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 : تمهيد

المتعمق بالميثاق الجماعي، قرر المجمس الجماعي  17-99من القانون رقم  36طبقا لمقتضيات المادة 
 .2916-2911لسيدي أبي القنادل وضع مخططو الجماعي لمتنمية لفترة ست سنوات 

مخطط الجماعي لمتنمية عمى إطار منيجي يعتمد المقاربة التشاركية، المبنية عمى انخراط ويرتكز ال
السكان، الجماعات، التجمعات المينية، والمقاربة النوعية، أي األخذ بعين االعتبار لمحاجيات حسب 

 الفئات االجتماعية السكانية )النساء، الفتيات، الفتيان، المسنين، الخ(.

 رئيسية في:وتكمن الميام ال

  ،تشخيص األوضاع الحالية واإلشراف عمى الورشات التشخيصية التشاركية 

 .بمورة الرؤية المستقبمية لمجماعة بالتناسق مع التوجيات االستراتيجية لمتنمية االقميمية والجيوية 

  تحديد أىداف التنمية الواجب اتباعيا من طرف الجماعة خالل السنوات الستة لممخطط الجماعي
 تنمية،لم

  وضع مخطط ثالثي )لسنوات الثالثة األولى لممخطط الجماعي( ومخططات العمل السنوية
 لمجماعة،

  تحميل المسؤولية لجميع الفاعمين )المصالح الخارجية، السمطات المحمية، المجمس الجيوي، مجمس
 جماعي لمتنمية.العمالة، الغرف المينية، الممولين، الخ( وجعميم ينخرطون في وضع وتنفيذ المخطط ال

وبصفة عامة، يشمل مسمسل إعداد المخطط الجماعي لمتنمية ستة مراحل مترابطة ومتداخمة ومتتالية 
 بشكل منطقي.

 المرحمة التحضيرية .1

 مرحمة تشخيص األوضاع الحالية والتشخيص التشاركي .2

 مرحمة بمورة الرؤية والمحاور االستراتيجية .3

 مرحمة البرمجة وتحديد الميزانيات .4

 ة المصادقة عمى المخطط الجماعي لمتنميةمرحم .5

 مرحمة إرساء طاقم وآليات التتبع والتقييم .6

ومن جية أخرى، يجب األخذ بعين االعتبار مراحل عرضية أخرى إلى جانب ىذه المراحل وخاصة 
 التواصل المساعدة المصاحبة والدفاع عن المخطط.
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 :المرحمة التحضيرية .1

 ت التالية:اتسمت أشغال ىذه المرحمة بالسما

( من طرف  2911يناير  4) 2916-2911الشروع الرسمي في أشغال المخطط الجماعي لمتنمية  -
 ( الذي تعيد بالصفقة.BIPOINTالمجمس الجماعي ومكتب الدراسات )

 .تشكيل المجموعة التقنية لمجماعة من قبل رئيس المجمس البمدي 

 والمكونة من:

 الكاتب العام لمجماعة -

 رئيس المصمحة التقنيةالميندس البمدي  -

 الميندس المعماري البمدي رئيس مصمحة التعمير والبيئة -

 نائب الكاتب العام. -

  تنظيم ورشة تكوينية لفائدة المجموعة التقنية لمجماعة ورؤساء مصالح الجماعة وقد تم تأطير ىذا
 وضع مسل( وتركز عمى تقديم وبسط مراحل مسBIPOINTالتكوين من قبل مستشاري مكتب الدراسات )

 المخطط الجماعي لمتنمية، 

  تنظيم اجتماع لمتعبئة والتحسيس لفائدة رؤساء المصالح الخارجية، واستيدف ىذا المقاء حث ىؤالء
يم في المسؤولين عمى االنخراط االيجابي في أشغال اعداد المخطط الجماعي لمتنمية، وتتمثل مساىمت

ت بالمعمومات المتعمقة بقطاعاتيم: معطيات احصائية، اعداد المجموعة التقنية لمجماعة ومكتب الدراسا
 تقارير األنشطة، الخ.

