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إفتتاحية

إن طمـوح المجلـس الجماعـي لمدينـة تمـارة غيـر محـدود 
مـن أجـل المضـي قدمـا بهذه المدينـة، لتكون فـي مصاف 
المـدن المتقدمـة والمتطورة بالمغـرب اقتصاديا واجتماعيا، 

وفـي باقـي نواحـي الحياة.
إننـا نعتبـر مدينـة تمـارة مؤهلـة فعـا ألن تكـون رائدة في 
نواحـي متعـددة: بيئيـة، خدماتيـة، اقتصاديـة، وأعتقـد أن 
المجلـس الحالـي بإمكانـه أن يرفـع التحدي شـريطة العمل 
الجـاد والمتواصـل ودون االلتفـات إلـى بعـض األمـور التـي 
مـن  المدينـة  بـه  تزخـر  فمـا  للوقـت.  مضيعـة  تكـون  قـد 
مـوارد بشـرية وهيئـات المجتمـع المدنـي ومتدخليـن كثـر 
بإمكانهـا  مضافـة  قيمـة  يشـكل  المجـاالت،  مختلـف  فـي 

المسـاهمة فـي تنميـة المدينـة.
ومـع أن الخصـاص مهـول واإلمكانيـات الماديـة متواضعة، 
إال أننـا بفضـل اإلرادة القوية والعمل الجاد والدؤوب والنية 
الصادقـة يمكننـا النجـاح فـي رفـع كافـة التحديـات وإزاحـة 
تطلعـات  وتحقيـق  المدينـة  تطويـر  أجـل  مـن  العراقيـل 

وانتظـارات السـاكنة.
 لكنـي أود اإلشـارة إلـى أمـر مهـم للغاية وهـو أن المجلس 
الجماعـي لوحـده لـن يتمكـن من رفـع التحـدي، لذلك وجب 
تظافـر جهـود الجميـع مـن سـلطات ومنتخبيـن وموظفيـن 
وهيئـات المجتمـع المدنـي والـرأي العـام مـن أجـل وضـع 
الـذي تسـتحقه ويسـتحقه  التنمـوي  المسـار  مدينتنـا فـي 
رغـم  بأننـا  متفائليـن  جـد  نحـن  اهلل  شـاء  وإن  سـكانها، 
اإلكراهـات الموجـودة سـنحقق النتائـج التـي نطمـح اليهـا.

الدكتور موح رجدالي
رئيس المجلس الجماعي لتمارة
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أخبار

جاللة الملك محمد السادس يعطي انطالقة أشغال 
بناء مركز طبي للقرب بحي النهضة

أشرف صاحب الجالة الملك محمد السادس نصره 
على   ،2017 مارس   24 الجمعة  يوم  وأيده،  اهلل 
للقرب  طبي  مركز  لبناء  األشغال  انطاقة  إعطاء 
بحي النهضة  بمدينة تمارة، بتكلفة مالية تقدر بـ 

37 مليون درهم.
ويأتي بناء هذا المركز الصحي، والذي سيستغرق 
الحاصل  الضغط  من  للتخفيف  شهرا،   24 انجازه 
على المستشفى المتواجد بالمدينة، وكذا لتجنيب 

الساكنة التنقل لمسافة طويلة.
زخم  يعزز  الذي  التضامني  المشروع  هذا  وينبع 
للتضامن  الوطنية  الحملة  عليه  تحث  الذي  التآزر 
لجالة  الراسخة  القناعة  من  مارس(،   25  -15(
الملك حيال جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية 
وعزم  المواطنة،  لتعزيز  األساسية  الركائز  أحد 
جالته على النهوض بالعرض الصحي من خال 

توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة.
تمام  ينسجم،  المركز  هذا  إنجاز  فإن  وهكذا، 
جالة  طرف  من  المبذولة  الجهود  مع  االنسجام، 
الملك سعيا إلى تحفيز ولوج األشخاص المعوزين 
التدخات  وتسريع  األساسية،  الطبية  للعاجات 
في حالة المستعجات الطبية، وتأمين تتبع طبي 

دوري ومنتظم لألشخاص الذين تستدعي حالتهم 
الصحية فحوصات متخصصة.

وسيشتمل هذا المركز الصحي على :
ـ أقطاب للمستعجات الطبية للقرب، والفحوصات 
)طب  المزمنة  ولألمراض  المتخصصة،  الطبية 
طب  والشرايين،  القلب  طب  الكلي،  طب  الغدد، 
العيون(، وتخصص تقويم  الهضمي، طب  الجهاز 

العظام، وعاج الفم واألسنان.
ـ قطب لصحة األم والطفل يضم وحدة للوالدة، 

ومصالح ألمراض النساء والتوليد، وطب األطفال
للعمليات،  جناح  على  يحتوي  تقني  ـ قطب طبي 

وغرف لاستشفاء.
ـ وحدة للتعقيم و أخرى للكشف بالمنظار واألشعة.

ـ مختبر للتحليات البيولوجية وصيدلية.
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إستقباالت

...ويستقبل القنصل العام لفرنسا 
بالرباط

رجدالي يسقبل القائمة بأعمال 
السفارة اإلثيوبية

جماعة تمارة تشارك في ملتقى 
تشاوري بالرباط حول استراتيجية 

العالقة بين الجماعات الترابية 
ومكونات المجتمع المدني

استقبل رئيس المجلس 
الجماعي، السيد موح 
رجدالي، يوم االثنين 

13 مارس 2017، بمقر 
الجماعة، القنصل العام 

للجمهورية الفرنسية 
بالرباط، السيدة 

 Florence Caussè
Tissier. وذلك في 

إطار زيارة ودية تمت 
خالها مناقشة العاقة 

التي تجمع جماعة تمارة 
ببعض المدن الفرنسية 

خصوصا جماعة 
Saint-Germain-
en-Laye وإمكانية 

تفعيلها وتطويرها 
وإيجاد فرص أخرى 

للشراكة والتعاون.

استقبل رئيس المجلس الجماعي السيد موح رجدالي يوم الخميس 29 دجنبر 
الفيدرالية  الجمهورية  سفارة  بأعمال  القائمة  تامرات  ياشي  السيدة   2016
قامت  مجاملة  زيارة  إطار  في  وذلك  مساعديها،  وأحد  اإلثيوبية  الديموقراطية 
بها السيدة السفيرة لرئيس المجلس، وكانت هذه الزيارة مناسبة تعرفت فيها 
السيدة تامرات على جماعة تمارة ومؤهاتها في أفق توأمتها مع مدينة جيما 

اإلثيوبية.
وفي سياق متصل، قام وفد برلماني اثيوبي، مرفوقا بالقائمة بأعمال سفارة 

الجمهورية اإلثيوبية الفيدرالية الديموقراطية بالرباط صباح يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، بزيارة لرئيس 
المجلس الجماعي بمقر الجماعة، بحضور بعض أعضاء مكتب المجلس وذلك على هامش انعقاد مؤتمر 
الهيئة التنفيدية التحاد البرلمان االفريقي المنعقد بمجلس النواب. وزار الوفد بعض المرافق الجماعية 

قصد التعرف أكثر على جماعة تمارة.

شاركت جماعة تمارة في الملتقى التشاوري الذي نظمته مدينة الرباط يوم 
الترابية  الجماعات  بين  العاقة  "استراتيجية  عنوان  تحت  أبريل   28 الجمعة 
ومكونات المجتمع المدني" بدعم من برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب 

)Counterpart  International(  التابع للوكالة األمريكية للتعاون الدولي.
النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي،  الملتقى  ومثل الجماعة في هذا 
السيد كمال  التواصل والشراكات والتعاون،  السيد سعد حازم؛ ورئيس لجنة 
كحلي؛ ورئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، السيدة سماح 
درقاوي؛ والسيد موالي الحسن العلوي عن مصلحة شؤون المجلس بالجماعة.

وتم خال هذا اللقاء، الذي شاركت فيه أيضا جماعات فاس وتطوان وآسفي 
ودراركة وجهة مراكش آسفي، باإلضافة إلى بعض هيآت المجتمع المدني، 
تم عرض ممارسة وتجربة جماعة تمارة في عاقتها مع المجتمع المدني، وتم 
التأكيد على أهمية هذا البرنامج الهادف إلى مأسسة هذه العاقة من خال 

استراتيجية فعالة ومثمرة.

تبذلها  التي  المجهودات  إطار  في 
الصالح  الماء  لتوفير  الجماعة 
الدواوير  ساكنة  لفائدة  للشرب 
أطلقت  المهيكلة،  غير  واألحياء 
القنوات قصد  مد  أشغال  الجماعة 
وسكتور   1 السكتور  ساكنة  تزويد 
5 بدوار أوالد بناصر بالماء الشروب
الربط  عملية  إطار  في  وذلك 
الجماعة  قامت  كما  االجتماعي، 
لدواوير  االجتماعي  الربط  بأشغال 
أوالد  بوشعبة،  بوشيحة،  أوالد 
امطاع  وأوالد  عامر  وأوالد  عكبة، 
للشرب  الصالح  بالماء  الغربية 
الشيء الذي سيسهل على ساكنة 
الحصول  ظروف  المنطقة  هذه 

على الماء الشروب.
وقامت الجماعة بتجهيز سكتور فرح 
وسرور بخلوطة 1 باإلنارة والصرف 

الصحي والطرقات.

الربط االجتماعي 
للدواوير

ــال  ــي مج ــات ف ــن رواد الجمعي تكوي
المعلوميــات

رجدالي يستقبل فريق 
تمارة الفائز بدوري 
التحسيس بمرض 

بمتالزمة الريت

تهيئة الملعب الجماعي

ليشـمل  المسـتمر  التكويـن  تعميـم  أجـل  ومـن  الجيـدة،  الحكامـة  إطـار  فـي 
مختلـف فئـات المجتمـع المدنـي، وبالتالـي دعـم وتقويـة القـدرات المعرفيـة 
ألعضـاء الجمعيـات،  انطلقـت عمليـة تكويـن رواد جمعيـات المجتمـع المدنـي 
بجماعـة تمـارة فـي مجـال المعلوميـات و محاربـة الهـوة الرقميـة. وذلـك فـي 
.MICROelectronics السويسـرية  المؤسسـة  مـع  المبرمـة  االتفاقيـة  إطـار 

و بـدأت هـذه الـدورات بالمكتبـة الجماعيـة بحـي الوفـاق، وتلتهـا دورات أخـرى 
بالمجـان فـي المركـب الثقافـي محمـد عزيـز لحبابـي.

استقبل رئيس المجلس 
الجماعي، السيد موح 

رجدالي، يوم الثالثاء 14 
مارس 2017، فريق كرة 

القدم الذي مثل الجماعة 
في الدوري الذي نظم 
بمدينة الرباط في إطار 

التحسيس بمرض متالزمة 
الريت. و للتذكير فقد فاز 
فريق جماعة تمارة بهذا 

الدوري.

يـوم  رجدالـي، صبـاح  مـوح  السـيد  الجماعـي،  المجلـس  رئيـس  قـام 
الخميـس 15 يونيـو 2017، بزيـارة ميدانيـة للملعـب الجماعي. وأعطى 
الرئيـس انطاقـة أشـغال تهيئـة الملعـب مـن طـرف الجامعـة  السـيد 
الملكيـة لكـرة القـدم. وذلـك بحضـور المصلحـة الجماعيـة المختصـة 

باألشـغال.  المكلفـة  والشـركة 
وستشـمل عمليـة التهيئـة تغييـر أرضيـة الملعـب وتعويضهـا بعشـب 

جديـد تتوفـر فيـه جميـع المواصفـات الدوليـة.
الملعـب  توسـعة  أشـغال  علـى  المجلـس  رئيـس  اطلـع  ذلـك  بعـد  و 
المهندسـة  لـه لقـاء مـع  النهائيـة، حيـث كان  التـي دخلـت مراحلهـا  و 
المكلفـة باالشـغال. وبطلـب مـن الرئيس تم االتفاق على إنشـاء سـتة 

للصـاة. وقاعـة  للعمـوم  مراحيـض 

أخبار

رئيــس المجلــس الجماعــي يســتقبل فريــق هــالل 
تمــارة، الفائــز بــدوري عيــد العــرش المجيــد

اسـتقبل السـيد مـوح رجدالـي، رئيـس المجلـس الجماعـي، مسـاء يـوم األربعـاء 09 غشـت 2017، فريـق هـال تمـارة المنتمـي لحـي النصـر، والفائز بـدوري عيد 
العـرش الـذي نظـم مـن طـرف فريـق اتحـاد بوقنادل وبشـراكة مـع فريـق النـادي القنيطري.

وخـال هـذا اللقـاء تقـدم رئيـس الفريـق باسـمه واسـم جميـع مكونـات الفريـق مـن العبيـن ومسـيرين بالشـكر لرئيـس المجلـس على حفـاوة االسـتقبال والذي 
يـدل علـى مـدى االهتمـام الكبيـر الـذي يوليـه المجلـس للقطـاع الرياضـي بالجماعـة. وبعـد ذلـك ألقـى رئيـس المجلس كلمـة هنأ فيهـا فريق هال تمـارة على 
فـوزه بهـذا الـدوري المقـام بهـذه المناسـبة الغاليـة وشـجعهم علـى المضـي قدما فـي حصد المزيد مـن االنتصارات، مشـددا على الـدور الذي تلعبـه الرياضة في 

التنميـة وتهذيـب النفـوس و نشـر ثقافة التنافس الشـريف.
وتـم خـال هـذا االسـتقبال تقديـم مجموعـة مـن الهدايـا لفائـدة الفريـق، عبـارة عـن مجموعـة مـن األقمصـة الرياضيـة تحمـل شـعار الجماعـة ومجموعـة مـن 

الكرات.
وقد حضر هذا االستقبال بعض أعضاء المجلس الجماعي والمدير العام للمصالح الجماعية وبعض رؤساء وأطر المصالح والمرافق الجماعية.
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زيارة عمل لجماعة تطوان

بزيـارة  تمـارة  بجماعـة  والتعـاون  والشراكــات  التواصـل  لجنـة  أعضـاء  قـام  
عمـل لجماعـة تطـوان، وذلـك قصـد االطـاع علـى تجربتهـا الخاصـة برقمنـة 
المصالـح والمرافـق الجماعيــــــة، مـن خـال الصفقـة التـي أبرمتها مع شـركة       

Berger-Levrault فـي هـذا اإلطـار.
وقـد عبـر السـيد رئيـس جماعـة تطـوان للوفـد عـن امتنانـه الختيـار مدينـة 
تطـوان لاطـاع علـى تجربتهـا، مؤكـدا انفتـاح الجماعـة على جميـع الجماعات 

داخـل وخـارج الوطـن.
مـن جهتهـم، شـكر مستشـارو جماعـة تمـارة المجلـس الجماعـي لتطـوان على 
حفـاوة االسـتقبال والتجـاوب السـريع لعقـد هـذا اللقاء، كما عبـروا عن رغبتهم 
فـي االسـتفادة مـن تجربـة الحمامـة البيضـاء فـي تجويـد الخدمـات المقدمـة 
لفائـدة السـاكنة ورقمنـة مصالحهـا وكيفيـة تدبيرهـا وكـذا اإلكراهـات التـي 

اعترضتهـا قبـل توطينهـا.
و خـال هـذه الجلسـة تم االسـتماع لعرض حـول مكننة اإلدارة قدمته رئيسـة 
مصلحـة التواصـل واإلعـام بجماعـة تطـوان السـيدة رجـاء عـزوز، أبـرزت مـن 
خالـه مراحـل تدبيـر صفقـة مكننـة اإلدارة الجماعيـة والمتعلقـة بتنزيـل عـدد 
الجماعيـة  اإلدارة  أداء  تطويـر  بهـدف  الذكيـة  المعلوماتيـة  التطبيقـات  مـن 

واالرتقـاء بهـا خدمـة للتواصـل الداخلـي. مـن جهتهـا، قدمـت السـيدة الزهـرة 
اعريبـو رئيسـة قسـم الشـؤون اإلداريـة والقانونيـة والحالـة المدنيـة شـروحات 
حـول البرامـج المعلوماتيـة والتحديثـات ذات الصلـة بالمصالـح التابعـة لها، كما 
تـم االسـتماع لشـروحات إضافيـة قدمهـا السـيد محمد الخلـوف رئيس مصلحة 
تسـيير  حـول  الحافـات  بواسـطة  الحضـري  النقـل  لمرفـق  الدائمـة  المراقبـة 

بعـض مصالـح الجماعـة ومرافقهـا.
االسـتماع  تـم  حيـث  واإلعـام  التواصـل  مصلحـة  تمـارة  جماعـة  وفـد  وزار 
لشـروحات رئيسـة المصلحـة وفريـق العمـل التابـع لهـا حـول المهـام التقنيـة 
يشـهدها  التـي  المتواصلـة  والتحيينـات  المصلحـة،  بهـا  تقـوم  التـي  والفنيـة 
المواطنيـن،   مـع  اإليجابـي  التفاعـل  إطـار  فـي  للجماعـة  االلكترونـي  الموقـع 
إضافـة إلـى النشـرات الدوريـة التـي تنتجهـا المصلحـة والتـي بلـغ مجموعهـا 
عشـرون نشـرة، والتطبيقـات المعلوماتيـة المعتمـدة و التـي وضعـت لتسـريع 
التواصـل بيـن المصالـح والخايـا الجماعيـة للحصـول علـى المعلومة وسـرعة 

تداولهـا.
وفـي ختـام هـذه الزيـارة، تـم إهـداء درع تـذكاري لضيـوف الجماعـة وأخـذت 

صـورة جماعيـة تـؤرخ  لهـذه الزيـارة.

حمــالت نظافــة بمناســبة الدخــول 
المدرســي وعيــد األضحــى

التواصل المؤسساتي للجماعة

مـع انطـاق الموسـم الدراسـي الجديـد، أطلقـت شـركة ميكومـار، بشـراكة مـع المصلحـة الجماعيـة المختصـة، حملـة نظافـة و تشـجير بالمؤسسـات التعليميـة 
بالجماعـة. واسـتفادت العديـد مـن المـدارس مـن هـذه الحملـة. و سـتطال هذه العملية المزيد من المؤسسـات وذلـك لتمكين التاميذ و رجـال التعليم من دخول 

مدرسـي مريـح والولـوج إلـى فضـاء و بيئـة نظيفين.
وكانـت الجماعـة قـد أطلقـت بالتعـاون مـع شـركة النظافـة ميكومـار عمليـة جمـع األزبـال و النفايات أيام عيـد األضحى، ولهذا الغـرض تم تجنيد مـا يزيد عن 73 
مسـتخدما و 19 سـائقا. مـا مكـن مـن نجـاح العمليـة فـي وقـت قياسـي، إذ تـم جمـع حوالي 831.94 طـن من النفايـات، باالضافة الـى تنظيف عدد من الشـوارع 

والنقط السـوداء

مـن   عـدد  طريـق  عـن  تمـارة  لجماعـة  المؤسسـاتي  التواصـل  تفعيـل  يتـم 
الرسـمية لمجلـس جماعـة تمـارة علـى  الصفحـة  أولهـا  الوسـائط اإلعاميـة 
الفايسـبوك، وتعـرض هـذه الصفحـة أنشـطة المجلـس الجماعـي، وأنشـطة 
المصالـح والمرافـق الجماعيـة، وتسـتهدف هـذه الصفحـة التـي تجـدد بشـكل 

مسـتمر ويومـي روادهـا والعمـوم.
وتشـرف مصلحـة التواصـل والتعـاون بالجماعـة علـى إنجـاز نشـرة إلكترونيـة 
أسـبوعية تتضمـن ملخصـا أسـبوعيا للمـواد المنشـورة علـى صفحـة الفايـس 

ــورد  ــان ال وفــد مجلــس مقاطعــة جن
ــارة لجماعــة تمــارة بفــاس فــي زي

اسـتقبل النائـب الثانـي لرئيـس المجلـس الجماعي،السـيد 
عبـد العالـي الهـواري، يـوم الثاثاء 15 غشـت 2017، وفدا 
مـن مجلـس مقاطعـة جنـان الـورد بفـاس، يتكـون مـن 
ثاثـة نـواب للرئيـس و بعـض أعضـاء المجلـس، وذلـك 
تسـيير  بخصـوص  تمـارة  جماعـة  تجربـة  علـى  لاطـاع 

وتدبيـر الشـأن المحلـي.
للضيـوف  الرئيـس  نائـب  السـيد  قـدم  اإلطـار  وفـي هـذا 
عرضـا مقتضبـا حـول ميزانيـة الجماعـة و كيفيـة تحصيل 
التـي  والمنجـزات  الجماعـة،  عمـل  وبرنامـج  المداخيـل 
حققهـا المجلـس الجماعـي خال هذه الواليـة. كما تطرق 
التـي  واإلشـكاالت  النظافـة  إلـى موضـوع  النائـب  السـيد 
القطـاع  هـذا  تطويـر  وسـبل  المفـوض  التدبيـر  يطرحهـا 
حتـى يسـتجيب لمواصفـات دفاتـر التحمـات الجديـدة، ثم 
مشـاريع التنشـيط الثقافي والرياضي بالجماعة من قبيل 
إنشـاء ماعـب القرب، وفتح القاعة متعـددة االختصاصات 
لخضـر الـرداد، وفتـح المركب الثقافي محمـد عزيز لحبابي، 
تدبيـر  طريقـة  عـن  لمحـة  أيضـا  النائـب  السـيد  وقـدم 
سـوق الجملـة للخضـر والفواكـه ومشـكل احتـال الملـك 

العمومـي.

أخبارأخبار

بـوك، ويتـم تعميـم هـذه النشـرة علـى أعضـاء المجلـس الجماعـي ورؤسـاء 
المصالـح والمرافـق الجماعيـة عـن طريـق البريـد اإللكترونـي.

