــة شــكر للجماعــة والســاهرين علــى تنظيــم هــذه الورشــات، وكــذا حضــور ممثلــن عــن املصــاحل 
واهليئــات الشــريكة واهليئــات املعنيــة ابلقطــاع، والــي ســتقدم مســامهتها إلغنــاء مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة وجعلــه أكثــر واهليئــات الشــريكة واهليئــات املعنيــة ابلقطــاع، والــي ســتقدم مســامهتها إلغنــاء مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة وجعلــه أكثــر 
واقعيــة. كمــا أشــار إىل أن الطــرق تعتــرب مــن البنيــات التحتيــة األساســية الضروريــة ومؤشــر للتنميــة ابجملــال احلضــري. ومــن أجــل واقعيــة. كمــا أشــار إىل أن الطــرق تعتــرب مــن البنيــات التحتيــة األساســية الضروريــة ومؤشــر للتنميــة ابجملــال احلضــري. ومــن أجــل 
اختــاذ تدابــر إجرائيــة لتحقيــق انســيابية التنقــل احلضــري ابملدينــة و وضــع تدابــر تنظيميــة للتشــوير العمــودي واألفقــي وتنظيــم اختــاذ تدابــر إجرائيــة لتحقيــق انســيابية التنقــل احلضــري ابملدينــة و وضــع تدابــر تنظيميــة للتشــوير العمــودي واألفقــي وتنظيــم 
حمطــات وقــوف الســيارات والشــاحنات ومرآكــن العــرابت هلــذا احملــور نظمــت مجاعــة ســال لقــاءا تشــاوري حتــت عنــوان: جتويــد حمطــات وقــوف الســيارات والشــاحنات ومرآكــن العــرابت هلــذا احملــور نظمــت مجاعــة ســال لقــاءا تشــاوري حتــت عنــوان: جتويــد 
التنقــالت احلضريــة مبدينــة ســال. وابعتبــار تدخلــه املوجــز هــو أرضيــة عامــة لفتــح النقــاش، أعطــى الكلمــة مباشــرة للســيدات التنقــالت احلضريــة مبدينــة ســال. وابعتبــار تدخلــه املوجــز هــو أرضيــة عامــة لفتــح النقــاش، أعطــى الكلمــة مباشــرة للســيدات 

والســادة املشــاركن ، والــي جــاءت كمــا يلــي :والســادة املشــاركن ، والــي جــاءت كمــا يلــي :

تدخــل الســيدة لبــى بــو طالــب مديــرة شــركة طرامــواي الــرابط ســال يف موضــوع خمطــط التنقــل احلضــري ســال الــرابط  تدخــل الســيدة لبــى بــو طالــب مديــرة شــركة طرامــواي الــرابط ســال يف موضــوع خمطــط التنقــل احلضــري ســال الــرابط  
حيــث أكــدت الســيدة املديــرة أن خمطــط التنقــل احلضــري إبتــدا العمــل بــه يف شــهر شــتنرب حيــث أكــدت الســيدة املديــرة أن خمطــط التنقــل احلضــري إبتــدا العمــل بــه يف شــهر شــتنرب 20212021 ويعتــرب هــذا املخطــط مدينــة  ويعتــرب هــذا املخطــط مدينــة 
ــه  ــة شاســعة ومليــون نســمة الشــيء الــذي نتــج عن ــة للعاصمــة برقعــة حضري ــه ســال أكــرب املــدن ابجملموعــة التجمعــات احلضري ــة شاســعة ومليــون نســمة الشــيء الــذي نتــج عن ــة للعاصمــة برقعــة حضري ســال أكــرب املــدن ابجملموعــة التجمعــات احلضري
احتياجــات كثــرة للتنقــل, ابإلضافــة أهنــا تظــم  مطــار الــرابط ســال وكــذا قرهبــا مــن العاصمــة الــرابط الــي هــي األخــرى تظــم احتياجــات كثــرة للتنقــل, ابإلضافــة أهنــا تظــم  مطــار الــرابط ســال وكــذا قرهبــا مــن العاصمــة الــرابط الــي هــي األخــرى تظــم 
عــدة مستشــفيات جامعيــة وجامعــات وطنيــة ودوليــة ومناطــق صناعيــة و جتاريــة مهمــة  خصوصــا عــدة مستشــفيات جامعيــة وجامعــات وطنيــة ودوليــة ومناطــق صناعيــة و جتاريــة مهمــة  خصوصــا TechnoplisTechnoplis  ومناطــق   ومناطــق 
اخــرى صناعيــة ابلوجلــة والعيايــدة وحــي الرمحــة وأخــرى يف طريــق اإلجنــاز ببوقنــادل. ممــا ســيزيد الطلــب علــى وســائل التنقــل اخــرى صناعيــة ابلوجلــة والعيايــدة وحــي الرمحــة وأخــرى يف طريــق اإلجنــاز ببوقنــادل. ممــا ســيزيد الطلــب علــى وســائل التنقــل 

احلضــري ويرفــع منســوب تدفــق مســتعمل الطــرق احلضريــة ابملدينــة.احلضــري ويرفــع منســوب تدفــق مســتعمل الطــرق احلضريــة ابملدينــة.

ففــي ســنة ففــي ســنة 20062006 كان عــدد تنقــل األشــخاص عــرب احلافــالت والعــرابت اليتجــاوز  كان عــدد تنقــل األشــخاص عــرب احلافــالت والعــرابت اليتجــاوز 500500 الــف شــخص وانتقــل العــدد  الــف شــخص وانتقــل العــدد 
يف ســنة يف ســنة 20202020 إىل  إىل 50	50	 ألــف شــخص عــرب احلافــالت والعــرابت أمــا النقــل عــرب الطرمــواي فقــد وصــل إىل  ألــف شــخص عــرب احلافــالت والعــرابت أمــا النقــل عــرب الطرمــواي فقــد وصــل إىل 400400 ألــف  ألــف 

شــخص ســنة شــخص ســنة 20202020  وهــذا التطــور الســريع للتنقــل ابجملــال احلضــري تقــرح الســيدة املديــرة اإلجــراءات التاليــة :  وهــذا التطــور الســريع للتنقــل ابجملــال احلضــري تقــرح الســيدة املديــرة اإلجــراءات التاليــة :

* جتويد حالة الطرقات احلضرية* جتويد حالة الطرقات احلضرية

*ختصيص ممرات للحافالت*ختصيص ممرات للحافالت

* ختفيض التنقل اخلاص ب * ختفيض التنقل اخلاص ب 0%.0%.
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* تشجيع التنقل العمومي : احلافالت . طرامواي . طاكسيات* تشجيع التنقل العمومي : احلافالت . طرامواي . طاكسيات

* إحداث طرق خاصة ألصحاب الدرجات.* إحداث طرق خاصة ألصحاب الدرجات.

ويف األخــر، أكــدت أن ابب التشــاور واحلــوار مفتــوح للتوســع أكثــر يف خمتلــف املقرحــات املقدمــة لتجويــد التنقــالت ويف األخــر، أكــدت أن ابب التشــاور واحلــوار مفتــوح للتوســع أكثــر يف خمتلــف املقرحــات املقدمــة لتجويــد التنقــالت 
احلضريــة ابملدينة.احلضريــة ابملدينة.

أمــا يف مداخلــة الســيد املصطفــى الديقــي املديــر اجلهــوي للوكالــة الوطنيــة للســالمة الطرفيــة فقــد تطــرق إىل وضــوع أمــا يف مداخلــة الســيد املصطفــى الديقــي املديــر اجلهــوي للوكالــة الوطنيــة للســالمة الطرفيــة فقــد تطــرق إىل وضــوع 
دور الوكالــة يف ضمــان ســالمة أكــرب للتنقــالت احلضريــة  .دور الوكالــة يف ضمــان ســالمة أكــرب للتنقــالت احلضريــة  .

فمنــذ أن أحدثــت الوكالــة ســنة فمنــذ أن أحدثــت الوكالــة ســنة 20202020 اختصــت يف صياغــة  ووضــع إســراتيجيات وطنيــة لســالمة الطرقيــة, حيــث  اختصــت يف صياغــة  ووضــع إســراتيجيات وطنيــة لســالمة الطرقيــة, حيــث 
تعتــرب هــي األخــرى أن الســالمة الطرفيــة مؤشــر مهــم للتنميــة احلضريــة وأهنــا تعمــل أساســا علــى جانــب التحســيس والتوعيــة تعتــرب هــي األخــرى أن الســالمة الطرفيــة مؤشــر مهــم للتنميــة احلضريــة وأهنــا تعمــل أساســا علــى جانــب التحســيس والتوعيــة 
املرتبــط بســلوك مســتعملي الطــري وكــذا تتبــع املعطيــات اإلحصائيــة املرتبطــة هبــا. ويف معــرض حديثــه اقــرح الســيد ممثــل املرتبــط بســلوك مســتعملي الطــري وكــذا تتبــع املعطيــات اإلحصائيــة املرتبطــة هبــا. ويف معــرض حديثــه اقــرح الســيد ممثــل 

الوكالــة عــددا مــن احللــول املناســبة للوضعيــة الراهنــة أوجزهــا فيمــا يلــي: الوكالــة عــددا مــن احللــول املناســبة للوضعيــة الراهنــة أوجزهــا فيمــا يلــي: 

* تشجيع التنقل اجلماعي حافالت، طرامواي، طاكسيات* تشجيع التنقل اجلماعي حافالت، طرامواي، طاكسيات

*إحداث طرق خاصة ملستعملي الدرجات اهلوائية والنارية*إحداث طرق خاصة ملستعملي الدرجات اهلوائية والنارية

* وسائل التنقل اجليد تقلل من نسبة حوادث السر* وسائل التنقل اجليد تقلل من نسبة حوادث السر

*الوكالة وضعت مشروع حتفيظ حوادث السر إىل %*الوكالة وضعت مشروع حتفيظ حوادث السر إىل 5050%

* كلما حتسنت وسائل التشوير حتسنت سلوك مستعمل الطريق* كلما حتسنت وسائل التشوير حتسنت سلوك مستعمل الطريق

* الوكالة قامت بتهيئ دليل مرجعي لتهيئة الطرقات والتشوير سنة * الوكالة قامت بتهيئ دليل مرجعي لتهيئة الطرقات والتشوير سنة 20192019

وختــم الســيد املديــر اجلهــوي تدخلــه بضــرورة اعتمــاد التشــوير الذكــي مــن أجــل اإلحاطــة مبختلــف مشــاكل الطــرق وختــم الســيد املديــر اجلهــوي تدخلــه بضــرورة اعتمــاد التشــوير الذكــي مــن أجــل اإلحاطــة مبختلــف مشــاكل الطــرق 
وجتويــد التنقــالت والســر واجلــوالن ابملدينــة، واالنفتــاح عــن التكنولوجيــات احلديثــة يف هــذا القطــاع.وجتويــد التنقــالت والســر واجلــوالن ابملدينــة، واالنفتــاح عــن التكنولوجيــات احلديثــة يف هــذا القطــاع.

أمــا مداخلــة الســيد ممثــل املديريــة اإلقليميــة لألمــن بســال فقــد جــاء فيهــا: أؤكــد أن وجــود رجــل أمــن ابلطريــق ميثــل أمــا مداخلــة الســيد ممثــل املديريــة اإلقليميــة لألمــن بســال فقــد جــاء فيهــا: أؤكــد أن وجــود رجــل أمــن ابلطريــق ميثــل 
الســلطة التنفيذيــة يف ردع وجــز املخالــف ملســتعمل الطريــق وأن اهلــدف ليــس زجــري. واجلــزر إجــراء اســتثنائي يطبــق يف حملــه. الســلطة التنفيذيــة يف ردع وجــز املخالــف ملســتعمل الطريــق وأن اهلــدف ليــس زجــري. واجلــزر إجــراء اســتثنائي يطبــق يف حملــه. 
كمــا أكــد أن النقــل العمومــي احلديــث عــرب وســيلة الطرمــواي أعطــى دفعــة نوعيــة وشــكل نقــال ممتــازا ونظيفــا وخفــف كثــرا كمــا أكــد أن النقــل العمومــي احلديــث عــرب وســيلة الطرمــواي أعطــى دفعــة نوعيــة وشــكل نقــال ممتــازا ونظيفــا وخفــف كثــرا 

مــن ضغــط حركــة الســر العمومــي. كمــا جــاء يف مقرحاتــه :مــن ضغــط حركــة الســر العمومــي. كمــا جــاء يف مقرحاتــه :
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*احرام القانون خيفف من حوادث السر*احرام القانون خيفف من حوادث السر

* وجوب أتطر ملستعمل وسائل النقل السائق املهي* وجوب أتطر ملستعمل وسائل النقل السائق املهي

* جيب على سائقي األجرة جبميع أصنافها احرام  حمطة وقوف خاصة ابلطاكسيات* جيب على سائقي األجرة جبميع أصنافها احرام  حمطة وقوف خاصة ابلطاكسيات

* التأين يف السياقة واحرام الغر.* التأين يف السياقة واحرام الغر.

أمــا فيمــا خيــص مداخلــة الســيد العمــراين جهــاد ممثــل مكتــب الدراســات الطــرق والســر والتخطيــط احلضــري ابملــدن أمــا فيمــا خيــص مداخلــة الســيد العمــراين جهــاد ممثــل مكتــب الدراســات الطــرق والســر والتخطيــط احلضــري ابملــدن 
NovacNovac: فقــد تطــرق إىل اجلوانــب املهمــة يف التهيئــة وهندســة الطــرق احلضريــة، حيــث اعتــرب أن هتيئــة الطــرق عنصــر : فقــد تطــرق إىل اجلوانــب املهمــة يف التهيئــة وهندســة الطــرق احلضريــة، حيــث اعتــرب أن هتيئــة الطــرق عنصــر 
أساســي لتســهيل النقــل واجلــوالن وخلــق مناطــق خضــراء  وأخــري للرفيــه. ويعتمــد املكتــب علــى خمطــط مديــري للتنقــل أساســي لتســهيل النقــل واجلــوالن وخلــق مناطــق خضــراء  وأخــري للرفيــه. ويعتمــد املكتــب علــى خمطــط مديــري للتنقــل 

ــة كالتــايل : ــة العمــراين الــذي حيــدد أبعــاد الطريــق وخاصيتهــا  ويقــرح لتجويــد وهندســة الطــرق احلضري ــة كالتــايل :وخمطــط للتهيئ ــة العمــراين الــذي حيــدد أبعــاد الطريــق وخاصيتهــا  ويقــرح لتجويــد وهندســة الطــرق احلضري وخمطــط للتهيئ

* إحداث ممرات للراجلن مع وضع حواجز واقية لراجلن* إحداث ممرات للراجلن مع وضع حواجز واقية لراجلن

*إحداث وتكتيف مراكن السيارات  متنوعة*إحداث وتكتيف مراكن السيارات  متنوعة

* إحرام أبعاد مراكن السيارات  * إحرام أبعاد مراكن السيارات  0...0... م العرض و م العرض و55م لطولم لطول

* ممرات لدوي االحتياجات اخلاصة* ممرات لدوي االحتياجات اخلاصة

* إحداث ممرات لراجلن العرض مابن * إحداث ممرات لراجلن العرض مابن 5..5..م وم و22.م.م
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*استعمال مواد مقننة وطنيا*استعمال مواد مقننة وطنيا

*إحداث أرصفة ابلزليج أفضل*إحداث أرصفة ابلزليج أفضل

*إحداث طرقات حتت ارضي لتقليل نقط التقاء*إحداث طرقات حتت ارضي لتقليل نقط التقاء

أمــا فيمــا خيــص اإلانرة العموميــة فيقــرح إحــداث إضــاءة بيضــاء ابلنســبة للطرقــات والشــوارع وآخــرى أقــل ذات لــون أمــا فيمــا خيــص اإلانرة العموميــة فيقــرح إحــداث إضــاءة بيضــاء ابلنســبة للطرقــات والشــوارع وآخــرى أقــل ذات لــون 
أصفــر ابلنســبة للحدائــق واملنتزهــات. مــع مراعــاة اإلضــاءة املقتصــدة للطاقــة وختفيــف الفاتــورة الطاقيــة.أصفــر ابلنســبة للحدائــق واملنتزهــات. مــع مراعــاة اإلضــاءة املقتصــدة للطاقــة وختفيــف الفاتــورة الطاقيــة.

*اختيار نوعية تثبيت اإلضاءة ذات  اجلودة.*اختيار نوعية تثبيت اإلضاءة ذات  اجلودة.

* اختيار شركات األشغال متخصصة * اختيار شركات األشغال متخصصة 

 و يف إطــار التعقيــب، إذ أعطــى تدخــل الســيد محــزة بودالحــة، بصفتــه ابحثــا بســلك الدكتــورة القانــون العــام والعلــوم  و يف إطــار التعقيــب، إذ أعطــى تدخــل الســيد محــزة بودالحــة، بصفتــه ابحثــا بســلك الدكتــورة القانــون العــام والعلــوم 
السياســية وعضــوا جبمعيــة أمــل ســال، نظــرة خمتصــرة حــول الصعــوابت العمليــة املرتبطــة ابحملــاور الطرقيــة الكــربى. فقــد ركــز السياســية وعضــوا جبمعيــة أمــل ســال، نظــرة خمتصــرة حــول الصعــوابت العمليــة املرتبطــة ابحملــاور الطرقيــة الكــربى. فقــد ركــز 

علــى أمهيــة التشــخيص وحتديــد املشــكل وتتبــع التنفيــذ، وجعــل اإلقراحــات أكثــر واقعيــة.علــى أمهيــة التشــخيص وحتديــد املشــكل وتتبــع التنفيــذ، وجعــل اإلقراحــات أكثــر واقعيــة.

بعــد ذلــك أعطيــة الكلمــة للحضــور وممثلــي القطاعــات املعنيــة ابلطــرق واجلمعيــات املدنيــة املهتمــة بــه. و قــد أعطيــت بعــد ذلــك أعطيــة الكلمــة للحضــور وممثلــي القطاعــات املعنيــة ابلطــرق واجلمعيــات املدنيــة املهتمــة بــه. و قــد أعطيــت 
الكلمــة : للســيد شــقيف عبــد الغــي عــن اجملمــع املــدين حــول مســألة قلــة املراكــن ابملدينــة خاصــة غيــاب مراكــن حتــت أرضيــة، الكلمــة : للســيد شــقيف عبــد الغــي عــن اجملمــع املــدين حــول مســألة قلــة املراكــن ابملدينــة خاصــة غيــاب مراكــن حتــت أرضيــة، 
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وكــذا بعــض اختــالالت التشــوير، الســيما عالمــة »قــف« املوضوعــة جبانــب احملطــة الســككية قــرب حمطــة ســال املدينــة.وكــذا بعــض اختــالالت التشــوير، الســيما عالمــة »قــف« املوضوعــة جبانــب احملطــة الســككية قــرب حمطــة ســال املدينــة.

 بعد ذلك تقدم السيد خالد أمبوز ممثل سائقي األجرة بصنفيه الصغرة بطلب حمدد هو كالتايل : بعد ذلك تقدم السيد خالد أمبوز ممثل سائقي األجرة بصنفيه الصغرة بطلب حمدد هو كالتايل :

*  جزر خمالف قانون السر ابجملال احلضري*  جزر خمالف قانون السر ابجملال احلضري

* إحداث حمطات منوذجية لوقوف طاكسيات* إحداث حمطات منوذجية لوقوف طاكسيات

* منع دخول احلافالت للمدار احلضري* منع دخول احلافالت للمدار احلضري

* إحداث حمطة الوقوف طاكسيات أمام املركز التجاري كارفور* إحداث حمطة الوقوف طاكسيات أمام املركز التجاري كارفور

* تعزيز وتقوية التشوير األفقي* تعزيز وتقوية التشوير األفقي

* جتهيز احملاور الكربى ابلكامرات.* جتهيز احملاور الكربى ابلكامرات.

ويف نفــس االجتــاه، طالــب ممثــل ســائقي الشــاحنات الركيــز علــى إحــداث حمطــة لوقــوف ســيارات األجــرة والشــاحنات ويف نفــس االجتــاه، طالــب ممثــل ســائقي الشــاحنات الركيــز علــى إحــداث حمطــة لوقــوف ســيارات األجــرة والشــاحنات 
لكوهنــا تشــكل جانبــا تنظيميــا أساســيا ابملدينــة، وذلــك علــى غــرار ابقــي املــدن.لكوهنــا تشــكل جانبــا تنظيميــا أساســيا ابملدينــة، وذلــك علــى غــرار ابقــي املــدن.

أما مندوبو مدارس السياقة بسال، فقد طالبوا من خالل ممثليهم :أما مندوبو مدارس السياقة بسال، فقد طالبوا من خالل ممثليهم :

* إحداث حلبة لتكوين السائقن املؤهلن لرخصة السياقة الوطنية* إحداث حلبة لتكوين السائقن املؤهلن لرخصة السياقة الوطنية

ويف نفــس التصــور، طالــب ممثــل ســائقي األجــرة الكبــرة بســال التعجيــل إبحــداث حمطــة طرقيــة لضمــان تنقــل الســاكنة ويف نفــس التصــور، طالــب ممثــل ســائقي األجــرة الكبــرة بســال التعجيــل إبحــداث حمطــة طرقيــة لضمــان تنقــل الســاكنة 
مــن مدينــة ســال إىل ابقــي املــدن خاصــة مــدن الغــرب.مــن مدينــة ســال إىل ابقــي املــدن خاصــة مــدن الغــرب.

ــة علــى اســتعداد اتم للتعــاون مــن أجــل  ــة أكــد أن الوكال ــة الوطنيــة لســالم الطرقي ــة علــى اســتعداد اتم للتعــاون مــن أجــل خــالل تعقيــب الســيد ممثــل الوكال ــة أكــد أن الوكال ــة الوطنيــة لســالم الطرقي خــالل تعقيــب الســيد ممثــل الوكال
ــة.  ــة علــى الســالمة الطرقي ــة. مــع تنظيــم محــالت للربي ــن الســائقن املؤهلــن لرخصــة الســياقة الوطني ــة لتكوي ــة. إحــداث حلب ــة علــى الســالمة الطرقي ــة. مــع تنظيــم محــالت للربي ــن الســائقن املؤهلــن لرخصــة الســياقة الوطني ــة لتكوي إحــداث حلب

ــة : شــارع مــوالي رشــيد، و مــدار  ــة حركــة الســر العمومــي ابلنقــط التالي ــة : شــارع مــوالي رشــيد، و مــدار كمــا أشــار احلاضــرون كذلــك علــى صعوب ــة حركــة الســر العمومــي ابلنقــط التالي كمــا أشــار احلاضــرون كذلــك علــى صعوب
شــارع مــوالي رشــيد، و شــارع بــن اهليثــم ، وشــارع واد الرمــان، و مــدار كارفــور ، ومــدار حــي كرميــة.شــارع مــوالي رشــيد، و شــارع بــن اهليثــم ، وشــارع واد الرمــان، و مــدار كارفــور ، ومــدار حــي كرميــة.
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تقرير أشغال محورتقرير أشغال محور

 البيئة والمساحات الخضراء  البيئة والمساحات الخضراء 

تحث عنوانتحث عنوان::

التأسيس لمشروع سال مدينة خضراءالتأسيس لمشروع سال مدينة خضراء  

واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 99 مارس مارس

20222022 بقاعة ابب بوحاجة -مجاعة سال بقاعة ابب بوحاجة -مجاعة سال

)على الساعة )على الساعة 1515 بعد الزوال( بعد الزوال(
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أرضية اللقاءأرضية اللقاء
شــكلت ومازالــت تشــكل احملافظــة علــى البيئــة والتدبــر املســؤول للمــوارد الطبيعيــة رهــاان أساســيا للتنميــة الشــاملة شــكلت ومازالــت تشــكل احملافظــة علــى البيئــة والتدبــر املســؤول للمــوارد الطبيعيــة رهــاان أساســيا للتنميــة الشــاملة 
لــراب بلــدان احلبيــب. فهــي مل تعــد مــن مســؤولية الســلطات واملؤسســات فقــط بــل أضحــت أيضــا ويف نفــس اآلن ضمــن لــراب بلــدان احلبيــب. فهــي مل تعــد مــن مســؤولية الســلطات واملؤسســات فقــط بــل أضحــت أيضــا ويف نفــس اآلن ضمــن 
مســؤولية األفــراد وهيئــات اجملتمــع املــدين. ولكــي تســاهم مجاعــة ســال بشــكل فعلــي يف هــذا الرهــان، وتبعــا جملــال تدخــل مســؤولية األفــراد وهيئــات اجملتمــع املــدين. ولكــي تســاهم مجاعــة ســال بشــكل فعلــي يف هــذا الرهــان، وتبعــا جملــال تدخــل 
اجلماعــات املرتبــط هبــذا البعــد البيئــي، انفتحــت اجلماعــة علــى مبــادرات اجملتمــع املــدين وخمتلــف املهتمــن واخلــرباء يف جمــال اجلماعــات املرتبــط هبــذا البعــد البيئــي، انفتحــت اجلماعــة علــى مبــادرات اجملتمــع املــدين وخمتلــف املهتمــن واخلــرباء يف جمــال 

البيئــة وإعــداد اجملــاالت اخلضــراء لبســط أرائهــم جلعــل مدينــة ســال مدينــة خضــراء.البيئــة وإعــداد اجملــاالت اخلضــراء لبســط أرائهــم جلعــل مدينــة ســال مدينــة خضــراء.