 .وضع التقرير المنيجي من طرف مكتب الدراسات 

 مرحمة تشخيص األوضاع الحالية والتشخيص التشاركي: .2

لقد مكنت ىذه المرحمة من وضع صورة عن األوضاع الحالية لمجماعة من حيث المعطيات اإلحصائية 
 يد مصفوفة مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر.من جية وتحد

( BIPOINTومن أجل انجاز ىذه المرحمة، قامت المجموعة التقنية لمجماعة ومكتب الدراسات )
 بالخطوات التالية:

 .جمع المعطيات المتاحة لدى مصالح الجماعة 

  مصالح الخارجية.الجمع المعطيات المتاحة لدى 

 ئات السكان )النساء، الشباب، المعاقين، األطراف..(جمع المعطيات عن الف 
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  حصاء العام لمسكان والسكنى.االاستغالل نتائج 

 .انجاز أبحاث تكميمية في الميدان 

 .استغالل مخزون وثائق الجماعة 

 األوضاع الحالية لمجماعة: 2-1

لجميع أبعاد  حصائية المفصمةاالتشخيص الوضعية الحالية عبارة عن تقرير ينصب عمى المواصفات 
 الخ. ،المؤسسات ،الثقافات ،االجتماع ،االقتصاد ،الساكنة ،الجماعة، النطاق الترابي

م االتفاق عمى تقديم كل قطاع مدروس في شكل مجموعة من المؤشرات تولتسييل قراءة ىذه الوثيقة، 
الوطنية )انظر مؤشرا في المجموعة( وذلك من أجل التمكن من مقارنتيا مع المعايير الجيوية و  128)

تقرير تشخيص الوضعية( ويراد من ىذه المقارنة استخالص نواقص كل قطاع بغية تداركيا كميا، ويمكن 
 تقديم معطيات ىذا التقرير كما يمي:

 :تقديم نبذة عن الجماعة 2-1-1

شوال  28بتاريخ  2-98-529أحدثت الجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل بموجب المرسوم رقم 
 (، وتنتمي ىذه الجماعة إداريا لعمالة سال.2998أكتوبر  29موافق )ال 1429

حسب تقدير تصميميا الخرائطي،  2كمم  24.33تبمغ مساحة جماعة سيدي  أبي القنادل حوالي 
 وتجاورىا جغرافيا جماعتان:

 )الجماعة القروية عامر و في الشمال: الجماعة القروية سيدي الطيب )اقميم القنيطرة 

  والجنوب: الجماعة القروية عامر ) عمالة سال(في الشرق 

 في الغرب : المحيط األطمسي 

 ( وخط سككي حديدي.1وتجتاز تراب الجماعة شبكة طرقية ميمة )الطريق الوطنية رقم

 وعمى الصعيد المجالي تظير الجماعة اليوم عمى ىيأة شبو حضرية غير متناسقة مكونة من:

 1دارية لمجماعة الواقعة بجانب الطريق الوطنية رقم مركز المدينة الذي يشكل المنطقة اال. 

  تجزئة سكنية شاسعة كمنطقة العادة ايواء ساكني دور الصفيح وبقية المساكن األقل ىيكمة
 وتعميرا.

 .مجموعات سكنية سرية مشتتة 

  ىكتارات. 193قطب سكني تقوم ببنائو شركة العمران عمى مساحة 

 ىكتار، تتولى انجازه شركة مجموعة الضحى. 489ساحة منطقة سياحية في طور البناء عمى م 
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 : أىم المؤشرات القطاعية 2-1-2

المؤشرات الرئيسية ألتشطة الجماعة وبعض القطاعات االقتصادية واالجتماعية  الجداول التالية توضح
 .2919برسم سنة 

 : معطيات حول الجماعة 1جدول 
 المؤشرات القطاعات المؤشرات القطاعات

  هياة الموظفين الجماعيين: 2998أكتوبر 29 االحداثتاريخ 
 69 عدد الموظفين 2كمم ...24 المساحة

 % 29 اطر عميا م 17 االرتفاع عن سطع البحر
 %23 اطر متوسطة درجة 18 الحرارة المتوسطة
 %34 اطر مساعدة  الهيآت المنتخبة
 %23 المؤقتون 15 عدد المستشارين

 %43 معدل التأطير  الجنس
 سنة 46 متوسط العمر 13 ذكور
 سنة 22 األقدمية المتوسطة في المصمحة 2 اناث