هذا وتنشـر جماعة تمارة بشـكل دوري نشـرة ورقية خاصة بالجماعة تعرض 
مختلـف المنجـزات واألنشـطة التـي قامـت بهـا الجماعـة اعتمـادا علـى تقاريـر 
تحييـن  يتـم  كمـا  الجماعيـة،  والمرافـق  المصالـح  ورؤسـاء  الجماعيـة  اإلدارة 
الموقـع اإللكترونـي للجماعـة www.temara.ma بشـكل دوري وتضمينـه 

مسـتجدات الجماعـة ومشـاريعها وبرامجهـا.
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المجزرة تستأنف عملها بعد إصالحها

زيارة لمطرح النفايات بأم عزة

أخبارأخبار

يتكـون  وفـد  رفقـة  رجدالـي  مـوح  السـيد  لتمـارة  الجماعـي  المجلـس  رئيـس  قـام 
مـن ممثلـي 13 جماعـة بزيـارة ميدانيـة لمطـرح النفايـات المراقـب المشـترك بيـن 
الجماعـات بـأم عـزة، فـي 26 أبريـل 2017، وذلـك بنـاء علـى دعـوة مـن السـلطة 

المفـوض لهـا تدبيـر المطـرح.
ووقـف المشـاركون فـي هـذه الزيـارة علـى وضعيـة تدبير مطـرح أم عزة، واألشـغال 
المنجـزة خـال سـنة 2016 ووضعيـة ومشـاكل الوعـاء العقـاري، وقـام الوفـد بزيارة 
مختلـف مكونـات المطـرح وتلقـوا شـرحا مفصـا لعمـل وطريقة اشـتغال كل مكون:
1- تثميـن النفايـات بعـد وصولهـا إلـى المطرح العمومـي حيث يتم اعتمـاد مجموعة 

مـن التقنيات: 
أ- التثمين عن طريق الفرز بواسطة منظومة متكاملة.  

ب- التثمين عن طريق شفط الغازات المخبئة في االجزاء المنتهية من الطمر.  
ج-  اعادة تدوير الجزء العضوي من النفايات قصد انتاج السماد. 

د- اعادة تدوير بقايا الة الفرز و المواد التي ال تصلح للفرز. 
2- تدبير الليكسفيا عن طريق محطات اوصموز انفرس. 

3- برنامج محاربة الروائح. 
4- تدبير مركز تحويل النفايات.

نظمت جماعة تمارة يوم 27 يناير 
2017 ، يوما دراسيا حول اتفاقية 

التدبير المفوض لقطاع خدمات 
توزيع الماء و الكهرباء و التطهير 

السائل بالجماعة من طرف شركة 
ريضال وذلك بالمركب الثقافي 

محمد عزيز لحبابي.

عقد أعضاء المجلس الجماعي 
لتمارة، زوال يوم الخميس 02 فبراير 
2017 ، لقاء مع مسؤولي المكتب 

الوطني للسكك الحديدية. وذلك 
قصد االطالع على تقدم االشغال 

الجارية وكذا المشاريع المستقبلية 
للمكتب على مستوى جماعة تمارة.

قام رئيس المجلس الجماعي،السيد 
موح رجدالي، صباح يوم االربعاء 08 

مارس 2017، بزيارة ميدانية لمركز 
تحويل النفايات بتمارة.و ذلك بعد 
نهاية الجزء األول من االصالحات 

التي عرفها هذا المركز.

قامت مصلحة المكتب الجماعي 
لحفظ الصحة في ماي 2017 

بعملية محاربة القوارض والحشرات 
وإزالة األعشاب الطفيلية داخل وفي 

محيط المقابر المتواجدة بالجماعة. 
وذلك حفاظا على حرمة المقابر و 

سالمة الساكنة المتواجدة بجوارها، 
وذلك بتنسيق مع مصالح عمالة 

الصخيرات- تمارة ومصالح االنعاش 
الوطني. ويتعلق األمر بمقبرة سيدي 

أمغار ومقبرة ظهر الزعتر.

بمناسبة عيد األضحى المبارك قامت 
شركة ميكومار، الشركة المفوض 

لها تدبير قطاع النظافة، بشراكة 
مع الجماعة بتنفيذ برنامج تحسيسي  

وتوعوي لفائدة الساكنة، وذلك 
للحفاظ على نظافة المحيط وعلى 

صحة المواطنين خالل هذه األيام 
المباركة. وهذا البرنامج التحسيسي 

موجه لجميع الفئات العمرية ويطال 
األحياء والساحات العمومية…

وضعت الشركة المفوض لها تدبير 
قطاع النظافة ) شركة ميكومار 

( رقما اخضرا 0801009696 
للتواصل واالستماع لشكايات 
المواطنين، تطبيقا لبنود عقد 

التدبير المفوض و لتجويد الخدمات 
المقدمة لفائدة الساكنة.

تم صباح يوم االثنين 22 ماي 2017 استئناف العمل بالمجزرة الجماعية بتمارة بعد أن خضعت لمجموعة من اإلصاحات.و ذلك من اجل تحسين الشروط 
الصحية للذبح و تجويد ظروف حفظ و تخزين و نقل اللحوم المستهلكة من طرف الساكنة و عموم المواطنين بجماعة تمارة.

وهمت هذه االصاحات صباغة الحيطان واشغال النجارة وااللومنيوم وتجديد قاعة التبريد وتجديد شبكة الماء والكهرباء، واستمرت االصاحات لمدة خمسة 
أشهر، ومكنت بعد انتهائها وفتحها من تحسين مداخيل المجزرة الجماعية.

حمالت لحجز الحيوانات الشاردة

بحث سبل التعاون بين المجلس الجماعي 
ومديرية التربية 

قامـت المصالـح الجماعيـة المختصـة، يـوم الخميس 
14 شـتنبر 2017، بحملـة لجمـع الحيوانـات الشـاردة 
ووضعهـا بالمحجـز الجماعـي، وذلـك بحضـور ممثـل 
السـلطة المحليـة وحضـور النائـب السـادس لرئيـس 
المجلـس الجماعـي، السـيدة نعيمـة بنعبدالصـادق. 
للملحقـة  التابعـة  المنطقـة  الحملـة  هـذه  وهمـت 
االداريـة السـابعة. وللتذكيـر فـإن الجماعـة سـتقوم 
بحمـات مماثلـة بباقـي الملحقـات اإلداريـة بشـكل 
دوري، وذلـك للحفـاظ علـى راحـة السـاكنة ونظافـة 

بالجماعـة. المحيـط 
،النائـب  الصـادق  بنعبـد  نعيمـة  السـيدة  وكانـت 

السـادس لرئيـس المجلـس الجماعـي، قـد ترأسـت صبـاح يـوم الثاثـاء 22 غشـت 2017، اجتماعـا يتعلـق بتنظيـم 
حمـات لحجـز الحيوانـات الشـاردة مـن أكبـاش وبهائـم مـن أزقـة وشـوارع الجماعـة، وذلـك تجاوبـا مـع شـكايات 
المواطنيـن فـي الموضـوع، وقـد حضـر هـذا االجتمـاع السـيد المديـر العـام للمصالـح الجماعيـة ورؤسـاء المصالـح 

المعنيـة. الجماعيـة  والمرافـق 
و بعـد المناقشـة تقـرر القيـام بمعاينـة المحجـز الجماعـي واإلطـاع علـى مرافقـه، ثم مكاتبـة السـلطة المحلية قصد 

المشـاركة فـي حمات حجـز الحيوانات الشـاردة.
وفـي هـذا الصـدد راسـل رئيس المجلـس الجماعي السـلطة المحلية في موضوع انتشـار الحيوانـات الضالة بالمدينة 
بشـكل يهـدد سـامة وصحـة المواطنيـن، داعيـا إلـى تفعيل مقتضيـات القرار الجماعـي رقمر5/85  الجـاري به العمل 

ابتـداء مـن 12 دجنبـر 1984 والقاضـي بحجز وقتل الـكاب الضالة. 

عقـد رئيـس المجلـس الجماعـي، السـيد مـوح رجدالـي، اجتماعـا مـع المديريـة اإلقليميـة لـوزارة التربيـة الوطنيـة و 
التكويـن المهنـي،  بحضـور السـيد المديـر االقليمـي .و ذلـك صبـاح يـوم الجمعـة 10 نونبـر 2017. و خصـص هـذا 
االجتماع لدراسـة سـبل و  إمكانيات التعاون بين الجماعة و المديرية اإلقليمية فيما يخص إمكانية اسـتغال ماعب 
المؤسسـات التعليميـة كماعـب للقـرب مـن طـرف الجمعيـات الرياضيـة، و كـذا إمكانيـة اسـتغال قاعـات االعاميـات 
بالمكتبـة الجماعيـة بحـي الوفـاق و المركـب الثقافـي محمـد عزيـز لحبابـي مـن طـرف تاميـذ المؤسسـات التعليميـة.
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السير والجوالن

المساحات الخضراء

هـذه  خـال  التقنيـة  للمصلحـة  التابعـة  والجـوالن  السـير  خليـة  قامـت 
السـنة 2017 بوضـع حوالـي280 عامـة التشـوير العمودي لتنظيم السـير 
والجـوالن فـي شـوارع وأزقـة المدينـة فـي كل مـن شـارع طارق بـن زياد، 
شـارع محمد الخامس، شـارع الحسـن الثاني، شـارع الحسـن األول، شـارع 
محمـد السـادس، شـارع مـوالي علـي الشـريف، شـارع محمـد الزرقطونـي، 
شـارع عمـر بـن الخطـاب، شـارع عـال بـن عبـد اهلل، شـارع أمينـة بنـت 
وهـب وبعـض االحيـاء كحـي النصر، حي المسـيرة، حـي المغـرب العربي...

أمـا فيمـا يخـص التشـوير األفقـي فقد تم إنجـاز حوالي 20 كلـم بكل من 
الشـوارع الرئيسـية كشـارع طارق بن زياد وشـارع محمد الخامس وشـارع 

موالي علي الشـريف.
أغلـب  قـرب  "30كـم/س"  السـرعة  تحديـد  عامـات  وضـع  تـم  وكذلـك 
لحـوادث  تعرضـت  التـي  العامـات  بعـض  وإصـاح  العموميـة،  المـدارس 
السـير والتخريـب وأيضـا إصاح بعض الحواجـز الوقائية لحمايـة الراجلين.

وعيـا منهـا بأهميـة المناطـق الخضـراء داخـل الوسـط الحضـري ، قامـت الجماعـة بتهيئـة العديـد مـن المسـاحات الخضـراء و الحدائـق العموميـة وتهيئـة بعـض 
المـدارات الطرقيـة. و ذلـك حفاظـا علـى محيطهـا البيئـي و توفيـر متنفسـات خضـراء لفائـدة السـاكنة .

وقـد شـملت هـذه العمليـات خلـق حدائـق عموميـة جديـدة داخل بعـض أحياء الجماعة وغـرس و إعادة هيكلة حدائـق أخرى. و كذا وضع األغراس على مسـتوى 
المـدارات الطرقيـة . باإلضافـة إلـى العمليـات اليوميـة من تشـذيب وتصفيف لألشـجار و المغروسـات المتواجدة داخل األحياء و على طول الشـوارع و األزقة .

كل هذا وفق برنامج مستمر آني و مستقبلي يراعي العدالة المجالية داخل الجماعة .

قامـت الجماعـة خـال شـهر ينايـر 2016 بخلـق خليـة لتدبيـر الملـك العمومـي تابعـة لمصلحـة الممتلـكات وتدبيـر الملـك العمومـي، هـذه الخليـة شـكلت بدورهـا 
لجنـة للمتابعـة الميدانيـة مهمتهـا تسـوية وضعيـة الملـك العمومـي ومراقبـة عـدم تجاوزاألمتار المسـموح بها لعبـور الراجلين وتسـجيل المخالفـات، ونتيجة لهذه 
المعاينـات أصبـح المعنيـون يقدمـون طلبـات للجماعـة مـن أجـل تسـوية مشـكل احتـال الملـك العمومـي، وتوصلـت المصلحـة المعنية خـال الفتـرة الممتدة ما 
بيـن ينايـر وغشـت  2017 ب 600 طلـب مـن أجـل اسـتغال الملك العمومي تمت دراسـة  511 طلـب وتم التوقيع على 471 رخصـة، بالمقابل توصلت المصلحة 

ب 47 شـكاية ذات صلـة بالملـك الجماعـي، وسـجلت المصلحـة فـي نفـس الفتـرة 102 مخالفـة ووجهـت 281 إنـذارا و49 قـرارا بإخاء الملـك العمومي.
وبالنسبة للمحات التجارية، خاصة المقاهي، تعمل المصلحة حاليا على وضع برنامج من اجل تحرير الملك العمومي.

بمناسـبة عاشـوراء، نظمـت جماعـة تمـارة بشـراكة مـع شـركة ميكومـار حملـة 
للتحسـيس بمخاطـر بعـض السـلوكات التـي تواكب االحتفـال بهذه المناسـبة.
وذلك تحت شـعار "سـامة وطمأنينة السـاكنة تهمنا"، وقامت الجماعة بتعليق 
حوالـي 14 الفتـة فـي أهـم الشـوارع الرئيسـية بالمدينـة تتضمـن تحذيـرات 
مـن بعـض المخاطـر التـي تسـود أجـواء االحتفال بعاشـوراء ودعت مـن خالها 
السـاكنةلتجنب إشـعال النـار فـي الطـارات والحاويـات واتجنـب األلعـاب الناريـة 

واالعتـداء علـى المـارة بالمياه.
وتجنـد أعـوان وموظفـو الجماعـة وشـركة ميكومـار ورجـال السـلطة وأعـوان 
االطـارات  جمـع  أجـل  مـن  التحسيسـية،  الحملـة  هـذه  إطـار  فـي  السـلطة، 
النـار فيهـا بمناسـبة  لتجنـب إشـعال  المدينـة  أنحـاء  المطاطيـة مـن مختلـف 
االحتفـاالت المواكبـة لعاشـوراء لحمايـة المواطنيـن مـن األخطـار التـي ترافـق 

هـذا النـوع مـن الممارسـات.
ولقيـت هـذه الحملـة تجاوبـا من السـاكنة، الذين يشـتكون في هذه المناسـبة 
مـن الدخـان الـذي يمـأل االحيـاء بسـبب مـا يسـمى "شـعالة"، والمخلفـات التـي 
تمـس بجماليـة االحيـاء، ناهيـك عـن الخطـورة التـي تشـكلها علـى االطفـال 
بسـبب  الخطـورة  متفاوتـة  لحـروق  بعضهـم  يتعـرض  الذيـن  والمراهقيـن 

حماسـهم الزائـد خـال قفزهـم فـوق النيـران.

أخبارأخبار

مجهودات من أجل تحرير الملك العمومي

حملة تحسيسية وجمع اإلطارات البالستيكية 
بمناسبة عاشوراء
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السيد موح رجدالي
رئيس مجلس جماعة تمارة:

»نسعى لجعل مدينة تمارة قطبا تنمويا، 
صناعيا، خدماتيا وبيئيا«

قـال الدكتـور مـوح رجدالـي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينـة 
تمـارة إن برنامـج عمـل الجماعـة يتضمـن عـددا مـن المشـاريع 
أن  مضيفـا  والترفيهيـة،  والثقافيـة  والرياضيـة  اإلقتصاديـة 

المقبلـة  السـنوات  خـال  تعـرف  المدينـة  سـيجعل  تنزيلـه 
قطـب  إلـى  تحولهـا  متنوعـة  واجتماعيـة  إقتصاديـة  أوراشـا 

يتعلـق  بالبرنامـج  مشـروع  أهـم  أن  وأبـرز  مهـم.  تنمـوي 
بالقطـب الحضـري للمدينـة الـذي سـيكون القلـب النابـض لهـا 
إذ سـيتوفر علـى مرافـق تجاريـة مـن الطـراز العالـي ومناطـق 

خضـراء وأماكـن للترفيـه وعـددا مـن المرافـق االجتماعيـة، 
مشـيرا إلـى أن هـذا المشـروع سـيعطي دفعـة جديـدة 
للمدينـة وسـيمكن مـن توفيـر فـرص للشـغل وتحقيـق 

اقتصـادي. رواج 

مرت قرابة السـنة ونصف منذ ترؤسـكم المجلس 
الجماعـي بعـد تصدركـم نتائـج انتخابـات 2015، 
مـا هـي أهـم اإلنجـازات التـي قمتـم بهـا ولقيـت 

صـدى وترحيبـا مـن لدن السـاكنة؟
أهـم شـيء قمنـا بـه هـو تجويـد خدمـات القـرب 
الحالـة  بوثائـق  يتعلـق  مـا  خاصـة  للمواطنيـن 
المدنيـة وتصحيـح االمضـاءات والوثائـق المتعلقـة 
بالتعميـر مـن رخـص االسـتغال التجاريـة ورخـص 
البنـاء وتسـليم السـكن، هـذا إلـى جانـب تدشـين 
األحيـاء،  بعـض  فـي  الترفيـه  أماكـن  مـن  عـدد 
الفـردوس  حديقـة  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي  وأشـير 
قـرب ثانويـة ابـن رشـد وحديقـة خلوطـة 2 قـرب 
سـيدي امغـار إضافـة إلى السـاحات المتواجدة قرب 
المقاطعـة الثانيـة وعلـى جنبات شـارع موالي علي 
الشـريف بحـي الفـردوس والتـي تمـت تهيئتها، كما 
سـيتم الشـروع  فـي تهيئـة مسـاحات خضـراء فـي 
شـارع ادريـس األول، وإنشاء"سـكايت بـارك" لهواة 
انطلقـت  الـذي  بجانبـه  للترفيـه  وحديقـة  التزلـج 
برنامجـا  أطلقنـا  وقـد  مؤخـرا،  بنائهمـا  أشـغال 
التـي  العمليـة  وهـي  الشـوارع  مـن  عـدد  لتزفيـت 
بـدأت فـي بعـض األحياء وستسـتفيد أحيـاء أخرى 
مـن البرنامـج فـي المسـتقبل القريـب، ومـن األمور 
التـي أود اإلشـارة إليهـا قـرب فتـح المسـبح البلـدي 
فـي وجـه السـاكنة وذلـك بعـد تسـوية وضعيتـه 

اإلداريـة التـي أوشـكت علـى االنتهـاء.
هـذا إلـى جانـب عـدد مـن األمـور التـي ال يلمسـها 
مـن  بالعديـد  وتتعلـق  مباشـر،  بشـكل  المواطـن 

أو  المحليـة  أو  المركزيـة  بالمصالـح   االتصـاالت 
األمـور. بعـض  لتيسـير   الخارجيـة 

مـا هـي اإلضافـة التـي تضيفهـا توأمـة المدينـة 
مـع مـدن أجنبيـة؟

األبـواب  تفتـح  ثـم  للمدينـة  إشـعاعا  تعطـي  أوال 
واالجتماعييـن  االقتصادييـن  الفاعليـن  أمـام 
تمـت  التـي  المـدن  فـي  نظرائهـم  مـع  للتعـاون 
التوأمـة معهـا أو المنضويـة فـي المنظمـة ، وطبعا 
تبـادل التجـارب والتعـاون فـي مشـاريع معينـة ذات 

المشـترك. االهتمـام 

بالنسـبة للمناطـق الخضـراء، نعـرف أن السـاكنة 
تشـتكي مـن الخصـاص واآلن تكلمتـم عـن فتـح 
عـدد من الفضـاءات والحدائق، لكـن هل وضعتم 
آليـة معينـة للعنايـة بهـذه الفضـاءات والحفـاظ 

؟ عليها
مؤخـرا  تهيئتهـا  تمـت  التـي  للحدائـق  بالنسـبة 
التـي  لتلـك  حـراس  وخصصنـا  بتسـييجها  قمنـا 
تتوفـر علـى أشـياء يمكـن اتافهـا، ومـع ذلـك هـذا 
ليـس حـا  خاصـة وأننـا وضعنـا برنامجـا يتعلـق 
بالمناطـق الخضـراء التـي سـيتم تهيئتهـا فـي عدد 
مـن األحيـاء، وال يمكن للجماعة أن تقوم بتسـييج 
كل هـذه الفضـاءات وتخصيـص حـراس لهـا لمـا 
يتطلبـه األمـر مـن إمكانيـات لـن تطيقهـا الجماعـة 
وال يمكنهـا أن تتحمـل هـذه األعبـاء، لذلـك أملنـا 
أن يتـم تحسـيس وتوعية المواطنيـن وأن يكونوا 
ويتحملـوا  المناطـق  هـذه  وحـراس  حمـاة  هـم 

اقتضـى  إن  صيانتهـا  بخصـوص  مسـؤولياتهم 
األمـر، وأعتقـد أن جمعيـات المجتمـع المدني عليها 

أن تكـون فـي صلـب هـذا الموضـوع.