فعــدا البعــد الدســتوري للبيئــة واملعتمــد ضمــن مســتجدات الوثيقــة الدســتورية لســنة فعــدا البعــد الدســتوري للبيئــة واملعتمــد ضمــن مســتجدات الوثيقــة الدســتورية لســنة 20112011، خصوصــا املرتبــط  ، خصوصــا املرتبــط  
ــة  ــة ميثــاق وطــي للبيئ ــة  مبثاب ــة ميثــاق وطــي للبيئ ــة ســليمة »، كمــا جــرت املصادقــة علــى القانــون اإلطــار ...99...99 مبثاب ــة ســليمة »، كمــا جــرت املصادقــة علــى القانــون اإلطــار ب:« احلــق يف العيــش يف بيئ ب:« احلــق يف العيــش يف بيئ
والتنميــة املســتدامة، ابإلضافــة إىل العديــد مــن القوانــن واملراســيم الــي هتــم جمــاالت املــاء والغــاابت واملناطــق احملميــة واهلــواء والتنميــة املســتدامة، ابإلضافــة إىل العديــد مــن القوانــن واملراســيم الــي هتــم جمــاالت املــاء والغــاابت واملناطــق احملميــة واهلــواء 

والنفــاايت الصلبــة والســاحل، ……إخل.والنفــاايت الصلبــة والســاحل، ……إخل.

فجماعــة ســال تزخــر هبــذا التنــوع اجملــايل والبيئــي الــذي يضــم الســاحل البحــري والغابــوي واجملــاالت اخلضــراء فجماعــة ســال تزخــر هبــذا التنــوع اجملــايل والبيئــي الــذي يضــم الســاحل البحــري والغابــوي واجملــاالت اخلضــراء 
والغــاابت احلضريــة، والــي حتتــاج إىل أتمــالت عميقــة لــكل مكــوانت اجملتمــع الســالوي جلعلهــا تصــب يف اجتــاه جتويــد البيئــة والغــاابت احلضريــة، والــي حتتــاج إىل أتمــالت عميقــة لــكل مكــوانت اجملتمــع الســالوي جلعلهــا تصــب يف اجتــاه جتويــد البيئــة 

وتطويــر املناطــق اخلضــراء ابملدينــة وربطهــا مبختلــف التجهيــزات األساســية واملرافــق اجلماعيــة. وتطويــر املناطــق اخلضــراء ابملدينــة وربطهــا مبختلــف التجهيــزات األساســية واملرافــق اجلماعيــة. 

ولالستئناس نضع مداخل للنقاش من قبيل التجارب املقارنة، والي من بينها:ولالستئناس نضع مداخل للنقاش من قبيل التجارب املقارنة، والي من بينها:

 	 االنفتــاح علــى الفــرز النوعــي للنفــاايت الصلبــة، وانطــالق العمــل يف تطبيقهــا علــى مســتوى مقاطعــة االنفتــاح علــى الفــرز النوعــي للنفــاايت الصلبــة، وانطــالق العمــل يف تطبيقهــا علــى مســتوى مقاطعــة 	
كنمــوذج قبــل التعميــم؛ كنمــوذج قبــل التعميــم؛ 

 	 نسبة املساحات اخلضراء للفرد، والي تتحدد دوليا يف معدل نسبة املساحات اخلضراء للفرد، والي تتحدد دوليا يف معدل 1010 مر مربع للفرد؛ مر مربع للفرد؛	
 	 النمــاذج األجنبيــة 	 بعــض  النمــاذج األجنبيــة االنفتــاح علــى نطاقــات أخــرى ومرافــق كمجــاالت خضــراء، كاملقابــر يف  بعــض  االنفتــاح علــى نطاقــات أخــرى ومرافــق كمجــاالت خضــراء، كاملقابــر يف 

والعربيــة؛والعربيــة؛
 	 تعزيز التدبر املشرك للمجاالت اخلضراء بن اجلماعة والقطاع اخلاص؛تعزيز التدبر املشرك للمجاالت اخلضراء بن اجلماعة والقطاع اخلاص؛	

هــذه بعــض املنطلقــات الــي ننتظــر أن تفتــح جمــال النقــاش بــن الســادة والســيدات احلاضريــن، للخــروج  هــذه بعــض املنطلقــات الــي ننتظــر أن تفتــح جمــال النقــاش بــن الســادة والســيدات احلاضريــن، للخــروج = >   < =
بتشــخيص واقعــي خيــدم الفضــاء البيئــي واجملــاالت اخلضــراء ابملدينــة.بتشــخيص واقعــي خيــدم الفضــاء البيئــي واجملــاالت اخلضــراء ابملدينــة.
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يف إطــار اإلعــداد ملشــروع برانمــج مجاعــة ســال للفــرة يف إطــار اإلعــداد ملشــروع برانمــج مجاعــة ســال للفــرة 	202-2022	202-2022 ويف شــقه املتعلــق بلقــاءات منتــدى التنميـــة  ويف شــقه املتعلــق بلقــاءات منتــدى التنميـــة 
ــة عقــدت يــوم األربعــاء 99 مــارس  مــارس 20222022 ابلقاعــة الكــربى ابب بوحاجــة مجاعــة ســال علــى الســاعة  ابلقاعــة الكــربى ابب بوحاجــة مجاعــة ســال علــى الســاعة  ــة عقــدت يــوم األربعــاء احملليــة والبنيــات التحتيـ احملليــة والبنيــات التحتيـ
الثالثــة زواال أشــغال اللقــاء اخلــاص مبحورالبيئــة واملســاحات اخلضــراء حتــث عنــوان » التأســيس ملشــروع ســال مدينــة خضــراء« الثالثــة زواال أشــغال اللقــاء اخلــاص مبحورالبيئــة واملســاحات اخلضــراء حتــث عنــوان » التأســيس ملشــروع ســال مدينــة خضــراء« 
عــرف اللقــاء مشــاركة خــرباء ، أكادميــون، مهندســون وابحثــون يف اجملــال البيئــي وفعاليــات اجملتمــع املــدين إىل جانــب ممثلــن عــرف اللقــاء مشــاركة خــرباء ، أكادميــون، مهندســون وابحثــون يف اجملــال البيئــي وفعاليــات اجملتمــع املــدين إىل جانــب ممثلــن 

عــن شــركة تدبــر النفــاايت »ميكومــار« وأطــر وموظفــي مجاعــة ســال واملقاطعــات التابعــة هلــا .عــن شــركة تدبــر النفــاايت »ميكومــار« وأطــر وموظفــي مجاعــة ســال واملقاطعــات التابعــة هلــا .

يف بدايــة اللقــاء عــرب الســيد عبــد الواحــد حبيــي عــن اجلمعيــة املغربيــة » اليــد يف العجــن« املنســق اإلقليمــي لربانمــج يف بدايــة اللقــاء عــرب الســيد عبــد الواحــد حبيــي عــن اجلمعيــة املغربيــة » اليــد يف العجــن« املنســق اإلقليمــي لربانمــج 
الربيــة البيئيــة منشــط اللقــاء يف معــرض كلمتــه عــن شــكره وإمتنانــه للحضــور الكــرمي هبــدف املشــاركة يف أشــغال هــذا اللقــاء الربيــة البيئيــة منشــط اللقــاء يف معــرض كلمتــه عــن شــكره وإمتنانــه للحضــور الكــرمي هبــدف املشــاركة يف أشــغال هــذا اللقــاء 
التشــاوري هبــدف اإلعــداد لربانمــج مجاعــة ســال التشــاوري هبــدف اإلعــداد لربانمــج مجاعــة ســال 20222022 / /	202	202 ، حيــث شــكلت احملافظــة علــى البيئــة وعلــى املــوارد  ، حيــث شــكلت احملافظــة علــى البيئــة وعلــى املــوارد 

الطبيعيــة رهــاان أساســيا للتنميــة الشــاملة عــرب اشــراك كل القــوة احليــة مبدينــة ســال جلعلهــا يف مصــاف املــدن اخلضــراء.الطبيعيــة رهــاان أساســيا للتنميــة الشــاملة عــرب اشــراك كل القــوة احليــة مبدينــة ســال جلعلهــا يف مصــاف املــدن اخلضــراء.

 والــكل يثمــن بشــكل كبــر مبــادرة مجاعــة ســال يف فتــح هــذه القنــوات التواصليــة ، التنســيقية ، التشــاورية واالقراحيــة  والــكل يثمــن بشــكل كبــر مبــادرة مجاعــة ســال يف فتــح هــذه القنــوات التواصليــة ، التنســيقية ، التشــاورية واالقراحيــة 
واعتبارهــا مبــادرة نوعيــة للعمــل املشــرك بــن مجاعــة ســال والقطاعــات واملؤسســات املعنيــة واجملتمــع املــدين للمســاعدة يف تنزيــل واعتبارهــا مبــادرة نوعيــة للعمــل املشــرك بــن مجاعــة ســال والقطاعــات واملؤسســات املعنيــة واجملتمــع املــدين للمســاعدة يف تنزيــل 

برانمــج عمــل اجلماعــة للفــرة: برانمــج عمــل اجلماعــة للفــرة: 20222022 و و	202	202..

وحنــن كمجتمــع املــدين وخــرباء ومهتمــن نضــع رهــن اشــارة اجلماعــة جتربتنــا وكفاءتنــا واخنراطنــا يف مجيــع الربامــج وحنــن كمجتمــع املــدين وخــرباء ومهتمــن نضــع رهــن اشــارة اجلماعــة جتربتنــا وكفاءتنــا واخنراطنــا يف مجيــع الربامــج 
واملشــاريع الــي تســتحضر البعــد االيكولوجــي خدمــة ملدينــه ســال وكــي نســاهم بشــكل نوعــي ومتميــز مــن خــالل توفــر املعلومــة واملشــاريع الــي تســتحضر البعــد االيكولوجــي خدمــة ملدينــه ســال وكــي نســاهم بشــكل نوعــي ومتميــز مــن خــالل توفــر املعلومــة 
البيئيــة والــذي تبقــى اســراتيجية املســتقبل لــكل تنميــة حمليــة مســتدامة ،وذلــك عــرب إعــداد مشــاريع بيئيــة حمليــة مبنيــة علــى البيئيــة والــذي تبقــى اســراتيجية املســتقبل لــكل تنميــة حمليــة مســتدامة ،وذلــك عــرب إعــداد مشــاريع بيئيــة حمليــة مبنيــة علــى 
مقاربــة تشــاركية مبــا فيــه مصلحــة الســاكنة احملليــة بتعــاون مــع املتدخلــن احملليــن مجعويــون وغرهــم  ذلــك لتفــادي مشــاريع قــد مقاربــة تشــاركية مبــا فيــه مصلحــة الســاكنة احملليــة بتعــاون مــع املتدخلــن احملليــن مجعويــون وغرهــم  ذلــك لتفــادي مشــاريع قــد 
متــس بســالمة البيئــة ، نضيــف كذلــك ان التغيــرات املناخيــة أصبحــت موضوعــا يفــرض ذاتــه خاصــة ان املغــرب راكــم جتاربــه متــس بســالمة البيئــة ، نضيــف كذلــك ان التغيــرات املناخيــة أصبحــت موضوعــا يفــرض ذاتــه خاصــة ان املغــرب راكــم جتاربــه 
مــن خــالل عــدة قوانــن وابعتبــاره كذلــك مــن املوقعــن األوائــل علــى جمموعــة مــن االتفاقــات الدوليــة يف جمــال البيئــة والتنميــة مــن خــالل عــدة قوانــن وابعتبــاره كذلــك مــن املوقعــن األوائــل علــى جمموعــة مــن االتفاقــات الدوليــة يف جمــال البيئــة والتنميــة 
املســتدامة كمــا يهــدف هــذا اللقــاء اىل دعــم اجملهــودات املســتمرة الــي تبذهلــا جمموعــة مــن املؤسســات واجملالــس املنتخبــة ألخــذ املســتدامة كمــا يهــدف هــذا اللقــاء اىل دعــم اجملهــودات املســتمرة الــي تبذهلــا جمموعــة مــن املؤسســات واجملالــس املنتخبــة ألخــذ 
االقراحــات يف هــذه املرحلــة األوليــة التشــاورية يف املخطــط الــرايب جلماعــه ســال لســت ســنوات املقبلــة االقراحــات يف هــذه املرحلــة األوليــة التشــاورية يف املخطــط الــرايب جلماعــه ســال لســت ســنوات املقبلــة 20222022/ / 	202	202..

 بعدهــا أعطيــت الكلمــة إىل الســيد عبــد الكــرمي الشــرقاوي مديــر اســتغاللية شــركة »ميكومــار« ملدينــة ســال املكلفــة  بعدهــا أعطيــت الكلمــة إىل الســيد عبــد الكــرمي الشــرقاوي مديــر اســتغاللية شــركة »ميكومــار« ملدينــة ســال املكلفــة 
بتدبــر النفــاايت مبقاطعــة املريســة حيــث قــام إبلقــاء عــرض حتــث عنــوان :  » التدبــر اجليــد للنفــاايت مــن املصــدر اىل املطــرح بتدبــر النفــاايت مبقاطعــة املريســة حيــث قــام إبلقــاء عــرض حتــث عنــوان :  » التدبــر اجليــد للنفــاايت مــن املصــدر اىل املطــرح 
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» وذلــك مــن خــالل  حمــاور أربعــة :» وذلــك مــن خــالل  حمــاور أربعــة :

أوالأوال :  : مراحلمراحل  تدبرتدبر  النفاايتالنفاايت::  

 انطالقا من جتميعها ونقلها إىل املطرح قصد طمرها. انطالقا من جتميعها ونقلها إىل املطرح قصد طمرها.

اثنيااثنيا::معلوماتمعلومات  عامةعامة  خبصوصخبصوص  عقدعقد  التدبرالتدبر  املفوضاملفوض  للنظافةللنظافة : :

أأ  ــ  مقاطعيمقاطعي  بطانةبطانة  وو  احصناحصن::

		.الكمية السنوية للنفاايت املنتجة.الكمية السنوية للنفاايت املنتجة
		.خصائص النفاايت.خصائص النفاايت
		.الكلفة السنوية لتدبر النفاايت مبدينة سال.الكلفة السنوية لتدبر النفاايت مبدينة سال

بب  ــ  معلوماتمعلومات  عنعن  عقدعقد  التدبرالتدبر  املفوضاملفوض  للنظافةللنظافة  مبقاطعةمبقاطعة  اببابب  املريسةاملريسة : :

		.قيمة مدة و اتريخ إنطالقة العمل ابلعقد.قيمة مدة و اتريخ إنطالقة العمل ابلعقد
		. مدة احلمولة اليومية .مدة احلمولة اليومية
		. القيمة اإلمجالية لإلستتمارات .القيمة اإلمجالية لإلستتمارات

اثلثااثلثا :  : اإلكراهاتاإلكراهات : :

		.وجود أراضي غر مبنية تعرف مشاكل عقارية تشكل نقط جدب لرمي خملفات البناء.وجود أراضي غر مبنية تعرف مشاكل عقارية تشكل نقط جدب لرمي خملفات البناء
		 .أزقة ضيقة يف كثر من األحياء. أزقة ضيقة يف كثر من األحياء
		.جتارة غر منظمة و أسواق عشوائية ابإلضافة اىل ظاهرة الباعة اجلائلن.جتارة غر منظمة و أسواق عشوائية ابإلضافة اىل ظاهرة الباعة اجلائلن
		.تربية املاشية يف اجملال احلضري.تربية املاشية يف اجملال احلضري
		.ظاهرة ) املخالة ( املنتشرة ابملدينة.ظاهرة ) املخالة ( املنتشرة ابملدينة
		.مجع النفاايت بسبب الركن العشوائي للسيارات داخل األحياء.مجع النفاايت بسبب الركن العشوائي للسيارات داخل األحياء
		.سرقة و ختريب املمتلكات اجلماعية من حاوايت وسالت املهمالت.سرقة و ختريب املمتلكات اجلماعية من حاوايت وسالت املهمالت
		.عدم احرام أوقات مرور شاحنات مجع النفاايت.عدم احرام أوقات مرور شاحنات مجع النفاايت
		.عدم تفاهم ساكنة امللكيات املشركة فيما خيص عملية مجع النفاايت.عدم تفاهم ساكنة امللكيات املشركة فيما خيص عملية مجع النفاايت
		.اإلنتاجية الكبرة للنفاايت من طرف املنتجن الكبار.اإلنتاجية الكبرة للنفاايت من طرف املنتجن الكبار
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		.رمي خملفات البناء ابحلاوايت اخلاصة ابلنفاايت املنزلية.رمي خملفات البناء ابحلاوايت اخلاصة ابلنفاايت املنزلية
		.رمي النفاايت الطبية ابحلاوايت خاصة ابلنفاايت املنزلية.رمي النفاايت الطبية ابحلاوايت خاصة ابلنفاايت املنزلية
		 رمــي اخلرســانة ابلشــوارع مــن طــرف شــاحنات نقلهــا ممــا يتســبب يف أضــرار ابلطرقــات لتصبــح رمــي اخلرســانة ابلشــوارع مــن طــرف شــاحنات نقلهــا ممــا يتســبب يف أضــرار ابلطرقــات لتصبــح

صعبــه الكنــس.صعبــه الكنــس.
		.احتالل امللك العمومي.احتالل امللك العمومي
		.السلوكيات الغر مسؤولة لبعض املواطنن.السلوكيات الغر مسؤولة لبعض املواطنن

رابعارابعا :  : احللولاحللول  وو  املقرحاتاملقرحات : :

		.تعزيز مشاركة اجملتمع املدين واملواطنن.تعزيز مشاركة اجملتمع املدين واملواطنن
		.حتسن مواصفات العقود ودفاتر التحمالت املرتبطة بتسير النفاايت.حتسن مواصفات العقود ودفاتر التحمالت املرتبطة بتسير النفاايت
		.تنظيم محالت حتسيسية للمواطنن حسب برانمج سنوي مع إشراك اجملتمع املدين.تنظيم محالت حتسيسية للمواطنن حسب برانمج سنوي مع إشراك اجملتمع املدين
		.تفعيل برانمج الفرز املنزيل قصد التقليص من كمية النفاايت.تفعيل برانمج الفرز املنزيل قصد التقليص من كمية النفاايت
		.تفعيل الشرطة االدارية.تفعيل الشرطة االدارية
		.حتسن ظروف عمل عمال شركات النظافة.حتسن ظروف عمل عمال شركات النظافة
		.فرض غرامات مالية للمخالفن.فرض غرامات مالية للمخالفن
		.حتديد أماكن خاصة برمي خملفات البناء بتنسيق مع السلطة احمللية.حتديد أماكن خاصة برمي خملفات البناء بتنسيق مع السلطة احمللية
		.عملية املراقبة لعمل الشركات املفوض هلا تدبر قطاع النظافة.عملية املراقبة لعمل الشركات املفوض هلا تدبر قطاع النظافة

 بعدهــا أعطيــت الكلمــة للســيد معــرويف عبــد الغــي ابحــث يف جمــال التنميــة املســتدامة واملناخ،انئــب رئيــس »اجلمعيــة  بعدهــا أعطيــت الكلمــة للســيد معــرويف عبــد الغــي ابحــث يف جمــال التنميــة املســتدامة واملناخ،انئــب رئيــس »اجلمعيــة 
الوطنيــة للمغــرب األخضــر والتنميــة املســتدامة«يف بدايــة مداخلتــه عــرب هــذا اخلبــر عــن شــكره وامتنانــه ملنظمــي اللقــاء وفتــح الوطنيــة للمغــرب األخضــر والتنميــة املســتدامة«يف بدايــة مداخلتــه عــرب هــذا اخلبــر عــن شــكره وامتنانــه ملنظمــي اللقــاء وفتــح 
ابب املشــاركة يف هــذه النــدوة هبــدف العمــل علــى حتقيــق ســال الــي يريدهــــا اجلميــع :«ســال مدينــة ايكولوجيــة مســتدامة » مــن ابب املشــاركة يف هــذه النــدوة هبــدف العمــل علــى حتقيــق ســال الــي يريدهــــا اجلميــع :«ســال مدينــة ايكولوجيــة مســتدامة » مــن 
خــالل العــرض الــذي ينــدرج أساســـا يف اطــار اجملــــاالت اخلضــراء ابملــدن وقــد اقــرح منضمــوا اللقــاء أن يكــون عرضــا خاصــا خــالل العــرض الــذي ينــدرج أساســـا يف اطــار اجملــــاالت اخلضــراء ابملــدن وقــد اقــرح منضمــوا اللقــاء أن يكــون عرضــا خاصــا 

بغابــة املعمــورة حتــث عنــوان: بغابــة املعمــورة حتــث عنــوان: 

ــد غابــة املعمــورة علــى  ــد غابــة املعمــورة علــى فضــاء املعمــورة احلــق يف االستجمام ومســؤولية احلفــاظ علــى احمليــط البيئــي للغابــة«، والي متت فضــاء املعمــورة احلــق يف االستجمام ومســؤولية احلفــاظ علــى احمليــط البيئــي للغابــة«، والي متت
مســافة مســافة 0	0	 كلــم شــرقا علــى تربــة رمليــة فــوق طبقــة طينيــة، مناخهــا شــبه رطــب وحبــري يف جزئهــا الغــريب، وشــبه جــاف إىل  كلــم شــرقا علــى تربــة رمليــة فــوق طبقــة طينيــة، مناخهــا شــبه رطــب وحبــري يف جزئهــا الغــريب، وشــبه جــاف إىل 
قــاري مــع جفــاف طويــل يف الشــرق. واألمطــار غــر منتظمــة وتــراوح بــن قــاري مــع جفــاف طويــل يف الشــرق. واألمطــار غــر منتظمــة وتــراوح بــن 400400 و  و 600600 ملــم، كمــا أن الفرشــة الباطنيــة للميــاه  ملــم، كمــا أن الفرشــة الباطنيــة للميــاه 

تتقلــص ابســتمرار نتيجــة اإلفــراط يف ضــخ املــاء إلســتخدامه يف األنشــطة الفالحيــة املكثفــة.تتقلــص ابســتمرار نتيجــة اإلفــراط يف ضــخ املــاء إلســتخدامه يف األنشــطة الفالحيــة املكثفــة.



