
 

ملحوظة: نسخ ستوجه إلى السادة: رئيس الحكومة؛ وزير العدل والحريات؛ وزير الداخلية؛ وزير المجتمع المدني 

.بالمغرب اإلنسان حقوق جمعيات العام؛ المال حماية جمعية رئيس تافياللت؛ مكناس جهة والي البرلمان؛ مع والعالقات   

 

  

جصاء افتحاص ضناديق.   املوضوع: ظوب ا 

. الاجامتغية وامؼساةل ال ذالكية واملمي امتمنية وػىل امبالد اس تلصار ػىل امفساد خبعورة أ سفهل، املوكؼون حنن منا وغيا
جصاء احملرتم هعامب امس يس داري مطناديق:  رئيس اجملوس ال ػىل نوحساابت اب  املشاريع الاجامتغية   -أ   افتحاص مايل وا 

،             امتمكيًل امطنسوق امتؼاضسي -ب،         ابملغصبمواكالت ورشاكت ثوزيع املاء وامكيصابء وامتعيري    
امطنسوق امتؼاضسي -ج  

 

منش متلاػس مكوهو همامو وممارسة امؼٌلل همتثيل الاجامتغية املشاريع دلؼية (بنسٌلغيل)احلايل  امصئيس أ ىوية مؼسم  -1     
 دون الاجامتغية نومشاريع مكمثل مكناس بواكةل مشرص ثؼيينو غن انىيم س نة، 08 معصه يناىز والآن 1991 س نة

  .ضارخ نولاهون و يف انهتاك حق وجو دون امؼٌلل ومطاحل امؼام ابملال ميتالغب امؼٌلل، رغبة غن وضسا اهتزاابت

 ،هجة من املتلاػسين مؼاشاتمن و  امؼٌللأ جور من الاكتعاػات :امطناديق ػوٌل أ نىشه  ثؼم اميتحاةل الاس تزناف  -2
هجة  من امس نوي مؼاموهتا رمق من ابملئة 1 بنس بة ابملغصب وامتعيري وامكيصابء املاء ثوزيع ورشاكت واكالت مساىٌلتو 

 وسكنية اجامتغية مشاريع بتوفري نفيةل ال موال امباىظة وىشه ،ابملاليري املشهورة امطناديق يف ثضخ ،اثهية
.واملتلاػسين واملتلاػساتامؼٌلل و امؼامالت  دليع س نوية واضعيافات  

ىواء، واذلي يوفو امتؼتمي امتام، -3  احملسوبية ابغامتد امؼٌلل بني امتؼامل يف واهمتيزي نوتس يري امفصدي امؼشوايئ اخلاضع مل 
  .وامزبوهية

 6 لكم امصاحة مصنز - أ جويم من وجست اذلين نوؼٌلل ثوجهييا غوض اخلاضة املطاحل خلسمة امؼامة ال موال ثبشيص -4
. منوذجامبكناس   

غٌلال ملبسأ  امصبط بني  هعامب امس يس احملرتم رئيس اجملوس ال ػىل  املسؤومية واحملاس بةوثفؼيال نوحاكمة اجليسة، وا 
جصاء  داري نوطناديق  افتحاصنوحساابت اب  مواكالت ورشاكت ثوزيع املاء وامكيصابء وامتعيري  الاجامتغيةمايل وا 

والاغتناء امغري املرشوع  ال ماهة دياهةو  امؼام وثلسمي املتورظني يف ىسر املال                              ابملغصب
ىل املضاء :وامتالغب بأ موال امؼٌلل ا   

        

املوكؼون أ سفهل من: ممثًل امؼٌلل و أ غضاء ابملكتب امنلايب وابجملوس امنلايب و غٌلل 

متوزيع املاء وامكيصابء وامتعيري مبكناس امواكةل املس تلةلومتلاػسي وػامالت وأ ظص   

ىل امس يس: رئيس اجملوس ال ػىل نوحساابت ابملغصب  ا 

رشاف امس يس: رئيس اجملوس اجليوي نوحساابت بفاس   حتت ا 
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