  ممتمكات الجماعة: سنة 44 متوسط العمر 
  2م  2599 مقر الجماعة  المستوى الدراسي

 وحدات 4 المساكن %13 العالي
 ىكتار 2 أراضي غير مبنية %13 الثانوي

 2م 5599 مرآب السيارات %74 االبتدائي
 2م 4999 السوق المركزي  2 دد المجانع

 ىكتارات 19 السوق األسبوعي  االنتماء السياسي
 وحدة 45 المحالت التجارية % 69 حزب التقدم واالشتراكية
  الموارد المالية: %29 حزب األصالة والمعاصرة

 المداخيل: % 29 أحزاب أخرى
 التسيير 
 التجييز 

 
 مميون درىم 14.99
 ىممميون در  34.75

 النفقات:  
 التسيير 
 التجييز

 
 مميون درىم 8.39

 مميون درىم 28.65
 المصدر : مصالح الجماعة 
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 : معطيات قطاعية 2جدول  
 المؤشرات القطاعات المؤشرات القطاعات

  :الصحة 18399 عدد السكان
 4577 عدد السكان لكل طبيب 3959 عدد األسر

 1 المركز الصحي 5.1 الحجم المتوسط لألسرة
 4 عدد األطباء % 51.9 معدل األمية االجمالية

 12 عدد المساعدين الطبيين %35.8 معدل النشاط
 5 عدد الصيدليات % 14.6 معدل البطالة

التجهيزات األساسية االجتماعية   التعميم
 والثقافية

 

 2 االندية النسوية  المؤسسات
 9 رياض األطفال 5 االبتدائي
 1 ابدور الشب 2 اإلعدادي
  التجزئات السكنية 1 الثانوي

 ىكتار 100 العمران  المسجمون
 ىكتار 479 الضحى 2819 االبتدائي
 ىكتار 379 الخواص  2112 اإلعدادي
  أصناف السكنى: 754 الثانوي

 %9.8 فيالت %69.6 نسبة التمدرس
 % 9.2 شقق  التجهيزات السياحية

 %84.7 دور مغربية 1 نجوم 4فندق من 
 %9.5 دور مشتركة 34 طاقة االيوائيةال

 % 4.7 أصناف أخرى 4613 ليالي االيواء

 2994المصدر :المصالح الخارجية و االحصاء العام لمسكان والسكنى 
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 التحميل التشخيصي: -2-2
يعتبر التحميل التشخيصي مرحمة جوىرية في مسمسل التخطيط الجماعي، ويندرج بشكل كامل في 

 االنخراط التام في وضع المخطط الجماعي لمتنمية.بية لتحسيس جميع الفاعمين المعنيين المقاربة التشارك

 ويـشمل التحميل التشخيصي في آن واحد البيئة الداخمية والبيئة الخارجية لمجماعة.

 عمى الصعيد الداخمي: 2-2-1

 يحاول تحديد العوامل التي تشجع أو تعرقل تدبير المصالح العاممة لمجماعة.

ل الشروع في التشخيص الداخمي لمجماعة، البد من التعرف عمى نظام تيسيرىا. وىكذا، فبعد وقب
 افتحاص النظام الوظيفي، يستخمص بأن ىياكميا يمكن جمعيا في ثالثة ميادين رئيسية وىي:

 ميدان الوظائف المينية -

 ميدان الوظائف المساعدة -

المشخصة عمى مستوى مصالح الجماعة، وقد سمح تشخيص ىذه  الميادين بتحديد حجم الحاجيات 
وحسب أولويات ىذه الحاجيات اعتبارا الىميتيا المسجمة في المصالح المشخصة، فقد أدى إلى ترتيبيا 

 أدناه. 3كما ىو مبين في الجدول رقم 

 : أولويات حاجيات الجماعية 3الجدول 

 %التواتر النسبي ب  ترتيب اولويات الحاجيات

 22.4 ن المستمرغياب برامج التكوي-1
 29.7 اعادة ىيكمة النظام الوظيفي-2
 15.1 اعادة ىيكمة المستخدمين المؤىمين.-3
 14.6 اتقان أساليب التدبير وادوات العمل-4
 12.3 التجييز باألدوات االعالمياتية -5
 99.2 عدم كفاية الوسائل الموجستيكية والنقل-6
 95.7 أخرى-7

 199 المجموع

 