منتدى البنيات التحتية و التنمية المحلية80

غابــةغابــة  معمــورةمعمــورة: : فضــاءفضــاء  طبيعــيطبيعــي  متعــددمتعــدد  الوظائــفالوظائــف: : وذلــك لكــون غابــة معمــورة تســاهم يف إنتــاج الثــروة الوطنيــة وإحــداث وذلــك لكــون غابــة معمــورة تســاهم يف إنتــاج الثــروة الوطنيــة وإحــداث 
مناصــب للشــغل والدخــل ألزيــد مــن مناصــب للشــغل والدخــل ألزيــد مــن 300.000300.000 نســمة مــن مســتعملي مــوارد الغابــة ، وتقــوم بعــدة وظائــف تتمثــل يف: نســمة مــن مســتعملي مــوارد الغابــة ، وتقــوم بعــدة وظائــف تتمثــل يف:

11-الوظيفة السوسيو- اقتصادية ، وتتجلى من خالل املؤشرات التالية:-الوظيفة السوسيو- اقتصادية ، وتتجلى من خالل املؤشرات التالية:

املنتجـــــاتاملنتجـــــات  والســــلعوالســــلع:: إ ذ توفرالغابـــة خشب الصناعـــة ) إ ذ توفرالغابـــة خشب الصناعـــة )300.000300.000 م م33 / السنة ( والفليــــن ) / السنة ( والفليــــن )6.0006.000 طن /السنة( ،  طن /السنة( ، 
وتســاهم أيضــا يف إنتــاج خشــب الوقــود )وتســاهم أيضــا يف إنتــاج خشــب الوقــود )00.000.00.000. م م33 / الســنة ( واملــواد العلفيــة ) / الســنة ( واملــواد العلفيــة )2424 مليــون وحــدة علفيــة( والفطــرايت  مليــون وحــدة علفيــة( والفطــرايت 
))3030 طن/الســنة( والعســل  طن/الســنة( والعســل 00	00	 طــن / الســنة(، فضــال عــن النبــااتت العطريــة والطبيــة والعفــص )الــدابغ(. كمــا تؤمــن نشــاط  طــن / الســنة(، فضــال عــن النبــااتت العطريــة والطبيــة والعفــص )الــدابغ(. كمــا تؤمــن نشــاط 
4545 شــركة إلنتــاج الفلــن و شــركة إلنتــاج الفلــن و1414 وحــدة صناعيــة لتحويــل وتثمــن املنتــوج وتوفــر)  وحــدة صناعيــة لتحويــل وتثمــن املنتــوج وتوفــر) 300.000300.000 يــوم عمــل / الســنة( وخاصــة  يــوم عمــل / الســنة( وخاصــة 

يف الوســط القــروي.يف الوســط القــروي.

اخلدمــاتاخلدمــات  املباشــرةاملباشــرة  للسكـــانللسكـــان  اجملـــاوريناجملـــاورين:: تقــدم غابـــة معمــورة خدمـــات مباشــرة للسكـــان اجملاوريــن ، تتمثــــل فـــي التقــاط  تقــدم غابـــة معمــورة خدمـــات مباشــرة للسكـــان اجملاوريــن ، تتمثــــل فـــي التقــاط 
ــة  ــل وحطــب التدفئـ ــة ومجــع العسـ ــة والطبيـ ــات العطريـ ــات والنباتـ ــة  والفطريــ ــل وحطــب التدفئـ ــة ومجــع العسـ ــة والطبيـ ــات العطريـ ــات والنباتـ ــاس TruffeTruffe والفطريــ ــاس  والرفـ ــوط GlandsGlands والرفـ ــوط بــذور البلـ بــذور البلـ

وتوفيـــر املراعـــي للمواشــي.وتوفيـــر املراعـــي للمواشــي.

22-الوظيفة اإليكولوجية )البيئية(-الوظيفة اإليكولوجية )البيئية(

القبيســة  لألصنــاف  وموطــن   ) واحليوانيــة  النباتيــة  األصنــاف   ( البيولوجـــي  للتنــوع  خزانـــا  معمــورة  غابـــة  تعــد  القبيســة     لألصنــاف  وموطــن   ) واحليوانيــة  النباتيــة  األصنــاف   ( البيولوجـــي  للتنــوع  خزانـــا  معمــورة  غابـــة  تعــد     
EndémiqueEndémique )البلــوط الفليــي )البلــوط الفليــيQuercus SuberQuercus Suber(، اإلجــاص الــربي )(، اإلجــاص الــربي )Pyrus RomensisPyrus Romensis( وتلعــب ( وتلعــب 
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دورا هامــا يف احملافظــة علــى ميــاه لفرشــة الباطنيــة ومحايــة الربــة مــن االجنــراف.دورا هامــا يف احملافظــة علــى ميــاه لفرشــة الباطنيــة ومحايــة الربــة مــن االجنــراف.

33-الوظيفة املناخية-الوظيفة املناخية

توفــر األكســجن للتجمعــات احلضريــة الكــربى وحتمــي املناطــق اجملــاورة واملــدن مــن زحــف الرمــال، وتقــوم ابمتصــاص توفــر األكســجن للتجمعــات احلضريــة الكــربى وحتمــي املناطــق اجملــاورة واملــدن مــن زحــف الرمــال، وتقــوم ابمتصــاص 
وأبســر وختزيــن ديوكســيد الكربون والتقليــص مــن انبعــااثت غــازات أثــر الدفيئــة يف الغــالف اجلــوي، وابلتــايل التخفيــف مــن وأبســر وختزيــن ديوكســيد الكربون والتقليــص مــن انبعــااثت غــازات أثــر الدفيئــة يف الغــالف اجلــوي، وابلتــايل التخفيــف مــن 

اآلاثر الســلبية لتغــر املنــاخ. اآلاثر الســلبية لتغــر املنــاخ. 

44-الوظيفة الرفيهية واالستجمام-الوظيفة الرفيهية واالستجمام

تشــكل غابــة معمــورة رئــة خضــراء وفضــاء لالســتجمام يقصدهــا سكـــان املــدن احلضريــة الكــربى جلهـــة الــرابط - ســال - تشــكل غابــة معمــورة رئــة خضــراء وفضــاء لالســتجمام يقصدهــا سكـــان املــدن احلضريــة الكــربى جلهـــة الــرابط - ســال - 
القنيطــرة للراحــة والرفيــه ، حيــث قــد يبلــغ عــدد زوارهـــا يف العطلــة األســبوعية مــن بــن الباحثــن والطلبــة وتالميــذ املؤسســات القنيطــرة للراحــة والرفيــه ، حيــث قــد يبلــغ عــدد زوارهـــا يف العطلــة األســبوعية مــن بــن الباحثــن والطلبــة وتالميــذ املؤسســات 
التعليميــة والسيـــاح مـــا يقــرب مــن التعليميــة والسيـــاح مـــا يقــرب مــن 40.00040.000 نســمة وحوالـــي  نســمة وحوالـــي 	-5	-5 آالف ســيارة . إذ تقـــام فيهــا النزهــات العائليـــة ومتــارس  آالف ســيارة . إذ تقـــام فيهــا النزهــات العائليـــة ومتــارس 
ــات ) املشــي ، العــدو الريفــي( واألنشــطة التثقيفيــة والعلميــة ذات الصلــة ابلغابــة كوســط طبيعــي  ــواع الرايضـ ــات ) املشــي ، العــدو الريفــي( واألنشــطة التثقيفيــة والعلميــة ذات الصلــة ابلغابــة كوســط طبيعــي فيهــا بعــض أنـ ــواع الرايضـ فيهــا بعــض أنـ

ومنظومــة بيئيــة ذات قيمــة عاليــة يف جمــال احملافظــة علــى التنــوع البيولوجي وتوفــر خمتلــف اخلدمــات البيئيــة. ومنظومــة بيئيــة ذات قيمــة عاليــة يف جمــال احملافظــة علــى التنــوع البيولوجي وتوفــر خمتلــف اخلدمــات البيئيــة. 

غابــةغابــة  معمــورةمعمــورة  حتــدايتحتــدايت  كــربىكــربى: : تدهــورتدهــور  واختــاللواختــالل  يفيف  التــوازنالتــوازن  اإليكولوجــياإليكولوجــي: ومــن بــن العوامــل املســؤولة عــن تدهــور غابــة : ومــن بــن العوامــل املســؤولة عــن تدهــور غابــة 
معمــورة:معمــورة:

		.اجتثاث الغطاء الغابوي.اجتثاث الغطاء الغابوي
		. تقلص املساحة الغابوية واضمحالل غابة البلوط الفليي .تقلص املساحة الغابوية واضمحالل غابة البلوط الفليي
		.شيخوخة الغطاء النبايت وعدم التخليف الطبيعي.شيخوخة الغطاء النبايت وعدم التخليف الطبيعي
		.األضرار النامجة عن احلشرات املضرة والطفيليات الي تتسبب يف موت األغراس واألشجار.األضرار النامجة عن احلشرات املضرة والطفيليات الي تتسبب يف موت األغراس واألشجار

11-  األسباب املباشرة: -  األسباب املباشرة: 

 	 النمــو الدميغــرايف ونشــاط الرعــي والرعــي ابالنتجــاع وتوســيع األراضــي الفالحيــة داخــل األراضــي النمــو الدميغــرايف ونشــاط الرعــي والرعــي ابالنتجــاع وتوســيع األراضــي الفالحيــة داخــل األراضــي 	
اجلماعيــة )اجلمــوع( وإقامــة مســاكن غــر قانونيــة داخــل الغابــة.اجلماعيــة )اجلمــوع( وإقامــة مســاكن غــر قانونيــة داخــل الغابــة.

 	 ضعــف أتطــر مســتعملي مــوارد الغابــة )ضعــف أتطــر مســتعملي مــوارد الغابــة )40.00040.000 نســمة( ونقــص خربهتــم يف جمــال تدبــر املــوارد  نســمة( ونقــص خربهتــم يف جمــال تدبــر املــوارد 	
الطبيعية.الطبيعية.
 	 الطبيعيــة )األمطــار، اجلفــاف ...( 	 الظواهــر  املهــددة ابالجنــراف وأثــر  للربــة  الرمليــة  الطبيعيــة )األمطــار، اجلفــاف ...( الطبيعــة  الظواهــر  املهــددة ابالجنــراف وأثــر  للربــة  الرمليــة  الطبيعــة 

املناخيــة. املناخيــة.والتغــرات  والتغــرات 
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 	 البنيات التحتية العمومية )الطريق السيار والطرق املعبدة( والتوسع العمراين للمدن اجملاورة.البنيات التحتية العمومية )الطريق السيار والطرق املعبدة( والتوسع العمراين للمدن اجملاورة.	
 	 املشاريع العقارية السياحية )الفنادق واملركبات السياحية(.املشاريع العقارية السياحية )الفنادق واملركبات السياحية(.	

22-األسباب غر املباشرة-األسباب غر املباشرة

		 الرعــي املفــرط طــوال الســنة وقطــع األشــجار)األوكاليبتوس واألكاســيا( الســتغالهلا يف صناعــة الرعــي املفــرط طــوال الســنة وقطــع األشــجار)األوكاليبتوس واألكاســيا( الســتغالهلا يف صناعــة
اخلشــباخلشــب
		 ) )glandsglands االلتقــاط واجلمــع غــر القانــوين للبــذور احللــوة لشــجر البلــوط الفلييــي )اجلــوز االلتقــاط واجلمــع غــر القانــوين للبــذور احللــوة لشــجر البلــوط الفلييــي )اجلــوز

لالســتهالك أولتغذية املواشــي أو للبيــع يف األســواق أو علــى جنبــات الطريــق.لالســتهالك أولتغذية املواشــي أو للبيــع يف األســواق أو علــى جنبــات الطريــق.
		 .قطف ومجع الفطرايت والرفاس والنبااتت العطرية والطبية. قطف ومجع الفطرايت والرفاس والنبااتت العطرية والطبية
		 وقنينــات املعلبــات  وعلــب  الطعــام  )بقــااي  ابلقمامــة  الغابــوي  للمحيــط  الــزوار  وقنينــات تلويــث  املعلبــات  وعلــب  الطعــام  )بقــااي  ابلقمامــة  الغابــوي  للمحيــط  الــزوار  تلويــث 

للطهــي.  النــار  وإشــعال  للطهــي. البالســتيك...(  النــار  وإشــعال  البالســتيك...( 
		 ضعــف يف التوعيــة ابحلفــاظ علــى الغابــة والتنــوع البيولوجــي لــدى الــزوار/ الســلوكيات الســلبية ضعــف يف التوعيــة ابحلفــاظ علــى الغابــة والتنــوع البيولوجــي لــدى الــزوار/ الســلوكيات الســلبية

جتــاه البيئــة.جتــاه البيئــة.

  غابــةغابــة  معمــورةمعمــورة: : احلــقاحلــق  يفيف  الرفيــهالرفيــه  ومســؤوليةومســؤولية  احلفــاظاحلفــاظ  علــىعلــى  البيئــةالبيئــة: وتعــرف غابــة معمــورة منــوا هامــا ومســتمرا يف عــدد : وتعــرف غابــة معمــورة منــوا هامــا ومســتمرا يف عــدد 
الــزوار )مليون/الســنة(، مــا يزيــد عــن الــزوار )مليون/الســنة(، مــا يزيــد عــن 30.00030.000 زائــر يف كل أســبوع ومــا بــن  زائــر يف كل أســبوع ومــا بــن 55 و و		 آالف ســيارة تزحــف علــى الغابــة بشــكل  آالف ســيارة تزحــف علــى الغابــة بشــكل 
فوضــوي، للتخلــص مــن اإلرهــــاق والضغــط النفســي للعمــل وضوضــاء املــدن، ويعتــرب فصــل الربيــع مــن فصــول الســنة الــي فوضــوي، للتخلــص مــن اإلرهــــاق والضغــط النفســي للعمــل وضوضــاء املــدن، ويعتــرب فصــل الربيــع مــن فصــول الســنة الــي 
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حتطــم فيهــا أعــداد الزائريــن لفضــاءات الرفيــه رقمــا قياســيا.غر أن الغطــاء الغابــوي يتعــرض ألضراركبــرة بفعــل ممارســات حتطــم فيهــا أعــداد الزائريــن لفضــاءات الرفيــه رقمــا قياســيا.غر أن الغطــاء الغابــوي يتعــرض ألضراركبــرة بفعــل ممارســات 
الــزوار غــر الصديقــة للبيئــة وانتشــار فضــالت األكل والنفــاايت الصلبــة، طهــي الطعـــام وإشــعال النــار أي خطــر انــدالع الــزوار غــر الصديقــة للبيئــة وانتشــار فضــالت األكل والنفــاايت الصلبــة، طهــي الطعـــام وإشــعال النــار أي خطــر انــدالع 
احلرائــق ودخــول الســيارات اخلاصــة إىل معظــم أرجــاء الغابــة، وهــو مــا يتســبب فـــي الــدوس علـــى النبــااتت واألغــراس وفقــدان احلرائــق ودخــول الســيارات اخلاصــة إىل معظــم أرجــاء الغابــة، وهــو مــا يتســبب فـــي الــدوس علـــى النبــااتت واألغــراس وفقــدان 

للتنــوع البيولوجــي، فضــال عــن ضعــف ملحــوظ يف املــوارد البشريـــة املســؤولة عــن مراقبــة وأتطــر الــزوار.للتنــوع البيولوجــي، فضــال عــن ضعــف ملحــوظ يف املــوارد البشريـــة املســؤولة عــن مراقبــة وأتطــر الــزوار.

مقرحاتمقرحات  لتهيئةلتهيئة  وأتهيلوأتهيل  فضاءفضاء  غابةغابة  معمورةمعمورة::

للمحافظــة علــى غابــة املعمــورة ابعتبارهــا ثــروة وطنيــة وتــرااث طبيعيــا يف خدمــة التنميــة املســتدامة والســاكنة احملليــة، للمحافظــة علــى غابــة املعمــورة ابعتبارهــا ثــروة وطنيــة وتــرااث طبيعيــا يف خدمــة التنميــة املســتدامة والســاكنة احملليــة، 
ينبغــي علــى اجلهــات املعنيــة وخاصــة قطــاع امليــاه والغــاابت والفاعلــن احملليــن واملنتخبــن واجملتمــع مــدين، املبــادرة إىل اختــاذ ينبغــي علــى اجلهــات املعنيــة وخاصــة قطــاع امليــاه والغــاابت والفاعلــن احملليــن واملنتخبــن واجملتمــع مــدين، املبــادرة إىل اختــاذ 

إجــراءات مــن قبيــل:إجــراءات مــن قبيــل:

		 وممارســات واالســتجمام  الرفيــه  ووســائل  التجهيــزات  توفــر  ابلغابــة  الرفيــة  فضــاء  وممارســات تنظيــم  واالســتجمام  الرفيــه  ووســائل  التجهيــزات  توفــر  ابلغابــة  الرفيــة  فضــاء  تنظيــم 
اهلــواايت ورايضـــات اهلــواء الطلــق وإحــداث فضــاءات أللعــاب األطفــال وحمطـــة لتوقــف الســيارات وكــــل اهلــواايت ورايضـــات اهلــواء الطلــق وإحــداث فضــاءات أللعــاب األطفــال وحمطـــة لتوقــف الســيارات وكــــل 

اخلدمــات الــي حيتاجهــا الــزوار.اخلدمــات الــي حيتاجهــا الــزوار.
		 .تكوين املنشطن وحتسيس وتوعية الزوار. تكوين املنشطن وحتسيس وتوعية الزوار
		 اعــداد برانمــج تربــوي ميــداين ســنوي لتحســيس وتوعيــة الــزوار ابحملافظــة علــى فضــاء املعمــورة اعــداد برانمــج تربــوي ميــداين ســنوي لتحســيس وتوعيــة الــزوار ابحملافظــة علــى فضــاء املعمــورة

مــن التدهــور واســتدامة تنوعــه البيولوجــي ومــوارده الطبيعيــة. مــن التدهــور واســتدامة تنوعــه البيولوجــي ومــوارده الطبيعيــة. 
		 إجنــاز عــدة بيداغوجيــة )كتيــب، مطــوي، ملصقــات، قــرص مدمــج ...(  موجهــة للــزوار حبســب إجنــاز عــدة بيداغوجيــة )كتيــب، مطــوي، ملصقــات، قــرص مدمــج ...(  موجهــة للــزوار حبســب

الفئــات العمريــة )األطفــال، الشــباب والكبــار(، تركــز علــى الســلوكيات واملمارســات اجليــدة جتــاه الغابــة.الفئــات العمريــة )األطفــال، الشــباب والكبــار(، تركــز علــى الســلوكيات واملمارســات اجليــدة جتــاه الغابــة.
		 تكويــن منشــطن يف جمــال احملافظــة علــى الثــرات الغابــوي مــن بــن أفــراد اجلمعيــات املنتميــة جلهــة تكويــن منشــطن يف جمــال احملافظــة علــى الثــرات الغابــوي مــن بــن أفــراد اجلمعيــات املنتميــة جلهــة

الــرابط - ســال ـ القنيطــرة، وبتأطــر مــن مديريـــة امليـــاه والغـــاابت واملدرســـة الوطنيـــة الغـابويــــة للمهندســن الــرابط - ســال ـ القنيطــرة، وبتأطــر مــن مديريـــة امليـــاه والغـــاابت واملدرســـة الوطنيـــة الغـابويــــة للمهندســن 
بسال.بسال.

		 تعبئــة اجلمعيــات البيئيــة ووســائل اإلعــالم، للمســامهة يف التعريــف بفضــاءات الرفيــه مــن خــالل تعبئــة اجلمعيــات البيئيــة ووســائل اإلعــالم، للمســامهة يف التعريــف بفضــاءات الرفيــه مــن خــالل
اســتجواابت أو حلقــات تفاعليــة أو برانمــج قــار يســاهم فيــه املهندســون الغابويــون واألســاتذة الباحثــون اســتجواابت أو حلقــات تفاعليــة أو برانمــج قــار يســاهم فيــه املهندســون الغابويــون واألســاتذة الباحثــون 

املهتمــون ابلغابــة واجلمعيــات البيئيــة للجهــة.املهتمــون ابلغابــة واجلمعيــات البيئيــة للجهــة.
		.اإلطار القانوين لتدبر فضاء الرفيه ملعمورة.اإلطار القانوين لتدبر فضاء الرفيه ملعمورة
		:وضع قانون إطار )ميثاق جهوي( لتدبر فضاءات الرفيه لغابة معمورة، حيدد:وضع قانون إطار )ميثاق جهوي( لتدبر فضاءات الرفيه لغابة معمورة، حيدد

ـ اخلدمات الرفيهية الي ينبغي توفر ها للزوار.ـ اخلدمات الرفيهية الي ينبغي توفر ها للزوار.
ـ املسؤوليات األخالقية والسلوكيات الصديقة للبيئة جتاه الغابة.ـ املسؤوليات األخالقية والسلوكيات الصديقة للبيئة جتاه الغابة.
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ـ أشكال مسامهة الزوار يف احملافظة على الغابة ومحاية تنوعها البيولوجي من التدهور. ـ أشكال مسامهة الزوار يف احملافظة على الغابة ومحاية تنوعها البيولوجي من التدهور. 
ـ االلتــزام ابحلــرص علــى اســتدامة مــوارد الغابــة لتعزيــز أدوارهــا يف خدمــة االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة ـ االلتــزام ابحلــرص علــى اســتدامة مــوارد الغابــة لتعزيــز أدوارهــا يف خدمــة االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة 

املســتدامة. املســتدامة. 

ونضــع كخالصــة: إن غابــة البلــوط الفليــي للمعمــورة كثــرات طبيعــي، تعــد مــن املنظومــات اإليكولوجيــة ذات القيمــة ونضــع كخالصــة: إن غابــة البلــوط الفليــي للمعمــورة كثــرات طبيعــي، تعــد مــن املنظومــات اإليكولوجيــة ذات القيمــة 
العاليــة ، لكوهنــا تنتــج جمموعــة واســعة مــن السلـــع واخلدمــات البيئيــة لالقتصــاد الوطنـــي وللســاكنة اجملــاورة هلـــــا. وعلــى الرغــم العاليــة ، لكوهنــا تنتــج جمموعــة واســعة مــن السلـــع واخلدمــات البيئيــة لالقتصــاد الوطنـــي وللســاكنة اجملــاورة هلـــــا. وعلــى الرغــم 
مــن أهنــا نتيجــة قــرون مــن التدبــر مــن طــرف اجملتمعــات الريفيــة واإلدارة واجلماعــات احملليــة ، فإهنــا ابتــت تواجــه اليــوم حتــوالت مــن أهنــا نتيجــة قــرون مــن التدبــر مــن طــرف اجملتمعــات الريفيــة واإلدارة واجلماعــات احملليــة ، فإهنــا ابتــت تواجــه اليــوم حتــوالت 

سوســيو- اقتصاديــة كبــرة وتتهددهــا آاثر التغــر املناخيــة. سوســيو- اقتصاديــة كبــرة وتتهددهــا آاثر التغــر املناخيــة. 

   ومــن مث، فــإن التدبــر املســتدام لغابـــة املعمــورة مــن أجـــل محايتهـــا واحلفـــاظ علــى التنــوع البيولوجـــي، وتعزيــز الوظائــف    ومــن مث، فــإن التدبــر املســتدام لغابـــة املعمــورة مــن أجـــل محايتهـــا واحلفـــاظ علــى التنــوع البيولوجـــي، وتعزيــز الوظائــف 
املتعــددة هلــذه املنظومــة اإليكولوجيــة اهلشــة املعرضــة بشــدة آلاثر األنشــطة الســكانية ، ابت يقتضــي اليــوم أكثــر مــن أي وقــت املتعــددة هلــذه املنظومــة اإليكولوجيــة اهلشــة املعرضــة بشــدة آلاثر األنشــطة الســكانية ، ابت يقتضــي اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
مضى ، هنج مقارابـــت تدبرية تشاركية جـــديدة متعددة األبعـــاد ، تتعيء هلا اإلدارة الوصية والسلطات العمومية واملنتخبن مضى ، هنج مقارابـــت تدبرية تشاركية جـــديدة متعددة األبعـــاد ، تتعيء هلا اإلدارة الوصية والسلطات العمومية واملنتخبن 
،الفاعلــن االقتصاديــن والســكان اجملاوريــن واملســتعملن ومجعيــات اجملتمــع املــدين. ويف األخــر أختتــم الســيد معــرويف عبــد ،الفاعلــن االقتصاديــن والســكان اجملاوريــن واملســتعملن ومجعيــات اجملتمــع املــدين. ويف األخــر أختتــم الســيد معــرويف عبــد 

الغــي خبــر يف اجملــال البيئــي عرضــه  ابقــراح شــعار:«مدينة ســال مدينــة ايكولوجيــة مســتدامة ولنعيــش يف طبيعــة خضــراء ».الغــي خبــر يف اجملــال البيئــي عرضــه  ابقــراح شــعار:«مدينة ســال مدينــة ايكولوجيــة مســتدامة ولنعيــش يف طبيعــة خضــراء ».