فـي  متزايـد  بشـكل  المتجولـون  الباعـة  انتشـر 
المدينـة،  بجماليـة  مـا يمـس  الشـوارع،  مختلـف 
هـل لديكـم تدابيـر معينة وحلول لهذا المشـكل؟
عضـال  ومـرض  شـائك  المتجوليـن  الباعـة  ملـف 
فيـه  ألن  المغربيـة،  المـدن  معظـم  منـه  تعانـي 
بالنسـبة  إشـكاالت  ويطـرح  المـارة  علـى  تضييـق 
السـاكنة  مـن  بالعديـد  ويضـر  والجـوالن،  للتنقـل 

منازلهـم. أبـواب  تغلـق  تـكاد  الذيـن 
الموضـوع مـن اختصـاص السـلطة المحليـة لكـن 
بإمـكان الجماعـة أن تسـاعد فـي هـذا الموضـوع 
مـن  العديـد  غـرار  علـى  واليـوم  المسـتطاع،  قـدر 
المـدن المغربيـة هنـاك برنامـج في إطـار االقتصاد 
للتنميـة  الوطنيـة  المبـادرة  تتبنـاه  االجتماعـي 
ويتولـى  مهمـة،  إمكانيـات  لـه  رصـدت  البشـرية 
بإحصـاء  بالعمالـة  االجتماعيـة  الشـؤون  قسـم 
هـؤالء الباعـة المتجوليـن فـي أفـق توطينهـم في 

مـكان مـا. 
بالنسـبة لنـا وفي إطـار التعاون مع السـلطة حاولنا 
إيجـاد أماكـن لتوطيـن الباعة المتجوليـن لكن لحد 
اآلن لـم نصـل إلـى مـا يشـفي الغليـل، وأظـن أن 
المشـكل صعـب علـى المسـتوى الوطنـي أيضا، إذ 
بعدمـا تـم توطينهـم فـي عـدد مـن المدن فشـلت 
العمليـة بعـد فتـرة معينـة، لذلـك أعتقـد أن آليـات 

حوار

ــتجدات  ــة ومس ــة العربي ــدوة »اللغ ن
ــرب« ــوي بالمغ ــاش اللغ النق

مهرجان 
الفروسية

بتعـاون  تمـارة  جماعـة  نظمـت 
التقليديـة  الفروسـية  جمعيـات  مـع 
الـدورة العاشـرة لمهرجـان الفروسـية 
"التبوريـدة  شـعار  تحـت  التقليديـة، 
تـراث مغربـي أصيـل" وذلـك أيام 21 
، 22 ، 23 أبريل 2017 بفضاء أرض 

العربـي. المغـرب  بحـي  جسـوس 
وشـارك فـي هـذا المهرجـان السـنوي 
مـا يفـوق 32 سـربة و أزيـد من 650 
فـارس وفارسـة من مختلـف جماعات 
وجهـة  تمـارة  الصخيـرات  إقليـم 

القنيطـرة. الربـاط سـا 
قدمتهـا  التـي  العـروض  نالـت  وقـد 
السـاكنة  استحسـان  الفـرق  مختلـف 
لمتابعـة  بكثافـة  أقبلـت  التـي 
فـي  ديناميـة  خلـق  الـذي  المهرجـان 

المدينـة وبـث فيهـا روحـا جديـدة بالنظـر إلـى االهتمـام الـذي يبديـه السـاكنة 
للفروسـية ولعـروض الفانتازيـا كونهـا تراثـا وطنيـا توارثـه المغاربـة جيـا عـن 

جيـل.
يذكر أن المهرجان تميز بمشاركة سربتان تقودهما سيدتان.

فـي إطـار األنشـطة الثقافيـة لجماعـة 
تمـارة، نظـم المركـب الثقافـي محمـد 
االئتـاف  مـع  بشـراكة  لحبابـي  عزيـز 
العربيـة،  اللغـة  أجـل  مـن  الوطنـي 
نـدوة فكريـة بعنـوان "اللغـة العربيـة 
ومسـتجدات النقاش اللغوي بالمغرب"

 وذلك يوم الجمعة 20 يناير 2017.
وشـارك في هذه النـدوة التي نظمتها 
العالمـي  باليـوم  احتفـاء  الجماعـة 
والسياسـي  المفكـر  العربيـة،  للغـة 
عبـد الصمـد بلكبيـر، والمديـر العلمـي 
لمؤسسـة بن تاشـفين عـادل رفوش، 
فـي  الباحـث  واألديـب  واإلعامـي 
الطويـل،  الطاهـر  اللغـوي  الشـأن 
علـي  التربويـة  العلـوم  فـي  والباحـث 

األربعيـن، ورئيـس االئتـاف الوطنـي مـن أجـل اللغـة العربيـة فـؤاد بوعلـي.
اللغويـة فـي  المسـألة  النـدوة، مـدى تحقـق  المشـاركون فـي هـذه  وتنـاول 
المغـرب بعـد دسـتور 2011، والطروحـات والمقترحـات الديمقراطيـة األجـدى 
واألنجـع فـي تدبيـر التعـدد اللغـوي بالمغـرب، ودواعـي تهميـش اللغـة العربيـة 
ودور الفاعليـن الرسـميين وغيـر الرسـميين فـي الدفـاع عنهـا، وفرضيـات تأثيـر 

الدعـوة إلـى العاميـة علـى المسـألة اللغويـة وتعددهـا بالمغـرب.

ُتـوج يـوم األحـد 12 نونبـر خمسـة عشـر فائـزا فـي مسـابقة حفـظ القـرآن 
وتجويـده التـي نظمتهـا جماعة تمارة بشـراكة مع المجلـس العلمي المحلي 
والمندوبية اإلقليمية للشـؤون اإلسـامية ومؤسسـة الحاج البشـير للتعليم 
العتيـق وجمعيـة اإلمـام الدانـي لتحفيـظ القـرآن الكريـم و تدريـس علومه، 

ومدرسـة أبـي هريـرة لتعليم القـرآن الكريم.
هـذه الـدورة التـي حملـت اسـم الفقيـه "العونـي الزاويـة" و شـعار " خيركـم 
مـن تعلـم القـرآن و علمـه"، تهـدف إلـى اإلسـهام فـي االعتنـاء بكتـاب اهلل 
واكتشـاف المواهـب ودعمهـا مـع تكريـم أحـد أعـام المدينـة فـي مجـال 

حفـظ وتعليـم القـرآن و هـو الشـيخ العونـي الزاويـة.
وأجريـت المسـابقات االقصائيـة يـوم السـبت 04 نونبـر بمشـاركة أزيـد من 
200 مشـارك موزعـة علـى سـت فئـات، فيمـا تكونـت لجـان التحكيـم مـن 
12 أسـتاذا مـن قـراء مدينـة تمارة مشـهود لهـم بالكفـاءة والمصداقية في 

مجـال تحكيـم المسـابقات القرآنيـة.
وأفـرزت المبـاراة اإلقصائيـة 51 مرشـحا للمبـاراة النهائيـة التـي نظمـت يوم 
الجمعـة 10 نونبـر موزعـة علـى مختلـف الفئـات، ليتـوج فـي النهائيـات 15 

فائـزا خـال حفـل احتضنـه المركـب الثقافـي محمـد عزيـز الحبابـي.

15 فائزا في مسابقة حفظ القرآن وتجويده

أخبار

وحضـر حفـل التتويـج أكثـر مـن 260 مدعـو، يتقدمهـم النائـب األول لرئيـس 
تمـارة  الصخيـرات  لعمالـة  المحلـي  العلمـي  المجلـس  تمـارة ورئيـس  جماعـة 
وأعضـاء لجنـة التحكيـم و ضيـوف آخـرون، إلـى جانـب المحتفـى بـه فـي هذه 
الـدورة الشـيخ العونـي الزاويـة الـذي تـم تكريمـه بهـذه المناسـبة، ومنحتـه 
اللجنـة التنظيميـة هدايـا عينيـة باإلضافـة إلـى عمـرة للديـار المقدسـة، أمـا 
إلكترونيـة  لوحـات  متنوعـة:  المسـابقة فحصلـوا علـى هدايـا  فـي  الفائـزون 

ودراجـات و كتـب وحلويـات باإلضافـة إلـى درع المسـابقة.
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التفكيـر فيهـا  الملـف صعبـة، ووجـب  ضبـط هـذا 
سـلطات  مـن  المتدخليـن  جميـع  بيـن  بالتعـاون 

ومنتخبيـن ومجتمـع مدنـي ومواطنيـن.

عريضـة  بـأول  المجلـس  مكتـب  فـي  توصلتـم 
العريضـة،  هـذه  طبيعـة  مـا  جمعيتـان،  قدمتهـا 
ومـا اإلضافـة التـي تمثلهـا العرائض فـي التنمية 

السـاكنة؟ وفـي خدمـة مصالـح  المحليـة 
لحـد اآلن توصلنـا بعريضتيـن، األولـى التي تكلمت 
وقـد  القـرب،  ماعـب  أثمنـة  مناقشـة  تهـم  عنهـا 
أول  كونهـا  بإيجـاب  العريضـة  هـذه  مـع  تعاملنـا 
عريضـة نتوصـل بهـا وحـررت بطريقـة جيـدة جـدا 
تسـتحق التنويـه، وقـد قررنـا فـي مكتـب المجلـس 
التعامـل معهـا بايجابيـة وقـد أدرجناهـا فـي جدول 
أعمـال الـدورة العاديـة لشـهر أكتوبـر كمـا ينـص 
علـى ذلـك القانـون، أمـا العريضـة الثانيـة فتهـم 
مشـتل المقـاوالت وقـد وردت علـى الجماعـة قبـل 
أيـام ولـم تسـتوف الشـروط الازمـة، لكننـا قررنـا 
التعامـل ايجابـا مـع كل العرائـض لما فـي ذلك من 
تدريـب لهيئـات المجتمـع المدنـي وأيضـا للمجلـس 

علـى هـذه اآلليـة التشـاركية والتشـاورية.
ال شـك أن آراء اآلخريـن هـي قيمـة مضافـة، وأنـا 
مـن الذيـن يؤمنون بـأن المجلس لوحـده ال يمكنه 
فكمـا  العبـاد،  وأمـور  البـاد  بمشـاكل  يحيـط  أن 
فهـو  وجدهـا  أنـا  المؤمـن  ضالـة  الحكمـة  يقـال 
أحـق النـاس بهـا، لذلـك مبدئيـا المجلـس منفتـح 
لذلـك  بنـاءة،  تكـون  ان  اآلراء شـريطة  علـى كل 

المسـتطاع. الجميـع قـدر  سـنتعامل مـع 

مـا هـي اإلجـراءات التـي قمتـم مـن أجـل حكامـة 
محليـة ناجعـة؟

مـن األمـور األساسـية بالنسـبة لنـا فـي موضـوع 
الحكامـة المحليـة مصادقـة المجلـس علـى منظام 

أن  وأظـن  البشـرية،  مواردهـا  وهيكلـة  الجماعـة 
قمنـا  كمـا  العشـوائية،  عـن  سـيبعدنا  األمـر  هـذا 
وضـع  ومحاولـة  البشـري  العنصـر  انتشـار  بإعـادة 
المـكان  فـي  المائمـة  المـرأة  أو  المائـم  الرجـل 

المائـم. 
الحكامـة  تحسـن  أن  نتوخـى  التـي  األمـور  ومـن 
المحليـة رقمنـة المصالـح وهـذا المشـروع هـو جزء 
الشـركاء  وبعـض  نحـن  وأولوياتنـا  برنامجنـا  مـن 
الذيـن نشـتغل معهـم فـي عـدد من المجـاالت من 
بينهـا برنامـج دعـم المجتمـع المدنـي، وإلـى جانب 

حتـى  الموظفيـن  عمـل  تيسـير  نحـاول  الرقمنـة 
تكـون مردوديتهـم أكبـر وإن كنـا نعتـرف أن هناك 
يلـزم  بمـا  القيـام  علينـا   ويتعـذر  كبيـرا  خصاصـا 
للقيـام بعملهـم. لتوفيـر كل الضروريـات لهـؤالء 

مـاذا عـن المـوارد البشـرية، هـل هنـاك خصـاص 
؟ فيها

أقصـد  كنـت  الخصـاص  عـن  تكلمـت  عندمـا 
الخصـاص فـي اإلمكانـات  الماديـة اللوجيسـتيكية 
وخصاص في آليات االشـتغال من سـيارات وغيرها 

ولـم أتحـدث عـن الخصـاص فـي الموظفيـن. 
مدينـة تمـارة مـن المدن المحظوظـة  كونها تتوفر 
علـى كفـاءات جيـدة نفتخـر بهـا، ورغـم أن عـدد 
الموظفيـن كبيـر نسـبيا ويحضـرون بانتظـام إلـى 
مقـرات عملهـم إال أن األداء والمردوديـة والفعاليـة 
بينهـا  مـن  عوامـل  لعـدة  راجـع  وهـذا  تختلـف،  
الطريقـة التـي تـم بهـا توظيف موظفـي الجماعات 
المحليـة وأتحـدث هنـا علـى الصعيـد الوطنـي، إذ 
أن ظـروف أمنيـة واجتماعيـة وعائليـة كانـت وراء 
توظيـف أشـخاص ال يتوفـرون علـى كفـاءات فـي 
المجـاالت التـي يشـتغلون فيهـا، أضـف إلـى ذلـك 
ضعـف فـي المواكبة خاصـة فيما يتعلـق بالتكوين 
المهـارات  مـن  الرفـع  مـن  يمكـن  الـذي  المسـتمر 
وهـذا نقـص قـد ال يكـون مـن الموظفيـن بـل قـد 

يكـون مـن الجماعـات المحليـة نفسـها أو سـلطات 
الوصايـة. مـن جهـة ثالثة، فإن موظفـي الجماعات 
المحليـة ورغـم المهـام المهمـة الموكولـة لهـم إال 
خـاص  أساسـي  قانـون  علـى  يتوفـرون  ال  أنهـم 
بهـم يمكنهـم مـن االسـتفادة مـن  التحفيـزات مما 
يحـول فـي بعـض األحيـان دون أن تتوافـر فيهـم 

الديناميـة والفعاليـة المطلوبـة.

تهيئـة  بخصـوص  معينـة  رؤيـة  لديكـم  هـل 
المدينـة وإنعـاش الجانـب الثقافـي واالقتصادي؟

حوار

عمـل  برنامـج  فـي  ومتضمنـة  موجـودة  رؤيتنـا 
مشـاريع  هنـاك  سـنوات،  سـت  لمـدة  المدينـة 
واالجتماعـي  االقتصـادي  الجانـب  تهـم  وأوراش 
والثقافـي. الرياضـي  والجانـب  التحتيـة  والبنيـات 

 الحمـد هلل، هنـاك أوراش سـتنطلق وقـد رصـدت 
بالعديـد  األمـر  ويتعلـق  المناسـبة،  الميزانيـة  لهـا 
مـن ماعـب القـرب وبمراكـز تنميـة القـدرات ودور 
الشـباب، وقاعـة مغطـاة ومناطق خضراء وسـاحات 
فـي عـدد مـن األحيـاء وتزفيـت الطرقـات، ونحرص 
خـال إطـاق هـذه المشـاريع علـى مراعـاة العدالة 
المجاليـة مـا أمكـن حتـى تكـون االسـتفادة عامـة، 
اإلكراهـات  ببعـض  أحيانـا  نصطـدم  أننـا  إال 
بعـض  فـي  العقـار  بتوفـر  المتعلقـة  تلـك  خاصـة 
نتوخـاه مـن  مـا  الـى  قـد ال نصـل  لذلـك  األحيـاء 
عدالـة مجاليـة، هـذا باإلضافـة إلـى برمجـة بعـض 
ومراعـاة  الصناعيـة  المنطقـة  وتأهيـل  األسـواق 
الخدمـات، كل التفاصيـل المتعلقـة بهذه المشـاريع 
المتنوعـة موجـودة ضمـن برنامـج عمـل الجماعـة.

ملحقـة  بأنهـا  توصـف  تمـارة  مدينـة  كانـت 
للربـاط، بهـا إقامـات للسـكن والمبيـت وال توجد 
مشـاريع وفـرص شـغل وفضاءات ترفيـه. اآلن مع 
هـذا التوسـع العمرانـي الذي تعرفـه المدينة، هل 
ومشـاريع  اسـتثمارات  السـتقطاب  عمـل  هنـاك 

وخلـق فـرص شـغل؟
الرؤيـة المحوريـة واألساسـية التـي نشـتغل عليهـا 
تنمويـا  قطبـا  تمـارة  مدينـة  جعـل  فـي  تتجلـى 
تعكـس  الرؤيـة  وهـذه  وبيئيـا،  خدماتيـا  صناعيـا 
تمـارة  مدينـة  تظـل  ال  أن  فـي  ورغبتنـا  إرادتنـا 
كأنهـا مرقـد للعامليـن بالربـاط ، بل نريـد أن تأخذ 
المدينـة حظهـا مـن التنمية ومن الخدمـات الراقية. 
المجـاالت  فـي  أوراش  فتـح  إلـى  نسـعى  لذلـك 
االقتصاديـة والخدماتيـة فـي إطـار تواصلنـا داخليا 
وخارجيـا، ونسـعى إلـى إنعـاش هـذا المجـال مـن 

أجـل توفيـر فـرص للشـغل فـي المدينـة وتحقيـق 
رواج اقتصـادي. وفـي هـذا الصـدد، نشـتغل علـى 
للمدينـة  جديـدة  دفعـة  سـيعطي  كبيـر  مشـروع 
الـذي  المـكان  المدينـة فـي  ويتعلـق األمـر بمركـز 
كانـت تتواجـد فيـه دواويـر الصفيـح دوار صحراورة 
هـذا  جعـل  علـى  نعمـل  ونحـن   الجديـد،  ودوار 
مرافـق  بإنشـاء  للمدينـة  النابـض  القلـب  المـكان 
تجاريـة مـن الطـراز العالي كما هو الشـأن بالنسـبة 
للمـدن الكبـرى، وإحـداث مناطـق خضـراء وأماكـن 

االجتماعيـة  المرافـق  مـن  عـدد  وكذلـك  للترفيـه 
التـي سـتجعل مدينـة تمارة مـن المـدن المتقدمة، 
ملف هذا المشـروع لدى المركز الجهوي لاسـتثمار 
الجهـوي  المركـز  عقـد  وقـد  االسـتثناء،  أجـل  مـن 
يبرمـج  أن  ونأمـل  المشـروع  لتـدارس  جلسـتين 
عمـا قريـب ألننـا نعتقـد أنه سـيعطي دفعـة كبيرة 

لمدينـة تمـارة ويرفـع عنهـا أعبـاء كبيـرة.

أنتـم تجمعـون بيـن دوركـم برلمانيا عـن اإلقليم 
القيمـة  هـي  مـا  الجماعـي،  للمجلـس  ورئيسـا 

حوار

خدمـة  فـي  المنصبيـن  بيـن  للجمـع  المضافـة 
السـاكنة؟ مصالـح 

أوال، هـذه االزدواجيـة تجعـل النائـب البرلمانـي من 
موقعـه كرئيـس جماعة قادر على معرفة مشـاكل 
المدينـة وعمـوم العمالـة ومعاينتهـا عـن قرب، من 
جهـة أخـرى مهمـة البرلمانـي تيسـر لـه التواصـل 
المباشـر مـع أعضـاء الحكومـة وقربـه منهـم عـن 
للسياسـات  معرفتـه  وكذلـك  البرلمـان  طريـق 
الماليـة  قانـون  عبـر  تعرفـه  وإمكانيـة  العموميـة 
القطاعـات  لمختلـف  الفرعيـة  الميزانيـات  علـى 
مـن  الترافـع  عليـه  يسـهل  كلـه  وهـذا  الوزاريـة 
أجـل الدفـاع عـن مصالـح المدينـة أو العمالـة التي 
هـو برلمانـي فيهـا،  كمـا يمكـن للنائـب البرلمانـي 
فـي إطـار الديبلوماسـية البرلمانيـة أن تكـون لـه 
إلشـعاع  عاقـات  وربـط  المغـرب  خـارج  اتصـاالت 
وأيضـا  المغـرب  مصالـح  عـن  وللدفـاع  المدينـة 
الدفـاع عـن مصالـح مدينتـه، وهـذا األمـر ال يتوفـر 

البرلمـان. لرئيـس جماعـة ال يوجـد فـي 
فمثـا التوأمـة التـي نعمـل مـن أجلهـا مـع مدينـة 
البرلمـان،  طريـق  عـن  كانـت  اإلثيوبيـة  جيمـا 
كان  اإلفريقـي  البرلمـان  فـي  عضـوا  فباعتبـاري 
أبـدوا  الذيـن  البرلمانييـن  اتصـال مـع بعـض  لـي 
االهتمـام بخلـق عاقـات فيمـا بيننـا وتوأمـة بيـن 
أفضـل  مـن  هـي  اليـوم  اثيوبيـا  أن  علمـا  مدننـا 
الفـردي  الدخـل  ناحيـة  مـن  اإلفريقيـة  الـدول 

طنيـن. للموا
مـع مـدن فرنسـية  التواصـل  ونعمـل حاليـا علـى 
أخـرى ومـدن مـن دول أخـرى إلبـرام توأمـات مـع 

تمـارة. مدينـة 
فـي  عضـوا  مؤخـرا  تمـارة  مدينـة  أصبحـت  وقـد 

الفرنكوفونييـن. للعمـداء  الدوليـة  الجمعيـة 
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حوار

رجدالي يجيب على األسئلة الشائكة
شركة جديدة للنقل والترامواي في 2021

توسيع شارع طارق
بن زياد والطريق 403

دور الصفيح

أكد رئيس المجلس الجماعي السيد موح رجدالي أن هناك عمل جاد من أجل حل مشكل النقل الذي 
وصفه بالكارثي، وأشار إلى أن سلطات الوالية والعماالت والجماعات وصلوا إلى قناعة مفادها أن شركة 
ستاريو لم تعد تجدي نفعا لذلك ينبغي تغييرها وايجاد بديل فعال، وفي هذا الصدد أوضح أنه تم اعداد 
دفتر تحمات جديد وسيتم المصادقة عليه في دورة استثنائية واعان صفقة الختيار شركة نقل جديدة 
القنيطرة  الرباط سا  الداخلية وجهة  150 حافلة جديدة، بالمقابل ستساهم وزارة  مطلوب منها توفير 
بـ 100 حافلة ، ليصبح األسطول يتوفر على 250 حافلة جديدة إلى جانب حافات ستاريو التي الزالت 

صالحة، وسيصبح أسطول الشركة الجديدة مشرفا للعاصمة والمدن المحيطة بها.
هذه المسألة تتطلب حسب رئيس المجلس الجماعي بضعة شهور، وخال النصف األول من سنة 2018 

ستبدأ الشركة الجديدة عملها من أجل تحسين التنقل الحضري في المنطقة.
من جهة أخرى، لفت رجدالي، إلى برنامج من أجل تمديد خط الترامواي إلى مدينة تمارة، وأشار إلى 

انطاق دراسة في الموضوع، وحسب التقديرات فإن الترامواي سيصل إلى مدينة تمارة سنة 2021.