 لصعيد الخارجي:عمى ا 2-2-2

ييتم بالدرجة األولى باستيداف حاجيات وانتظارات المواطنين والفاعمين المنخرطين في التنمية، ومن تم 
 استطالع طمباتيم لتجاوز النواقص والخصاص المعبر عنيا.
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وقد توج التحميل التشاركي الخارجي المنجز عمى مستوى جماعة سيدي  أبي القنادل بعقد سبع ورشات 
 ية:تشارك

 ورشة النساء. -

 ورشة الفتيات. -

 ورشة األطفال. -

 ورشة ممثمي سكان القطاعين األول والثاني. -

 ورشة ممثمي سكان القطاع الثالث. -

 ورشة ممثمي سكان القطاع الرابع. -

 ورشة الجمعيات. -

 نساء. % 42رجال و  %58شخص، منيم  699ووصل عدد المساىين في ىذه الورشات إلى حوالي 

ية لمنتائج الناجمة عن الورشات المنعقدة مع مختمف الفئات السكانية واالجتماعية والخالصة الجوىر 
)رجال ، نساء، اطفال. فتيات( والفاعمين المحميين الممثمين بالجمعيات. تدل عمى تقارب وجيات نظر 

 المساىمين حول نفس الحاجيات.

 مى مستوى الورشات.ترتيب الحاجيات حسب درجة األىمية المالحظة ع 4ويقدم الجدول رقم 

 : أولويات حاجيات الساكنة 4الجدول 

 التواتر النسبي  ترتيب أولويات حاجيات 
 16.8 شبكة الطرق-1
 15.2 االنارة العمومية-2
 13.1 قنوات صرف المياه-3
 12.6 البيئة-4
 19.8 الصحة والنظافة-5
 8.9 الرياضة والثقافة والترفيو-6
 6.7 النقل-7
 6.4 تعميرالسكنى وال-8
 3.9 األمن والحماية-9

 3.3 التعميم-19
 2.4 التشغيل-11

 199 المجموع

 اقتراح سبل التحسين: 3 -2-2
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استنادا عمى التشخيص المنجز عبر مجمل مصالح الجماعة، تبين أن التدبير المحمي يعرف عدة 
 نواقص تعرقل السير الجيد النجاز الميام المحددة.

 ىذا التشخيص، نقترح بعض السبل الكفيمة بتحسين الجوانب التالية: وىكذا، وعمى ضوء نتائج

 الييكمة التنظيمية: -1

ان بعض الكيانات االدارية غير فعالة بسبب انعدام الوسائل البشرية والمعدات مثل مكتب الممتمكات 
تالءم مع والمنازعات مكتب محاربة الكمب الخ، وبالتالي يجب أعادة النظر في الييكمة التنظيمية كي ت

الميام الجديدة المنوطة بجماعة حضرية، ولتدارك ىذه الوضعية، نوصي بالقيام بتجديد الييكمة التنظيمية 
 الحالية من خالل:

 خمق مصالح جديدة: مصمحة االعالميات والصيانة مصمحة االتصال.-

 خمق ىيكمة لمتنسيق بين المنتخبين والمسؤولين التقنيين. -

 ق بالرئيس.خمق مكتب لمضبط ممح -

 تزويد المصالح بالوسائل البشرية والمعدات. -

من الميثاق الجماعي،  14المقننة بموجب المادة  صتكافؤ الفر  مساواة،خمق المجنة االستشارية لم-
وسوف تشكل واجية الجماعة مع المجتمع المدني ومصدر خبرة لممجمس، وخاصة في مجال تكافؤ 

 الفرص ومقاربة النوع.

 اعي:المجمس الجم -2

من أجل قيام المجمس بأداء ميامو بشكل مرضي، فيما يتعمق باستيعاب تطمعات وانتظارات المواطنين 
وتجسيدىا في مشاريع ممموسة، تم انشاء لجان ليذا الغرض، غير أنيا لم تستطع الوفاء بمياميا، ولتحقيق 

 ىذا الغرض نوصي بما يمي:

 مجان،إعطاء الحيوية والتتبع المباشر ألنشطة ىذه ال -

 القيام بنشر تقارير ىذه المجان عقب كل اجتماع لمتمكن من التتبع والتقييم لألنشطة الموكولة ليا. -

 إرساء نظام لمتواصل الدائم بين المنتخبين والشركاء الفاعمين في الجماعة. -

 إرساء آلية لمتواصل واالعالم بين المنتخبين -

 الكتابة العامة: -3

بين المجمس الجماعي والمصالح المييكمة لمجماعة، وقد أبان  الكتابة العامة ىي آلية لمتنسيق
التشخيص المنجز عن ىذه الوحدة عن وجود نقص في الوسائل البشرية والمعدات، الشيء الذي يعيق 

 اضطالعيا الكامل بمياميا، إذ أن أعمال ىذه الوحدة منوطة بشخص واحد.