بعدها أعطيت الكلمة للسيد مصطفى بنرامل املهندس اإلستشاري واخلبر البيئي حيث ألقى عرضا حتث عنوان : بعدها أعطيت الكلمة للسيد مصطفى بنرامل املهندس اإلستشاري واخلبر البيئي حيث ألقى عرضا حتث عنوان : 

       »البلورة التشاركية لربانمج عمل اجلماعة من أجل سال مدينة مستدامة«       »البلورة التشاركية لربانمج عمل اجلماعة من أجل سال مدينة مستدامة«

وفق التصميم العام التايل : وفق التصميم العام التايل : 

ـ املدينة املستدامة : مفاهيم واسراتيجيات.ـ املدينة املستدامة : مفاهيم واسراتيجيات.
ـ اخلطة احلضرية اجلديدة : إعالن )كيوتو ( بشأن املدن.ـ اخلطة احلضرية اجلديدة : إعالن )كيوتو ( بشأن املدن.

ـ التحدايت الي تواجهها املدن يف دول العامل الثالث.ـ التحدايت الي تواجهها املدن يف دول العامل الثالث.
ـ العالقة بن التحضر الذكي والنمو الذكي والتحضر األخضر.ـ العالقة بن التحضر الذكي والنمو الذكي والتحضر األخضر.

ـ األنظمة احلضرية التعاونية التضامنية ؛ املدينة املستدامة منوذجا.ـ األنظمة احلضرية التعاونية التضامنية ؛ املدينة املستدامة منوذجا.
ـ دور املقاربة التشاركية يف إعداد وبلورة برانمج عمل مجاعة سال .ـ دور املقاربة التشاركية يف إعداد وبلورة برانمج عمل مجاعة سال .

      املدينةاملدينة  املستدامةاملستدامة: : مفاهيممفاهيم  واسراتيجياتواسراتيجيات..

11 ـ مفهوم املدينة املستدامة.  ـ مفهوم املدينة املستدامة. 

   املدينــة املســتدامة )الــي ميكــن تعريفهــا أبهنــا املدينــة الــي يتــم تصميمهــا بشــكل يؤكــد علــى التأثــرات البيئيــة، ويشــغلها    املدينــة املســتدامة )الــي ميكــن تعريفهــا أبهنــا املدينــة الــي يتــم تصميمهــا بشــكل يؤكــد علــى التأثــرات البيئيــة، ويشــغلها 
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ســكان يكرســون جهودهــم لتقليــل املدخــالت الالزمــة للمدينــة مــن طاقــة ومــاء وغــذاء وتقليــل خمرجاهتــا مــن فضــالت وغــازات ســكان يكرســون جهودهــم لتقليــل املدخــالت الالزمــة للمدينــة مــن طاقــة ومــاء وغــذاء وتقليــل خمرجاهتــا مــن فضــالت وغــازات 
ومــواد ملوثــة (. ومــواد ملوثــة (. 

نتــج عــن مبــادئ املــدن املســتدامة عــدة توجهــات يف التصميــم احلضــري إال انــه ميكــن حتديدهــا يف إســراتيجيتن نتــج عــن مبــادئ املــدن املســتدامة عــدة توجهــات يف التصميــم احلضــري إال انــه ميكــن حتديدهــا يف إســراتيجيتن 
احلضــري: التصميــم  يف  احلضــري:أساســيتن  التصميــم  يف  أساســيتن 

أ- االسراتيجية االوىل:أ- االسراتيجية االوىل:

اســتندت إىل الشــكل احلضــري للمدينــة لتحقيــق املدينــة املســتدامة وهــي اســراتيجية املــدن املتضامنــة؛ وجتســدت يف اســتندت إىل الشــكل احلضــري للمدينــة لتحقيــق املدينــة املســتدامة وهــي اســراتيجية املــدن املتضامنــة؛ وجتســدت يف 

حتقيقهــا للشــكل احلضــري املســتدام مــن خــالل توجــه حضــري متميــز هــو احلضريــة اجلديــدة أو )التقليديــة اجلديــدة(. حتقيقهــا للشــكل احلضــري املســتدام مــن خــالل توجــه حضــري متميــز هــو احلضريــة اجلديــدة أو )التقليديــة اجلديــدة(. 

          ب- االسراتيجية الثانية:          ب- االسراتيجية الثانية:

اســتندت اىل االســتجابة اىل العامــل البيئــي لتحقيــق املــدن املســتدامة مــن خــالل عمــارة مســتجيبة ومنســجمة بيئيــاً واقــل اســتندت اىل االســتجابة اىل العامــل البيئــي لتحقيــق املــدن املســتدامة مــن خــالل عمــارة مســتجيبة ومنســجمة بيئيــاً واقــل 
 :)) :))Green UrbanismGreen Urbanism »ضــرراً واســتنفاذاً للبيئة وأهــم منــوذج هلــذه االســراتيجية: »اســراتيجية التحضــر االخضــر« ضــرراً واســتنفاذاً للبيئة وأهــم منــوذج هلــذه االســراتيجية: »اســراتيجية التحضــر االخضــر
وهــو منــوذج مقــرح لتصاميــم حضريــة ذات طاقــات صفريــة مــن الغــازات والنفــاايت وقــد ظهــر منــذ تســعينات القــرن املاضــي وهــو منــوذج مقــرح لتصاميــم حضريــة ذات طاقــات صفريــة مــن الغــازات والنفــاايت وقــد ظهــر منــذ تســعينات القــرن املاضــي 

لتشــجع التطويــر احلضــري املتضــام والكفــوء يف جمــال اســتخدام الطاقــة. لتشــجع التطويــر احلضــري املتضــام والكفــوء يف جمــال اســتخدام الطاقــة. 
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    ))Smart citiesSmart cities( ( 22ــ  املدناملدن  الذكيةالذكية

مفهوم املدن الذكية مر يف عدة مراحل وهذه املراحل متثل اجتاهات رئيسية للمدن .مفهوم املدن الذكية مر يف عدة مراحل وهذه املراحل متثل اجتاهات رئيسية للمدن .

وهنالك ثالث اجتاهات ملفهوم املدن الذكية:وهنالك ثالث اجتاهات ملفهوم املدن الذكية:

         أ   - اجتاه اعتــماد املدينة وســـائل الراحة الرقمية.         أ   - اجتاه اعتــماد املدينة وســـائل الراحة الرقمية.

        ب  - اجتاه مبادئ النمو الذكي للمدينة .         ب  - اجتاه مبادئ النمو الذكي للمدينة . 

        ج  - اجتاه مبادئ احلضرية الذكية .        ج  - اجتاه مبادئ احلضرية الذكية .

أ ـ االجتــاه األول للمــدن الذكيــة: هــذا االجتــاه يستـــند اىل اعتــــماد املدينــة وســـــائل الراحــة الرقميــة مــن خــالل تكنولوجيــا أ ـ االجتــاه األول للمــدن الذكيــة: هــذا االجتــاه يستـــند اىل اعتــــماد املدينــة وســـــائل الراحــة الرقميــة مــن خــالل تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالتاملعلومــات واالتصــاالتICTICT( ( كــــأداة : لتحســن املدينــة و جلعــل اخلدمــات احلضريــة والتنقــل للمدينــة أكثــر كفــاءة ( ( كــــأداة : لتحســن املدينــة و جلعــل اخلدمــات احلضريــة والتنقــل للمدينــة أكثــر كفــاءة 
وفعاليـــة ابإلضافـــة إىل تعزيــز جــودة وأداء هــذه اخلدمــات ، للحـــد مــن التكـــاليف واســتهالك املــوارد ، واالخنــراط بشــكل أكثــر وفعاليـــة ابإلضافـــة إىل تعزيــز جــودة وأداء هــذه اخلدمــات ، للحـــد مــن التكـــاليف واســتهالك املــوارد ، واالخنــراط بشــكل أكثــر 

فعاليــة بنشــاط مواطنيهــا.فعاليــة بنشــاط مواطنيهــا.

 اهلــدف األســاس للمــدن الذكيــة يف هــذا االجتــاه هــو: نوعيــة احليــاة )  اهلــدف األســاس للمــدن الذكيــة يف هــذا االجتــاه هــو: نوعيــة احليــاة ) quality of lifequality of life(  كشــرط أساســي حليــاة (  كشــرط أساســي حليــاة 
اإلنســان. مــن خــالل : اإلنســان. مــن خــالل : 

		 .مؤشر البقاء للحياة االنسانية. مؤشر البقاء للحياة االنسانية
		. مؤشر الرفاهية االنسانية .مؤشر الرفاهية االنسانية
		 .مؤشر الرفيه واملتعة االنسانية. مؤشر الرفيه واملتعة االنسانية

ب ـ االجتــاه الثــاين: وميثــل مببــادئ النمــو الذكــي للمدينــة : »النمــو الذكــي« وهــو االجتــاه الــذي يســعى اىل التحكــم بنمــو ب ـ االجتــاه الثــاين: وميثــل مببــادئ النمــو الذكــي للمدينــة : »النمــو الذكــي« وهــو االجتــاه الــذي يســعى اىل التحكــم بنمــو 
املدينــة بطريقــة ذكيــة ، مــن خــالل : مبــادئ اســتخدام األراضــي والتنميــة الــي هتــدف إىل حتســن نوعيــة حياتنــا واحلفــاظ علــى املدينــة بطريقــة ذكيــة ، مــن خــالل : مبــادئ اســتخدام األراضــي والتنميــة الــي هتــدف إىل حتســن نوعيــة حياتنــا واحلفــاظ علــى 

البيئــة الطبيعيــة ، ابإلضافــة إىل توفــر املــال مــع مــرور الوقــت.و ترتكــز علــى مبــادئ النمــو الذكيــة :البيئــة الطبيعيــة ، ابإلضافــة إىل توفــر املــال مــع مــرور الوقــت.و ترتكــز علــى مبــادئ النمــو الذكيــة :

		.تؤكد النمو ماليا وبيئيا واملسؤولية االجتماعية.تؤكد النمو ماليا وبيئيا واملسؤولية االجتماعية
		  .وتقر ابن ابلرابط بن التنمية ونوعية احلياة.  وتقر ابن ابلرابط بن التنمية ونوعية احلياة

النمــو الذكــي يعــزز ويكمــل اجملتمعــات مــن خــالل وضــع األولويــة يف االمــالء احلضــري، التجديــد، واســراتيجيات النمــو الذكــي يعــزز ويكمــل اجملتمعــات مــن خــالل وضــع األولويــة يف االمــالء احلضــري، التجديــد، واســراتيجيات 
التكثيــف احلضــري. التكثيــف احلضــري. 
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  SmartSmartإن اهلــدف األساســي هلــذا اإلجتــاه هــو حتقيــق التكامــل الذكــي(: إن اهلــدف األساســي هلــذا اإلجتــاه هــو حتقيــق التكامــل الذكــي :)PIUPIU( ـ مبــادئ احلضريــة الذكيــة ـ مبــادئ احلضريــة الذكيــة )ج  ج 
IntegrationIntegration  بــن خمتلــف اهتمامــات التخطيــط احلضــري.« هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن عشــر مبــادئ تقــود تشــكيل   بــن خمتلــف اهتمامــات التخطيــط احلضــري.« هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن عشــر مبــادئ تقــود تشــكيل 
خمططــات املــدن والتصميــم احلضــري أبســلوب متكامــل«. حيــث إن مبــادئ احلضريـــة الذكيـــة )خمططــات املــدن والتصميــم احلضــري أبســلوب متكامــل«. حيــث إن مبــادئ احلضريـــة الذكيـــة )PIUPIU( تســتند إىل توجهــات ( تســتند إىل توجهــات 

ــي لعمــارة احلداثــة )CIAMCIAM(. وتعتمــد علــى : (. وتعتمــد علــى :  ــي لعمــارة احلداثــة )ختطيــط املــدن احملــددة مــن قبــل اجمللــس العاملـ ختطيــط املــدن احملــددة مــن قبــل اجمللــس العاملـ

		 .اعتماد استعماالت األرض املختلطة. اعتماد استعماالت األرض املختلطة
		 .اإلستفادة من تصميم البناء املراص. اإلستفادة من تصميم البناء املراص
		 .خلق جمموعة من الفرص واخليارات السكنية. خلق جمموعة من الفرص واخليارات السكنية
		 .إنشاء أحياء سكنية تعتمد حركة املشاة. إنشاء أحياء سكنية تعتمد حركة املشاة
		 .التشجيع على التميز، واجملتمعات جذابة ، واإلحساس ابملكان. التشجيع على التميز، واجملتمعات جذابة ، واإلحساس ابملكان
		 . احلفاظ على الفضاءات املفتوحة واألراضي الزراعية ، واجلمال الطبيعي ، واملناطق البيئية . احلفاظ على الفضاءات املفتوحة واألراضي الزراعية ، واجلمال الطبيعي ، واملناطق البيئية
		 .تعزيز وتطوير مباشر للمجتمعات القائمة. تعزيز وتطوير مباشر للمجتمعات القائمة
		.توفر جمموعة متنوعة من خيارات النقل.توفر جمموعة متنوعة من خيارات النقل
		 .جعل قرارات التطوير قابلة للتنبؤ، عادلة ، وفعالة من حيث التكلفة. جعل قرارات التطوير قابلة للتنبؤ، عادلة ، وفعالة من حيث التكلفة
		 .تشجيع تعاون اجملتمع والتعاون مع اصحاب املصاحل يف قرارات التنمية. تشجيع تعاون اجملتمع والتعاون مع اصحاب املصاحل يف قرارات التنمية



منتدى البنيات التحتية و التنمية المحلية88

العالقــة بــن املدينــة الذكيــة واملســتدامة: ان التحــدايت الــي تواجههــا مــدن العــامل الثالــث ال تــزال مليئــة ابملشــاكل العالقــة بــن املدينــة الذكيــة واملســتدامة: ان التحــدايت الــي تواجههــا مــدن العــامل الثالــث ال تــزال مليئــة ابملشــاكل 
املتعــددة الــي تواجــه التنميــة احلضريــة ، والــي حتتــاج اىل حلــول متكاملـــة يف قطاعـــات وجمــاالت خمتلفــة هــذه احللـــول تواكــب املتعــددة الــي تواجــه التنميــة احلضريــة ، والــي حتتــاج اىل حلــول متكاملـــة يف قطاعـــات وجمــاالت خمتلفــة هــذه احللـــول تواكــب 
قطاعــات اخــرى مثــل االتصــاالت واملعلومــات الــي اصبحــت الصفــة املميــزة للتحضــر ملعظــم املــدن، و أصبحــت تكنولوجيــا قطاعــات اخــرى مثــل االتصــاالت واملعلومــات الــي اصبحــت الصفــة املميــزة للتحضــر ملعظــم املــدن، و أصبحــت تكنولوجيــا 

املعلومــات عامــل مهــم يف تغيــر وتطــور تلــك املــدن.املعلومــات عامــل مهــم يف تغيــر وتطــور تلــك املــدن.

                          اخلطـةاخلطـة  احلضريـةاحلضريـة  اجلديدةاجلديدة: تتمثل يف إعالن )كيوتو( بشأن املدن واملستوطنات البشرية املستدامة للجميع : تتمثل يف إعالن )كيوتو( بشأن املدن واملستوطنات البشرية املستدامة للجميع 
وهــي : وهــي : 

مدن تضمن السكن الالئق، وحتسن األحياء الفقرة . مدن تضمن السكن الالئق، وحتسن األحياء الفقرة . 
		 . مدن تتيح الوصول إىل مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع . مدن تتيح الوصول إىل مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع
		 . مدن تضمن األمن الغذائي والتغذية لساكنتها . مدن تضمن األمن الغذائي والتغذية لساكنتها
		. مدن تضمن الصحة والتعليم للجميع .مدن تضمن الصحة والتعليم للجميع
		 . مدن تضمن اهلياكل األساسية احلضرية ، الطاقة ، والنقل . مدن تضمن اهلياكل األساسية احلضرية ، الطاقة ، والنقل
		 . مدن تضمن املشاركة املدنية واملساواة بن اجلنسن . مدن تضمن املشاركة املدنية واملساواة بن اجلنسن
		 . مدن تضمن النمو االقتصادي املستدام . مدن تضمن النمو االقتصادي املستدام
		 . مدن تتوفر على خطط للحد من خماطر الكوارث واآلاثر البيئية . مدن تتوفر على خطط للحد من خماطر الكوارث واآلاثر البيئية
		.مدن تضمن اإلدماج االجتماعي واحلماية االجتماعية والقضاء على الفقر.مدن تضمن اإلدماج االجتماعي واحلماية االجتماعية والقضاء على الفقر
		. مدن حتقق االزدهار احلضري الشامل وتوفر الفرص للجميع .مدن حتقق االزدهار احلضري الشامل وتوفر الفرص للجميع
		. ًمدن تضمن التنمية احلضرية املستدامة بيئياً .مدن تضمن التنمية احلضرية املستدامة بيئيا
		. مدن تتوفر على هيكل احلوكمة احلضرية .مدن تتوفر على هيكل احلوكمة احلضرية
		 .مدن تتوفر فيها التنمية احلضرية املكانية. مدن تتوفر فيها التنمية احلضرية املكانية
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              33 - التحدايت الي تواجهها املدن يف دول العامل الثالث. - التحدايت الي تواجهها املدن يف دول العامل الثالث.

44 -  - العالقةالعالقة  بنبن  التحضرالتحضر  الذكيالذكي  والنمووالنمو  الذكيالذكي  والتحضروالتحضر  االخضراالخضر::

التحضر األخضرالنمو الذكيالتحضر الذكي

االســتدامة    
– البيئيــة 

مــع  التــوازن    
لطبيعــة  ا

املفتوحــة  الفضــاءات  علــى  احلفــاظ   -
الطبيعــي،  واجلمــال  الزراعيــة،  واألراضــي 

احلرجــة.  البيئيــة  واملناطــق 

املناخ والسياق.
املناظــر الطبيعيــة )الفضــاءات اخلارجيــة( واحلدائــق والتنــوع 

البيولوجــي يف املناطــق احلضريــة. 
مدينة خالية من النفاايت. 

مواد حملية مستدامة مع طاقة أقل اجملسدة. 
التصميــم  مبــادئ  ابســتخدام  اخلضــراء،  واملناطــق  املبــاين 

لســليب.  ا

مــع  التــوازن 
 . ليــد لتقا ا

جذابــة،  واجملتمعــات  التميــز،  علــى  تشــجيع 
 . ابملــكان  واالحســاس 

الرتاث الثقايف واهلوية واإلحساس ابملكان. 
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التقنية املالئمة 
 .

قاعــدة  الرقميــة،  التكنلوجيــا  علــى  االعتمــاد 
بيــاانت، برامــج التدبــر والتكويــن الرقمــي ســواء 

حضــوراي أو عــن بعــد.

مســتجمعات  تســتخدم كمنطقــة  أن  ميكــن  مــدن  امليــاه: 
امليــاه والتثقيــف بكفــاءة اســتخدام امليــاه، وتعزيــز مجــع ميــاه 

األمطــار. 
 .CO2 الطاقة املتجددة لصفر انبعااثت

- إنشاء أحياء سكنية تعتمد حركة املشاة املتعة والرفيه: 

تشجيع على التميز، واجملتمعات جذابة ، 

واإلحساس ابملكان 

املعيشة، جمتمعات صحية وبرامج متعددة االستخدامات. 

تكاملية 
املؤسسات 

مــع  والتعــاون  اجملتمــع  تعــاون  تشــجيع   -
التنميــة.  قــرارات  يف  املصــاحل  اصحــاب 

التعليم والبحث واملعرفة. 
اسرتاتيجيات للمدن يف البلدان النامية

- االستفادة من تصميم البناء املرتاص. الكفاءة . 

االعتماد الغذائي احمللي وتقليص السالسل.  - اعتماد استعماالت األرض املختلطة. 
 ، للتنبــؤ  قابلــة  التطويــر  قــرارات  جعــل   -

التكلفــة.  حيــث  مــن  وفعالــة  عادلــة، 
املقياس 

اإلنساين 
مصفوفة 

الفرص .
للمجتمعــات  مباشــر  وتطويــر  تعزيــز   -

. ئمــة لقا ا
 االقتصاد االخضر، أو االقتصاد منخفض االنبعااثت، 

واخليــارات  الفــرص  مــن  جمموعــة  خلــق   -
 . لســكنية ا

التكامل 
اإلقليمي . 

- خلــق وحــدات صناعيــة وخدماتيــة متكاملــة 
مــن حيــث املنتــوج واملخلفــات املخلفــة لتــك 

الوحــدات

 االقتصاد الدائري. 

املرتاصــة - توفر جمموعة متنوعة من خيارات النقل. احلركة املتوازنة  املــدن  جيــدة:  العامــة  واألماكــن  املســتدام  النقــل 
احملــاور. متعــددة 

تكاملية 
املؤسسات 

مــع  والتعــاون  اجملتمــع  تعــاون  تشــجيع   -
التنميــة.  قــرارات  يف  املصــاحل  اصحــاب 

اإلدارة احلضرية والقيادة. 
التعليم والبحث واملعرفة

اسرتاتيجيات للمدن يف البلدان النامية. 
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                                          55- - األنظمةاألنظمة  احلضريةاحلضرية  التعاونيةالتعاونية  : املدينة املستدامة منوذجا.: املدينة املستدامة منوذجا.

يطلــق بعــض املنظريــن احلضريــن علــى املدينــة الذكيــة أو املدينــة املســتدامة أو اخلضــراء  ب »االنظمــة احلضريــة يطلــق بعــض املنظريــن احلضريــن علــى املدينــة الذكيــة أو املدينــة املســتدامة أو اخلضــراء  ب »االنظمــة احلضريــة 
التعاونيــة أو التضامنيــة« يعــي أن منــوذج نظــام املدينــة التعاونيــة أو التضامنيــة، هــو منــوذج ميكــن مــن تزايــد عامــل الوصوليــة التعاونيــة أو التضامنيــة« يعــي أن منــوذج نظــام املدينــة التعاونيــة أو التضامنيــة، هــو منــوذج ميكــن مــن تزايــد عامــل الوصوليــة 
ــة واإلنســان علــى  ــة للمدينـ ــة واإلنســان علــى للمعلومــات، والتدبــر املســتدام وســط بيئــة خضــراء ، تضمــن الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديـ ــة للمدينـ للمعلومــات، والتدبــر املســتدام وســط بيئــة خضــراء ، تضمــن الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديـ
الســواء ، فتطويـــرمنوذج لنظــام حضــري مستـــدام ، يهــدف بنــاء مدينــة تكــون قــادرة علــى مســاعدة املواطنــن ورجــال األعمــال الســواء ، فتطويـــرمنوذج لنظــام حضــري مستـــدام ، يهــدف بنــاء مدينــة تكــون قــادرة علــى مســاعدة املواطنــن ورجــال األعمــال 

ــة واســتدامتها، مــن أجــل:  ــة واحملافظــة علــى البيئ ــة، واحلكومــات لرؤي ــة واســتدامتها، مــن أجــل: واملنظمــات املدني ــة واحملافظــة علــى البيئ ــة، واحلكومــات لرؤي واملنظمــات املدني

		 حتسن عمل املدينة؛ حتسن عمل املدينة؛
		 تطوير تدبر الناس للمدينة وحميطها؛ تطوير تدبر الناس للمدينة وحميطها؛
		 تطوير مرونتها لواجه مشاكل املدينة البشرية واآلاثر الطبيعية؛ تطوير مرونتها لواجه مشاكل املدينة البشرية واآلاثر الطبيعية؛
		 .املعاجلة الذكية لقضاايها آنيا وأبكرب قدر من الكفاءة يف تطبيقاهتا. املعاجلة الذكية لقضاايها آنيا وأبكرب قدر من الكفاءة يف تطبيقاهتا

هنــا نالحــظ تداخــل واضــح بــن مؤشــرات املــدن املســتدامة والذكيــة وكذلــك تداخــل بــن مبــادئ املــدن املســتدامة هنــا نالحــظ تداخــل واضــح بــن مؤشــرات املــدن املســتدامة والذكيــة وكذلــك تداخــل بــن مبــادئ املــدن املســتدامة 
)االجتماعيــة ، االقتصاديــة والبيئيــة ( فيمــا بينهــا  لتكــون:)االجتماعيــة ، االقتصاديــة والبيئيــة ( فيمــا بينهــا  لتكــون:

liveableliveable مالئمة للعيش مالئمة للعيش
viableviable قابلة لالستمرار قابلة لالستمرار

equitableequitable منصفة حتقق العدالة منصفة حتقق العدالة

66  - - دوردور  املقاربــةاملقاربــة  التشــاركيةالتشــاركية  يفيف  بلــورةبلــورة  برانمــجبرانمــج  عمــلعمــل  مجاعــةمجاعــة  مســتداممســتدام::يف ظــل مــا رأينــا: أي مدينــة نريــد؟ خضــراء! يف ظــل مــا رأينــا: أي مدينــة نريــد؟ خضــراء! 
مســتدامة! أو ذكيــة ! مســتدامة! أو ذكيــة ! 