مـن  ليسـت  الصفيـح  دور  معضلـة  أن  رغـم 
حسـب  المنتخبيـن  أن  إال  الجماعـات  اختصـاص 
السـيد رجدالـي ـ مسـؤولين علـى الترافـع مـن أجل 
تحسـين وضعية سـاكنة دور الصفيح ليسـتفيديوا 
الصـدد  هـذا  وفـي  بكرامتهـم،  الئـق  سـكن  مـن 
أن  إلـى  لتمـارة  الجماعـي  المجلـس  رئيـس  أشـار 
مجهـودات جبـارة تبـذل مـن طـرف السـيد الوالـي 

والجماعـات  تمـارة  مـع جماعـة  بتنسـيق  والعامـل 
األخـرى إليجـاد حلـول لهـذه السـاكنة، وعبـر عـن 
أملـه فـي أن يوضـع برنامـج إعـادة إيـواء قاطنـي 

الحضـري. التاهيـل  برنامـج  بعـد   الصفيـح  دور 
السـيد  يضيـف  المتوفـرة،  المعلومـات  وحسـب 
رجدالـي  فـإن إعـادة اإلسـكان سـتتم فـي جماعـة 
الصباح وتامسـنا كما سـتكون االسـتفادة في عين 
بتمـارة،  بالفـوارات  الشـقق  بعـض  فـي  و  عـودة 
والسـند  العـون  سـتكون  الجماعـة  أن  موضحـا 
ووزارة  وعمالـة  واليـة  مـن  المختصـة  للسـلطات 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسـكان وسياسـة 
المدينـة مـن أجـل اسـكان العديـد مـن قاطني دور 
يخـص  فيمـا  تسـتطيع  بمـا  وستسـاهم  الصفيـح 
التواصـل مـع السـاكنة وتذليـل العقبـات التـي قـد 

تقـع.

بـن  طـارق  شـارع  تثليـت  سـيتم 
زيـاد مـن مدخـل الربـاط مـن جهة 
المقهـى  إلـى  السـالم  أسـواق 
قريبـا  وسـيتم  للغابـة.  المحـاذي 
توسـيع الطريـق 403 التـي تربـط 
تمـارة بسـيدي يحـي زعيـر والتـي 
أيـام  خاصـة  اكتظاظـا  تعـرف 
السـبت موعد السوق األسبوعي 
أجـل  مـن  العمـل  أصبـح  لذلـك 
توسـيعها مطلبـا ملحـا وضروريـا.

ممرات 
فوق السكة الحديدية

مالعب القرب.. مراجعة الثمن

إصالح الطرق واألزقة الداخلية

مشاريع بشراكة مع المبادرة الوطنية 
للتنمية

حل إشكاالت التحفيظ 

بالمـوازاة مـع األشـغال الجاريـة بالمحطـة السـككية الجديـدة بمدينـة تمـارة، 
تشـتغل الجماعـة  مـن أجـل إنشـاء ممـرات لتسـهيل عبـور المواطنيـن وخاصة 
التاميـذ، لذلـك قـال رئيـس المجلس الجماعـي أنه تمت برمجة إنشـاء قنطرة 
فـوق السـكة الحديديـة وثـاث ممـرات أخـرى فـوق السـكة إحداهـا فـي مدخل 
مدينـة تمـارة فـي اوالد امطـاع والثانيـة بسـيدي امغـار وأخـرى بعـد سـيدي 

امغار.

قـال السـيد مـوح رجدالـي إن إطـاق عشـرة ماعـب القـرب بأحيـاء متعـددة 
بتمـارة تطلـب ميزانيـة قدرهـا مليـار و200 مليـون سـنتيم، وأضـاف أن شـركة 
تنميـة تمـارة التـي يـرأس مجلـس إدارتهـا رئيـس المجلـس الجماعـي لتمـارة 
الماعـب وذلـك لتغطيـة  وضعـت مبلغـا رمزيـا مقابـل االسـتفادة مـن هـذه 
مصاريـف الصيانـة والحراسـة واإلنـارة والقيميـن علـى الماعـب، مشـيرا إلـى 
الهـدف مـن هـذا المقابـل المـادي ليـس تحقيـق الربـح وإنمـا تحقيـق التـوازن 

المالـي للشـركة وضمـان صيانـة الماعـب باسـتمرار.
وأشـار إلـى أنـه تمت مراجعـة الثمن فأصبح 90 درهما بالنسـبة لبعض الفئات 
العمريـة فـي ملعـب القـرب بحـي الفـردوس، كمـا أصبـح ثمـن اللعب فـي وقت 
الـذروة 200 درهمـا مقابـل 150 درهمـا فـي غير أوقات الذروة، وأضاف السـيد 
رجدالـي أن المجلـس سـيناقش موضـوع ماعـب القـرب فـي الـدورة العاديـة 
المزمـع عقدهـا فـي أكتوبـر المقبـل وال يسـتبعد مراجعـة ثمـن االسـتفادة من 

الماعـب مع الشـركة المسـؤولة.

أطلقـت جماعـة تمـارة عـدة أوراش مـن أجـل تقويـة وإصـاح الطـرق الداخليـة بالمدينـة بحـي المنصور الذهبي )تجزئة الهاشـمية -  سـكيكينة - مسـرور 2( 
وأحيـاء  المسـيرة 1، اإلنبعـاث )النمسـية 1 و2(. وتـم تزفيـت شـوارع حـي كيـش الودايـة بأكملهـا، وشـملت هـذه العمليـة شـارع عبـد اهلل باهـا )شـارع الـرون 

سـابقا( قـرب إعداديـة ابـن بطوطـة، وتمـت تهيئـة مداريـن بشـارع األوداية وشـارع موالي إسـماعيل.
وسـيتم الشـروع فـي تزفيـت وتبليـط حـي الوفـاق بعـد اإلعـان عـن الشـركة التـي نالـت الصفقـة بمـا يناهـز مليـار سـنتيم، وفـي شـهر شـتنبر تـم االعـان 
عـن صفقـة لتزفيـت وتبليـط حـي النهضـة وحـي الفـردوس، وهنـاك اتصـاالت مـع شـركة تهيئـة الرياض مـن أجل إعـادة تزفيت شـوارع ريـاض اوالد امطاع 

وسـتكون اجتماعـات لتجديـد دعـوة الشـركة للقيـام بمـا يلـزم مـن طـرف السـيد العامل.

مـن  عـدد  برمجـة  تمـت  البشـرية،  للتنميـة  الوطنيـة  المبـادرة  مـع  بشـراكة 
المشـاريع التـي سـيتم إطاقهـا فـي مدينـة تمـارة مـن بينهـا قاعـة مغطـاة 
وإنشـاء  للمعاقيـن  ومركـز  اإلدمـان  لمعالجـة  ومركـز  االختصاصـات  متعـددة 

الجماعـي. الملعـب  قـرب  وآخـر  النصـر  بحـي  القـرب  ملعـب 

العديـد مـن المواطنيـن لـم يكـن بإمكانهـم تحفيـظ منطقـة 50 هكتـار مثـا 
المنطقـة الحرفيـة فـي المسـيرة 2 ومنطقـة 24 هكتـار كانـت تعـرف مشـاكل 
فـي التحفيـظ، لذلـك -يقـول رجدالـي- تدخلـت الجماعـة وقامـت بواجبهـا لحل 
االشـكال المتعلـق بالتحفيـظ، أمـا باقـي اإلجـراءات األخـرى التـي ليسـت مـن 

اختصاصـات الجماعـة فهـم ماضـون فـي متابعـة إنجازهـا.

حوار
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ريبورتاج

مالعب القرب..
فضاءات رياضية بالمدينة 

وفق معايير نوعية
ينشـغل عـدد مـن الشـبان بمداعبـة السـاحرة المسـتديرة فـي انتظـار بـدء مبـاراة لكـرة القـدم، بينمـا 
يحيـط آخـرون وبينهـم أطفـال بالملعـب الجديـد بحي الفردوس بمدينة تمـارة لمتابعة المباراة التي 
يحتضنهـا هـذا الفضـاء الرياضـي الـذي تـم إحداثـه مؤخـرا ضمـن عشـرة ماعـب قـرب تـروم إحـداث 

ديناميـة رياضيـة بالمدينـة وخلـق فضـاءات للترفيـه للشـباب بمواصفـات تقنيـة وجـودة عاليـة. 

تجلـس  الملعـب  مـن  مقربـة  علـى 
ورجـال  صغارهـن  برفقـة  نسـوة 
وشـبان وشـابات فـي حديقـة الحـي 
الجماعـي  المجلـس  أنشـأها  التـي 
حديثـا، تـارة يتبادلـون الحديـث وتارة 
التـي  المبـاراة  بعـد  عـن  يتابعـون 
الاعبيـن  أصـوات  بينمـا  انطلقـت، 

حماسـة.   تتعالـى  والجمهـور 
الجمهـور، يجلـس محمـد وهـو  بيـن 
الثانـي،  عقـده  بدايـة  فـي  شـاب 
التعليقـات  ويتبـادل  المبـاراة  يتابـع 
فـي  يقاربـه  الـذي  صديقـه  مـع 
العمـر، يقـول لنـا محمـد إن الماعـب 
بلعـب  وأصدقـاءه  تغريـه  الجديـدة 
مجهـزة  وأنهـا  خاصـة  القـدم  كـرة 
أن  يضيـف  احترافيـة،  معاييـر  وفـق 
مثـل هـذه الماعـب إضافـة لألحيـاء 
ولقيـت  وحركيـة  ديناميـة  خلقـت  إذ 
اهتمامـا خاصـة مـن الشـباب محبـي 
بيننـا  فيمـا  "نتقاسـم  اللعبـة،  هـذه 
نحـن الاعبيـن ثمـن الدخـول للعـب 
فـي الملعـب  الـذي يتوفـر باإلضافـة 
مرافـق  علـى  احترافيـة  أرضيـة  إلـى 
علـى  ويؤكـد  محمـد  يقـول  أخـرى" 
هـذه  علـى  الحفـاظ  مسـؤولية  أن 
الشـباب  إلـى  أيضـا  ترجـع  الماعـب 
سـيظل  عليـه  حافظـوا  إن  الذيـن 
مفتوحـا فـي وجوههم للعـب في أي 

وقـت.
الرابعـة  فـي  فيصـل طالـب جامعـي 

يشـارك  العمـر،  مـن  والعشـرين 
القـدم  كـرة  مبـاراة  أصدقـاءه 
الفـردوس  بحـي  القـرب  بملعـب 
بعـد  يوليـوز  شـهر  ليالـي  أحـد  فـي 
يومـي صيفـي حـار. عددهـم عشـرة 
بينهـم مـن  فيمـا  اشـتركوا  العبيـن، 
أجـل دفـع ثمـن الولـوج إلـى الملعـب 
دفـع  منهـم  واحـد  كل  ومرافقـه، 
مبلـغ  جمـع  أجـل  مـن  درهمـا   20
فـي  اللعـب  ثمـن  وهـو  درهـم   200
الملعـب لمدة سـاعة. يفضـل فيصل 
ممارسـة لعبتـه المفضلـة ليـا تجنبـا 
بعـض  وألن  الصيـف  نهـارات  لحـر 
نهـارا  يكونـون منشـغلين  أصدقائـه 
أنـه  فيصـل  أعمالهـم، يضيـف  فـي 
فـي السـابق كان يمـارس كرة القدم 
يصعـب  وكان  المدينـة  غابـة  فـي 
توفـر  مـع  لكـن  ليـا  ذلـك  عليهـم 
اإلنـارة فـي ملعـب الحـي الجديد صار 
أنهـم  كمـا  ومتوافـرا،  ممكنـا  األمـر 
اسـتبدلوا األرضيـة الرمليـة والمليئـة 
بالحفـر بأرضيـة معشوشـبة بعشـب 
للعـب  ومائـم  مريـح  اصطناعـي 
يأمـل فيصـل أن  الكـرة، ومـع ذلـك 
يتـم تخفيـض ثمـن االسـتفادة مـن 
ماعـب  وأن  خاصـة  القـرب  ماعـب 
فـي جماعـات محاذيـة مفتوحـة فـي 
وجـه السـاكنة بأثمنـة أقـل وبنفـس 

الجـودة.

مفهوم جديد

ماعـب القـرب، مفهـوم جديـد وصـل إلى مدينة تمـارة على غـرار باقي المدن 
المغربيـة األخـرى والهـدف الرئيسـي هو تقريـب الفضاءات الرياضيـة والتربوية 
مـن األحيـاء السـكنية وإنعـاش رياضـة األحيـاء، وملء فـراغ األطفال والشـباب 
بمـا يفيدهـم وينمـي ملكاتهـم ومهاراتهـم الرياضيـة وإبعادهـم عـن كل مـن 

يضرهـم مـن مخـدرات وغيـر ذلك مـن االنحرافات.
هـذه الماعـب التـي وضعهـا المجلـس الجماعـي رهـن إشـارة السـاكنة مـن 
محبـي كـرة القـدم وسـتكون رهـن إشـارة الجمعيـات الرياضيـة والمـدارس من 
أجـل مزاولـة الرياضـة المحبوبـة لـدى الكثير مـن المواطنين، تم تدشـينها في 
شـهر أبريـل الماضـي فـي حفـل ترأسـه السـيد مـوح رجدالـي رئيـس مجلـس 
إدارة شـركة تمـارة للتنميـة ورئيـس مجلـس جماعـة تمـارة، بحضـور العديـد 
مـن الشـخصيات مـن عالـم السياسـة واإلقتصـاد واإلعـام والمجتمـع المدنـي  

باإلضافـة إلـى الجامعـات الرياضيـة.  
" إنهـا ماعـب الجيـل الحالـي بمواصفـات دوليـة موافقـة لمواصفـات الفيفـا" 
هكـذا تحـدث السـيد موح رجدالي رئيس المجلس البلـدي في تصريح صحفي 
خـال حفـل االفتتـاح، وأضـاف أن هذا المشـروع هو أول باكورة للشـراكة بين 
صنـدوق اإليـداع والتدبيـر "السـي دي جـي" وجماعـة تمـارة، مشـيرا إلـى  أن 
هـذه المشـاريع هـي  بدايـة لسلسـلة مـن المشـاريع األخـرى التـي سـترى النور 

في المسـتقبل.

ريبورتاج

معايير دولية

التدشين

مـن جهتـه، أوضـح مديـر شـركة تنمية تمارة موالي هشـام بوكيلـي في تصريح 
صحفـي خـال افتتـاح هـذه الماعـب أن المشـروع يهـدف إلـى تقريـب البنيـات 
الرياضيـة مـن المواطنيـن، وأشـار إلـى أن هـذه الماعـب العشـرة، والتـي كلفـت 
حوالـي  12 مليـون درهـم، هـي أول مبـادرة بهـذه المواصفـات تفتـح فـي وجـه 
العمـوم بمدينـة تمـارة، الفتـا إلـى أنـه تـم إنشـاء هـذه الماعـب وفـق معاييـر 
الفيفـا سـواء األرضيـة المغطـاة بالعشـب االصطناعـي أو اإلنـارة المعتمـدة وهي 

للبيئة. صديقـة 
ولفـت بوكيلـي إلـى أن األشـغال فـي هـذه الماعـب اسـتمرت لمـدة ثاثـة أشـهر 
أربـع ماعـب,  إلـى  ثـاث  بيـن  مـا  حـي  فـي كل  أحيـاء  ثاثـة  علـى  وتوزعـت 
وبخصـوص ثمـن االسـتفادة منهـا، قـال بوكيلـي إنـه ثمـن رمـزي يـروم الحفاظ 
علـى التـوازن المالـي للمشـروع ويصـل الـى عشـرة دراهـم للحصـة لـكل العـب.

الوطنـي  المـدرب  ألقـى  التدشـين،  حفـل  خـال 
والمديـر التقنـي الحالـي لإلتحـاد األفريقـي أللعـاب 
موضوعهـا  كلمـة  داودة  عزيـز  السـيد  القـوى، 
الكلمـة  البشـرية"، كمـا تنـاول  "الرياضـة والتنميـة 
اإليـداع  صنـدوق  مديـر  الحجـوي،  حمـزة  السـيد 
الجماعـي  المجلـس  رئيـس  ثـم  للتنميـة  والتدبيـر 
العـام  المديـر  كلمـة  تلتهـا  رجدالـي،  مـوح  السـيد 
هشـام  مـوالي  السـيد  التنميـة  تمـارة  لشـركة 
إحـداث  مشـروع  تفاصيـل  فيهـا  تنـاول  البوكيلـي، 
ماعـب القـرب لكرة القـدم، ليختتم حفل التدشـين 

للماعـب. ميدانيـة  بزيـارة 
وحسـب باغ لشـركة تمـارة للتنمية فهـذه الماعب 
وعددها عشـرة، والواقعة بأحياء الوفاق، الفردوس 

وإنـارة  اصطناعـي  بعشـب  مجهـزة  مطـاع،  وأوالد 
المفروضـة  للمعاييـر  ومطابقـة  عاليـة  جـودة  ذات 

مـن طـرف اإلتحـاد الدولـي لكـرة القـدم )فيفـا(. 
هـذه الماعـب المشـيدة مـن طـرف شـركة تمـارة 
الجمعيـات   تصـرف   رهـن  موضوعـة  للتنميـة، 
المؤسسـات  التعليميـة،  المؤسسـات  الرياضيـة، 
العموميـة والخاصة، وكل قاطنـي تمارة و نواحيها، 
عبر نظام تسـعيرة مناسـبة ومرنة بأثمان تنافسية 
تبتـدأ مـن  150درهـم للحصـة الواحـدة للفريقيـن 
المتنافسـين. وسـتكون الماعـب مجهـزة بفضاءات 

ألعـاب لألطفـال، كشـك ومقصـف ومراحيـض.
وستسـاهم شـركة تمارة للتنمية عبر هذا المشروع 

المواطن و المهيكل للسـاكنة في تحسين:
ـ شـروط الحيـاة العامـة لسـاكنة تمارة، عبـر أوراش 
تجهيـزات  إلـى  باإلضافـة  واجتماعيـة  اقتصاديـة 

مـن  تمكـن  والتـي  للسـاكنة  بالنسـبة  مهيكلـة 
وجعـل  للمواطنيـن  الرفاهيـة  مسـتوى  تحسـين 

البلـد. أولويـات  قلـب  فـي  كرامتهـم 
انسـجام  فـي  الرياضـة،  مـن  المواطنيـن  تقريـب  ـ 
تـام مـع التوجهـات العليـا لصاحـب الجالـة من أجل 
إحـداث الظـروف األمثل للترفيه عن الشـباب، وذلك 
بالممارسـة  والرقـي  رياضيـة  فضـاءات  خلـق  عبـر 
الرياضية لمصاف األولويات االسـتراتيجية )الرسـالة 
سـنة  الرياضـة  حـول  الوطنيـة  للمناظـرة  الملكيـة 

.2008
ـ ممارسـة كـرة القـدم بالمغـرب، وفق طمـوح وزارة 
المغربيـة  الملكيـة  والجامعـة  والرياضـة  الشـبيبة 

لكـرة القـدم.
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حوار

السيد عبد العزيز لعايض
النائب األول لرئيس مجلس جماعة تمارة:

»تجاوزنا السنوات العجاف ومالية الجماعة
 استعادت عافيتها«

أكـد السـيد عبـد العزيـز العايـض نائـب رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينـة تمـارة، 
أن أهـم إنجـاز قامـت بـه الجماعـة يتمثل في اسـتعادة ماليـة الجماعة عافيتها 
النفقـات بتخفيـض غيـر الضـروري منهـا أو  المـوارد وترشـيد  الرفـع مـن  عبـر 
االسـتغناء عنـه، إلـى جانـب وضـع برنامـج عمـل للجماعـة ذي رؤيـة تنمويـة 
وتشـاركية وطموحـة وواضحـة، وكـذا فتـح منشـآت ظلـت لسـنوات مغلقـة، 
ونظافـة  عموميـة  وإنـارة  وتزفيـت  تبليـط  مـن  األساسـية  الحاجيـات  وتوفيـر 

وخدمـات جماعيـة.
وأوضـح العايـض فـي حـوار مـع مجلـة "جماعـة تمـارة" علـى أن 

أن  علـى  السـاكنة  مـع  تعاقـد  الحالـي  الجماعـي  المجلـس 
يظل مخلصا لمبادئه المتمثلة في عدم التنكر للساكنة 

وأن يبقـى أعضـاؤه رهـن إشـارتهم لإلنصـات لهـم 
وتبنـي مشـاكلهم إضافـة إلـى العمـل بإخـاص 

مـن أجـل تنميـة المجـال عبـر برامـج ومشـاريع.