- مشـــروع للمدينـــة خضراء املستدامة أو ذكية، هـــو مـــن حيـــث املبـــدأ مشـــروع تشاركي وجمتمعـــي وسياسي واقتصادي - مشـــروع للمدينـــة خضراء املستدامة أو ذكية، هـــو مـــن حيـــث املبـــدأ مشـــروع تشاركي وجمتمعـــي وسياسي واقتصادي 
وبيئي قبل أن يكون مشروعا للتهيئة والتعمر أو مشـــروعا للتنميـــة احلضريـــة املســـتدامة. وبيئي قبل أن يكون مشروعا للتهيئة والتعمر أو مشـــروعا للتنميـــة احلضريـــة املســـتدامة. 

- وهـو مشـروع يتعيـن جتسـيده ، وفـق نظـام حكامـة أمثـل، وبنـاء علـى خارطـة طريـق حتيـل رهانـات تنميـة املدينـة إلـى - وهـو مشـروع يتعيـن جتسـيده ، وفـق نظـام حكامـة أمثـل، وبنـاء علـى خارطـة طريـق حتيـل رهانـات تنميـة املدينـة إلـى 
تدابيـر تعاقديـة. تدابيـر تعاقديـة. 

ــاتية وآليـــات مشــــاركة  ــام حتليـــل عناصـــره املؤسسـ ــة. ويتطلـــب تقييـــم هـــذا النظـ ــه املركبـ ــام بطبيعتـ ــاتية وآليـــات مشــــاركة - ويتســـم هـــذا النظـ ــام حتليـــل عناصـــره املؤسسـ ــة. ويتطلـــب تقييـــم هـــذا النظـ ــه املركبـ ــام بطبيعتـ - ويتســـم هـــذا النظـ
الفاعليــــن فــــي عمليــــة صنــــع القــــرار. الفاعليــــن فــــي عمليــــة صنــــع القــــرار. 
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- وينبغي إعـــادة إرســاء هياكل احلكامة املؤسســاتية للمـــدن لتحســـن آليـــات متويلهـــا وطـــرق تدبرهـــا، وإعـــادة ترتيـــب - وينبغي إعـــادة إرســاء هياكل احلكامة املؤسســاتية للمـــدن لتحســـن آليـــات متويلهـــا وطـــرق تدبرهـــا، وإعـــادة ترتيـــب 
مســـتوايت التخطيـــط االســـراتيجي وتثميـــن اجلوانـــب البيئيـــة وتلـــك املتعلقـــة ابلتنـــوع البيولوجـــي. مســـتوايت التخطيـــط االســـراتيجي وتثميـــن اجلوانـــب البيئيـــة وتلـــك املتعلقـــة ابلتنـــوع البيولوجـــي. 

 بعدهــا أعطيــت الكلمــة يف إطــار التعقيــب للســيد حممــد الــرايب: ابحــث جبامعـــة حممــد اخلامــس بتناولــه ملوضــوع املقاربــة  بعدهــا أعطيــت الكلمــة يف إطــار التعقيــب للســيد حممــد الــرايب: ابحــث جبامعـــة حممــد اخلامــس بتناولــه ملوضــوع املقاربــة 
البيئيــة للمشــاريع التنمويــة حيــث أبــرز أن حمــور البيئــة واملســاحة اخلضــراء مــن املواضيــع املهمــة الــي جيــب أن يعمــل اجلميــع البيئيــة للمشــاريع التنمويــة حيــث أبــرز أن حمــور البيئــة واملســاحة اخلضــراء مــن املواضيــع املهمــة الــي جيــب أن يعمــل اجلميــع 
لتحقيــق هــذا التحــدي املهــم و تكثيــف اجلهــود وهــو ليــس مســؤولية الســلطات العموميــة فقــط بــل هــو مســؤولية اجلميــع ، لتحقيــق هــذا التحــدي املهــم و تكثيــف اجلهــود وهــو ليــس مســؤولية الســلطات العموميــة فقــط بــل هــو مســؤولية اجلميــع ، 
مؤسســـات جمتمــع املــدين ، ومنتخبــن وشــركات ابالضافــة إىل وجــوب إنفتــاح اجلماعــة علــى بعــض التجــارب املقارنــة كتجربــة مؤسســـات جمتمــع املــدين ، ومنتخبــن وشــركات ابالضافــة إىل وجــوب إنفتــاح اجلماعــة علــى بعــض التجــارب املقارنــة كتجربــة 
مدينــة بغــداد ابلعــراق الشــقيق  املأخــوذة مــن النمــوذج األملــاين والــي اعتمــدت علــى زايدة املســاحات اخلضــراء داخــل املدينــة مدينــة بغــداد ابلعــراق الشــقيق  املأخــوذة مــن النمــوذج األملــاين والــي اعتمــدت علــى زايدة املســاحات اخلضــراء داخــل املدينــة 
للحــد مــن االنفجــار الســكاين وذلــك عــن طريــق تصاميــم ختطيطيــة هتــذف بشــكل او اخــر حتقيــق بعديــن بيئــي وصحــي داخــل للحــد مــن االنفجــار الســكاين وذلــك عــن طريــق تصاميــم ختطيطيــة هتــذف بشــكل او اخــر حتقيــق بعديــن بيئــي وصحــي داخــل 
ــارا و اعتمــادا علــى خمططــن  ــة الشــيئ الــذي  تطلــب زايدة املســاحات اخلضــراء بتتابــع زمــي اعتب ــارا و اعتمــادا علــى خمططــن النســيج العمــراين للمدين ــة الشــيئ الــذي  تطلــب زايدة املســاحات اخلضــراء بتتابــع زمــي اعتب النســيج العمــراين للمدين

اساســين ومهــا :اساســين ومهــا :

  11 ـ  ـ املخططاملخطط  الشاملالشامل::  الذي بدوره يرمي اىل حتقيق هدفن: الذي بدوره يرمي اىل حتقيق هدفن: 

االول : العمل على زايدة مناطق التسلية واملنتزهات بضواحي مدينة بغداد .االول : العمل على زايدة مناطق التسلية واملنتزهات بضواحي مدينة بغداد .

الثــاين : اجيــاد نظــام منســق للغــاابت وحــزام واقــي يف ضواحــي املدينــة إضافــة اىل توســيع البســاتن واحلدائــق املكشــوفة الثــاين : اجيــاد نظــام منســق للغــاابت وحــزام واقــي يف ضواحــي املدينــة إضافــة اىل توســيع البســاتن واحلدائــق املكشــوفة 
مــع توفــر ســبل الوصــول اليهــا عــرب إنشــاء الطــرق واملمــرات. مــع توفــر ســبل الوصــول اليهــا عــرب إنشــاء الطــرق واملمــرات. 

22 ـ املخطــط االمنائــي املتكامــل: والــذي اعتمــد بشــكل كبــر علــى التعاقــد مــع جمموعــة مــن الشــركات املخصصــة  ـ املخطــط االمنائــي املتكامــل: والــذي اعتمــد بشــكل كبــر علــى التعاقــد مــع جمموعــة مــن الشــركات املخصصــة 
االستشــارية كالشــركة الياابنيــة) االستشــارية كالشــركة الياابنيــة) GCCRGCCR( حيــث اعتمــدت اخلطــة االســراتيجية علــى احملــاور التاليــة:( حيــث اعتمــدت اخلطــة االســراتيجية علــى احملــاور التاليــة:

 احملور األول :  البيئة الطبيعية واحلضرية لتكوين شخصية املدينة. احملور األول :  البيئة الطبيعية واحلضرية لتكوين شخصية املدينة.

 احملور الثاين : االهتمام ابملنتزهات الي ختدم املدينة وتوفر فضاءا خاليا من التلوث. احملور الثاين : االهتمام ابملنتزهات الي ختدم املدينة وتوفر فضاءا خاليا من التلوث.

 احملور الثالث: تكوين ترابط بن النهر واألرض مث تتمن فكرة خمطط الفضاءات املرابطة  احملور الثالث: تكوين ترابط بن النهر واألرض مث تتمن فكرة خمطط الفضاءات املرابطة 

 احملــور الرابــع : االهتمــام بعناصــر املياديــن الواســعة عــن طريــق اســتغالل اجلماعــة للمســاحات الفارغــة و تشــييد  احملــور الرابــع : االهتمــام بعناصــر املياديــن الواســعة عــن طريــق اســتغالل اجلماعــة للمســاحات الفارغــة و تشــييد 
املنتزهــات هبــا .املنتزهــات هبــا .

 هــذه التجربــة اســتغرقت مــدة مخــس ســنوات وكللــت ابلنجــاح بنســبة  هــذه التجربــة اســتغرقت مــدة مخــس ســنوات وكللــت ابلنجــاح بنســبة %90%90 ممــا جيعــل هــذا النمــوذج حيتــذى بــه ويوضــع  ممــا جيعــل هــذا النمــوذج حيتــذى بــه ويوضــع 
كأرضيــة للعمل.كأرضيــة للعمل.
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 هــذا ابإلضافــة اىل جنــاح منــوذج جتربــة مدينــة القنيطــرة فيمــا خيــص العــدد الكبــر للســيارات ومــا ختلفــه مــن تلــوث للبيئــة  هــذا ابإلضافــة اىل جنــاح منــوذج جتربــة مدينــة القنيطــرة فيمــا خيــص العــدد الكبــر للســيارات ومــا ختلفــه مــن تلــوث للبيئــة 
بشــكل كبــر حيــث مت التعاقــد مــع شــركة أوبــل )بشــكل كبــر حيــث مت التعاقــد مــع شــركة أوبــل )OpelOpel( األملانيــة مــع شــركة صناعــة الســيارات مبدينــة القنيطــرة والــذي يهــم ( األملانيــة مــع شــركة صناعــة الســيارات مبدينــة القنيطــرة والــذي يهــم 

تصنيــع الســيارات الكهرابئيــة وهــذه جتربــة مبدينــة القنيطــرة ســنة تصنيــع الســيارات الكهرابئيــة وهــذه جتربــة مبدينــة القنيطــرة ســنة 	201	201 . .

بعدهــا ودائمــا يف اطــار التعقيبــات، اعطيــت الكلمــة للســيد املهــداوي عبــد اإللــه الفاعــل اجلمعــوي الــذي متحــور تعقيبــه بعدهــا ودائمــا يف اطــار التعقيبــات، اعطيــت الكلمــة للســيد املهــداوي عبــد اإللــه الفاعــل اجلمعــوي الــذي متحــور تعقيبــه 
حــول بدايــة مشــروع ســيدي بــن عاشــر لســنة حــول بدايــة مشــروع ســيدي بــن عاشــر لســنة 20152015 .حيــث انــه يف تصريــح للســيد املســؤول عــن قســم التجهيــزات ابلعمالــة  .حيــث انــه يف تصريــح للســيد املســؤول عــن قســم التجهيــزات ابلعمالــة 
ابن القيمة املالية للمشــروع بلغت ابن القيمة املالية للمشــروع بلغت 9090 مليون درهم وكـــان من املفروض ان هذا املشــروع الذي أييت يف إطار حماربة اهلشاشــة  مليون درهم وكـــان من املفروض ان هذا املشــروع الذي أييت يف إطار حماربة اهلشاشــة 
لكــن لألســف الشــديد تبــن ان املشــروع مل خيــدم دوره اىل يومنــا ،هــذا علــى طــول الشــريط الســاحلي بــدءا مــن األبــراج وصــوال لكــن لألســف الشــديد تبــن ان املشــروع مل خيــدم دوره اىل يومنــا ،هــذا علــى طــول الشــريط الســاحلي بــدءا مــن األبــراج وصــوال 
اىل حــي ســعيد حجــي ،حيــث خصــص مبلــغ اىل حــي ســعيد حجــي ،حيــث خصــص مبلــغ 3030 مليــون درهــم لصيانــة األســوار واألبــراج الــي حتولــت مؤخــرا ألماكــن جتمــع  مليــون درهــم لصيانــة األســوار واألبــراج الــي حتولــت مؤخــرا ألماكــن جتمــع 

املنحرفــن و عــدم وجــود حواجــز حبريــة أو مراحيــض متنقلــة و ضعــف الغطــاء النبــايت مــع روائــح قنــوات الصــرف الصحــي.املنحرفــن و عــدم وجــود حواجــز حبريــة أو مراحيــض متنقلــة و ضعــف الغطــاء النبــايت مــع روائــح قنــوات الصــرف الصحــي.

يف مداخلتــه عــرب الســيد عمــر الزيــدي الكاتــب واملؤلــف يف اجملــال اإليكولوجــي الــي جــاءت يف إطــار« التدبــر اجليــد يف مداخلتــه عــرب الســيد عمــر الزيــدي الكاتــب واملؤلــف يف اجملــال اإليكولوجــي الــي جــاءت يف إطــار« التدبــر اجليــد 
للنفــاايت »حيــث أشــار اىل خطــورة مــا حيصــل يف حميطنــا البيئــي خاصــة وعلــى كوكــب األرض عامــة مــن خــالل  إختفــاء للنفــاايت »حيــث أشــار اىل خطــورة مــا حيصــل يف حميطنــا البيئــي خاصــة وعلــى كوكــب األرض عامــة مــن خــالل  إختفــاء 
أصنــاف مــن األمســاك مبجموعــة مــن حبــار املغــرب ابإلضافــة  إلـــى موجـــة جفــاف الــي يعرفهــا املغــرب هــذه الســنة األمــر الــذي أصنــاف مــن األمســاك مبجموعــة مــن حبــار املغــرب ابإلضافــة  إلـــى موجـــة جفــاف الــي يعرفهــا املغــرب هــذه الســنة األمــر الــذي 
حييلنــا علــى اإلطــالع علــى التقريــر األخــر للهيئــة »مــا بــن حكوميــة لتقييــم املنــاخ« خاصــة التقريــر الســادس منــه بتاريــخ حييلنــا علــى اإلطــالع علــى التقريــر األخــر للهيئــة »مــا بــن حكوميــة لتقييــم املنــاخ« خاصــة التقريــر الســادس منــه بتاريــخ 	2	2  
فربايــر فربايــر 20222022 .حيــث يعتــرب اإلنســان جــزء مــن الطبيعــة و املســؤول عــن ختريبهــا  عــوض احملافظــة عليهــا والقيــام ابلتخطيــط  .حيــث يعتــرب اإلنســان جــزء مــن الطبيعــة و املســؤول عــن ختريبهــا  عــوض احملافظــة عليهــا والقيــام ابلتخطيــط 

اإليكولوجــي ملــا يســاعد علــى  امكانيــات عيــش األجيــال املســتقبلية .اإليكولوجــي ملــا يســاعد علــى  امكانيــات عيــش األجيــال املســتقبلية .

وهنــا خنــص ابلذكــر كميــة امليــاه لــكل فــرد ابلنظــر اىل احصائيــات وهنــا خنــص ابلذكــر كميــة امليــاه لــكل فــرد ابلنظــر اىل احصائيــات 19621962 حيــث خصصــت حصــة  حيــث خصصــت حصــة 25002500 مــر مكعــب  مــر مكعــب 
للفــرد الواحــد يف الســنة أمــا اآلن وحســب تقاريــر األمــم املتحــدة وصلنــا اىل للفــرد الواحــد يف الســنة أمــا اآلن وحســب تقاريــر األمــم املتحــدة وصلنــا اىل 500500 مــر مكعــب للفــرد يف الســنة مــع العلــم  مــر مكعــب للفــرد يف الســنة مــع العلــم 
أن املقيــاس األممــي هــو أن املقيــاس األممــي هــو 00	001	1 مــر مكعــب للفــرد هــذا حييلنــا علــى موضــوع امليــاه العادمــة الناجتــة عــن اســتعماالت البشــرية  مــر مكعــب للفــرد هــذا حييلنــا علــى موضــوع امليــاه العادمــة الناجتــة عــن اســتعماالت البشــرية 
الــي تصــب يف البحــار يف حــن هنــاك امكانيــة اســتغالهلا يف مشــاريع التدويــر مبدينــة ســال علــى غــرار جتــارب مــدن مراكــش الــي تصــب يف البحــار يف حــن هنــاك امكانيــة اســتغالهلا يف مشــاريع التدويــر مبدينــة ســال علــى غــرار جتــارب مــدن مراكــش 
، مكنــاس وفــاس ، نظيــف إىل ذلــك عمليــة اإلســتفادة مــن املــواد العضويــة املوجــودة ابلنفــاايت املنزليــة يف امليــدان الزراعــي ، مكنــاس وفــاس ، نظيــف إىل ذلــك عمليــة اإلســتفادة مــن املــواد العضويــة املوجــودة ابلنفــاايت املنزليــة يف امليــدان الزراعــي 

الشــيئ الــذي حييلنــا علــى مســألة اإلســتقالل الطاقــي ودور اجملتمــع املــدين يف ذلــك.الشــيئ الــذي حييلنــا علــى مســألة اإلســتقالل الطاقــي ودور اجملتمــع املــدين يف ذلــك.

بعدهــا أعطيــت الكلمــة ودائمــا يف إطــار التقييــب للســيد الطاهــر بــن دغــو فاعــل مجعــوي و مكــون بيداغوجــي حيــث بعدهــا أعطيــت الكلمــة ودائمــا يف إطــار التقييــب للســيد الطاهــر بــن دغــو فاعــل مجعــوي و مكــون بيداغوجــي حيــث 
جــاء تعقيبــه علــى شــكل طــرح أســئلة خبصــوص اإلســتدامة  للمشــاريع البيئيــة وتشــمل مواضيــع ثــالث: النهــر، الغابــة،مث جــاء تعقيبــه علــى شــكل طــرح أســئلة خبصــوص اإلســتدامة  للمشــاريع البيئيــة وتشــمل مواضيــع ثــالث: النهــر، الغابــة،مث 

الســكن.الســكن.
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 عامــل النهــر: هــو موضــوع يهــم مشــروع » مارينــا » ومــا يشــكله انقــراض الصدفيــات  وابلتــايل زوال نشــاط الصيــد  عامــل النهــر: هــو موضــوع يهــم مشــروع » مارينــا » ومــا يشــكله انقــراض الصدفيــات  وابلتــايل زوال نشــاط الصيــد 
ابملــكانابملــكان

ــا نطــرح الســؤال هــل لــدى اجلماعــة  احصــاء حقيقــي يف غيــاب مرافــق  ــة املعمــورة  وهن ــة: خبصــوص غاب ــا نطــرح الســؤال هــل لــدى اجلماعــة  احصــاء حقيقــي يف غيــاب مرافــق  عامــل الغاب ــة املعمــورة  وهن ــة: خبصــوص غاب  عامــل الغاب
مــدرة للدخــل  وتزايــد كميــه النفــاايت هبــا.مــدرة للدخــل  وتزايــد كميــه النفــاايت هبــا.

 عامــل الســكن:  جيــب االنتقــال مــن العامــل االفقــي اىل العامــل العمــودي وابلتــايل الــزايد يف عــدد الطوابــق ابلنســبة  عامــل الســكن:  جيــب االنتقــال مــن العامــل االفقــي اىل العامــل العمــودي وابلتــايل الــزايد يف عــدد الطوابــق ابلنســبة 
لراخيــص البنــاء.لراخيــص البنــاء.

ومن هنا وجب وضع عده تساؤالت على سبيل املثال ال احلصر:ومن هنا وجب وضع عده تساؤالت على سبيل املثال ال احلصر:

 	 ماهــي املعيقــات البنيويــة التارخييــة واحلضاريــة ملدينــة ســال الــي ميكــن أن تعيــق اســتدامة املدينــة مــن ماهــي املعيقــات البنيويــة التارخييــة واحلضاريــة ملدينــة ســال الــي ميكــن أن تعيــق اســتدامة املدينــة مــن 	
جهــة ؟ وكيــف ميكــن جتاوزهــا يف إطــار اخلطــة احلديثــة؟جهــة ؟ وكيــف ميكــن جتاوزهــا يف إطــار اخلطــة احلديثــة؟

 	 كيف ميكن إدماج البعد البيئي واملناخي بشكل فعلي ومستدام يف برانمج وخطة املدينة؟كيف ميكن إدماج البعد البيئي واملناخي بشكل فعلي ومستدام يف برانمج وخطة املدينة؟	
 	 كيف تساهم املشاريع البيئية واملناخية يف التنمية احلضرية وتنفيذ النموذج التنموي اجلديد؟كيف تساهم املشاريع البيئية واملناخية يف التنمية احلضرية وتنفيذ النموذج التنموي اجلديد؟	
 	 كيــف ميكــن تغيــر منظــور املشــاريع اخلضــراء احلضريــة مــن مشــاريع مكلفــة تتقــل كاهــل ميزانيــة كيــف ميكــن تغيــر منظــور املشــاريع اخلضــراء احلضريــة مــن مشــاريع مكلفــة تتقــل كاهــل ميزانيــة 	

اجلماعــة اىل مشــاريع تنمويــة أساســية تســاهم يف تنويــع مداخــل اجلماعــة؟اجلماعــة اىل مشــاريع تنمويــة أساســية تســاهم يف تنويــع مداخــل اجلماعــة؟
 	 ما هو الدورالذي ستلعبه املقاربة التشاركية عموما يف بلورة املدن اخلضراء،مدينة سال مثال ؟ما هو الدورالذي ستلعبه املقاربة التشاركية عموما يف بلورة املدن اخلضراء،مدينة سال مثال ؟	
 	 مــا هــو الــدور الــذي ميكــن ان يلعبــه اجملتمــع املــدين يف بنــاء أســس متينــة و مســتدامة مبدينــة خضــراء مــا هــو الــدور الــذي ميكــن ان يلعبــه اجملتمــع املــدين يف بنــاء أســس متينــة و مســتدامة مبدينــة خضــراء 	

؟ كيــف ذلــك؟؟ كيــف ذلــك؟
 	 كيــف ميكــن إدمــاج الطاقــات املتجــددة يف بنــاء مدينــة مســتدامة خضــراء؟ ومــا هــي العالقــة بينهمــا ؟ كيــف ميكــن إدمــاج الطاقــات املتجــددة يف بنــاء مدينــة مســتدامة خضــراء؟ ومــا هــي العالقــة بينهمــا ؟ 	

وكيــف تســاهم يف تقليــص تكلفتهــا يف ميزانيــة اجلماعــة ؟وكيــف تســاهم يف تقليــص تكلفتهــا يف ميزانيــة اجلماعــة ؟
 	 كيــف ميكــن للمــدن املســتدامة املســامهة يف التقــدم والتخفيــف مــن الظواهــر االجتماعيــة كالفقــر كيــف ميكــن للمــدن املســتدامة املســامهة يف التقــدم والتخفيــف مــن الظواهــر االجتماعيــة كالفقــر 	

واهلشاشــة والبطالــة واملســاواة بــن اجلنســن؟واهلشاشــة والبطالــة واملســاواة بــن اجلنســن؟
 	 كيف ميكن االنتقال من طموح املدن املستدامة اىل طموح املدن الذكية ؟كيف ميكن االنتقال من طموح املدن املستدامة اىل طموح املدن الذكية ؟	
 	 ماهو أتثر املدن املستدامة على البنية اجملتمعية و االقتصادية والثقافية؟ماهو أتثر املدن املستدامة على البنية اجملتمعية و االقتصادية والثقافية؟	
 	 كيف ستواجه املدن املستدامة شبح حتدايت التوسع احلضاري و الدميوغرايف ؟كيف ستواجه املدن املستدامة شبح حتدايت التوسع احلضاري و الدميوغرايف ؟	
 	 كيفيه جعل املدن تتطور بشكل جيد أبقل إستهالك للمساحة الزراعية ؟ .كيفيه جعل املدن تتطور بشكل جيد أبقل إستهالك للمساحة الزراعية ؟ .	

مــن جهتـــه، تنــاول الســيد ســعيد شــنينيك عضو«منظمــة الشــبكة العربيــة للمنظمــات غــر احلكوميـــة » فــــي تعقيبــه مــن جهتـــه، تنــاول الســيد ســعيد شــنينيك عضو«منظمــة الشــبكة العربيــة للمنظمــات غــر احلكوميـــة » فــــي تعقيبــه 
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موضــوع شــاطئ  مدينــة ســال وتواجــد مصــب شــبكة الصــرف الصحــي ممــا يتســبب يف كارثــة بيئيــة ودور اجلماعـــة يف هــذا موضــوع شــاطئ  مدينــة ســال وتواجــد مصــب شــبكة الصــرف الصحــي ممــا يتســبب يف كارثــة بيئيــة ودور اجلماعـــة يف هــذا 
ــة املعمــورة مــن رمــي للنفــاايت واقــراح إنشــاء مرصــد  ــة الــي أصبحــت عليهــا غابـ ــة املزريـ ــة إىل الوضعيـ ــة املعمــورة مــن رمــي للنفــاايت واقــراح إنشــاء مرصــد املوضــوع ؟ ابإلضافـ ــة الــي أصبحــت عليهــا غابـ ــة املزريـ ــة إىل الوضعيـ املوضــوع ؟ ابإلضافـ

مجاعــي للتنميــة املســتدامة يتماشــى مــع امليثــاق الوطــي ابإلضافــة اىل تفعيــل مقاربــة الشــرطة البيئيــة .مجاعــي للتنميــة املســتدامة يتماشــى مــع امليثــاق الوطــي ابإلضافــة اىل تفعيــل مقاربــة الشــرطة البيئيــة .

أمــا الســيدة مليكــة الــوردي، رئيســة »اجمللــس الوطــي للجمعيــة الوطنيــة للمغــرب األخضرللتنميــة املســتدامة »، فقــد أمــا الســيدة مليكــة الــوردي، رئيســة »اجمللــس الوطــي للجمعيــة الوطنيــة للمغــرب األخضرللتنميــة املســتدامة »، فقــد 
ركــزت يف تدخلهــا علــى ضــرورة وجــود حمطــات تقييميــة بعــد اخلــروج مبجموعــة مــن التوصيــات العلميــة والعمليــة ابإلضافــة اىل ركــزت يف تدخلهــا علــى ضــرورة وجــود حمطــات تقييميــة بعــد اخلــروج مبجموعــة مــن التوصيــات العلميــة والعمليــة ابإلضافــة اىل 
ضــرورة االهتمــام بعمليـــة الفــرز والتوعيــة واســتغالل املــوارد العضويــــة وعــدم االكتفـــــاء بعمليــة طمرهــا يف ظــل وجــود كفــاءات ضــرورة االهتمــام بعمليـــة الفــرز والتوعيــة واســتغالل املــوارد العضويــــة وعــدم االكتفـــــاء بعمليــة طمرهــا يف ظــل وجــود كفــاءات 

علميــة مغربيــة وبرامــج ينقصهــا فقــط التمويــل الــالزم.علميــة مغربيــة وبرامــج ينقصهــا فقــط التمويــل الــالزم.

األســتاذ عبــد اإللــه قولــوا تنــاول يف تعقيبــه مســألة وجــود حــوايل األســتاذ عبــد اإللــه قولــوا تنــاول يف تعقيبــه مســألة وجــود حــوايل 400400 بقعــة أو مســكن مهجــور داخــل املدينــة القدميــة  بقعــة أو مســكن مهجــور داخــل املدينــة القدميــة 
ومــا تشــكله مــن نقــط ســوداء تتجمــع هبــا النفــاايت و املتســكعن هــذا ابإلضافــة اىل حــوايل ومــا تشــكله مــن نقــط ســوداء تتجمــع هبــا النفــاايت و املتســكعن هــذا ابإلضافــة اىل حــوايل 2020 مرحــاض حتولــت اىل مســاكن  مرحــاض حتولــت اىل مســاكن 

أو حمــالت جتاريــة .أو حمــالت جتاريــة .

كلمــة الســيد حممــد القاضــي تناولــت ابخلصــوص دور املــدارس العموميــة يف إنتــاج شــباب واعــي مبســألة البيئــة واحملافظــة كلمــة الســيد حممــد القاضــي تناولــت ابخلصــوص دور املــدارس العموميــة يف إنتــاج شــباب واعــي مبســألة البيئــة واحملافظــة 
عليهــا، وضــرورة توفــر اجلماعــة علــى منبــت أو مشــاتل تســتفيد منهــا يف وضــع األغــراس ابحلدائــق .عليهــا، وضــرورة توفــر اجلماعــة علــى منبــت أو مشــاتل تســتفيد منهــا يف وضــع األغــراس ابحلدائــق .

يف مداخلــة الســيد العــريب احلكيمــي عــرب فيهــا عــن اقــراح تكويــن جلنــة مــن ممثلــي جملــس العمالــة وجملــس اجلماعــة يف مداخلــة الســيد العــريب احلكيمــي عــرب فيهــا عــن اقــراح تكويــن جلنــة مــن ممثلــي جملــس العمالــة وجملــس اجلماعــة 
وجمالــس املقاطعــات والشــركة املفوضــة يف قطــاع النظافــة والبيئــة واملناطــق اخلضــراء و الفاعلــن اجلمعويــن وعقدهــا الجتمــاع وجمالــس املقاطعــات والشــركة املفوضــة يف قطــاع النظافــة والبيئــة واملناطــق اخلضــراء و الفاعلــن اجلمعويــن وعقدهــا الجتمــاع 

اثين  للنظــر يف مســتوى النظافــة ابجلماعــة مــع اإلحاطــة علمــا عــن تواجــد مركــب مكســر يف واد ايب رقــراق.اثين  للنظــر يف مســتوى النظافــة ابجلماعــة مــع اإلحاطــة علمــا عــن تواجــد مركــب مكســر يف واد ايب رقــراق.

مداخلــة الســيد عــادل انصــر: مؤســس »مجعيــة املغــرب األخضــر للتنميــة و البيئــة »اجلمعيــة ، النشــطة علــى مســتوى مداخلــة الســيد عــادل انصــر: مؤســس »مجعيــة املغــرب األخضــر للتنميــة و البيئــة »اجلمعيــة ، النشــطة علــى مســتوى 
املنتــزه الشــبه حضــري بســيدي عمــرة يف إطــار إتفاقيــة ســنه املنتــزه الشــبه حضــري بســيدي عمــرة يف إطــار إتفاقيــة ســنه 20062006 بــن قطــاع امليــاه والغــاابت وزارة البيئــة واجمللــس العمالــة و  بــن قطــاع امليــاه والغــاابت وزارة البيئــة واجمللــس العمالــة و 
اجلماعــة احملليــة لعامــر والســهول و املكتــب الوطــي للمــاء الصــاحل للشــرب ، مت اجنــاز مرافــق داخــل املنتــزه كمواقــف الســيارات اجلماعــة احملليــة لعامــر والســهول و املكتــب الوطــي للمــاء الصــاحل للشــرب ، مت اجنــاز مرافــق داخــل املنتــزه كمواقــف الســيارات 

واملرافــق الصحيــة مــع اشــكالية عــدم الصيانــة وذلــك لســنوات طويلــة .واملرافــق الصحيــة مــع اشــكالية عــدم الصيانــة وذلــك لســنوات طويلــة .

ابإلضافــة إىل تعقيــب الســيد نبيــل أدردوش مــن خاللــه تطــرق إلشــكال األســواق العشــوائية وخملفــات البنــاء يف ظــل ابإلضافــة إىل تعقيــب الســيد نبيــل أدردوش مــن خاللــه تطــرق إلشــكال األســواق العشــوائية وخملفــات البنــاء يف ظــل 
عــدم ختصيــص مــكان هلــذا النــوع مــن النفــاايت أضــف اىل ذلــك مشــكل احلمامــات الشــعبية ومــا تشــكل مــن ملــواثت للبيئــة عــدم ختصيــص مــكان هلــذا النــوع مــن النفــاايت أضــف اىل ذلــك مشــكل احلمامــات الشــعبية ومــا تشــكل مــن ملــواثت للبيئــة 
ابلنظــر الســتعماهلا ملــواد ملوثــة يتــم حرقهــا دون مراقبــة الســلطات يف ظــل غيــاب تفعيــل دور الشــرطة  اإلداريــة مــع اإلشــارة ابلنظــر الســتعماهلا ملــواد ملوثــة يتــم حرقهــا دون مراقبــة الســلطات يف ظــل غيــاب تفعيــل دور الشــرطة  اإلداريــة مــع اإلشــارة 

اىل ضــرورة خلــق مكتــب تواصــل خــاص ابجلمعيــات النشــيطة.اىل ضــرورة خلــق مكتــب تواصــل خــاص ابجلمعيــات النشــيطة.

عــربت الســيده ســعيدة العلمــي رئيســة »مجعيــه األطفــال يف وضعيــة صعبــة« مــن خــالل تعقيبهــا علــى أن موضــوع البيئــة  عــربت الســيده ســعيدة العلمــي رئيســة »مجعيــه األطفــال يف وضعيــة صعبــة« مــن خــالل تعقيبهــا علــى أن موضــوع البيئــة  
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جمــال يهــم اجلميــع ابعتبــار عالقتــه الوطيــدة مبختلــف املشــاريع الــي تعمــل عليهــا  وجيــب أن أيخــذ بعــن االعتبــار إنطالقــا جمــال يهــم اجلميــع ابعتبــار عالقتــه الوطيــدة مبختلــف املشــاريع الــي تعمــل عليهــا  وجيــب أن أيخــذ بعــن االعتبــار إنطالقــا 
مــن التخطيــط واملواكبــة مث التقســيم مث التقييــم ابعتبــار السياســة احلكوميــة احملليــة الــي تعمــل اجلماعــة علــى تنزيلهــا. ويف هــذا مــن التخطيــط واملواكبــة مث التقســيم مث التقييــم ابعتبــار السياســة احلكوميــة احملليــة الــي تعمــل اجلماعــة علــى تنزيلهــا. ويف هــذا 

الصــدد نقــرح االيت:الصــدد نقــرح االيت:

		 تعميــم الربيــة البيئيــة مــن خــالل غــرس القيمــة البيئيــة عنــد األطفــال عــرب وزارة الربيــة ووزارة تعميــم الربيــة البيئيــة مــن خــالل غــرس القيمــة البيئيــة عنــد األطفــال عــرب وزارة الربيــة ووزارة
األوقــاف يف املوضــوع.األوقــاف يف املوضــوع.

		.تفعيل النوادي البيئية.تفعيل النوادي البيئية
		.مسامهة اجلماعة يف تقدمي جوائز تشجيعية ألحسن حي من حيث النظافة او تشجر.مسامهة اجلماعة يف تقدمي جوائز تشجيعية ألحسن حي من حيث النظافة او تشجر
		 الربــط بــن مــا هــو اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي عــرب املســامهة يف جمــاالت مــدرة للدخــل ) مثــال الربــط بــن مــا هــو اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي عــرب املســامهة يف جمــاالت مــدرة للدخــل ) مثــال

الدراجــات اهلوائيــة الســياحية(.الدراجــات اهلوائيــة الســياحية(.
		. خلق  برانمج حملي توعوي  حتسيسي للساكنة .خلق  برانمج حملي توعوي  حتسيسي للساكنة
		. دعم اجلمعيات يف مشاريع وبرامج التوعية والتحسيس .دعم اجلمعيات يف مشاريع وبرامج التوعية والتحسيس
		.احرام الولوجيات يف جمال اإلعاقة واحلوامل واملسنن.احرام الولوجيات يف جمال اإلعاقة واحلوامل واملسنن
		.تعميم املراحيض مبعاير لذوي االعاقة.تعميم املراحيض مبعاير لذوي االعاقة
		. العمل على تشجيع التعاقد والشراكات يف اطار برامج تشجيع البيئة .العمل على تشجيع التعاقد والشراكات يف اطار برامج تشجيع البيئة
		.احلفاظ على الراث واملآثر السياحية.احلفاظ على الراث واملآثر السياحية
		.دعم دورات تكوينية للجمعيات العاملة يف جمال البيئة.دعم دورات تكوينية للجمعيات العاملة يف جمال البيئة
		.مسامهة التالميذ يف التشجر.مسامهة التالميذ يف التشجر
		.تطوع طلبة البحوث اجلامعية يف اجملال البيئي.تطوع طلبة البحوث اجلامعية يف اجملال البيئي
		.استقطاب املنظمات والشراكات.استقطاب املنظمات والشراكات
		.تشجيع النساء على تشجر األسطح.تشجيع النساء على تشجر األسطح

أمــا كلمــة الدكتــور حــامت بــن حســون مــن دولــة العــراق، رئيــس األكادمييــة األمريكيــة الدوليــة للتعليــم العــايل والتدريــب، أمــا كلمــة الدكتــور حــامت بــن حســون مــن دولــة العــراق، رئيــس األكادمييــة األمريكيــة الدوليــة للتعليــم العــايل والتدريــب، 
فقــد مشلــت احملــاور التاليــة: فقــد مشلــت احملــاور التاليــة: 

		.الغابة العمودية ابإلضافة اىل الغابة األفقية.الغابة العمودية ابإلضافة اىل الغابة األفقية
		.النقل الذكي.النقل الذكي
		.مركز جتاري للسلع املستخدمة خدمات.مركز جتاري للسلع املستخدمة خدمات
		.النحل غر مكلف ومشجع.النحل غر مكلف ومشجع



97 سال_اللي_بغينا

		.بنك الطعام.بنك الطعام

ويف األخر، اقرح شعار« سال مدينة التنمية املستدامة اخلضراء« لكونه أمشل.ويف األخر، اقرح شعار« سال مدينة التنمية املستدامة اخلضراء« لكونه أمشل.

يف ختــام اللقــاء، ألقــى الســيد خالــد املرابــط منســق منتــدى التنميــة احملليــة والبنيــات التحتيــة كلمــة خمتصــرة شــكر فيهــا يف ختــام اللقــاء، ألقــى الســيد خالــد املرابــط منســق منتــدى التنميــة احملليــة والبنيــات التحتيــة كلمــة خمتصــرة شــكر فيهــا 
األســاتذة واألكادمييــن واحلضــور الكــرمي علــى اقراحاهتــم وتوصياهتــم، خاصــة النقــط واالقراحــات املمكــن بلورهتــا وإدراجهــا األســاتذة واألكادمييــن واحلضــور الكــرمي علــى اقراحاهتــم وتوصياهتــم، خاصــة النقــط واالقراحــات املمكــن بلورهتــا وإدراجهــا 
ضمــن برانمــج عمــل اجلماعــة. والركيــز علــى أن تكــون املخرجــات قابلــة للتنفيــذ الســيما تلــك الــي تدخــل ضمــن اختصــاص ضمــن برانمــج عمــل اجلماعــة. والركيــز علــى أن تكــون املخرجــات قابلــة للتنفيــذ الســيما تلــك الــي تدخــل ضمــن اختصــاص 
اجلماعــة أو تتقاطــع معهــا يف إطــار االختصاصــات املشــركة مــع الدولــة؛ وأورد أمثلــة لذلــك: مشــتل النبــااتت الــذي ستســتفيد اجلماعــة أو تتقاطــع معهــا يف إطــار االختصاصــات املشــركة مــع الدولــة؛ وأورد أمثلــة لذلــك: مشــتل النبــااتت الــذي ستســتفيد 
منــه اجلماعــة وتفيــد بــه ابقــي الشــركاء املتطوعــن لتجويــد مجاليــة املدينــة عــرب حتفيــز املبــادرات اخلاصــة للبســتة والتشــجر الــي منــه اجلماعــة وتفيــد بــه ابقــي الشــركاء املتطوعــن لتجويــد مجاليــة املدينــة عــرب حتفيــز املبــادرات اخلاصــة للبســتة والتشــجر الــي 
يقــوم هبــا الســكان واجلمعيــات واملــدارس. وكــذا مقــرح حمطــات لتطهــر وتصفيــة امليــاه العادمــة ومشــاريع املراحيــض العموميــة. يقــوم هبــا الســكان واجلمعيــات واملــدارس. وكــذا مقــرح حمطــات لتطهــر وتصفيــة امليــاه العادمــة ومشــاريع املراحيــض العموميــة. 
يف حــن أكــد علــى أن الشــرطة اإلداريــة اخلاصــة ابلبيئــة تدخــل يف إطــار االختصاصــات املشــركة للجماعــة ابإلضافــة إىل اجملــال يف حــن أكــد علــى أن الشــرطة اإلداريــة اخلاصــة ابلبيئــة تدخــل يف إطــار االختصاصــات املشــركة للجماعــة ابإلضافــة إىل اجملــال 
الغابــوي احلضــري وابلتــايل إبقــاء البــاب مفتــوح جلميــع املشــاريع واملقرحــات املكتوبــة الــي تدخــل يف نطــاق موضــوع البيئــــة الغابــوي احلضــري وابلتــايل إبقــاء البــاب مفتــوح جلميــع املشــاريع واملقرحــات املكتوبــة الــي تدخــل يف نطــاق موضــوع البيئــــة 

والــذي وضعــت اجلماعــة خبصوصهــا بريــدا الكرونيــا خاصــا مــوزع علــى احلضــور، وكــذا فتــح منصــة تفاعليــة ابســم اجلماعــة.والــذي وضعــت اجلماعــة خبصوصهــا بريــدا الكرونيــا خاصــا مــوزع علــى احلضــور، وكــذا فتــح منصــة تفاعليــة ابســم اجلماعــة.
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أشغال محورأشغال محور
 التعمير والتخطيط الحضري التعمير والتخطيط الحضري  

تحت عنوانتحت عنوان::  
تحسين وتطوير األنسجة العمرانية تحسين وتطوير األنسجة العمرانية 

والحضرية بمدينة سالوالحضرية بمدينة سال

  واملنعقد بتاريخ واملنعقد بتاريخ 1010 مارس  مارس 20222022  

ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال ابلقاعة الكربى ابب بوحاجة مجاعة سال 

)على الساعة )على الساعة 1515 بعد الزوال( بعد الزوال(
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أرضية اللقاء التشاوريأرضية اللقاء التشاوري

تعتــرب مدينــة ســال مــن املــدن العريقــة والــي عرفــت تزايــدا عمرانيــا غــر متحكــم فيــه، وكــذا عــدة مضــارابت عقاريــة تعتــرب مدينــة ســال مــن املــدن العريقــة والــي عرفــت تزايــدا عمرانيــا غــر متحكــم فيــه، وكــذا عــدة مضــارابت عقاريــة 
ســامهت يف تشــتت األنســجة احلضريــة. وقــد عانــت املدينــة مــن انتشــار مــدن الصفيــح بعــدد مــن أجزائهــا رغــم اجملهــودات ســامهت يف تشــتت األنســجة احلضريــة. وقــد عانــت املدينــة مــن انتشــار مــدن الصفيــح بعــدد مــن أجزائهــا رغــم اجملهــودات 
الــي تبدهلــا الســلطات احملليــة  إىل جانــب ابقــي املتدخلــن الذيــن هــم بدورهــم يبدلــون جمهــودات للتقليــص منهــا وقــد كانــت الــي تبدهلــا الســلطات احملليــة  إىل جانــب ابقــي املتدخلــن الذيــن هــم بدورهــم يبدلــون جمهــودات للتقليــص منهــا وقــد كانــت 

النتيجــة إزالــة عــدد مهــم مــن أحيــاء الصفيــح و إعــادة إيوائهــم.النتيجــة إزالــة عــدد مهــم مــن أحيــاء الصفيــح و إعــادة إيوائهــم.

وقــد قامــت اجلماعــة إبعــداد أرضيــة لربانمــج عملهــا للفــرة وقــد قامــت اجلماعــة إبعــداد أرضيــة لربانمــج عملهــا للفــرة 	202-2022	202-2022 حيــث انفتحــت على خمتلف املبادرات  حيــث انفتحــت على خمتلف املبادرات 
و املقرحــات للنقــاش حــول التعمــر والتخطيــط احلضــري ابملدينــة بشــكل مشــويل، ومــن هنــا كان البــد مــن وضــع عــدة أتمــالت و املقرحــات للنقــاش حــول التعمــر والتخطيــط احلضــري ابملدينــة بشــكل مشــويل، ومــن هنــا كان البــد مــن وضــع عــدة أتمــالت 
حــول املنظــور املســتقبلي ملدينــة ســال املليونيــة. وأتمــل اجلماعــة مــن هــذه اللقــاءات التشــاورية يف مســامهة جمموعــة مــن حــول املنظــور املســتقبلي ملدينــة ســال املليونيــة. وأتمــل اجلماعــة مــن هــذه اللقــاءات التشــاورية يف مســامهة جمموعــة مــن 
املهندســن واخلــرباء و املمارســن واملهنيــن ابملدينــة وإعطــاء أرائهــم ومقرحاهتــم مــن أجــل التوصــل إىل تشــخيص واقعــي وعملــي املهندســن واخلــرباء و املمارســن واملهنيــن ابملدينــة وإعطــاء أرائهــم ومقرحاهتــم مــن أجــل التوصــل إىل تشــخيص واقعــي وعملــي 

يوجــه العمــران احلضــري للمدينــة وجعلهــا أكثــر انتظامــا ممــا هــي عليــه.يوجــه العمــران احلضــري للمدينــة وجعلهــا أكثــر انتظامــا ممــا هــي عليــه.