كيـف تقيمـون تفاعـل السـاكنة مـع أدائكـم بعدمـا 
يقـارب سـنة ونصـف على تسـييركم جماعة تمارة؟
سـاكنة جماعـة تمـارة سـاكنة واعيـة وذكيـة أبانت 
علـى فطنـة ونباهـة في كثيـر من المحطـات، ولقد 
كلمتهـا  لقـول  مناسـبة   2015 اسـتحقاقات  كانـت 
فـي حـق الفاعليـن السياسـيين بحيـث عبـرت عـن 
والتنميـة،  العدالـة  حـزب  منتخبـي  ألداء  ارتياحهـا 
ولعـل أهـم تعاقـد بيننـا وبيـن السـاكنة أن نضـل 

مخلصيـن لمبادئنـا المتمثلـة فـي :
•أال نتنكر للسـاكنة ونبقى رهن إشـارتها لإلنصات 

إليها وتبني مشـاكلها.
•أن نعمـل بإخـاص وال نألـوا جهـدا لتنمية المجال 

عبر برامج ومشـاريع.
ولعـل السـاكنة اليـوم عند موقفها السـابق ما دمنا 

نحـن أيضـا مـا زلنا علـى صبغتنا لم نبـدل تبديا.
أما الحكم اليقيني المعتمد فهو حكم الصناديق.

الجماعـة خـال هـذه  بـه  قامـت  إنجـاز  ماهوأهـم 
بـه؟ تفتخـرون  وجعلكـم  الفتـرة 

أهـم إنجـاز قامـت بـه الجماعـة اليـوم يتمثـل فـي 
العمل على تجاوز مخلفات السـنوات السـت العجاف 
والمتمثلـة باسـتعادة ماليـة الجماعـة عافيتهـا عبـر 
الرفـع مـن المـوارد بحيـث حققنـا فـي سـنة واحـدة 
وقمنـا  بكاملهـا  السـابقة  الواليـة  فـي  تحقـق  مـا 
للتسـيير  هامـة  ديونـا  أدينـا  إذ  النفقـات  بترشـيد 
(وخفضنـا  بالمائـة   99 النفقـات  مسـتوى  )بلـغ 
نفقـات اعتبرناهـا غيـر ضروريـة ويمكـن االسـتغناء 
عنهـا. أمـا الشـق الثانـي فيتمثـل فـي التوفـر علـى 

برنامـج عمـل للجماعة ذي رؤية تنموية وتشـاركية 
وطموحـة وواضحـة، إلـى جانـب فتح منشـآت ظلت 
لسـنوات مغلقـة، وتوفيـر الحاجيـات األساسـية مـن 
تبليـط وتزفيـت وإنـارة عموميـة ونظافـة وخدمـات 

جماعيـة.
يحسـب لكـم فـي الواليـة السـابقة ترحيـل قاطنـي 
دوار صحـراوة الصفيحـي، واليـوم يتطلـع عـدد مـن 
الـى  المدينـة  فـي  المنتشـرة  الصفيـح  دور  سـكان 
ان يجـد لهـم المجلـس الجماعـي بتعـاون مـع باقي 
الشـركاء حـا إلعادة إسـكانهم في مسـاكن الئقة، 

هـل هنـاك خطـة فـي هـذا االتجـاه؟
مـن  السـؤال  هـذا  علـى  أجيـب  أن  قبـل  البـد 
فـي  يدخـل  ال  اإلسـكان  إعـادة  أن  علـى  التأكيـد 
إطـار االختصاصـات الذاتيـة للجماعـة، ولكننـا فـي 

نفـس الوقـت نعتبـر أنفسـنا معنييـن بهـذا الملـف 
أوال كوننـا ال نرضـى للسـاكنة بالبقـاء فـي تلكـم 
األوضـاع ونريـد لها سـكنا الئقـا يحفظ لهـا كرامتها 
وثانيـا  أبنائهـا،  لتربيـة  الائـق  البيـت  لهـا  ويوفـر 
كوننـا ممثلـي السـاكنة منتخبيـن نحمـل همومهـا 
ومشـاغلها للمسـؤولين والفاعليـن اآلخريـن، ومـن 
هنـا سـاهمنا فـي الواليـة 2009-2003 عبـر توفيـر 
المرافـق  الكلفـة وتوفيـر بعـض  العقـار وتقليـص 
األساسـية فـي مشـروع إعـادة إسـكان سـاكنة دوار 
صحـرارة ودوار جديـد وغيرهـا مـن الدواويـر بحيـث 

بلغـت مـا يناهـز 4000 أسـرة.
اليـوم مازلنـا علـى عهدنـا نتابع المقترحـات ونحضر 
اللقـاءات التـي ندعـى لها، ولعل في القريب ستسـر 
لصالـح  للعمـل  جهـدا  ندخـر  ال  وسـوف  السـاكنة 

سـاكنة دور الصفيـح لتنعـم بالسـكن الائـق.

جديـد  مقـر  لبنـاء  األولـى  الخطـوات  فـي  شـرعتم 
يكـن  لـم  الـذي  القديـم  المقـر  عـوض  للجماعـة 
يليـق بجماعـة ناشـئة مثل تمـارة، ما الـذي دفعكم 
للتفكيـر فـي بنـاء مقـر جماعـة جديـد وأيـن وصلت 
األشـغال فـي هـذا المشـروع وماهـي مامـح هـو 

لـه؟ المرصـودة  الميزانيـة 
جماعـة تمـارة لألسـف الشـديد ال تتوفـر علـى مقـر، 
القديمـة متآكلـة كمـا تفضلـت وقلـت ال  فالبنايـة 
يليـق بجماعـة مثـل تمـارة، مـن هنـا انتقلنـا مؤقتـا 
إلـى البنايـة الحاليـة فـي انتظـار بناء المقـر الجديد.  
إن المقـر الجديـد بالنسـبة لنـا ليـس فقـط مكاتـب 
وقاعـات  ونوابـه  وللرئيـس  واألقسـام  للمصالـح 

للمجتمـع المدنـي أدوار مهمـة فـي التنميـة المحلية 
وقـد أعطـاه الدسـتور أدوارا الفتـة، ما هـي رؤيتكم 
ألشـكال الشـراكة والتعـاون مـع المجتمـع المدنـي 
لدعـم  إجـراءات معينـة  المحلـي، وهـل وضعتكـم 
والمنظمـات  الجمعيـات  بهـا  تقـوم  التـي  األدوار 

المحليـة؟ المدنيـة  والهيئـات 
علـى  والمواطنـون  المدنـي  المجتمـع  جمعيـات 
العمـوم أعطاهـم دسـتور 2011 مكانـة هامـة، إذ 
أصبحنـا نتحـدث علـى الديمقراطية التشـاركية إلى 
هيئـة  تمثـل  التـي  التمثيليـة  الديمقراطيـة  جانـب 
المنتخبيـن، ولقـد جاء القانون 113.14 والمراسـيم 
التطبيقيـة باآلليات التشـاركية للحوار والتشـاور من 
ومقاربـة  الفـرص  وتكافـؤ  المسـاواة  هيئـة  قبيـل 
النـوع وتقديـم العرائـض لـدى مجلـس الجماعـة، 
إعـداد  عنـد  والمواطنيـن  الجمعيـات  إشـراك  وكـذا 
برنامـج عمـل الجماعة، وإشـراك الجمعيـات باللجنة 
المحليـة للتنميـة البشـرية، لقـد وجدنـا ضالتنـا فـي 
هاتـه القوانيـن والتدابير وفعلناها جميعها بإشـراك 
المنتخبيـن  وتأهيـل  الهيئـة  وإحـداث  الجمعيـات 
وبالمناسـبة  العرائـض  السـتقبال  والموظفيـن 

لاجتماعـات، بـل يتعـدى ذلك إلى فضـاء عام يجد 
واألفـراح  للمناسـبات  اآلمـن  المـاذ  المواطـن  فيـه 
معلمـة  منـه  نريـد  وغيرهـا،  الثقافيـة  واألنشـطة 
وفضـاء  الجماعـة  بـرواد  وتليـق  بالسـاكنة  تليـق 
يوفـر كافـة الوسـائل الحديثـة للتواصـل ولخدمـة 
المشـروع  بدأنـا  لقـد  الازمـة.  باألريحيـة  السـاكنة 
فـي الواليـة مـا قبـل السـابقة ولـم يـراوح مكانـه 
الدراسـة ولكننـا لـم  حتـى عدنـا للتسـيير فأتممنـا 
نسـتطع إتمـام الصفقـة الرتفـاع التقديـرات المالية 
للمشـروع، نحـن اليـوم نتـدارس الوضعيـة الماليـة 
للجماعـة فـي أفـق إيجـاد تركيبـة ماليـة شـمولية 
نعالـج مـن خالهـا كافـة اإلكراهـات وتمكننـا مـن 
إخـراج مشـاريع برنامج عمل الجماعـة وضمنها مقر 

جماعـة تمـارة.

يشـكل النقـل مشـكا عويصـا يعانـي منـه سـاكنة 
تمارة منذ سـنوات خاصة وأن معظمهم يشـتغلون 
هـذا  لحـل  واضحـة  رؤيـة  لديكـم  هـل  خارجهـا، 

المشـكل؟
إلـى  أيضـا  نحـن  يؤرقنـا  النقـل  مشـكل  بالفعـل 
أساسـية  ركيـزة  ولعلـه  المرتفقيـن  كافـة  جانـب 
فـي التنميـة، نحـن كجماعـة حاضـرون بقـوة فـي 
مؤسسـة التعـاون بين الجماعـات العاصمة المكلفة 
بملـف النقـل وهـي تعمـل علـى قـدم وسـاق مـن 
أجـل إخـراج أسـطول جديـد وتدبيـر جديـد للمرفـق 

سـيكون بحـول اهلل عنـد تطلعـات السـاكنة.  

ماهـي أهـم األوراش التـي تشـتغلون عليهـا مـن 
للمدينـة؟ الحضـري  التأهيـل  أجـل 

كمـا سـبق وقلـت نعمـل علـى تأهيل جماعـة تمارة 
مـن خـال برنامج عمـل الجماعة الـذي يعتمد على 

المحـاور االتية:
 1- قطـب تنمـوي مندمـج مرتكـز علـى الصناعـة 

والخدمـات؛
 2- مدينة جذابة موفرة للوظائف االساسية؛

 3- نحو مدينة بدون سكن غير الئق؛
 4- ولوج فعال للخدمات وإطار عيش أحسن؛ 

 5- حكامة محلية ناجعة.
والبرنامـج يتوفـر علـى مـا يزيـد علـى 120 مشـروع 
درهـم  مليـون   1600 علـى  تزيـد  ماليـة  وبكلفـة 
 630 يناهـز  مـا  تعبئـة  علـى  الجماعـة  سـتعمل 

درهـم. مليـون 

تدارسـنا فـي مكتـب المجلـس أول عريضـة مقدمة 
الكافيـة  العنايـة  سـنوليها  جمعيتيـن  طـرف  مـن 
نشـكرهما  وبالمناسـبة  بمآلهـا  المعنييـن  وسـنخبر 
علـى تقديـم العريضـة ألنـه بذلـك سـنكون فعلنـا 

التشـاركية. الديمقراطيـة  آليـات  كافـة 

حوار
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هيئة المساواة و تكافؤ الفرص
 ومقاربة النوع

التنظيمي  القانون  مقتضيات  نصت 
على  بالجماعات  المتعلق   113.14
الجماعية  المجالس  إحداث  ضرورة 
لهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات 
بدراسة  تختص  المدني  المجتمع 
المساواة  بمبادئ  المتعلقة  القضايا 

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ولهذا الغرض عقد المجلس الجماعي 
تشاوريا  لقاء   2016 يوليوز  في 
يمثلون  مشارك  مائة  قرابة  حضره 
مختلف األطياف السياسية وفعاليات 
بالمركب  وذلك  المدني  المجتمع 
وتم  لحبابي،  عزيز  محمد  الثقافي 
خال هذا اللقاء تحسيس المشاركين 
بأهمية الهيئة كآلية استشارية لدى 
الجماعة، وتقديم الجوانب القانونية 
وكذا  بها  المتعلقة  والتنظيمية 
أعضاء  اختيار  معايير  في  التدقيق 

الهيئة.
عقدت   ،2017 فبراير   25 وفي 
الفرص  تكافؤ  و  المساواة  هيئة 
بالمركب  لها  لقاء  النوع  ومقاربة 
الثقافي محمد عزيز لحبابي برئاسة 
رئيسة  درقاوي،  سماح  السيدة 
المجلس  رئيس  وبحضور  الهيئة، 
رجدالي.  موح  ،الدكتور  الجماعي 
اللقاء  هذا  أعمال  جدول  وتضمن 
عددا من القضايا من بينها: مشاريع 
الجماعي؛  للمجلس  ترفع  مذكرات 
النظام  على  والتوقيع  المصادقة  و 

الداخلي للهيئة.
في  الهيئة  هذه  إحداث  ويدخل 
محيطها  على  الجماعة  انفتاح  إطار 

الفاعلين في مجال  وإشراك مختلف 
التنمية المحلية في بلورة السياسات 

العمومية المحلية.
وتكافئ  المساواة  هيئة  وتتكون 

الفرص ومقاربة النوع من:
يختارهما  ونائبه  الهيئة  رئيس   -

المجلس من بين أعضاءه.
يختارهم  مستشارين  خمسة   -
التمثيلية  مراعاة  مع  المجلس 

السياسية للمجلس.
- عشرة ممثلين عن جمعيات األحياء 

يختارهم الرئيس.

المجتمع  عن  ممثلين  عشرة   –
المدني يختارهم الرئيس.

العمومية  الشخصيات  من  عشرة   –
يختارهم الرئيس.

تشكيل  في  االعتبار  بعين  ويؤخذ 
مقاربة  المعايير:  من  عدد  الهيئة 
النوع االجتماعي )المرأة: السعي نحو 
المناصفة، الشباب، ذوي االحتياجات 
داخل  والسمعة  المكانة  الخاصة(، 
المجتمع المحلي؛ التجربة في قضايا 
االرتباط  ثم  المدني؛  المجتمع 

بالجماعة.

وحسب المادة 79 من النظام الداخلي 
للمجلس الجماعي، فإن الهيئة تبدي 
رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه 
المتعلقة  والمشاريع  القضايا  في 
ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  بالمساواة 
بتجميع  وتقوم  االجتماعي،  النوع 
بهذه  صلة  لها  التي  المعطيات 
وإعداد  دراستها  أجل  من  الميادين 
النوع  مقاربة  إدماج  بشأن  توصيات 

االجتماعي في برامج الجماعة.

آليات تشاركية

ممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

ممثلي األشخاص الذاتيينممثلي جمعيات األحياءممثلي الجمعيات

دورة تكوينية 
في إعداد 
الدراسات 
والتقارير

من تأطير:
األستاذ منصف 

القباج

آليات تشاركية
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إلشــراك  جديــدة  آليــة  العرائــض... 
ــام ــأن الع ــر الش ــي تدبي ــن ف المواطني

بممارسة  المتعلقة  المقتضيات  تفعيل  إطار  في 
الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات 
المجتمع  دعم  برنامج  في  الشريكة  الترابية 
 Counterpart International نظمت  المدني، 
عمل  اجتماعات   ، متخصص  دراسات  ومركز 
بالمركب   ،2017 مارس   09 الخميس  يوم  خال 
تفعيل  حول طرق   ، لحبابي  عزيز  محمد  الثقافي 
و أجرأة عملية تقديم العرائض و تتبع البث فيها. 
وهمت هذه االجتماعات مكتب المجلس الجماعي 
ورؤساء اللجان الدائمة و نوابهم، ورؤساء المصالح 
من  فعاليات  عدة  كذا  و  الجماعية،  والمرافق 

المجتمع المدني.
 113.14 رقم  الجديد  التنظيمي  القانون  وحدد 
من خال ثاث مواد، آليات ممارسة حق مشاركة 
تدبير  في  الجمعيات  و  والمواطنات  المواطنين 
الشأن العام المحلي وهي إلى جانب عقد لقاءات 
هيئة  وإحداث   ،)119 والحوار)المادة  للتشاور 
استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 
في  نقطة  إلدراج  العرائض  تقديم  )المادة120(، 

جدول أعمال المجالس )المادة121(.
المادة  من  للجماعات  التنظيمي  القانون  وحدد 
العرائض من قبل  تقديم  125 شروط  إلى   121
الهدف  يكون  والجمعيات،  والمواطنين  المواطنات 
في  تدخل  نقطة  بإدراج  المجلس  مطالبة  منها 
كيفية  حدد  كما  أعماله،  جدول  صاحياته ضمن 

إيداعها لدى المجالس.
ويشترط في تقديم العريضة من طرف المواطنين 
والمواطنات أن يستوفي مقدمو العريضة الشروط 

التالي:
او  المعنية  الجماعة  ساكنة  من  يكونوا  أن   -

يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
االنتخابية  اللوائح  في  مسجلين  يكونوا  أن   -

العامة.
في  مشتركة  مباشرة  مصلحة  لهم  تكون  أن   -

تقديم العريضة.
- أن ال يقل عدد الموقعين عن 100 مواطنة أو 
مواطن بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها 
ومواطنة  مواطن  و200  نسمة،   35000 عن 
ان  يجب  أنه  غير  الجماعات،  من  لغيرها  بالنسبة 
ال يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن ومواطنة 

بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
طرف  من  المقدمة  بالعرائض  يتعلق  فيما  أما 

الجمعيات فيشترط فيها:
- أن تكون الجمعية قانونية ونشيطة لمدة تزيد 

عن ثاث سنوات.
تراب  داخل  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن   -

الجماعة.
- أن يكون نشاطها مرتبط بموضوع العريضة.

الجماعة  مجلس  رئيس  لدى  العريضة  تودع   -
المنصوص  للشروط  المثبتة  بالوثائق  مرفقة 
العريضة  وتحال  فورا.  يسلم  وصل  مقابل  عليها 
من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي 

يتحقق من استيفائهـا للشروط.

وفي حالة قبول العريضة تسجل في جدول أعمال 
إلى  وتحال  الموالية  العادية  الدورة  في  المجلس 
قبل  لدراستها  المختصة  الدائمة  اللجان  أو  اللجنة 
ويخبر  شأنها  في  للتداول  المجلس  على  عرضها 
القانوني  الممثل  أو  الوكيل  المجلس  رئيس 

للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.

آليات تشاركية

أما في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب 
تبليغ  المجلس  رئيس  على  يتعين  المجلس 
الـوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة 
بقرار الرفض معلا داخل أجل ثاثة أشهر ابتداء 

من تاريخ توصله بالعريضة.

ــع  ــات المجتم ــع فعالي ــاوري م ــاء تش لق
المدنــي لوضــع آليــة لدعــم الجمعيــات

في إطار الدعم المالي المقدم للجمعيات، نظمت 
2017، بالمركب  23 مارس  جماعة تمارة بتاريخ  
مع  تواصليا  لقاء  لحبابي،  عزيز  محمد  الثقافي 
المالي  الدعم  حول  المدني  المجتمع  جمعيات 
كل  أطره  الذي  اللقاء  وهو  للجمعيات.  المقدم 
لرئيس  الخامس  النائب  حازم،  سعد  السيد  من 
الرياضة  بقطاع  والمكلف  الجماعي  المجلس 
رئيس  كحلي،  كمال  والسيد  الثقافية؛  والشؤون 
لجنة التواصل و الشراكات والتعاون؛ والسيد محمد 
حداق، رئيس لجنة التنمية االجتماعية و الشؤون 
سماح  والسيدة  والرياضية؛  والفنية  الثقافية 
الفرص  وتكافؤ  المساواة  هيئة  رئيسة  درقاوي، 

ومقاربة النوع.
انطاق  الجماعة عن  أعلنت  السياق،  وفي نفس 
التنشيطية  المشاريع  دعم  طلب  ملفات  تلقي 
تعالج  أن  الجماعة  واشترطت   ،2017 برسم سنة 

المشاريع التنشيطية المجاالت التالية:
واللفكـري  الثقافـي  التنشـيط  والفكـر:  الثقافـة 
فكريـة  وملتقيـات  ونـدوات  محاضـرات  ويتضمـن 
وحـب  القـراءة  علـى  تشـجع  التـي  واألنشـطة 

لمعرفـة. ا

حمايـة المجـال البيئـي: التربيـة علـى قيـم حمايـة 
البيئـة وتنميـة حـس النشء في التعامـل اإليجابي 
مـع المجـال الغابـوي وترسـيخ قيم حمايـة األرض.

التضامـن  عاقـات  تقويـة  االجتماعـي:  العمـل 
الخيريـة  االنشـطة  المجتمـع عبـر  فـي  االجتماعـي 
التـي  التضامنيـة  والبرامـج  الطبيـة  والحمـات 

والفقيـرة. الهشـة  الفئـات  تسـتهدف 
التربوية  األنشطة  والفني:  التربوي  التنشيط 
والمهرجانات  والشباب  لألطفال  الموجهة  الكبرى 

واالنشطة الفنية.
وتنميـة  الرياضـة  تشـجيع  الرياضـي:  التنشـيط 
قـدرات الشـباب وادماجهـم اجتماعيـا عبـر الرياضـة 

واألحيـاء. القـرب  أنشـطة  وخصوصـا 
الغرض دفتر تحمات خاص بدعم  ووضعت لهذا 

الجمعيات ويهدف هذا الدفتر إلى:  
توفرها  الواجب  والشروط  المعايير  تحديد   -
جمـاعة  تقدمه  الذي  الدعــم  من  لاستفادة 
حسب  الجماعة  بتراب  النشيطة  للجمعيات  تمارة 

امكانياتها
في  الجيدة  والحكامة  الشراكة   قواعد   إرساء    -

تدبير الدعم 

- ارساء قواعد الدعم  بناء على مشاريع وبرامج 
تخدم أهداف وأولويات عمل الجماعة

ووضع دفتر التحمات شروطا لاستفادة هي:
- تواجد الجمعية بصفة قانونية لمدة ال تقل عن 

سنة عند تقديم طلب الدعم.
ذات  وأنشطتها  الجمعية  أهداف  تكون  ال  أن   -

أهداف ربحية. 
- أن التكون الجمعية ذات صبغة مهنية.