ولبــدء احلــوار والنقــاش نشــر أن اجلماعــة حتتــوي علــى عــدد مــن واثئــق التعمــر األساســية اخلاصــة ابلعمــران واملــد ولبــدء احلــوار والنقــاش نشــر أن اجلماعــة حتتــوي علــى عــدد مــن واثئــق التعمــر األساســية اخلاصــة ابلعمــران واملــد 
احلضــري للمدينــة وهــي: تصميــم التهيئــة وخمطــط توجيــه التهيئــة احلضريــة، وعلــى منظومــة قانونيــة للتعمــر حتــدد نطــاق تدخــل احلضــري للمدينــة وهــي: تصميــم التهيئــة وخمطــط توجيــه التهيئــة احلضريــة، وعلــى منظومــة قانونيــة للتعمــر حتــدد نطــاق تدخــل 
اجلماعــة والصالحيــات املمنوحــة هلــا، و الــي تضــاف إىل تعــدد املتدخلــن يف قطــاع التعمــر و العقــار بــراب املدينــة وهنــا خنــص اجلماعــة والصالحيــات املمنوحــة هلــا، و الــي تضــاف إىل تعــدد املتدخلــن يف قطــاع التعمــر و العقــار بــراب املدينــة وهنــا خنــص 
ابلذكــر: مصــاحل العمالــة والوكالــة احلضريــة، وكالــة هتيــئ ضفــي أيب رقــراق و أمــالك الدولــة وغرهــا. كمــا تســجل اجلماعــة يف ابلذكــر: مصــاحل العمالــة والوكالــة احلضريــة، وكالــة هتيــئ ضفــي أيب رقــراق و أمــالك الدولــة وغرهــا. كمــا تســجل اجلماعــة يف 
هــذا اإلطــار، الــدور احملــوري الــذي تقــوم هبــا مصــاحل اجلماعــة والــي هتــم مشــاريع ضوابــط البنــاء اجلماعيــة وإحــداث التجــزائت هــذا اإلطــار، الــدور احملــوري الــذي تقــوم هبــا مصــاحل اجلماعــة والــي هتــم مشــاريع ضوابــط البنــاء اجلماعيــة وإحــداث التجــزائت 
وقــرارات التصفيــف وتســمية األزقــة و الشــوارع وغرهــا....، والــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا مبجــال التخطيــط احلضــري الشــامل وقــرارات التصفيــف وتســمية األزقــة و الشــوارع وغرهــا....، والــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا مبجــال التخطيــط احلضــري الشــامل 

ابملدنيــة وأحــد مداخــل احلفــاظ علــى هويتهــا ومجاليتهــا وخصوصياهتــا العمرانيــة.ابملدنيــة وأحــد مداخــل احلفــاظ علــى هويتهــا ومجاليتهــا وخصوصياهتــا العمرانيــة.
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شــكلت أشــغال هذه الورشــة آخر لقاء تشــاوري ضمن هذا املنتدى، والذي أشــرفت على تســير جلســته الســيدة شــكلت أشــغال هذه الورشــة آخر لقاء تشــاوري ضمن هذا املنتدى، والذي أشــرفت على تســير جلســته الســيدة 
رتيبــة ركلمــة، أســتاذة ابحثــة جبامعــة ابــن زهــر أكاديــر. وقــد جــاء يف كلمتهــا االفتتاحيــة مــا يلــي: »الســيدات والســادة بــكل رتيبــة ركلمــة، أســتاذة ابحثــة جبامعــة ابــن زهــر أكاديــر. وقــد جــاء يف كلمتهــا االفتتاحيــة مــا يلــي: »الســيدات والســادة بــكل 
واحــد بصفتــه وامســه أرحــب لكــن وبكــم مجيعــا يف هــذا اللقــاء التشــاوري حــول حتســن وتطبيــق األنســجة العمرانيــة واحلضريــة واحــد بصفتــه وامســه أرحــب لكــن وبكــم مجيعــا يف هــذا اللقــاء التشــاوري حــول حتســن وتطبيــق األنســجة العمرانيــة واحلضريــة 
ملدينــة ســال، الــذي يدخــل يف اللقــاءات التشــاورية الــي تشــنها مجاعــة ســال مــن أجــل تنفيــذ برانجمهــا ملدينــة ســال، الــذي يدخــل يف اللقــاءات التشــاورية الــي تشــنها مجاعــة ســال مــن أجــل تنفيــذ برانجمهــا 	202-2022	202-2022 حتــت  حتــت 
شــعار »ســال اللــي بغينــا«. كمــا شــكل التعمــر و التخفيــف احلضــري أحــد أبــرز املوضوعــات للنقــاش العمومــي لكوهنمــا شــعار »ســال اللــي بغينــا«. كمــا شــكل التعمــر و التخفيــف احلضــري أحــد أبــرز املوضوعــات للنقــاش العمومــي لكوهنمــا 
يعــربان عــن رؤيــة وتصــور وأهــداف واســراتيجيات الفاعــل العمومــي لتدبــر هــذا اجملــال املتصــف لتعــدد املتدخلــن وصعوبــة يعــربان عــن رؤيــة وتصــور وأهــداف واســراتيجيات الفاعــل العمومــي لتدبــر هــذا اجملــال املتصــف لتعــدد املتدخلــن وصعوبــة 
حتديــد املســؤوليات و األوضــاع الــي حتتــوي التجمعــات الســكنية الكــربى مثــل مدينــة ســال، هــذه املدينــة املليونيــة الــي هلــا حتديــد املســؤوليات و األوضــاع الــي حتتــوي التجمعــات الســكنية الكــربى مثــل مدينــة ســال، هــذه املدينــة املليونيــة الــي هلــا 
خصوصيــة وال تفصلهــا عــن مدينــة الــرابط إال هنــر أيب رقــراق. وقــد دخلــت يف جمموعــة مــن الربامــج التهيئيــة والعمرانيــة علــى خصوصيــة وال تفصلهــا عــن مدينــة الــرابط إال هنــر أيب رقــراق. وقــد دخلــت يف جمموعــة مــن الربامــج التهيئيــة والعمرانيــة علــى 
تكلفــة وكالــة هتيئــة أيب رقــراق إلعــادة هتيــئ مدينــة ســال. إذن، اهلــدف مــن هــذا اللقــاء التشــاوري هــو تســهيل مســامهة اخلــربات تكلفــة وكالــة هتيئــة أيب رقــراق إلعــادة هتيــئ مدينــة ســال. إذن، اهلــدف مــن هــذا اللقــاء التشــاوري هــو تســهيل مســامهة اخلــربات 
املهنيــن واملمارســن واالنفتــاح علــى مقرحاهتــم مــن أجــل تتــم مقومــات احلاليــة والتدقيــق االكراهــات املســتقبلية بقصــد املهنيــن واملمارســن واالنفتــاح علــى مقرحاهتــم مــن أجــل تتــم مقومــات احلاليــة والتدقيــق االكراهــات املســتقبلية بقصــد 
ــة للتعمــر  ــة للتعمــر التوصــل إىل تشــخيص واقعــي واســراتيجي يهــم تصميــم التهيئــة والتخطيــط احلضــري املبــي علــى منظومــة قانوني التوصــل إىل تشــخيص واقعــي واســراتيجي يهــم تصميــم التهيئــة والتخطيــط احلضــري املبــي علــى منظومــة قانوني
حتــدد نطــاق تدخــل اجلماعــة وهامــش الصالحيــات املخولــة هلــا، إذن هنــاك عــدة أســئلة ســوف يتــم مناقشــتها مــع جمموعــة مــن حتــدد نطــاق تدخــل اجلماعــة وهامــش الصالحيــات املخولــة هلــا، إذن هنــاك عــدة أســئلة ســوف يتــم مناقشــتها مــع جمموعــة مــن 

األكادميــن والفاعلــن يف هــذا اجملــال : األكادميــن والفاعلــن يف هــذا اجملــال : 

ماهي السياسة التعمرية العمومية الناجحة من أجل تطوير مدينة سال ؟ماهي السياسة التعمرية العمومية الناجحة من أجل تطوير مدينة سال ؟••		
ماهــو التخطيــط العمــراين األنســب ملدينــة ســال يف ظــل هــذه األقطــاب و العمــران املتزايــد املكثــف ماهــو التخطيــط العمــراين األنســب ملدينــة ســال يف ظــل هــذه األقطــاب و العمــران املتزايــد املكثــف ••		

للمدينــة؟للمدينــة؟
هــل ميكــن وضــع وضــع رؤيــة مندجمــة وحكامــة جيــدة وتبديــل تشــاركي جملــال التعمــر والتخطيــط احلضــري هــل ميكــن وضــع وضــع رؤيــة مندجمــة وحكامــة جيــدة وتبديــل تشــاركي جملــال التعمــر والتخطيــط احلضــري ••		

ملدينــة ســال؟ملدينــة ســال؟
انهيا بذلك االكراهات يف جمال التعمر و التخطيط احلضري و املقرحات الكثيفة وتدخل املسؤوليات انهيا بذلك االكراهات يف جمال التعمر و التخطيط احلضري و املقرحات الكثيفة وتدخل املسؤوليات ••		

يف هــذا اجملال.يف هــذا اجملال.

إذن، كل هذه األسئلة سوف يتم مناقشتها مع األكادمين و املمارسن يف هذا اجملال. إذن، كل هذه األسئلة سوف يتم مناقشتها مع األكادمين و املمارسن يف هذا اجملال. 

بدايــة، تدخــل الســيد حممــد احلســي مهنــدس معمــاري يف القطــاع اخلــاص، الــذي قــدم مســامهة يف موضــوع املهنــدس بدايــة، تدخــل الســيد حممــد احلســي مهنــدس معمــاري يف القطــاع اخلــاص، الــذي قــدم مســامهة يف موضــوع املهنــدس 
املعمــاري يف تزويــد النســيج احلضــري، والركيــز علــى نقــط االلتقــاء بــن واثئــق التعمــر واحلقائــق امليدانيــة، وذلــك عــرب أهــم املعمــاري يف تزويــد النســيج احلضــري، والركيــز علــى نقــط االلتقــاء بــن واثئــق التعمــر واحلقائــق امليدانيــة، وذلــك عــرب أهــم 
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ــة  ــة بعدهــا الثالــث املتمثــل يف الواجهــات العمراني ــم احلضــري هــو إعطــاء املدين ــة والــي مــن أمههــا: التصمي ــق التعمري ــة الواثئ ــة بعدهــا الثالــث املتمثــل يف الواجهــات العمراني ــم احلضــري هــو إعطــاء املدين ــة والــي مــن أمههــا: التصمي ــق التعمري الواثئ
للمبــاين و املرافــق العامــة وهــو حيــدد شــكل ومســاحة كل عنصــر يف املدينــة، وتصميــم املناظــر الطبيعيــة والتخطيــط احلضــري للمبــاين و املرافــق العامــة وهــو حيــدد شــكل ومســاحة كل عنصــر يف املدينــة، وتصميــم املناظــر الطبيعيــة والتخطيــط احلضــري 
والشــكل احلضــري وطبيعــة النســيج املبــي. لــذا، أكــد علــى أنــه جيــب يكــون التصميــم احلضــري مبدينــة ســال منســجما وواقعيــا والشــكل احلضــري وطبيعــة النســيج املبــي. لــذا، أكــد علــى أنــه جيــب يكــون التصميــم احلضــري مبدينــة ســال منســجما وواقعيــا 
ــر البنيــات التحتيــة ابإلضافــة إىل إعــادة  ــة وتطوي ــر البنيــات التحتيــة ابإلضافــة إىل إعــادة وأن يــروم احلفــاظ علــى موروثهــا التارخيــي مــن خــالل ترميــم مواقعهــا األثري ــة وتطوي وأن يــروم احلفــاظ علــى موروثهــا التارخيــي مــن خــالل ترميــم مواقعهــا األثري
أتهيــل قطــاع التجــارة واخلدمــات وتعزيــز النســيج احلضــري والتقليــدي. وضــرورة اإلشــراك مــع مجيــع الفاعلــن يف هــذا اجملــال أتهيــل قطــاع التجــارة واخلدمــات وتعزيــز النســيج احلضــري والتقليــدي. وضــرورة اإلشــراك مــع مجيــع الفاعلــن يف هــذا اجملــال 

مــن مهندســن ومنعشــن عقاريــن وفاعلــن مجعويــن وغرهــم  وجيــب أن يكــون مفتوحــا للجميــع.مــن مهندســن ومنعشــن عقاريــن وفاعلــن مجعويــن وغرهــم  وجيــب أن يكــون مفتوحــا للجميــع.

كمــا أكــد الســيد حممــد احلســي علــى مســألة التعمــر حتتــاج إىل عمــل مجاعــي وفريــق مــن اخلــرباء يف اجملــاالت الــي كمــا أكــد الســيد حممــد احلســي علــى مســألة التعمــر حتتــاج إىل عمــل مجاعــي وفريــق مــن اخلــرباء يف اجملــاالت الــي 
أشــران غليهــا للتوصــل إىل هتيئــة عمرانيــة يف املســتوى املطلــوب وختطيــط متوافــق عليــه وأكثــر واقعيــة. وأنــه مــن الضــروري أشــران غليهــا للتوصــل إىل هتيئــة عمرانيــة يف املســتوى املطلــوب وختطيــط متوافــق عليــه وأكثــر واقعيــة. وأنــه مــن الضــروري 
الركيــز علــى النطاقــات القرويــة والشــبه حضريــة لدعــم حتضرهــا بــدل االستســالم لظاهــرة غــزو التصــور القــروي علــى املــدن الركيــز علــى النطاقــات القرويــة والشــبه حضريــة لدعــم حتضرهــا بــدل االستســالم لظاهــرة غــزو التصــور القــروي علــى املــدن 

الكــربى.الكــربى.

أمــا كلمــة الســيد أمــا كلمــة الســيد الــوزاين عبــد اجلليــلالــوزاين عبــد اجلليــل بصفتــه مهندســا ورئيســا جلمعيــة املنعشــن العقاريــن جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة،  بصفتــه مهندســا ورئيســا جلمعيــة املنعشــن العقاريــن جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة، 
فتحــدث فيهــا حــول دور املنعــش العقــاري يف التخطيــط احلضــري. وقــد جــاء يف كلمتــه: اآلن إذا أردان أن نعــرف املشــكل فتحــدث فيهــا حــول دور املنعــش العقــاري يف التخطيــط احلضــري. وقــد جــاء يف كلمتــه: اآلن إذا أردان أن نعــرف املشــكل 
املطــروح هــو أن الرصيــد العقــاري ليــس لــه نظــام موحــد وأنــه يف يــد املطــروح هــو أن الرصيــد العقــاري ليــس لــه نظــام موحــد وأنــه يف يــد 44 وزارات منهــا وزارة األوقــاف وغرهــا وهاتــه األشــياء  وزارات منهــا وزارة األوقــاف وغرهــا وهاتــه األشــياء 
حتدثنــا عنهــا مــع رئيــس احلكومــة البــد مــن وجــودحتدثنــا عنهــا مــع رئيــس احلكومــة البــد مــن وجــودSituation NationalSituation National ، وذلــك علــى غــرار مــا جنــد مثــال دولــة مصــر  ، وذلــك علــى غــرار مــا جنــد مثــال دولــة مصــر 
حيــث أن العقــار مائــة ابملائــة ملــك الدولــة لــذا قامــت دولــة مصــر ابالتصــال ابملســتثمرين اخلليجيــن الســيما االمارتيــن لكــي حيــث أن العقــار مائــة ابملائــة ملــك الدولــة لــذا قامــت دولــة مصــر ابالتصــال ابملســتثمرين اخلليجيــن الســيما االمارتيــن لكــي 

يســتثمروا يف قطــاع اإلنعــاش العقــاري و املشــاريع الكــربى.يســتثمروا يف قطــاع اإلنعــاش العقــاري و املشــاريع الكــربى.
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ويف إطــار نفــس املوضــوع، وتعقيبــا علــى مــا ذكــر، تطــرق الســيد كلمــة الســيد املهنــدس ويف إطــار نفــس املوضــوع، وتعقيبــا علــى مــا ذكــر، تطــرق الســيد كلمــة الســيد املهنــدس العرايشــي عبــد احلــقالعرايشــي عبــد احلــق بصفتــه  بصفتــه 
منعــش عقــاري جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة إىل أمهيــة التوصــل إىل حلــول مناســبة للوضعيــة العقاريــة،  خصوصــا ابلنســبة للطبقــة منعــش عقــاري جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة إىل أمهيــة التوصــل إىل حلــول مناســبة للوضعيــة العقاريــة،  خصوصــا ابلنســبة للطبقــة 
الوســطى. كمــا الحظــت إن التهيئــة احلضريــة ببعــض الــدول تعــرف جناحــا وتدبــرا منوذجيــا ميكــن االســتفادة منهــا وذكــر مثــال الوســطى. كمــا الحظــت إن التهيئــة احلضريــة ببعــض الــدول تعــرف جناحــا وتدبــرا منوذجيــا ميكــن االســتفادة منهــا وذكــر مثــال 
إحــداث وكالــة لتدبــر املســاحات اخلضــراء علــى غــرار تدبــر دولــة إيــران والــي اســتنتج يف بــزايرة هلــا انــك تتخيــل بنفســك إحــداث وكالــة لتدبــر املســاحات اخلضــراء علــى غــرار تدبــر دولــة إيــران والــي اســتنتج يف بــزايرة هلــا انــك تتخيــل بنفســك 
أنــك موجــود بسويســرا ألهنــم أنــك موجــود بسويســرا ألهنــم %5.%5. مــن األراضــي يســتغلوهنا يف املســاحات اخلضــراء مــا جيعلهــا ذات رونــق ومجاليــة عاليــة  مــن األراضــي يســتغلوهنا يف املســاحات اخلضــراء مــا جيعلهــا ذات رونــق ومجاليــة عاليــة 
املســتوى. ألن املشــكل احلقيقــي يف مدينتــا هــو أن املســاحات اخلضــراء ال يســتثمر وال جيــد أي اهتمــام مــن طــرف املســؤولن املســتوى. ألن املشــكل احلقيقــي يف مدينتــا هــو أن املســاحات اخلضــراء ال يســتثمر وال جيــد أي اهتمــام مــن طــرف املســؤولن 

وغرهم.وغرهم.

أما النقطة األخرة الي سوف أحتدث عنها هي املشاكل والعراقيل الي يواجهوهنا املنعشن العقارين ابلنسبة أما النقطة األخرة الي سوف أحتدث عنها هي املشاكل والعراقيل الي يواجهوهنا املنعشن العقارين ابلنسبة 
لإلجراءات واملسائل اإلدارية فاملالحظ هو طول املساطر وتضييع وقت كبر لالنتقال من مصلحة إىل مصلحة من أجل لإلجراءات واملسائل اإلدارية فاملالحظ هو طول املساطر وتضييع وقت كبر لالنتقال من مصلحة إىل مصلحة من أجل 

استكمال ملفاهتم ومشاريعهم، وهي من املشاكل الي تتطلب حلوال سريعة.استكمال ملفاهتم ومشاريعهم، وهي من املشاكل الي تتطلب حلوال سريعة.

بعــدا ذلــك أعطيــت كلمــة للتعقيــب قدمهــا الســيد امساعيــل ســعد وليــد، الــذي أكــد علــى القفــزة النوعيــة للعمــران بعــدا ذلــك أعطيــت كلمــة للتعقيــب قدمهــا الســيد امساعيــل ســعد وليــد، الــذي أكــد علــى القفــزة النوعيــة للعمــران 
ابملدينــة ونســيجها احلضــري، لكــن مــع إبــداء مالحظــة حموريــة تتعلــق بســوء توزيــع املرافــق والتجهيــزات واملســاحات اخلضــراء ابملدينــة ونســيجها احلضــري، لكــن مــع إبــداء مالحظــة حموريــة تتعلــق بســوء توزيــع املرافــق والتجهيــزات واملســاحات اخلضــراء 
بــن أجــزاء املدينــة. ويف جانــب آخــر، واستئناســا بتجربــة مدينــة برشــلونة الــي تشــابه اتريــخ وتــراث مدســنة ســال وعراقتهــا، بــن أجــزاء املدينــة. ويف جانــب آخــر، واستئناســا بتجربــة مدينــة برشــلونة الــي تشــابه اتريــخ وتــراث مدســنة ســال وعراقتهــا، 
شــدد علــى ضــرورة احلفــاظ علــى مقوماهتــا التارخييــة واألثريــة، مــن جهــة أوىل، ومراعــاة االنســجام العــام داخــل القطــب احلضري شــدد علــى ضــرورة احلفــاظ علــى مقوماهتــا التارخييــة واألثريــة، مــن جهــة أوىل، ومراعــاة االنســجام العــام داخــل القطــب احلضري 
الكبــر الــرابط ســال القنيطــرة، مــن جهــة اثنيــة. واعتــرب أن توســيع املقاربــة التشــاركية وإدمــاج املهتمــن ابلقطــاع أحــد مداخــل الكبــر الــرابط ســال القنيطــرة، مــن جهــة اثنيــة. واعتــرب أن توســيع املقاربــة التشــاركية وإدمــاج املهتمــن ابلقطــاع أحــد مداخــل 

هــذه املقاربــة وجتليــات جناحهــا مبدينــة ســال.هــذه املقاربــة وجتليــات جناحهــا مبدينــة ســال.

أمــا كلمــة الســيدأمــا كلمــة الســيد عبــد الرحيــم قســو  عبــد الرحيــم قســو بصفتــه مهنــدس معمــاري ورئيــس مجعيــة ذاكــرة الــدار البيضــاءبصفتــه مهنــدس معمــاري ورئيــس مجعيــة ذاكــرة الــدار البيضــاء، ، فقــد جــاء فيهــا فقــد جــاء فيهــا 
كمــا يلــي: بصفــي متخصــص يف جمــال التدبــر والتخطيــط العمــراين وأان مــن النــاس املواظبــن علــى زايرة مدينــة ســال ابســتمرار كمــا يلــي: بصفــي متخصــص يف جمــال التدبــر والتخطيــط العمــراين وأان مــن النــاس املواظبــن علــى زايرة مدينــة ســال ابســتمرار 
فــإن هــذه املدينــة قــد أقــول قــد تغــرت بشــكل جــدري ال جمــال يف النقــاش فيــه تعتــرب مــن املــدن العريقــة والــي عرفــت تزايــدا فــإن هــذه املدينــة قــد أقــول قــد تغــرت بشــكل جــدري ال جمــال يف النقــاش فيــه تعتــرب مــن املــدن العريقــة والــي عرفــت تزايــدا 
عمرانيــا غــر متحكــم فيــه  وكذلــك مضــارابت عقاريــة ســامهت يف تشــتت األنســجة احلضرية.والبنيــة الســكنية ألننــا جنــد هنــاك عمرانيــا غــر متحكــم فيــه  وكذلــك مضــارابت عقاريــة ســامهت يف تشــتت األنســجة احلضرية.والبنيــة الســكنية ألننــا جنــد هنــاك 
تفــاواتت داخــل املقاطعــات مثــل مقاطعــة اتبريكــت ومقاطعــة بطانــة هــي بنفــس احلجــم مقاطعــة ابب املريســة هــذا ابلنســبة تفــاواتت داخــل املقاطعــات مثــل مقاطعــة اتبريكــت ومقاطعــة بطانــة هــي بنفــس احلجــم مقاطعــة ابب املريســة هــذا ابلنســبة 

لتصميــم التهيئــة مل تكــن أتخــذ بعــن االعتبــار إذن البــد مــن اإلطــار التشــاركي مــع املواطنــن والفاعلــن يف هــذا اجملــال .لتصميــم التهيئــة مل تكــن أتخــذ بعــن االعتبــار إذن البــد مــن اإلطــار التشــاركي مــع املواطنــن والفاعلــن يف هــذا اجملــال .

أمــا كلمــة الســيد حممــد الكرومــي، فقــد متحــورت علــى دراســة املشــاكل الــي تعــاين منهــا مدينــة ســال العمرانيــة و أمــا كلمــة الســيد حممــد الكرومــي، فقــد متحــورت علــى دراســة املشــاكل الــي تعــاين منهــا مدينــة ســال العمرانيــة و 
احلضريــة وهــي اســتغالل املرافــق العموميــة أوال كاملقاهــي وغرهــا وهنــاك عــدة مشــاكل ابلنســبة للمدينــة العتيقــة هــي بصراحــة احلضريــة وهــي اســتغالل املرافــق العموميــة أوال كاملقاهــي وغرهــا وهنــاك عــدة مشــاكل ابلنســبة للمدينــة العتيقــة هــي بصراحــة 
يف تدهــور مــع العلــم أنــه خصصــت هلــا ميزانيــة كبــرة. وابلنســبة للنقطــة الثانيــة هــي ابلنســبة ملدينــة ســال هــي تفتقــر إىل عــدة يف تدهــور مــع العلــم أنــه خصصــت هلــا ميزانيــة كبــرة. وابلنســبة للنقطــة الثانيــة هــي ابلنســبة ملدينــة ســال هــي تفتقــر إىل عــدة 

مرافــق ابلنســبة للســياحة والقاعــات الســينمائية وغرهــا.مرافــق ابلنســبة للســياحة والقاعــات الســينمائية وغرهــا.
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فبالنســبة لــه كمهنــدس معمــاري مبدينــة ســال حتــدث عــن أمهيــة هــذه اللقــاءات التشــاورية ابعتبارهــا مبــادرة حممــودة فبالنســبة لــه كمهنــدس معمــاري مبدينــة ســال حتــدث عــن أمهيــة هــذه اللقــاءات التشــاورية ابعتبارهــا مبــادرة حممــودة 
ابلنســبة جلماعــة ســال وطلــب مــن احلضــور الكــرمي أن ال يقلــل مــن هــذه املبــادرة التشــاورية ألن التشــاور جيــب أن يفتــح لعمــوم ابلنســبة جلماعــة ســال وطلــب مــن احلضــور الكــرمي أن ال يقلــل مــن هــذه املبــادرة التشــاورية ألن التشــاور جيــب أن يفتــح لعمــوم 
املواطنــن الســالوين وليــس املتخصصــن فقــط يف هــذا اجملــال فقــط كالعمالــة والوكالــة احلضريــة واجلماعــة ألن املواطــن جيــب املواطنــن الســالوين وليــس املتخصصــن فقــط يف هــذا اجملــال فقــط كالعمالــة والوكالــة احلضريــة واجلماعــة ألن املواطــن جيــب 
أن يعــرب عــن كل هــذه املشــاكل الــي يواجههــا الســاكنة مــن حيــث دور الثقافــة ودور الشــباب ألن مشــاركة الســاكنة تعطــي أن يعــرب عــن كل هــذه املشــاكل الــي يواجههــا الســاكنة مــن حيــث دور الثقافــة ودور الشــباب ألن مشــاركة الســاكنة تعطــي 
مســتوى آخــر يف النقــاش رمبــا يف الشــكل األنســب وأن أتخــذ اجلماعــة وعــدة ترتيبــات يف هــذه اللقــاءات التشــاوري الــي مســتوى آخــر يف النقــاش رمبــا يف الشــكل األنســب وأن أتخــذ اجلماعــة وعــدة ترتيبــات يف هــذه اللقــاءات التشــاوري الــي 

تبحث عنها الساكنة.  تبحث عنها الساكنة.  

يف حــن تناولــت كلمــة الســيد الطغــوايت املكانــة الــي تشــغلها منظومــة املراقبــة يف ميــدان التعمــر يبقــى هــو الــدور يف حــن تناولــت كلمــة الســيد الطغــوايت املكانــة الــي تشــغلها منظومــة املراقبــة يف ميــدان التعمــر يبقــى هــو الــدور 
احلاســم الــذي تلعبــه يف ضمــان حســن التطبيــق القانــون، وفــرض احرامــه ومواجهــة كل أشــكال التنكــر للقواعــد و الضوابــط احلاســم الــذي تلعبــه يف ضمــان حســن التطبيــق القانــون، وفــرض احرامــه ومواجهــة كل أشــكال التنكــر للقواعــد و الضوابــط 
املعمــول هبــا غــر أن واقــع التدبــر اإلداري اليومــي يف هــذا الصــدد يكشــف الســتار عــن حمدوديــة املراقبــة وضعــف فعاليتهــا املعمــول هبــا غــر أن واقــع التدبــر اإلداري اليومــي يف هــذا الصــدد يكشــف الســتار عــن حمدوديــة املراقبــة وضعــف فعاليتهــا 

يف التصــدي للمخالفــات واالنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا قانــون التعمــر.يف التصــدي للمخالفــات واالنتهــاكات الــي يتعــرض هلــا قانــون التعمــر.

واعتــرب اإلشــكاالت احملوريــة املطروحــة يف الصميــم تتعلــق بتصميــم التهيئــة، إذن كيــف نعــاجل هــذا التصميــم التهيئــة، واعتــرب اإلشــكاالت احملوريــة املطروحــة يف الصميــم تتعلــق بتصميــم التهيئــة، إذن كيــف نعــاجل هــذا التصميــم التهيئــة، 
وجيــب أن حنــرم القــرار وجيــب أن حنــرم القــرار 6666 وهنــاك عــدة مراقبــن علــى مســتوى مجيــع املقاطعــات ســال ألننــا مل نتوصــل للحــد مــن هــذه  وهنــاك عــدة مراقبــن علــى مســتوى مجيــع املقاطعــات ســال ألننــا مل نتوصــل للحــد مــن هــذه 
املخالفــات. واحملرريــن مل يبقــوا حيــررون املخالفــات فقــط يقومــون إببــالغ رؤســاء املصــاحل اإلداريــة أي الســلطة ونالحــظ هنــا املخالفــات. واحملرريــن مل يبقــوا حيــررون املخالفــات فقــط يقومــون إببــالغ رؤســاء املصــاحل اإلداريــة أي الســلطة ونالحــظ هنــا 
وهنــاك شــح يف التبليغــات. وال ننســى ابلذكــر رخــص اإلصــالح وغرهــا والــذي حنــث عليــه هــو ضــرورة احــرام القوانــن وهنــاك شــح يف التبليغــات. وال ننســى ابلذكــر رخــص اإلصــالح وغرهــا والــذي حنــث عليــه هــو ضــرورة احــرام القوانــن 

املعمــول هبــا.املعمــول هبــا.

وقــد عملــت وزارة الثقافــة علــى إدمــاج املــدن العتيقــة ابالتفاقيــة وقــد عملــت وزارة الثقافــة علــى إدمــاج املــدن العتيقــة ابالتفاقيــة 20192019- - 20232023 وأن يتــم العمــل هبــا ودراســتها  وأن يتــم العمــل هبــا ودراســتها 
و املوافقــة عليهــا. الن املــدن العتيقــة هــي مقيــدة ابلــراب الوطــي وهــي تــراث وطــي عريــق كاألســوار وغرهــا وجيــب احلفــاظ و املوافقــة عليهــا. الن املــدن العتيقــة هــي مقيــدة ابلــراب الوطــي وهــي تــراث وطــي عريــق كاألســوار وغرهــا وجيــب احلفــاظ 
علــى هــذا الــراث األصيــل وإعــادة هيكلتــه وترميمــه ليحــل حبلــة جديــدة ويعطــي رونــق ومجاليــة للمدينــة العتيقــة. وأنتقــل –علــى هــذا الــراث األصيــل وإعــادة هيكلتــه وترميمــه ليحــل حبلــة جديــدة ويعطــي رونــق ومجاليــة للمدينــة العتيقــة. وأنتقــل –

هنــا- للتحــدث عــن املســاحات اخلضــراء الــي تقريبــا أصبحــت خمتفيــة ليــس بصفــة هنائيــة ولكــن شــبه منقرضــة ألننــا نالحــظ مت هنــا- للتحــدث عــن املســاحات اخلضــراء الــي تقريبــا أصبحــت خمتفيــة ليــس بصفــة هنائيــة ولكــن شــبه منقرضــة ألننــا نالحــظ مت 
البنــاء يف املســاحات اخلضــراء عمــارات وعــدة مشــاريع أخــرى. إذن هنــا ممارســة التصميــم احلضــري هــو أفضــل طريقــة لتصميــم البنــاء يف املســاحات اخلضــراء عمــارات وعــدة مشــاريع أخــرى. إذن هنــا ممارســة التصميــم احلضــري هــو أفضــل طريقــة لتصميــم 

املدينــة ألن املناظــر الطبيعيــة تعتــرب اللــب األساســي للمدينــة وجتعلهــا تكســو وتتحلــى جبماليــة شاســعة.املدينــة ألن املناظــر الطبيعيــة تعتــرب اللــب األساســي للمدينــة وجتعلهــا تكســو وتتحلــى جبماليــة شاســعة.

أمــا كلمــة الســيد عبــد الســالم الزويبــع بصفتــه رئيــس قســم التعمــر ابجلماعــة جــاء فيهــا: ابلنســبة لنــا كمهندســن أمــا كلمــة الســيد عبــد الســالم الزويبــع بصفتــه رئيــس قســم التعمــر ابجلماعــة جــاء فيهــا: ابلنســبة لنــا كمهندســن 
معماريــن هــو اســتخالص ماجــاء بــه األســاتذة الكبــار والنقــاش الــذي مت دراســته كل شــخص حســب موقعــه، وقــد مت مناقشــة معماريــن هــو اســتخالص ماجــاء بــه األســاتذة الكبــار والنقــاش الــذي مت دراســته كل شــخص حســب موقعــه، وقــد مت مناقشــة 
هــذه املشــاكل الــي يعــاين منهــا و يواجههــا جمــال التعمــر ال ابلنســبة للمشــاكل االقتصاديــة وال االجتماعيــة وقــد مت وضــع هــذه املشــاكل الــي يعــاين منهــا و يواجههــا جمــال التعمــر ال ابلنســبة للمشــاكل االقتصاديــة وال االجتماعيــة وقــد مت وضــع 

تصــورات كل واحــد ووضــع إســراتيجية حســب موقــع كل متحــدث يف هــذا اجملــال.تصــورات كل واحــد ووضــع إســراتيجية حســب موقــع كل متحــدث يف هــذا اجملــال.
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يف حيــت تطــرق الســيد حممــد الكيحــل عــن اجملتمــع املــدين إىل عــدة مشــاكل متــت مناقشــة جمموعــة منهــا وحنــن يف يف حيــت تطــرق الســيد حممــد الكيحــل عــن اجملتمــع املــدين إىل عــدة مشــاكل متــت مناقشــة جمموعــة منهــا وحنــن يف 
هــذا الصــدد هتيــئ التصميــم التهيئــة األخــر ملدينــة ســال ومــن خــالل مــا اســتمعنا إليــه خبصــوص املنعشــين العقاريــن هنــاك عــدة هــذا الصــدد هتيــئ التصميــم التهيئــة األخــر ملدينــة ســال ومــن خــالل مــا اســتمعنا إليــه خبصــوص املنعشــين العقاريــن هنــاك عــدة 
شــكاايت وهــو الشــح يف اجملــال العقــاري الصــاحل للبنــاء، وهنــاك رؤيــة أخــرى تدعــو إىل تقليــص اجملــال املخصــص للفضــاءات شــكاايت وهــو الشــح يف اجملــال العقــاري الصــاحل للبنــاء، وهنــاك رؤيــة أخــرى تدعــو إىل تقليــص اجملــال املخصــص للفضــاءات 
اخلضــراء وهنــا أدعــو مجيــع الفاعلــن إذا كان ممكنــا لتهيــئ برانمــج عملــي ملدينــة ســال ألنــه بعــض بضــع ســنوات ســوف نكــون اخلضــراء وهنــا أدعــو مجيــع الفاعلــن إذا كان ممكنــا لتهيــئ برانمــج عملــي ملدينــة ســال ألنــه بعــض بضــع ســنوات ســوف نكــون 
مقبلــن علــى تصميــم التهيئــة جديــد لكــي نكــون هيئنــا تصاميــم جديــدة وأنخــذ بعــن االعتبــار الوقــت ونلتمــس مــن مجيــع مقبلــن علــى تصميــم التهيئــة جديــد لكــي نكــون هيئنــا تصاميــم جديــدة وأنخــذ بعــن االعتبــار الوقــت ونلتمــس مــن مجيــع 
الفاعلــن و املســؤولن داخــل اجلماعــات و املقاطعــات أن يفكــروا يف التوســع العمــراين العمــودي و التوســع األفقــي وهنــاك الفاعلــن و املســؤولن داخــل اجلماعــات و املقاطعــات أن يفكــروا يف التوســع العمــراين العمــودي و التوســع األفقــي وهنــاك 
نقطــة أخــرى وبســيطة وقــد يكــون األســتاذ احملافــظ لــه وجهــة أخــرى فيهــا وهــي ابلنســبة للمدينــة العتيقــة هنــاك تقييــم للتوســع نقطــة أخــرى وبســيطة وقــد يكــون األســتاذ احملافــظ لــه وجهــة أخــرى فيهــا وهــي ابلنســبة للمدينــة العتيقــة هنــاك تقييــم للتوســع 
األفقــي جيعلنــا جنــد جمموعــة مــن األزقــة ضيقــة جــدا بــال شــك ســكان مدينــة ســال يعرفــون جيــدا هاتــه األزقــة كل واحــدة علــى األفقــي جيعلنــا جنــد جمموعــة مــن األزقــة ضيقــة جــدا بــال شــك ســكان مدينــة ســال يعرفــون جيــدا هاتــه األزقــة كل واحــدة علــى 
حــدة ونتكلــم هنــا ابلنســبة للصــوص حيــث يعتــربون هاتــه األزقــة مــأوى هلــم وميكنهــم تســلق اجلداريــن بــكل حريــة وبــكل ســرعة حــدة ونتكلــم هنــا ابلنســبة للصــوص حيــث يعتــربون هاتــه األزقــة مــأوى هلــم وميكنهــم تســلق اجلداريــن بــكل حريــة وبــكل ســرعة 
، لــذا نرجــو مــن املســؤولن ملــا نعطــي رخصــة الرميــم هلاتــه املنــازل العتيقــة جيــب مــن التفكــر يف توســيع هاتــه األزقــة للمدينــة ، لــذا نرجــو مــن املســؤولن ملــا نعطــي رخصــة الرميــم هلاتــه املنــازل العتيقــة جيــب مــن التفكــر يف توســيع هاتــه األزقــة للمدينــة 
العتيقــة وجيــب علينــا أن نطلــب مــن صاحــب الرخصــة أن يراجــع مبــر أو مريــن لزنقــة الــي هــي أمامــه ليكــون هنــاك توســع العتيقــة وجيــب علينــا أن نطلــب مــن صاحــب الرخصــة أن يراجــع مبــر أو مريــن لزنقــة الــي هــي أمامــه ليكــون هنــاك توســع 
عمــودي صحيــح مــن الرغــم أن وزارة الثقافــة هلــا رؤيــة أخــرى وهــو احلفــاظ علــى مجاليــة الســور ورونــق اآلاثر ولكــن ميكــن أن عمــودي صحيــح مــن الرغــم أن وزارة الثقافــة هلــا رؤيــة أخــرى وهــو احلفــاظ علــى مجاليــة الســور ورونــق اآلاثر ولكــن ميكــن أن 

أنخــذ هاتــه األشــياء مــن املنظــور العمــراين املتقــدم.أنخــذ هاتــه األشــياء مــن املنظــور العمــراين املتقــدم.

إذن، املفــروض علــى اجلهــات الفاعلــة أن تفكــر يف هــذا التوســع العمــودي، وهنــاك إشــكالية الفرشــة املائيــة القريبــة إذن، املفــروض علــى اجلهــات الفاعلــة أن تفكــر يف هــذا التوســع العمــودي، وهنــاك إشــكالية الفرشــة املائيــة القريبــة 
مــن مدينــة ســال ولكــن عنــدان جتــارب لبلــدان مت إنشــائها علــى البحــر ومــن بــن املشــاكل هنــاك عقبــات ومنحــدرات مبدينــة مــن مدينــة ســال ولكــن عنــدان جتــارب لبلــدان مت إنشــائها علــى البحــر ومــن بــن املشــاكل هنــاك عقبــات ومنحــدرات مبدينــة 
ســال والبــد للجماعــة أن تراعــي هلــذه املســألة ومــن املشــاكل الكــربى الــي تعــاين منهــا مدينــة ســال هــو عــدم التقائيــة املشــاريع ســال والبــد للجماعــة أن تراعــي هلــذه املســألة ومــن املشــاكل الكــربى الــي تعــاين منهــا مدينــة ســال هــو عــدم التقائيــة املشــاريع 
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ــة النامجــة عــن تصــور  ــة النامجــة عــن تصــور املؤسســات نعطــي مثــال هــذه املقاطعــة الــي حنــن متواجديــن فيهــا هنــاك جمموعــة مــن املشــاكل العقاري املؤسســات نعطــي مثــال هــذه املقاطعــة الــي حنــن متواجديــن فيهــا هنــاك جمموعــة مــن املشــاكل العقاري
إمــا مــن الوكالــة احلضريــة أو جهــة مــن اجلهــات املختصــة نتمــى أن تكــون  هنــاك وكالــة حضريــة اتبعــة ملدينــة ســال مســتقلة. إمــا مــن الوكالــة احلضريــة أو جهــة مــن اجلهــات املختصــة نتمــى أن تكــون  هنــاك وكالــة حضريــة اتبعــة ملدينــة ســال مســتقلة. 
وكنقطــة أخــرة هــو أن تعمــل اجلماعــة مبنــع هــذه الفوضــى الــي تكــون جانــب الطرقــات مــن نفــاايت وأتربــة و أحجــار وغرهــا.وكنقطــة أخــرة هــو أن تعمــل اجلماعــة مبنــع هــذه الفوضــى الــي تكــون جانــب الطرقــات مــن نفــاايت وأتربــة و أحجــار وغرهــا.

أمــا كلمــة الســيد عبــد القــادر النائــب اإلقليمــي للمقاومــة: فقــد أكــد علــى أن تســمية األزقــة و الشــوارع و أمــا كلمــة الســيد عبــد القــادر النائــب اإلقليمــي للمقاومــة: فقــد أكــد علــى أن تســمية األزقــة و الشــوارع و 
الســاحات العموميــة تكتســي أمهيــة و أتثــر علــى العمــران احلضــري ، وأريــد أن أشــر هنــا إىل إطــالق مزيــد مــن األمســاء الــي الســاحات العموميــة تكتســي أمهيــة و أتثــر علــى العمــران احلضــري ، وأريــد أن أشــر هنــا إىل إطــالق مزيــد مــن األمســاء الــي 

هلــا اتريــخ ســالوي عميــق و إعطــاء اختيــار األمســاء البــد أن يكــون مــن طــرف أســتاذ ابحــث يف هــذا اجملــال.هلــا اتريــخ ســالوي عميــق و إعطــاء اختيــار األمســاء البــد أن يكــون مــن طــرف أســتاذ ابحــث يف هــذا اجملــال.

أمــا فيمــا يتعلــق ابلتجديــد احلضــري، أعتقــد أنــه التطــور احلضــري يف بــالدان اآلن وصــل إىل مرحلــة اإلشــباع ألنــه أمــا فيمــا يتعلــق ابلتجديــد احلضــري، أعتقــد أنــه التطــور احلضــري يف بــالدان اآلن وصــل إىل مرحلــة اإلشــباع ألنــه 
منــذ منــذ 19141914 إىل اآلن تتمــدد املــدن هــذا التمــدد احلضــري ال بــد لــه مــن حــل ألن مدينــة ســال قــد متــادت يف هــذا التمــدد  إىل اآلن تتمــدد املــدن هــذا التمــدد احلضــري ال بــد لــه مــن حــل ألن مدينــة ســال قــد متــادت يف هــذا التمــدد 
احلضــري الغــر احملــدود لــذا جيــب علينــا أن ننعــم ابلتجديــد  احلضــري يف اإلطــار القانــوين املســموح بــه و هــذا التجديــد جيــب احلضــري الغــر احملــدود لــذا جيــب علينــا أن ننعــم ابلتجديــد  احلضــري يف اإلطــار القانــوين املســموح بــه و هــذا التجديــد جيــب 
أن خيــص حــى الــدور اآليلــة للســقوط و هــو تنفيــذ برانمــج عملــي الــذي أصدرتــه الوكالــة احلضريــة للمبــاين اآليلــة للســقوط أن خيــص حــى الــدور اآليلــة للســقوط و هــو تنفيــذ برانمــج عملــي الــذي أصدرتــه الوكالــة احلضريــة للمبــاين اآليلــة للســقوط 
يتطلــب تشــخيص صحيــح حقيقــي وســليم ورصــد واقــع احلــال يشــمل االكراهــات و اإلشــكاليات الــي يعرفهــا هــذا اجملــال يتطلــب تشــخيص صحيــح حقيقــي وســليم ورصــد واقــع احلــال يشــمل االكراهــات و اإلشــكاليات الــي يعرفهــا هــذا اجملــال 

وهــو جــزء مــن عــدة حمــاور مت التطــرق إليــه.وهــو جــزء مــن عــدة حمــاور مت التطــرق إليــه.

كلمــة الســيد املهــدي مقــاول شــاب مبدينــة ســال: والــذي أكــد علــى أن اجلهــات املختصــة بتنظيــم األنشــطة مبدينــة كلمــة الســيد املهــدي مقــاول شــاب مبدينــة ســال: والــذي أكــد علــى أن اجلهــات املختصــة بتنظيــم األنشــطة مبدينــة 
ســال ماهلــا ومــا عليهــا لكــي نعلمهــا أن هــذه التجــارب هــي مثــال بضفــي أب رقــراق و القانــون اخلــاص هباتــه املنطقــة مــن ســال ماهلــا ومــا عليهــا لكــي نعلمهــا أن هــذه التجــارب هــي مثــال بضفــي أب رقــراق و القانــون اخلــاص هباتــه املنطقــة مــن 
تصاميــم ومــن غــر ذلــك وممارســات مــا يزيــد عــن تصاميــم ومــن غــر ذلــك وممارســات مــا يزيــد عــن 1414 ســنة أو مــا أكثــر هــذه املؤسســات هــي موجــودة وهــل تقــدم دروس  ســنة أو مــا أكثــر هــذه املؤسســات هــي موجــودة وهــل تقــدم دروس 
لكــي نعمــل هبــا والبــد مــن االجتهــادات و األخــذ بعــن االعتبــار التجــارب الناجحــة هــذا ابلنســبة هلــذه النقطــة. ومنــح فــرص لكــي نعمــل هبــا والبــد مــن االجتهــادات و األخــذ بعــن االعتبــار التجــارب الناجحــة هــذا ابلنســبة هلــذه النقطــة. ومنــح فــرص 

للشــباب للمســامهة يف هتيئــة املدينــة.للشــباب للمســامهة يف هتيئــة املدينــة.

أمــا الســيد عليلــوش، فقــد تطــرق إىل ضــرورة توســيع دائــرة االستشــارة لتشــمل اهليئــات املدنيــة وعمــوم املواطنــن أمــا الســيد عليلــوش، فقــد تطــرق إىل ضــرورة توســيع دائــرة االستشــارة لتشــمل اهليئــات املدنيــة وعمــوم املواطنــن 
مــن أجــل االنفتــاح علــى مســامهتهم يف هــذا النقــاش احملمــود الــذي فتحتــه اجلماعــة اليــوم.مــن أجــل االنفتــاح علــى مســامهتهم يف هــذا النقــاش احملمــود الــذي فتحتــه اجلماعــة اليــوم.

ويف إطــار التفاعــل مــع هــذا املقــرح، أخــذ الكلمــة الســيد خالــد املرابــط منســق املنتــدى، والــذي أكــد علــى اجملهــود ويف إطــار التفاعــل مــع هــذا املقــرح، أخــذ الكلمــة الســيد خالــد املرابــط منســق املنتــدى، والــذي أكــد علــى اجملهــود 
التواصلــي الــذي اعتمدتــه اجلماعــة يف توســيع دائــرة احلضــور وتنويعــه، غــر أنــه الطابــع التقــي ملوضــوع الورشــة جعــل احلضــور التواصلــي الــذي اعتمدتــه اجلماعــة يف توســيع دائــرة احلضــور وتنويعــه، غــر أنــه الطابــع التقــي ملوضــوع الورشــة جعــل احلضــور 
نوعيــا أكثــر خبــالف بعــض املواضيــع األخــرى الــي عرفــت اهتمامــا أوســع كمــا هــو احلــال ابلنســبة لورشــة البيئــة واملســاحات نوعيــا أكثــر خبــالف بعــض املواضيــع األخــرى الــي عرفــت اهتمامــا أوســع كمــا هــو احلــال ابلنســبة لورشــة البيئــة واملســاحات 

اخلضــراء املنعقــدة بنفــس القاعــة يــوم أمــس.اخلضــراء املنعقــدة بنفــس القاعــة يــوم أمــس.

ويف الســياق ذاتــه، أكــدت الســيدة حســى زريــول عــن قســم التعمــر ابجلماعــة علــى مســامهة الفاعلــن يف قطــاع ويف الســياق ذاتــه، أكــدت الســيدة حســى زريــول عــن قســم التعمــر ابجلماعــة علــى مســامهة الفاعلــن يف قطــاع 
التعمــر تظــل مقننــة بنصــوص واضحــة، وأن تصميــم التهيئــة كمثــال ملســامهة اجلماعــة فهــي تقــدم فقــط مقرحــات وأنــه التعمــر تظــل مقننــة بنصــوص واضحــة، وأن تصميــم التهيئــة كمثــال ملســامهة اجلماعــة فهــي تقــدم فقــط مقرحــات وأنــه 
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تبعــا لنفــس مســطرة إعــداد هــذا التصميــم تفتــح مســطرة البحــث العلــي والــذي يعــرف مشــاركة ضعيفــة جــدا تعكــس هــذه تبعــا لنفــس مســطرة إعــداد هــذا التصميــم تفتــح مســطرة البحــث العلــي والــذي يعــرف مشــاركة ضعيفــة جــدا تعكــس هــذه 
الصعــوابت العمليــة.الصعــوابت العمليــة.

ــد يف التعمــر ووضــع التخطيــط االســراتيجي  ــد يف التعمــر ووضــع التخطيــط االســراتيجي وختامــا، جيــب أن ننتقــل مــن مرحلــة انتقائيــة ونفكــر جيــدا ابلتجدي وختامــا، جيــب أن ننتقــل مــن مرحلــة انتقائيــة ونفكــر جيــدا ابلتجدي
ــدة. ــة مندرجــة أبســاليب جدي ــدة.وأمتــى أن تكــون عنــدان مدين ــة مندرجــة أبســاليب جدي وأمتــى أن تكــون عنــدان مدين

وجيب تقييم هاته األفكار لكي حنصل على نتيجة جيدة ويف املستوى الرفيع.وجيب تقييم هاته األفكار لكي حنصل على نتيجة جيدة ويف املستوى الرفيع.