- أن تكون أنشطة الجمعية متطابقة مع األهداف 
المسطرة في قانونها األساسي.

- اشتغال الجمعية في المجال الترابي للجماعة.
طلب  عروض   إعان  لمقتضيات  االنضباط   -

الدعم.
التنمية  لجنة  تقوم  التحمات،  لدفتر  ووفقا 
بدراسة  والرياضية  الثقافية  والشؤون  اإلجتماعية 
المجلس  مكتب  طرف  من  عليها  المحالة  الملفات 
للبث األولي فيها وانتقاء المشاريع التي تستجيب 

للمعايير والشروط المدرجة في هذا الدفتر. 

آليات تشاركية
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السيد معي ميمون
المدير العام للمصالح الجماعية بتمارة:
»جماعة تمارة تتجه نحو رقمنة

وتحديث إدارتها«

أنـه  بتمـارة  الجماعيـة  للمصالـح  العـام  المديـر  معـي  ميمـون  السـيد  أبـرز 
تـم خلـق لجنـة برئاسـة رئيـس المجلـس الجماعـي تضـم منتخبيـن ورؤسـاء 
لتقريـب  التوصيـات  مـن  مجموعـة  وتتبـع  تفعيـل  منهـا  الهـدف  مصالـح، 
االدارة مـن المواطنيـن وذلـك تفعيـا للخطـاب الملكـي السـامي بتاريخ 14 

.2016 أكتوبـر 
وأوضـح السـيد المديـر العام أن إرسـاء وتطويـر اإلدارة اإللكترونية في 

جماعـة تمـارة، لـن يتأتـى بشـكل شـمولي وفعـال إال مـن خـال 
تأمين بنية شـبكية قوية وآمنة وكذا تحويل جميع الملفات 

ضـرورة  مـع  إلكترونيـة،  معلومـات  إلـى  الورقيـة  اإلداريـة 
تكويـن العنصـر البشـري وتدريبـه علـى اسـتخدام أحـدث 

لتطويـر  المسـتمر  الفنـي  الدعـم  وتوفيـر  التقنيـات 
المعتمـدة. المعلوماتيـة  النظـم 

هـل قمتم بـأي إجراءات جديدة من أجل تحسـين 
بنية اإلسـتقبال وجودة الخدمات؟

منـذ تولـي المجلـس الجماعـي الحالـي  مسـؤولية 
االنفتـاح  سياسـة  اعتمـاد  تـم  المحلـي،  الشـأن 
سـائدا  كان  لمـا  خافـا  التشـاركية  والمقاربـة 
رئيـس  فتـيء  مـا  حيـث  السـابقة  التجـارب  فـي 
جماعـة تمـارة علـى حـث جميـع رؤسـاء المصالـح 
لمطالـب  لاسـتجابة  المبـادرة  الـى  والموظفيـن 
مـع  وشـكاياتهم  ملفاتهـم  ودراسـة  المرتفقيـن 

المسـؤولية. بـروح  التحلـي 
محمـد  الملـك  الجالـة  صاحـب  لخطـاب  وتفعيـا 
السـادس نصـره اهلل الـذي القاه في افتتـاح الدورة 
االولـى مـن السـنة التشـريعية االولـى مـن الواليـة 
 ،  2016 أكتوبـر   14 لتاريـخ  الموافقـة  العاشـرة 
"االنكبـاب  والـذي أكـدت مضامينـه علـى ضـرورة 
علـى القضايـا واالنشـغاالت الحقيقيـة للمواطنيـن 
وتحسـين  اإلداريـة  المرافـق  بعمـل  قدمـا  والدفـع 
الخدمـات التـي تقدمهـا"، تـم خلـق لجنـة برئاسـة 
رئيـس المجلـس الجماعي تضم منتخبين ورؤسـاء 
مصالـح، الهـدف منهـا تفعيـل وتتبـع مجموعـة من 
التوصيـات لتقريـب االدارة من المواطنين كتسـريع 
ميسـرة  بكيفيـة  اإلداريـة  الوثائـق  تسـليم  وتيـرة 
وكـذا وضـع  تعقيـدات مسـطرية  أي  عـن  وبعيـدا 
المرتفقيـن  لمسـاعدة  اإلداريـة  للمسـاطر  دليـل 
ومكتـب  اإلرشـادات  خدمـة  توفيـر  علـى  والعمـل 

الشـكايات. السـتقبال 

إضافـة إلـى ذلـك، فـإن جماعـة تمـارة عمـدت إلـى 
إحـداث مكتـب بالمديريـة العامـة للمصالـح الهـدف 
منـه اسـتقبال الجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج 
الراغبـة فـي قضـاء مصالحهـا اإلداريـة مـع الحرص 
بيـن  التنسـيق  وضمـان  المسـاطر  تبسـيط  علـى 

مختلـف المصالـح اإلداريـة تذليـا للصعوبـات التـي 
بـأرض  إقامتهـم  محدوديـة  بسـبب  تعترضهـم 

الوطـن زمنيـا.

هـل لديكم رؤية معينة بخصـوص تطوير اإلدارة 
اإللكترونيـة بجماعة تمارة؟

رقمنـة  نحـو  حثيثـة  بخطـى  تمـارة  جماعـة  تتجـه 
وتحديـث إدارتهـا وقـد قامـت فـي إطـار االسـتفادة 
مـن  مجموعـة  بإيفـاد  الرائـدة  التجـارب  مـن 
علـى  لاطـاع  تطـوان  جماعـة  إلـى  المنتخبيـن 
تجربتهـا فـي مجـال رقمنـة اإلدارة، كمـا انخرطـت 
الجماعـة فـي تقديـم واسـتقبال طلبـات العـروض 
المسـتجدات فـي  إلكترونيـة تماشـيا مـع  بطريقـة 
ميـدان الصفقـات العمومية. حيث تمـت مؤخرا أول 
عمليـة فتـح أظرفـة طلبـات العـروض عـن طريـق 

اإللكترونيـة. المزايـدة 
ورغبـة مـن المجلـس الجماعـي لتمـارة فـي إرسـاء 
إدارة إلكترونيـة فـي أقـرب اآلجـال. تـم اسـتدعاء 
قامـت  والتـي  المختصـة  الشـركات  مـن  مجموعـة 
بتقديـم عـروض لرقمنـة العمـل اإلداري بمعظـم 

اإلداريـة. المصالـح 
وبخصـوص رأيي في سـبل إرسـاء وتطوير اإلدارة 
اإللكترونيـة فـي جماعـة تمـارة، فلـن يتأتـى ذلـك 
بشـكل شـمولي وفعـال إال مـن خـال تأميـن بنيـة 
شـبكية قويـة وآمنـة وكـذا تحويـل جميـع الملفـات 
مـع  إلكترونيـة،  معلومـات  إلـى  الورقيـة  اإلداريـة 
علـى  وتدريبـه  البشـري  العنصـر  تكويـن  ضـرورة 
الفنـي  الدعـم  التقنيـات وتوفيـر  أحـدث  اسـتخدام 
المسـتمر لتطويـر النظـم المعلوماتيـة المعتمـدة.

للمـوارد  بالنسـبة  ملحـة  التكويـن  إلـى  الحاجـة 
تمتلكـون  هـل  الجماعـة،  إدارة  فـي  البشـرية 

حوارحوار

أبـرز  هـي  ومـا  الموظفيـن،  لتكويـن  برنامجـا 
؟ محـه مال

ممـا ال شـك فيـه أن العنصـر البشـري هـو الدعامة 
االولـى واألساسـية فـي التنمية، لذلـك فإنه يتعين 
االهتمـام بالمـوارد البشـرية وتطويرهـا والرفع من 
للتكويـن  آليـات عمليـة  أدائهـا عـن طريـق وضـع 
وكفـاءات  قـدرات  تطويـر  األول  هدفهـا  يكـون 
الموظـف فـي ظـل ظهـور حاجيـات جديـدة لـإلدارة 

لخصوصياتهـا. واسـتجابة 

تمـارة  اندمجـت جماعـة  الصـدد، فقـد  وفـي هـذا 
تمـارة  الصخيـرات  عمالـة  تقـوده  مشـروع  فـي 
للتكويـن يمتـد علـى ثـاث  هدفـه وضـع برنامـج 
سـنوات، مـن أهم سـماته أنه يرتكـز على األهداف 
االسـتراتيجية المسـطرة مـن طـرف رئيـس مجلس 
علـى  وكـذا  التكويـن  مجـال  فـي  تمـارة  جماعـة 
الحاجيـات الحقيقية لإلدارة مسـتقاة من اسـتمارات 
موزعـة لهـذا الغـرض على جميع فئـات الموظفين.

كمـا اسـتفادت جماعـة تمـارة مـن اتفاقيـة شـراكة 
السويسـرية  والمؤسسـة  الداخليـة  وزارة  بيـن 
STMicroelectronics   قامـت بموجبهـا بتنظيـم 
40 دورة تكوينيـة  فـي  ومواكبـة مـا يقـرب مـن 
ثـم  تمـارة،  جماعـة  موظفـي  لفائـدة  اإلعاميـات 
لفائـدة جمعيـات المجتمع المدني والتي ستسـتفيد 

مجـددا مـن دورات أخـرى.

هل لديكم آلية الستقبال شكايات المواطنين؟
وسـعيا  والمرتفقيـن،  اإلدارة  بيـن  للثقـة  تعزيـزا 
بالوقـوف  المواطنيـن  تطلعـات  مـع  للتجـاوب 
الشـكايات  فـإن  وانتظاراتهـم،  مشـاكلهم  علـى  
يبـث  الجماعـة  مصالـح  علـى  الـواردة  والتظلمـات 
يحـال  مـن  فمنهـا  مسـتويات  لثـاث  وفقـا  فيهـا 
علـى الرئيـس حيـث يقـوم باسـتقبال المواطنيـن 
أو هيئـات المجتمـع المدنـي والحسـم مباشـرة فـي 

الشـكاية. موضـوع  القضيـة 
أيضـا  للمصالـح  العامـة  المديريـة  تقـوم  كمـا 
المحالـة  الشـكايات  جميـع  فـي  والبـث  باسـتقبال 
عليهـا طبقـا للقوانيـن واألنظمة الجـاري بها العمل 
مباشـرة مـن طـرف المديـر العـام للمصالـح أو عـن 
بمقـر  الغـرض  لهـذا  الموضـوع  المكتـب  طريـق 
المصالـح  علـى  بإحالتهـا  يقـوم  حيـث  المديريـة، 
المعنيـة قصـد دراسـتها ومعالجتها بـكل ما يتطلبه 
القيـام  مـع  مسـؤولية،  وروح  شـفافية  مـن  األمـر 

شـأنها. فـي  المتخـذة  واإلجـراءات  المـآل  بتتبـع 

ما هي الصعوبات التي تواجه التدبير الجماعي؟
تواجـه الجماعـة عـدة مشـاكل وصعوبـات لتدبيـر 
مشـكل  بإيجـاز:  منهـا  نذكـر  اليوميـة  شـؤونها 
الديـون المترتبـة فـي ذمـة الجماعـة منـذ الواليـة 
السـابقة للمجلـس التـي لـم تلـق طريـق الحـل إال 
فـي الواليـة الحاليـة للمجلـس، حيـث وضـع برنامج 
القانونيـة  الطـرق  بـكل  الديـون  بـأداء  خـاص 
بـكل جديـة  الحالـي  المجلـس  ويسـعى  الممكنـة، 
لتحريـر الجماعـة مـن قيود هذه الديـون التي يرجع 
األراضـي  ملكيـة  نـزع  إلـى   منهـا  االكبـر  القسـط 
القضائيـة  األحـكام  تنفيـذ  ثـم  الجماعـة،  لفائـدة 
إلـى  باإلضافـة  الجماعـة،  ضـد  الصـادرة  النهائيـة 
أداء مسـتحقات المـاء والكهربـاء وصنـدوق التجهيز 
الواليـة  مـن  الجماعـة  علـى  المترتبـة  الجماعـي 

النظافـة. شـركة  مسـتحقات  وأداء  السـابقة 

بالنسبة للموظفين في الجماعة، ما هي المشاكل 
التي تواجههم في عملهم؟

أبرزها  الجماعيين عدة مشاكل  الموظفين  تواجه 
مشكل التعويضات الخاصة بالمدير العام ورؤساء 
الخاص  المرسوم  غياب  في  والمصالح  األقسام 
بالتعويض عن المهام بالجماعات المحلية عكس 

يؤثر  الذي  الشيء  الجهات  في  األمر  عليه  هو  ما 
سلبا على مردودية الموظف الجماعي.

إلى  يرقى  ال  للجماعة  الحالي  المقر  أن  كما 
المستوى المطلوب وال يساعد الموظف على أداء 
عمله على أكمل وجه وال يلبي تطلعات الساكنة، 
علما أن المجلس الحالي قام بإعداد تصميم لبناء 
مقر جديد خاص بالجماعة في المستقبل القريب.

بمقر  المصالح  تركيز  عدم  أيضا  المشاكل  ومن 
واحد، األمر الذي يؤثر شيئا ما على طلبات الساكنة 
في  للجماعة  التابعة  بالمصالح  أغراضها  لقضاء 
وقت واحد ) مكتب حفظ الصحة ـ مصلحة االنارةـ 

المستودع الجماعي...( 
التنظيمي  القانون  تعديل  أخرى، يطرح  من جهة 
الموظف،  بتكوين  مرتبطة  إشكالية  للجماعات 
المستمر  التكوين  إلى  بشدة  يحتاج  األخير  هذا 
ودراية  علم  بالجماعة على  الموظف  يجعل  الذي 
بالتسيير الجماعي الجديد، وأشير إلى أن المجلس 
الجماعي قام بعدة مبادرات في هذا الباب ذكرناها 

آنفا، ونطمح إلى المزيد من دورات التكوين.
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اجتماعات ودوراتاجتماعات ودورات

دورات المجلس واجتماعات
 المكتب المسير

عقـد المجلـس الجماعـي لتمـارة عـدة اجتماعـات تـم علـى اثرهـا الموافقـة علـى عـدة مشـاريع تهـم سـاكنة تمـارة 
والتـي سـيتم إنجازهـا  داخـل النفـوذ الترابـي للجماعة، ومنذ بداية السـنة الجارية 2017، نظـم المجلس ثالث دورات 
عاديـة )فبرايـر، مـاي ، أكتوبـر( ودورتيـن اسـتثنائيتين، وبلـغ عـدد النقـط المدرجـة بجـدول أعمـال دورات المجلس 48 

نقطـة تمـت الموافقة عليهـا جميعا.
وبلـغ عـدد اجتماعـات المكتـب المسـير للمجلـس خـالل هـذه الفتـرة 26 اجتماعا، تمت فيهـا إحالة هـذه النقط على 
اللجـان الدائمـة المختصـة التـي تدارسـتها بدورهـا فـي اجتماعاتهـا الموسـعة التـي بلغـت 13 اجتماعـا. حيـث تـم 

تدارسـها  بشـكل دقيـق وإحالـة تقاريرهـا علـى المكتب..
"التفاصيل في الصفحات الموالية"

مقررات الدورة العادية للمجلس الجماعي لتمارة 
لشهر فبراير 2017

النقطـة األولـى: دفتـر التحمـات الخـاص ببيـع المنقـوالت المودعـة بالمحجـز 
الجماعـي والتـي لـم تسـحب فـي اآلجـال القانونيـة.

بموافقـة 29 مصوتـا وامتنـاع عضويـن اثنيـن عـن التصويـت، وبـدون ظـاي 
الخـاص  التحمـات  دفتـر  علـى  لتمـارة  الجماعـي  المجلـس  وافـق   ، رفـض 
ببيـع المنقـوالت الموجعـةة بالمحجـز الجماعـي والتـي لـم تسـحب فـي اآلجـال 

القانونيـة.

وضـع  أجـل  مـن  الغابـوي  للملـك  المؤقـت  االحتـال  طلـب  الثانيـة:  النقطـة 
النحـل لتربيـة  صناديـق 

باجمـاع ثاثيـن مصوتـا وبـدون أي رفـض أو امتنـاع عـن التصويـت، رفـض 
وضـع  أجـل  مـن  الغابـوي  للملـك  مؤقـت  احتـال  طلـب  الجماعـي  المجلـس 
صناديـق لتربيـة النحـل الـذي تقدمـت بـه للمجلـس المندوبية السـامية للمياه 
والغابـات ومحاربـة التصحـر بسـبب عـدم تقديم كل المعلومـات الضرورية من 

طـرف المندوبيـة للمجلـس.

النقطـة الثالثـة: التراجـع عـن مقـرر المجلـس الجماعـي المتخـذ خـال الـدورة 
العاديـة لشـهر أبريـل 2005 والقاضـي بنـزع ملكيـة قطعـة أرضيـة فـي ملـك 
الخـواص مسـاحتها 1672 م2 تسـتخرج مـن الرسـم العقـاري عـدد 8693/38 
والصـادر بشـأنها مرسـوم لنـزع الملكيـة بالجريدة الرسـمية عـدد 5631 بتاريخ 

19 مـاي 2008.
مقـرر  عـن  التراجـع  علـى  الجماعـي  المجلـس  وافـق  مصوتـا،   38 بإجمـاع 
المجلـس الجماعـي المذكـور سـابقا القاضـي بنـزع ملكيـة قطعـة أرضيـة فـي 

الخـواص. ملـك 

النقطة الرابعة: تعديل القرار الجبائي المستمر للجماعة
أي  وبـدون  التصويـت،  عـن  أعضـاء  ثاثـة  وامتنـاع  مصوتـا،   32 بموافقـة 
رفـض، وافـق المجلـي الجماعـي لتمـارة علـى تعديـل القـرار الجبائـي الميتمـر 

تمـارة. لجماعـة 

النقطة الخامسة: تعديل النظام الداخلي لسوق الخضر للفواكه والجملة
بإجمـاع 36 مصوتـا، وافـق المجلـس الجماعـي لتمـارة علـى تعديـل النظـام 

األساسـي الداخلـي لسـوق الجملـة.

النقطـة السادسـة: دفتـر التحمـات والشـروط المتعلقـة باسـتغال محطـات 
وقـوف السـيارات والعربـات والدراجـات بمدينـة تمـارة

بإجمـاع 33 مصوتـا، وافـق المجلـس علـى دفتـر التحمـات والشـروط المتعلق 
باسـتغال محطـات وقـوف السـيارات والعربـات والدراجـات بمدينـة تمارة.

النقطـة السـابعة: مشـروع اتفاقيـة شـراكة تتعلـق بتطويـر نظـام معلوماتـي 
مندمـج خـاص بجماعة تمارة بين شـركة BERGER  ـ LEVRAULT وجماعة 

تمارة.
بإجماع 31 مصوتا، رفض المجلس الجماعي مشروع االتفاقية.
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اجتماعات ودوراتاجتماعات ودورات

الدورة العادية للمجلس الجماعي 
لتمارة لشهر ماي 2017

عقـد المجلـس الجماعـي لتمـارة يـوم الخميـس  مـاي 2017 دورتـه العاديـة 
لشـهر مـاي فـي جلسـة فريـدة بالمركـب الثقافـي محمـد عزيـز لحبابـي ، وقـدر 
تـرأس هـذه الجلسـة السـيد مـوح الردالـي رئيـس المجلـس الجماعـي بحضـور 

ممثـل السـلطة المحليـة.
فـي البدايـة تمـت تـاوة الفاتحـة علـى روح المهنـدس سـعيد بوتكيـوط الـذي 
برحمتـه.  اهلل  تغمـده   2017 أبريـل   21 الجمعـة  يـوم  مسـاء  المنيـة  وافتـه 
المتعلـق  13ـ114  رقـم  التنظيمـي  القانـون  مـن   106 المـادة  وبمقتضـى 
بالجماعـات عـرض رئيـس المجلـس الجماعـي تقريـرا اخباريـا حـول االعمـال 
التـي قـام بهـا فـي مـا بيـن الدورتيـن فـي اطـار الصاحيـات المخولـة لـه ثـم 

انتقـل المجلـس الـى النقـط المتضمنـة فـي جـدول اعمـال الـدورة.

النقطة األولى: حصر النتيجة العامة لتنفيذ الميزانية 
تـدارس المجلـس الجماعـي النتيجـة العامـة لتنفيـذ ميزانيـة الجماعـة لسـنة 
مـا  اي  درهـم،  مليـون   30 زهـاء  بلـغ  هـام  بتطـور  اتسـمت  والتـي   2016
يعـادل تطـور الميزانيـة خـال السـت سـنوات مـن الواليـة السـابقة . وبصـرف 
186.914.390,78 درهـم أي 99 بالمائـة من النفقات المقبولة برسـم السـنة 

درهـم.  186.934.706,78 والبالغـة   2016 الماليـة 
وتم تحقيق فائض اجمالي قدره 19124322,80 درهم منه 8.141.752,80 
درهـم كفائـض قابـل للبرمجـة والباقـي لتسـديد أصـل دين صنـدوق التجهيز 

الجماعي.

النقطة الثانية: برمجة الفائض القابل للبرمجة برسم السنة المالية
2016ـ2017 فائضـا  الماليـة  السـنة  لتمـارة خـال  الجماعـي  المجلـس  حقـق 
قابـا للبرمجـة يقـدر بــ 8.267.539,80 درهـم ، ووفـاء بالتزاماتـه المبرمـة 
فـي إطـار محاضـر صلـح مـع بعـض الماكيـن الذيـن نزعـت الجماعـة ملكيـة 
أراضيهـم مـن أجـل المنفعـة العامـة والـذي صـدرت لصالحهـم أحـكام نهائيـة 
الفائـض  برمجـة  علـى  المجلـس  صـادق  فقـد  والحجـز،  بالتنفيـذ  واعـذارات 
المرتبطـة  والحقـوق  والرسـوم  درهـم   8.000.000,00 األراضـي  كالتالـي: 

درهـم.  267.539.80 العقـارات  بشـراء 

النقطة الثالثة: مشروع تغيير بعض االعتمادات برسم السنة المالية 2017
صـادق المجلـس علـى تغييـر بعـض االعتمـادات لتغطيـة النفقـات المتعلقـة 
منـه  NOVA TRAVEAUX، حرصـا  الجماعـة وشـركة  بيـن  مبرمـة  بصفقـة 
علـى الوفـاء بالتزاماتـه التعاقدية مـع المقاوالت الوطنية، وتكريسـا لمصداقية 

المجلـس، واحترامـا لمبـدأ الحكامـة الجيـدة فـي التدبيـر.

النقطة الرابعة: جعم الجمعيات برسم السنة المالية 2017
طبقـا للمـادة 92 مـن القانـون التنظيمـي 13ـ114 لمتعلـق بالجماعات، صادق 
المجلـس الجماعـي علـى توزيـع المسـاعدات والدعـم لفائـدة الجمعيـات فـي 
احتـرام تـام لدفتـر التحمـات المتعلـق بمسـطرة وشـروط منـح الدعـم لفائـدة 
الجمعيـات: الملـف القانونـي، التقريـر المالـي واألدبـي، وثائـق صـرف المنحـة 
السـابقة، دراسـة المشـروع المقـدم لمعرفـة مـدى مطابقـة لدفتـر التحمـات 
المشـاريع  فـي  اللجنـة  أعضـاء  تـداول  الدعـم،  بمنحـة  المتعلـق  واالعـان 

المرشـحة للدعـم.

النقطة الخامسة: برنامج عمل الجماعة.
صـوت المجلـس علـى برنامـج عمـل الجماعة للمـرة الثانية أخذا بعيـن االعتبار 
ماحظـات سـلطة المراقبـة االداريـة وقـد سـبق للمجلـس أن تـدارس وصـوت 
المواطنيـن  بيـن  المبذولـة  الجهـود  لكافـة  تتويجـا  سـابقة  دورة  فـي  عليـه 
العمـل  مـن  سـنة  لمـدة  االداريـة  والمصالـح  المدنـي  المجتمـع  وجمعيـات 

الجـاد. التشـاركي 
سـتنجزها  التـي  التنمويـة  المشـاريع  مجمـوع  علـى  البرنامـج  هـذا  ويشـتمل 
المؤسسـات  سـتنجزها  أو  شـراكات،  عـن طريـق  أو  ذاتـي  بتمويـل  الجماعـة 

.2022 و   2017 بيـن سـنتي  مـا  الفتـرة  فـي  والخاصـة  العموميـة 

النقطة السادسة: المنظام الخاص بالتنظيم االداري للجماعة
المجلـس  االدارة وسـعيا مـن  الداعـي الصـاح  الملكـي  الخطـاب  مـع  تفاعـا 
اإلداريـة  الخدمـات  وتحسـين  للمواطنيـن،  المقدمـة  القـرب  خدمـات  لتجويـد 
المسـتجدات  مـع  للجماعـة  التنظيمـي  الواقـع  وماءمـة  المرتفقيـن  لعمـوم 
جميـع  يشـمل  جديـد  تنظيمـي  هيـكل  علـى  المجلـس  صـادق  القانونيـة، 

اإلداريـة. الوحـدات  بيـن  التـوان  ويحقـق  الجماعـة  اختصاصـات 

النقطة السابعة: تعديل القرار الجبائي المستمر للجماعة.
وافـق المجلـس علـى تعديـل القـرار الجبائـي المسـتمر للجماعـة الرامـي الـى 

تمكيـن الجماعـة مـن مداخيـل مهمـة.

النقطة الثامنة: تعديل النظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه
وافـق المجلـس علـى تعديـل النظـام الداخلي لسـوق الجملة للخضـر والفواكه 

لتمكيـن الجماعـة مـن ماءمـة النظـام الداخلي الحالي بواقع السـوق.

النقطـة التاسـعة: اتخـاذ مقـرر جماعـي لوضع عامات التشـوير بأزقة وشـوارع 
بعـض األحيـاء بالجماعة

فـي إطـار الجهـود الراميـة لتوخـي االنسـيابية فـي السـير والجـوالن والتقليـل 
مـن حـوادث السـير وبعـد الدراسـة صـوت المجلس علـى مقرره الخـاص بوضع 
عامـات التشـوير بشـوارع وأزقـة بعـض األحيـاء بالمدينـة اسـتجابة القتراحات 
السـادة أعضـاء المجلـس ولشـكايات المواطنيـن وماحظـات مصالـح األمـن 

الوطنـي المختصـة فـي مجـال تنظيـم السـير والجـوالن.

مركـز  تدبيـر  لمجلـس  الجماعـي  المجلـس  ممثـل  تعييـن  العاشـرة:  النقطـة 
إدمـاج". هانـدي  "فضـاء  االجتماعيـة  الرعايـة 

انتخـب المجلـس الجماعـي السـيد محمـد المنصـوري ممثا للمجلـس الجماعي 
بمجلـس تدبيـر مركـز الرعايـة االجتماعيـة "فضاء هانـدي ادماج".

النقطـة الحاديـة عشـر: تعيين ممثـل المجلـس الجماعي بمجلـس تدبير مركز 
الرعايـة االجتماعيـة "دار الفتاة بتمارة"

انتخـب المجلـس الجماعـي السـيد حسـن شيشـاوي ممثـا للمجلـس الجماعـي 
بمجلـس تدبيـر مركـز الرعايـة االجتماعيـة "دار الفتـاة بتمـارة".

الدورة العادية للمجلس الجماعي 
لشهر أكتوبر 2017

وافـق المجلـس الجماعـي لتمـارة خـال دورتـه العاديـة فـي جلسـتها األولـى 
عزيـز  محمـد  الثقافـي  بالمركـب  اكتوبـر2017   06 الجمعـة  يـوم  المنعقـدة 
لحبابـي، وبحضـور ممثـل السـلطة المحليـة، علـى مجموعـة مـن  اتفاقيـات 
الشـراكة تخـص مجـاالت اجتماعيـة ورياضيـة وبنيـات تحتيـة بمبلـغ اجمالـي 

درهـم.  19.500.000,00 يقـدر 
بخصـوص الشـراكة بيـن جماعـة تمـارة و المبـادرة الوطنيـة للتنمية البشـرية، 
وافـق المجلـس الجماعـي علـى مشـروع اتفاقيـة تتعلـق ببنـاء و تجهيـز مركـز 
االسـتقبال الوقايـة والعـاج مـن اإلدمـان، وأخـرى مـن أجـل بنـاء وتجهيزمركز 
لفائـدة مرضـى القصور الكلوي، وبحـي النصر صادق المجلس على اتفاقيتين 
تتعلـق األولـى ببنـاء وتجهيـز مركـز التكويـن وتأهيـل قـدرات الشـباب، والثانية  

مـن أجـل إنجـاز ماعـب رياضيـة للقرب. 
وفيمـا يتعلـق بالبنيـة التحتيـة، وافـق المجلـس علـى  تعديـل اتفاقيـة شـراكة 
تمـارة  مدينتـي  بيـن  الرابطـة   403 رقـم  الجهويـة  الطريـق  بتثنيـة  متعلقـة 

"العاصمـة". الجماعـات  بيـن  التعـاون  وتامسـنا، بمسـاهمة مؤسسـة 
وفـي المجـال الرياضـي، وافـق المجلـس علـى مشـروع اتفاقيـة شـراكة بيـن 
جماعـة تمـارة والجامعـة الملكيـة المغربية لكـرة القدم تتعلـق بإصاح وتجهيز 

الملعـب الجماعـي لكـرة القـدم بعشـب تتوفـر فيـه المواصفـات الدوليـة.
الدخـول  فيهـا  مـر  التـي  األجـواء  علـى  الوقـوف  الجلسـة  هـذه  عرفـت  كمـا 
المديريـة  عـن  ممثـل  قدمـه  عـرض  خـال  مـن   2017-2018 المدرسـي 
العـرض  هـذا  وتلـى  المهنـي.  والتكويـن  الوطنيـة  التربيـة  لـوزارة  االقليميـة 
المجلـس  أعضـاء  والسـادة  السـيدات  طـرف  مـن  المداخـات  مـن  مجموعـة 
الجماعـي تمحـورت فـي مجملها حول المشـاكل المرتبطـة باالكتظاظ  ببعض 
المؤسسـات التعليميـة، الهدر المدرسـي، الخصاص في األطـر التربوية، تدهور 
البنيـة التحتيـة لبعـض المؤسسـات، مشـكل األمـن، كمـا تـم التطـرق لمشـكل 
العنـف داخـل وبمحيـط المـدارس، وكـذا ضرورة تفعيـل مجالـس التدبير داخل 
المؤسسـات التعليميـة واحتـرام العدالـة المجاليـة فـي توزيـع المؤسسـات عبـر 

تـراب الجماعـة ،وكـذا تعزيـز التواصـل مـع المنتخبيـن. 
كمـا تـداول ووافـق المجلـس علـى نقـط أخـرى متعلقـة بالمنظـام الخـاص 
بالتنظيـم اإلداري للجماعـة والمقررالجماعـي بوضـع عامات التشـوير بشـوارع 

وأزقـة بعـض األحيـاء بالجماعـة، وعلـى وضـع قطعـة أرضية مسـاحتها 8654 
متـر مربـع رهـن إشـارة مؤسسـة محمـد الخامـس للتضامن، لبنـاء مركب طبي 
الملـك  الجالـة  والـذي أشـرف علـى وضـع حجـره األساسـي صاحـب  للقـرب، 

محمـد السـادس نصـره اهلل و أيـده يـوم 24 مـارس 2017.
وعقـد  المجلـس  الجماعـي  لتمـارة الجلسـتين الثانيـة والثالثـة مـن دورتـه 
العاديـة لشـهر  أكتوبـر 2017، بالمركـب  الثقافـي  محمـد عزيـز لحبابـي، يـوم  
الخميـس  12 أكتوبـر2017 ابتـداء مـن السـاعة الثالثـة بعـد الـزوال والثامنـة 
مسـاء، تباعا. وذلك برئاسـة النائب الثاني لرئيس المجلس، السـيد عبدالعالي 

الهواري.
فخال  الجلسـة  الثانية  اسـتمع  المجلس  إلى  تقريرين.  األول  حول  شـركة 
التنميـة  المحليـة  "تمـارة للتنميـة"  و الثانـي  حـول  مؤسسـة التعـاون بيـن 
الجماعـات "العاصمـة". وفـي إطـار تدعيـم الديموقراطيـة التشـاركية، ناقـش 
شـروط  حـول  جمعيتيـن  طـرف  مـن  المقدمـة  العريضـة  المجلـس مضمـون 

االسـتفادة مـن ماعـب القـرب الجماعيـة.
وفيمـا يخـص تدبيـر الممتلـكات الجماعيـة الخاصـة، وافـق المجلـس على دفتر 
التحمـات والشـروط الخاصـة ببيـع األمـاك الجماعيـة الخاصة، وكـذا على بيع 
بعـض األمـاك الجماعيـة بحـي المغـرب العربـي. كمـا تمـت الموافقـة علـى 
تعديـل دفتـر التحمـات الخـاص بكـراء األمـاك الجماعيـة الخاصـة، وتعديـل 
دفتـر التحمـات الخـاص والشـروط المتعلقـة "باألكشـاك العموميـة" بمدينـة 
تمـارة. باإلضافـة إلـى موافقـة المجلـس علـى كـراء قطعـة أرضية فـي ملكية 
الجماعـة، مسـاحتها 3409 متـر مربع،لشـركة ميكومـار، طبقا للسـومة الكرائية 
التـي حددتهـا اللجنـة اإلداريـة للتقويـم، وبنـاء علـى عقـدة التدبيـر المفـوض، 

وطيلـة مـدة العقد. 
علـى  المجلـس  وافـق  فقـد  للجماعـة،  الماليـة  الشـؤون  لتدبيـر  وبالنسـبة 
مشـروع ميزانيـة الجماعـة برسـم السـنة الماليـة 2018، والتـي تقـدر مداخيلها 
ب 216.105.110.00 درهـم، اي بزيـادة 4.41%  مقارنـة مـع السـنة الماليـة 
2017.  كما وافق المجلس على مشـروع تحويل بعض االعتمادات بالحسـاب 

الخصوصـي إلعـادة إسـكان دور الصفيـح برسـم السـنة الماليـة 2017. 
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النظافة في جماعة تمارة... 
مجهودات وإكراهات

شـركة  قامـت  النظافـة،  قطـاع  تدبيـر  إطـار  فـي 
بمدينـة  القطـاع  تدبيـر  لهـا  المفـوض  ميكومـار 
تمـارة خـال الثمانية أشـهر من سـنة 2017، بجمع 
المنزليـة  النفايـات  مـن  طـن  ألـف   78 مـن  أزيـد 
والمشـابهة لها بمعدل 10 آالف طن شـهريا و 300 
طـن يوميـا وتـم نقلهـا إلى مركـز التحويـل لتمارة، 
وفـي عيـد األضحـى 2017 بلغـت كميـة النفايـات 

المنزليـة التـي تـم جمعهـا 1387 طـن.
باإلضافـة إلـى ذلـك تقـوم الشـركة بتنسـيق مـع 
المصالـح المعنيـة بالجماعـة بجمـع مخلفـات البنـاء 
وبلغـت الكميـة التي تم جمعها مـن هذه المخلفات 
خـال  الثمانيـة أشـهر األولـى من سـنة 2017 أزيد 
فقـد  الخضـراء  النفايـات  أمـا  طـن،  ألـف   21 مـن 
بلغـت الكميـة التـي تـم جمعهـا  فـي الفترة نفسـها 

مـا مجموعـه ألـف طن.
وتـم خـال هـذه السـنة تنظيـم عدد مـن الحمات 
مـع  بتنسـيق  التنظيـف  وحمـات  التحسيسـية 
بالنظافـة  المعنيـة  المصالـح  الجمعيـات، وأطلقـت 
تحسيسـية  حملـة  ميكومـار،  شـركة  مـع  بتنسـيق 
بمناسـبة عيـد األضحـى خـال الفتـرة مـا بيـن 24 
هـذه  خـال  وتـم   ،2017 شـتنبر  فاتـح  و  غشـت 
علـى  يحتـوي  منشـور   15000 توزيـع  الحملـة 
التعامـل مـع نفايـات  الخاصـة بكيفيـة  اإلرشـادات 
وتـم  الباسـتيكية،  األكيـاس  واسـتعمال  العيـد 
توزيـع 6 طـن مـن األ كياس الباسـتيكية )جمعيات 
وتعليـق  المصلـى(،  المسـاجد،  المدنـي،  المجتمـع 
10 الفتـات فـي مختلـف أنحـاء المدينة تحت شـعار 
»لنحتفـل بالعيـد فـي أجـواء نظيفـة«، هـذا وتـم 
تحسـيس السـاكنة عبـر مكبـرات الصـوت المحملـة 
فـي سـيارات الخدمـة بكيفيـة التعامـل مـع نفايـات 
الشـاحنات،  مـرور  بأوقـات  اإلشـعار  مـع  األضحيـة 
األضحـى  عيـد  نفايـات  جمـع  دعـم  إلـى  إضافـة 
بالرفـع مـن وتيرة الجوالت بدون توقف 24/24س.
التحسـيس بأهميـة  وشـاركت جماعـة تمـارة فـي 
للمؤتمـر  المغـرب  اسـتضافة  بمناسـبة  البيئـة 
العالمـي » COP 22 «، وأطلقـت حملة تحسيسـية 
فـي الفتـرة مـا بيـن 8 نونبـر و 18 نونبـر 2016، 
منشـور   10000 توزيـع  الحملـة  وتـم خـال هـذه 
يحتـوي علـى اإلرشـادات الخاصـة بكيفيـة التعامـل 

مختلـف  فـي  الفتـات   10 وتعليـق  النفايـات،  مـع 
أنحـاء المدينـة تحت شـعار »منا الخدمـة ... ومنكم 
تغيير السـلوك«، وتحسـيس السـاكنة عبـر مكبرات 
بكيفيـة  الخدمـة  سـيارات  فـي  المحملـة  الصـوت 
التعامـل مـع نفايـات، إضافـة إلـى تنظيـم طاولـة 
كيـس  قمصـان،  وتوزيـع  البيئـة  حـول  مسـتديرة 

وقبعـات. االسـتعمال،  متعـدد 
وتعمـل فـرق المداومة بشـكل متواصـل في جميع 
تـراب المدينـة طبقـا للمـادة F-02-35 من اتفاقية 
التدبيـر المفـوض، وتقوم هذه الفـرق التي تتكون 
بتدخـات  نظافـة  وعاملـي  شـاحنة  سـائق  مـن 
المصالـح  مـع  بتوافـق  مبرمجـة  غيـر  أو  مبرمجـة 
التقنيـة للجماعـة، إلـى جانـب تدخـات ذات طابـع 
اسـتعجالي وذلـك فـي  الفترة مـن 1 و النصف بعد 

الـزوال إلـى 9 مسـاء.
الجماعـة  نظمـت  المدنـي،  المجتمـع  مـع  وتفاعـا 
عـددا مـن حمـات النظافـة داخـل األحيـاء، وخـال 
الثمانيـة أشـهر األولى من سـنة 2017 نظم قطاع 
النظافـة 14 حملـة مـع الجمعيات فـي أحياء الوفاق 
واالندلـس  والنهضـة  العربـي  والمغـرب  والنصـر 

والحـي الصناعـي واوالد مطـاع وغيرهـا.
ويشـرف قطـاع النظافـة داخـل الجماعة علـى تتبع 
و معالجـة الشـكايات، وتوصلـت مصلحـة النظافـة 
خـال األشـهر الثمانيـة األولـى مـن العـام الجـاري 

بــ 485 شـكاية ويتـوزع مضمـون هـذه الشـكايات 
علـى تغييـر مـكان الحاويـات، جمـع مخلفـات البنـاء 
والنفايـات الخضـراء، طلـب حاويات، نفايـات منزلية 
غيـر مجموعـة، جثـث الحيوانـات، احـراق الحاويـات، 
غسـل الحاويـات، نفايـات منزليـة مـن حجـم كبيـر، 
أوقـات جمـع النفايـات، تسـوية األراضـي الفارغة...
خدمـة  لتجويـد  البذولـة  المجهـودات  كل  ورغـم 
مـن  عـددا  أن  إال  تمـارة  المدينـة  فـي  النظافـة 
اإلكراهـات تواجـه هـذا القطـاع مـن أهمهـا: حـرق 
ظاهـرة  ومعداتهـا،  الحاويـات  سـرقة  الحاويـات، 
الفارزيـن، ظاهـرة اسـتعمال و تنقـل الحاويـات من 
طـرف مجموعـة مـن المتسـولين، رعـي الحيوانات.

تقرير

مكتب حفظ الصحة... 
مهام وتحديات

تأسـس مكتـب حفـظ الصحـة بجماعـة تمـارة فـي 
طـرف  مـن  أطبـاء  توظيـف  بعـد   ،1987 شـتنبر 
الجماعـة ليواكـب التطـور الديموغرافـي، الحضـاري 

للمدينـة. اقتصـادي  السوسـيو  و 
ويهـدف مكتـب حفـظ الصحـة إلــى إقامـة سـامة 
الصحـة  بخصـوص  حكامـة  ونهـج  مسـتدامة، 
والسـامة العمومية، والمشـاركة في االستراتيجية 
الوطنيـة فـي مجـال النظافـة، إلـى جانـب تحسـين 
جماعـة  فـي  والبيئـة  والنظافـة  الصحـة  مسـتوى 

تمـارة.
أمـا بنايـة المكتـب فقـد أنشـأت سـنة 1992 فـي 
مربـع  متـر   629 مسـاحة  علـى   1 المسـيرة  حـي 

.1993 نونبـر   18 يـوم  ودشـن 
ويتكـون المكتـب مـن قسـم تقني يضـم 3 أطباء، 
تقنـي،  والتسـممات،  البيئـة  علـم  فـي  طبيـب 
04 مسـاعدين طبييـن، وقسـم إداري  ممرضـة و 
يتكـون مـن 3 موظفيـن )األرشـيف و الكتابـة(، ثـم 
قسـم العامليـن ويتكـون مـن 11 عامـا لمكافحـة 
النواقـل، 03 عمـال للقبـض علـى الـكاب الضالـة، 

05 سـائقين و 03 حـراس و عاملـة نظافـة.

المهام:
يضطلع مكتب حفظ الصحة بمهام متعددة:

1- مراقبة السـالمة الغـذائـيـة والـمـاء:
يعمـل المكتـب علـى مكافحـة األمـراض المنقولـة 

تقرير

عـن طريـق الميـاه والتسـممات الغذائيـة، ومراقبـة 
ويقـوم  التسـويق،  حتـى  اإلنتـاج  مـن  المأكـوالت 
بتحسـين الظـروف الصحيـة للمؤسسـات الغذائيـة 
نقـل  ووسـائل  المسـتخدمة  واألدوات  وموظفيهـا 

المأكـوالت.
2- الـصحـة الـبـيئية:

يعتبـر الــنشاط الــرئيسي هـو مكافحـة الناقـات، 
وفـي هـذا الصـدد يعمـل المكتـب علـى مكافحـة 
جميـع أنـواع التلـوث األرضـي، الهوائـي والصوتـي، 
عـن  المنقولـة  األمـراض  مـن  السـكان  وحمايـة 

طريـق.
وتكثـف  السـنة  طـول  النواقـل  مكافحـة  وتتـم 
كمـا  شـتنبر،  و  أبريـل  شـهري  خـال  الحمـات 
الدخـول  )المسـاجد(،  رمضـان  شـهر  خـال  تكثـف 
كمـا  األضحـى  عيـد  وخـال  المدرسـي)المدارس( 

الجـردان. لمحاربـة  خريفيـة  دورة  تنظـم 
3- الوقايـة مـن األمـراض المنقولـة عـن طريـق 

الحيوانـات:
إلـى  الوظيفـة  هـذه  خـال  مـن  المكتـب  ويهـدف 
الـكاب  علـى  والقضـاء  العضـات،  عـدد  نقـص 
فـي  األمـراض  مـن  مجموعـة  ناقلـة  الضالـة 
السـاكنة  تحسـيس  إلـى  باإلضافـة  الجماعـة، 
بخطـورة هـذه األمـراض وطـرق الوقايـة. وحسـب 
 1349 تلقيـح  تـم  فقـد  المتوفـرة،  االحصائيـات 

2016 وتـم اسـتهاك  السـعار سـنة  شـخصا ضـد 
خـال  للسـعار  المضـاد  اللقـاح  مـن  جرعـة   3750

الفتـرة. نفـس 
علـى  القبـض  تـم  الضالـة،  للحيوانـات  وبالنسـبة 
1036 كلبـا و 105 قطـة ضالـة خـال سـنة 2016.

4- مـهـام الـطـب الـشـرعـي:
المهمـة األساسـية للمكتـب فـي هـذا المجـال هـو 
وباقـي  الدفـن  رخـص  وتقديـم  الوفيـات  معاينـة 
الشـواهد، والقيـام باإلحصـاءات الديمغرافيـة، إلـى 

جانـب نقـل الجثـث
5- المهام الطبية واالجتماعية:

يـروم المكتـب مـن خـال عملـه محاربـة األمـراض 
المعديـة )الجـرب، القمـل(، وتتبـع الحالـة الصحيـة 
لعمـال  و  والمحتاجيـن  الجماعـة  لموظفـي 
المهـام  إلـى جانـب  ويهتـم  الغذائيـة.  المؤسسـات 
نظافـة  بينهـا  مـن  أخـرى  بمهـام  الذكـر  السـابقة 
المسـاكن والطـرق، مراقبة المؤسسـات: التعليمية، 
السـياحية،  والخطيـرة،  المصنفـة  الصناعيـة، 

واالجتماعيـة.
تحديات

يتـوجــب عــلى مكـتــب حـفــظ الصحــة مسـايــرة 
موقـعـــه  علـيــه  يفــرضه  الـــذي  التحــديات 
يتطلـع  كمـا  والسوسـيواقتصادي  الـجـغـرافــــي 
لمسـايرة المعاييـر العالمــية للـوقـايــة و الصحــة، 
إال أن الخــصاص فـي الموظفـيـن األكـفـاء يعـيـق 
هــذا التطــور إضافـة إلــى نقـص وسـائــل النقـل 
وقــدم المعــدات و البنـايــات، لذلـك مـن الواجـب 
إعطـاء كل األهميـة لمشـروع إعـادة تهيئـة مكتـب 
حفـظ الصحـة فـي أقـرب اآلجـال، و تعزيـز المـوارد 
البشـرية، و الحـرص علـى التكويـن المسـتمر حتـى 
علـى  بمهامهـا  القيـام  المصلحـة  لهـذه  يتسـنى 

أكمـل وجـه.
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كشـف التشـخيص التشـاركي أن مدينـة تمـارة تعـرف عـدة اختـاالت وبعـض العجـز علـى المسـتوى 
العمرانـي والبنيـات التحتيـة والمرافـق العموميـة، إال أنها بالمقابـل تتميز بنوع مـن االهتمام المتزايد 

وبالجاذبيـة مـن قبل مختلـف الفاعليـن المتدخلين.
مـن أجـل تجـاوز تلـك االختـاالت وأوجـه التقصيـر فـي البرمجـة والتخطيـط فـي المراحـل السـابقة 
ومـن اجـل جعـل تمـارة تتحـول مـن مدينـة تابعـة للعاصمـة إلـى حاضـرة ذات إشـعاع وتنافسـية 
بغـرض احتـال مكانـة متميـزة علـى مسـتوى محيطهـا اإلقليمـي والجهـوي والوطنـي وذلـك بتبنـي 

تنميـة حضريـة مسـتدامة ترتكـز علـى: 
األنشـطة  وتنويـع  تعزيـز  خـال  مـن  الثـروة  وخلـق  للسـكان  العمـل  فـرص  عـرض  مـن  الرفـع   •

االسـتثمار؛ وجلـب  االقتصاديـة 
• االسـتجابة لمجمـوع حاجيـات المواطـن عبـر تطويـر خدمـات القـرب والبنيـات التحتيـة والتجهيـزات 

العموميـة والحكامـة الجيـدة؛
• تحسـين إطـار عيـش السـاكنة مـن خـال تيسـير الولـوج للتجهيـزات األساسـية والسـكن الائـق 

ووسـائل النقـل المناسـبة فـي إطـار بيئـة مريحـة ومتوازنـة؛
• تصحيح االختاالت العمرانية وتطوير مشهد حضري منسجم وفعال.

بنـاء علـى مـا سـبق يمكـن اعتبـار العناصـر التاليـة مؤطـرة لإلجابـة عـن سـؤال يتعلـق برؤيـة تنميـة 
تمـارة علـى المـدى البعيـد  ) أيـة مدينـة  نريـد ؟( :

• جماعـة ذات مقومـات اقتصاديـة تنافسـية تمكـن مـن جلـب االسـتثمار مـن خـال إتاحـة الفـرص 
والظـروف المناسـبة وتوفيـر البنيـات التحتيـة الازمـة وتسـهيل التنقـل داخـل وخـارج الجماعـة؛

• جماعـة توفـر فضـاء للعيـش الكريـم للمواطـن مـن خـال توفرهـا علـى مـا يلبـي احتياجـات المواطـن سـواء مـن حيـث جـودة الخدمـات المقدمـة أو مـن حيـث 
المسـتوى الائـق للسـكن وتغطيـة الحاجيـات الرياضيـة والثقافيـة والصحيـة؛

• جماعـة تعتبـر قاطـرة للتنميـة فـي محيطهـا اإلقليمـي والجهـوي عـن طريـق برامـج ومخططـات للتنميـة متكاملـة مـع المخططـات والبرامـج المختلفـة علـى 
مسـتوى الوحـدات الترابيـة األخـرى؛

• جماعـة نموذجيـة فـي دعـم التنميـة التشـاركية مـن خـال تأسـيس آليـات وبنيـات للتواصل كوسـيلة لتربية المواطـن وتدعيم دوره فـي تنميـة الديموقراطية 
التشـاركية والحكامة المحليـة الجيدة. 

وهكذا  تتحدد  رؤية تنمية جماعة تمارة  كما يلي:
تمـارة قطـب تنمـوي - بيئـي مندمـج فـي محيطـه اإلقليمـي والجهـوي، مرتكـز علـى تنميـة مسـتدامة اقتصاديـا واجتماعيـا وبيئـا ، تنميـة  قـادرة علـى تلبية 

حاجيـات المواطـن وضامنـة لـه سـبل العيـش الكريم

المحاور واألهداف االستراتيجية 
لبرنامج عمل الجماعة:

مـن المعلـوم أن هـذه الرؤية تهم المدى البعيد، وسـيكون من الازم أخدها 
بعيـن االعتبـار فـي تحديـد توجهـات ومحـاور برنامـج عمـل الجماعـة الـذي 
يشـكل مرحلـة أولـى لتنزيـل هـذه الرؤيـة علـى أرض الواقـع علـى المـدى 
القريـب )سـت سـنوات(، ويمكـن  المسـاهمة فـي تحقيـق هـذه الرؤيـة علـى 
مسـتوى برنامـج عمـل الجماعـة للفتـرة 2022-2017  مـن خـال خمسـة  

محـاور اسـتراتيجية صيغـت كمـا يلـي:
1. قطب تنموي مندمج مرتكز على الصناعة والخدمات؛

2. مدينة جذابة موفرة للوظائف االساسية؛
3. نحو مدينة بدون سكن غير الئق؛

4. ولوج فعال للخدمات وتوفير إطار عيش مالئم؛ 
5. حكامة محلية ناجعة؛

تمـت ترجمـة هـذه المحـاور إلـى مجموعـة مـن األهـداف اإلجرائيـة ومجـاالت 
للتدخـل، تـم اشـتقاق المشـاريع التنمويـة منهـا : أي المشـاريع التـي تهـم 
برنامـج عمـل الجماعـة لمدة سـت سـنوات ) 2022-2017( وتلك التي تتعلق 

بأولويـات البرنامـج خـال الثـاث سـنوات األولـى  ) 2017-2019(.

برنامج عمل الجماعة

رؤية تنمية الجماعة:

مخطط تنموي واعد

الخطوط العريضة لبرنامج   عمل الجماعة 2022-2017

 يقتـرح برنامـج عمـل الجماعة للسـت سـنوات  مائة واربعة وعشـرين مشـروعا 
 18 منهـا  الذاتيـة  المشـاريع   عـدد  بلـغ  حيـث  تقنيـة  بطاقـات  فـي  مفصلـة 
مشـروعا  بكلفـة إجماليـة  تقـدر 203.80 مليـون درهـم  بينمـا يصـل عـدد  
المشـاريع بشـراكة 106 مشـروعا وبكلفـة إجماليـة 1655.76 مليـون درهـم. 
مـن الجذيـر بالذكـر أن مسـاهمة الجماعـة فـي مجمـل تلـك المشـاريع ) ذاتيـة 
وبشـراكة( تصـل إلـى 635.80 مليـون درهـم أي مـا يمثـل  38 بالمائـة مـن 

الكلفـة العامـة.
لتمويـل  برنامـج عمـل تنميـة تمـارة سـيكلف مـوارد ماليـة هامـة سـواء  إن 
المشـروعات الذاتية او تلك التي سـتنجز بشـراكة مع متدخلين آخرين ، خاصة 

المشـاريع المبرمجـة فـي إطـار اتفاقيـات بيـن الجماعـة وشـركائها .
إن األمـر يتطلـب تعبئـة مـوارد ماليـة لتنفيذ هـذا البرنامج الطمـوح من مصادر 
الاممركـز  التعـاون  آليـات  تتيحـه  ومـا  الجماعـي  التجهيـز  متعـددة كصنـدوق 

وأدوات التعـاون الدولـي.
وممـا تجـدر اإلشـارة إليـه أن وثيقـة برنامـج عمـل جماعـة تمارة تشـكل وثيقة 

مناسـبة للترافـع مـن أجـل الوصول لتلـك المـوارد المالية.
كمـا أن التطبيـق األمثـل لهـذا البرنامـج يقتضـي توفـر شـروط أساسـية منهـا 
مـن  الجماعـة  طاقـم  قـدرات  وتعزيـز  الجماعيـة  المصالـح  مردوديـة  تطويـر 
إدارييـن ومنتخبيـن دون إغفـال انخـراط كافـة المتدخليـن على تـراب الجماعة 

مـن مصالـح خارجيـة ومكونـات المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص.
وفـي الختـام فـإن وضـع برنامـج عمـل الجماعـة يجـب أن يسـتحضر االنسـجام 
واإللتقائيـة مـع مشـروعات كل مـن مخطـط التنميـة الجهـوي ومخطـط تنمية 
العمالـة، وهـذا األمـر يجـب أن يكون حاضرا بشـكل بارز خال مرحلـة المراجعة 

. المقبلة 

يسـتهدف المخطـط المذكـور اإلرتقـاء بالمدينـة إلـى مصـاف المـدن الكبـرى 
والحديثـة، وفـي هـذا اإلطـار إنعقـد لقـاء لمدارسـة هـذا الموضـوع بحضـور 
المصالـح الجماعيـة المختصـة، تـم علـى إثـره مدارسـة سـبل إنجـاز مخطـط 
يكـون فـي مسـتوى مدينـة كمدينـة تمـارة، وفـي هـذا اإلطـار تقـرر  الرفـع من 
الخضـراء  بالمسـاحات  واالهتمـام  بالمدينـة،  العموميـة  اإلنـارة  جـودة شـبكة 
الداخليـة وصيانتهـا،  الطـرق  الترفيـه والمنتزهـات، وسـبل تقويـة  وفضـاءات 
وكـذا فتـح الشـوارع المغلقـة، وتزويد بعـض األحياء بالحاجيات األساسـية، من 

ذلـك دراسـة ربـط حـي األندلـس بشـبكة الـواد الحـار.
بهـذا تكـون الجماعـة ماضيـة بـكل عـزم فـي تنفيـذ المخطـط الواعـد، والـذي 

سـيمكنها  مـن تخطـي المشـاكل التـي كانـت تعانـي منهـا فـي السـابق.

برنامج عمل الجماعة

مشاريع برنامج العمل
لمدةست سنوات 2017-2022 : 

مشاريع كبرى سترى النور قريبا..
مـن أهـم المشـاريع التـي سـترى النـور قريبـا بمدينـة تمـارة والتـي سـتكون 
قيمـة مضافـة بهـا بنـاء مستشـفى إقليمي مع تصفيـف الطريـق المؤدية إليه 

اسـتجابة لحاجـة السـكان الماسـة إليـه, وتوفيـر المرافـق الضروريـة لهـم.
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تطلعـات المواطنيـن كثيـرة والمشـاكل كذلـك، لذلـك توجـب علـى المسـؤول التمـاري والسـاكنة التماريـة الوقوف علـى مكامن الخلل للسـير إلى 
االمـام، وللوقـوف علـى مكامـن الخلـل يجـب التفـاف كل األطيـاف السياسـية حـول المصلحة العامـة للمدينة والتجـرد من المصلحـة الخاصة.

بالنسـبة للميـدان السياسـي، علـى النخبـة السياسـية االقتـراب مـن كافـة السـاكنة وتذويـب الحواجـز وتحقيـق التواصـل المباشـر واسـتيعاب 
السـاكنة، كمـا ينبغـي إعـادة هيكلـة المـوارد البشـرية فـي اإلدارات ذات الشـان العـام، و تنظيـم دورات تكوينيـة للمسـؤولين.

اجتماعيـا، تعتبـر تمـارة الرئـة الثانيـة للربـاط إذ عرفت تدفقا سـكانيا مهوال، بالمقابل حالت اإلمكانيات المتخذة دون اسـتيعاب هذا التدفق بسـبب 
سياسـات مرتجلـة هيمـن عليهـا الطابـع المنفعـي، ولهـذا يجـب إعـادة التفكيـر فـي التوزيـع الديمغرافـي للمدينـة، ورغـم أن األمـر أصبـح صعبـا فـي 

الوقـت الحالـي ،إال أنـه يجـب االنفتـاح علـى المناطـق المجـاورة، كعين عودة وسـيدي يحيـى وتامسـنا والصخيرات.
أهـم نقطـة وهـي االهتمـام بالقطـب الشـبابي، فشـباب المدينـة يتوفرون على طاقـات هائلة لكنها التسـتغل وتضيع بين براثن الفسـاد 
والجريمـة، ممـا يؤثـر علـى تنميـة المدينـة وتقدمهـا، لهذا وجـب اإللتفات لهذه الشـريحة واالقتراب منهـا وذلك بتنظيـم دورات ولقاءات 
شـبابية واالهتمـام بالشـأن الرياضـي والثقافـي والفنـي بشـكل منتظـم وليـس مناسـباتي، باالضافـة إلـى تمكينهـم مـن تحمـل 

المسـؤولية المحلية.

بدايـة أنـوه المجهـودات التـي قامـت بهـا الجماعـة خـال هذه الفتـرة من والية المجلس الجديد الذي يترأسـه السـيد المحتـرم موح رجدالي 
و الـذي حسـب مصـادر اسـتطاع مـع فريقـه  الرفـع مـن ميزانيـة الجماعـة بحوالـي 30 مليـون درهـم خـال سـنة 2016 و هـذه سـابقة من 
نوعهـا تدفعنـا لاعتـزاز بمنتخبينـا المحترميـن. مـن جهـة أخـرى أود التطـرق الـى مجموعـة مـن االنتظـارات التـي آمـل أن يأخذهـا مجلس 
جماعتنـا بعيـن االعتبـار و أهمهـا القضـاء علـى دور الصفيـح  التـي تتـوزع بمناطـق مختلفـة بمدينتنـا والتـي تأوي عشـرات األسـر المعوزة 
التـي تفتقـر إلـى أبسـط أسـس العيـش الكريـم وذلـك بـأن توفـر لهـم مسـاكن تليـق باإلنسـان المغربـي باإلضافـة إلـى خلـق مشـاريع 
صغـرى تضمـن لهـذه األسـر مدخـوال شـهريا وذلـك بتعـاون مـع جمعيـات المجتمـع المدنـي، و يعتبـر هـذا المطلـب أهـم انتظـار أرجـو مـن 
المجلـس الموقـر أن يجعلـه مـن المشـاريع ذات األولويـة، بعـد ذلـك أشـير إلـى ضـرورة القيـام بحملـة مـن أجل صيانـة مقابـر المدينة التي 

أصبـح البعـض منهـا يعيـش وضعـا مأسـاويا حتـى أصبـح ملجـأ للمنحرفيـن وفضـاءا لممتهنـي السـحر والشـعوذة و أرى أنه مـن الواجب 
النهـوض بالمقابـر واالهتمـام بهـا حفاظـا علـى حرمتهـا و حرمـة موتانـا المسـلمين، كمـا أطالـب مجلـس الجماعـة بالنهـوض بمركـز 
حمايـة الطفولـة و الـذي يعـرف فتـورا فـي ما يخص األنشـطة مع غيـاب الرعاية والمتابعة النفسـية والصحية للنزالء الذين يعيشـون 
فـي حالـة مـن الفوضـى الشـيء الـذي يتعـارض مـع أهـداف المركـز التـي ترمـي الـى إعـادة تأهيـل الناشـئة و تكوينه تكوينا يسـهل 
عليـه االندمـاج فـي المجتمـع بشـكل سـلس و فعـال، و فـي الختـام أتقدم بأسـمى عبـارات التقدير واالحتـرام لمجلـس جماعتنا الذي 

لطالمـا حـرص علـى مـد جسـور التواصـل مـع المواطنين.

ان ظـروف التنقـل مـن تمـارة الـى الربـاط مزريـة ومـا نعيشـه نحـن العاملـون فـي مدينـة الربـاط مـن عـذاب يومـي خـال توجهنـا الـى مقـرات 
عملنـا يسـتلزم انكبـاب الجماعـة ومعهـا كل المتدخليـن مـن اجـل اعطاء االولوية لهذا المشـكل العويص. لقـد اصبح تعب التنقـل اكثر من تعب 
العمـل. المشـاهد اليوميـة لجـري المواطنيـن وتدافعهـم وشـجاراتهم ناهيـك عـن السـرقة والتحرش الجنسـي تصيبنـي باالحبـاط وتجعلني في 

بحـث مسـتمر عـن حلـول ترقيعيـة للتخفيـف مـن التعـب و لتقليـص مـدة التنقـل مـن تمـارة الـى الربـاط الـذي قـد يمتـد عبـر الحافلـة مـن سـاعة 
وعشـر دقائـق الـى سـاعتين هـذا اذا لـم يصـب الحافلـة عطل فـي الطريق.

اعتقـد ان سـاكنة المدينـة ممـن يضطـرون للتنقـل يوميـا الى الرباط من اجل العمل أصابهم مرض نفسـي اسـمه الطوبيـس، بما أن الرحلة 
مـن تمـارة الـى الربـاط قـد تسـتغرق وقتـا اكثـر بكثير من الرحلـة نحو الـدار البيضاء ناهيك عن مـا يصاحب ذلك من إرهـاق و تعب.

أتمنـى أن تتوفـر لنـا وسـائل نقـل عموميـة تحتـرم المواعيـد وتحتـرم كرامـة البشـر  الن الحافـات وحتـى سـيارات االجـرة الكبيـرة 
تفقدنـا كرامتنـا وانسـانيتنا . ارجـو ان يتـم فتـح بـاب المنافسـة في هذا القطاع مـن اجل تجويد الخدمات ومـن اجل خدمة مصالح 

المواطنين.

أنتظـر مـن المجلـس الجماعـي التنزيـل الفعلـي لبرنامـج عمـل الجماعـة فـي وقـت وجيز من قبيـل إحداث ماعـب للقـرب والتوزيع المجالـي العادل 
لهـا علـى كافـة أحيـاء المدينـة والتسـريع باالنتهـاء مـن وضـع التصميم الحضـري للمدينة، كمـا أطالب المجلس بإنشـاء حدائق ومسـاحات خضراء 
وإعـادة االعتبـار لقصبـة تمـارة باعتبارهـا إرثـا معماريـا للمدينـة .. و لمـا ال فتحهـا أمـام العمـوم ثـم القضـاء علـى ظاهـرة احتال الملـك العمومي 

وتنظيـم مهرجانـات ثقافيـة فـي المسـتوى الكبيـر ذات إشـعاع دولـي باإلضافـة إلى تقويـة البنية التحتيـة وتعميمها.

ابراهيم تيباري )فاعل جمعوي(

بثينة البرك )طالبة في سلك الماستر في شعبة الطاقات المتجددة وفاعلة جمعوية(

ابراهيم الراجي )فاعل جمعوي(

خديجة باحمو  )مستخدمة(

إنتظارات
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