 وبيذا الصدد نقترح:
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 لية الكافية.تزويدىا بالوسائل البشرية والما -

 تقوية سمطتيا اإلدارية. -

 توسيع صالحياتيا التنفيذية. -

 المستخدمين: -4

 لقد مكن تحميل جدول المستخدمين في الجماعة من استخالص المالحظات التالية:

 عمى المستوى الكمي: -

 ساكن مقابل عمى المثال: 399عدم كفاية العدد الحالي )موظف واحد لكل 

 في وادي لو( 229ن . في الشاو  299في مكناس،  189

 توزيع غير متناسب عمى المصالح.

 عمى المستوى الكيفي: -

 انعدام التكوينات التخصصية: االعالمياتي، المالي، الحدائقي، االقتصادي. -

 غياب برامج التكوين المستمر. -

 ومن أجل تدارك ىذا النقص نوصي ب:

 تزويد مصالح البرمجة والتدبير بقواعد المعطيات. -

 عية لمتدبير والتوظيف.وضع خطة توق -

 وضع مخطط تصوري لمتكوين المستمر. -

 تمكين الجماعة من نظام لتحفيز الموظفين. -

 التكوين المستمر: -5

 لقد عبرت جميع المصالح المشخصة عن حاجياتيا من التكوين المستمر.

 وليذا نوصي بوضع مخطط لمتكوين المستمر يرتكز عمى المحاور التالية:

لفائدة المسؤولين في مجال المساطر والتقنيات المستعممة لتنفيذ الميام الموكولة تنظيم دورات تكوينية 
 لكل مصمحة )المالية المحمية، قاعدة المعطيات، التقنيات التوقعية لمميزانية تدبير المخزونات، الخ(

ل، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين في مجال اعداد ووضع اليات وأدوات العمل ) مخطط العم
 دليل المساطر واالجراءات . الخ(

 

 المداخيل: -6



6100-6102 تمزَز يىجش ػٍ انًخطظ انجًاػٍ نهتًُُح  

 

 11 

 لقد تم استخالص عدة مالحظات من دراسة وتحميل اتجاه مداخيل الجماعة، ومنيا عمى الخصوص،

 تغير الموارد الذاتية:

 ضعف النسبة المتأتية من الرسم عمى القيمة المضافة. -

 ضعف معدل التحصيل -

 (. %77الميدان التقني 22%الميدان االجتماعي  % 23سأىمية الديون المعدمة )نشاطات المجم -

و  2919في  %33، 2999في % 28لنفقات المرتبطة بالمستخدمين )االرتفاع المتزايد لنصيب ا -
 (.2911برسم % 54

 ونقترح في ىذا المضمار القيام بما يمي:

 إعادة ىيكمة مصمحة الوكالة المالية وتعزيزىا بموظفين مؤىمين ومختصين. -

 مباشرة. تحصيميااء وحصر مطارح الضريبة فيما ييم الرسوم التي تتولى الوكالة المالية إحص -

 وترتيبيا حسب األىمية وتحيين عناوينيا. RACمراجعة لوائح  -

 وضع خطة لتتبع انجاز المشاريع االقتصادية واالجتماعية من طرف شركتي العمران والضحى. -

 تدبير األمالك الجماعية:  -7

الجماعية كثروة جاىزة يجب أن تدر عمى الدوام موارد عمى الجماعة، غير أن تدبير تعتبر األمالك 
 المداخيل. ىذه تنميةتعرقل ىذه األمالك عمى صعيد الجماعة يواجو عدة صعوبات 

 وفي ىذا الصدد، وبغية تجاوز ىذه الصعوبات، نوصي باآلتي:

 خمق مناطق لألنشطة التجارية. -

 تثمين المنطقة الصناعية. -

 جعة أتاوات ممتمكات الجماعة.مرا -

 تعزيز األمالك العقارية. -

 نظام االعالم: -8

عالوة عمى أىمية نظام االعالم من حيث التعريف واالتصال الداخمي والخارجي، فإن الجماعة ال 
تتوفر حاليا عمى أي اداة لإلعالم، وىذه األدوات اإلعالمية كفيمة بجعل الجماعة تنفتح أكثر عمى محيطيا 

 وتنخرط أكثر في دينامية االنطالق والنمو والتطور. الخارجي

 وعمى ىذا الصعيد، نوصي بما يمي:

 إنشاء نافذة عمى موقع الكتروني. -
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 التغطية االعالمية لألنشطة الجماعية. -

 إصدار نشرة فصمية إعالمية. -

 وضع خطة عمل مع الجمعيات. -

 خمق إطار لمتنسيق مع الشركاء. -

 ام االعالمية، والندوات الصحفية مع الساكنة .تنظيم األبواب المفتوحة، واألي -

 إحداث مكتب لالستقبال واالعالم لتوجيو الزوار. -

 توصيات أخرى: -9

العمل عمى تطبيق قرارات المجمس المتعمقة بتوقف القطارات بالمحطة السككية لمجماعة وتمديد  -
 خطوط الحافالت.

 الحث عمى استعمال الطاقات المتجددة -

طة الصناعية والتجارية المموثة )حسب دفتر لمتحمالت يستجيب لممعايير اعادة ىيكمة األنش -
 الصحية( 

 منع ومراقبة رمي النفايات المضرة. -

 توعية وتحسيس المجتمع المدني باالنخراط المتزايد في التنمية الجماعية. -

 مصفوفة مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة: 2-2-4

ميل التشخيصي ليا، يجب تحديد استراتيجيات التنمية الترابية بعد استعراض الوضعية الحالية والتح
ولتحقيق ذلك، تم المجوء إلى عدة أدوات لمتحميل كمصفوفات مكامن القوة والضعف واالكراىات وترتكز 
ىذه األدوات عمى تصنيف نتائج التحميالت اعتمادا عمى انعكاساتيا االيجابية والسمبية واعتمادا أيضا عمى 

 قبة والتحكم الممارس عمييا.درجة المرا

وتمخص المصفوفة التالية أىم مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة واالكراىات التي تعرفيا 
 الجماعة.
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 : مصفوفة مكامن القوة والضعف والفرص واالكراىات 5الجدول 

 مكامن الضعف مكامن القوة

 حيوية المجمس الجماعي -

 نميةتعبئة المجمس الجماعي حول مشاكل الت -

أغمبية أعضاء المجمس ينحذرون من نفس حزب الرئيس، الشيء  -
 الذي يسيل التواصل واتخاذ القرار.

 جمعية(17تواجد نسيج جمعوي طموح ) -

كفاءة رؤساء المصالح )أطر ذات تكوين عالي، ميندسين،  -
 ، أطباء(.متصرفين

 2919-2998مبرمة ما بين  اتفاقية( 12شبكة تشاركية جد متنامية )
 عاء جبائي واعدوجود و  -

 الجماعة  ىوجود ممتمكات ذات أىمية لد -

 

 ثقل التيرب الجبائي -

 عدم التحكم في قاعدة الممزمين بالضريبة -

ىشاشة الوضعية المالية لمجماعة التي ترجع إلى ضعف  -
 ، النفقات ارتفاع المداخيل و

 نفقات لمتسيير جد ميمة -

 قمة االستثمارات ذات الطابع االقتصادي -

 كوين المستمر لمموظفين والمنتخبينانعدام الت -

 اإلكراهات الفرص المتاحة
القرب من مدن كبيرة كالرباط وسال والقنيطرة قد يساعد عمى  -

 جمب استثمارات اقتصادية لمجماعة
 القرب من مطار سال -
 لمجماعة عمى طول المحيط األطمسي لغربيامتداد الجانب ا -
 ارتباط الجماعة مستقبال مع الطريق السيار -

 جود محطة لمسكة الحديدية بالجماعة.و  -

 توفر الجماعة عمى شاطئ بحري بطول أربع كمومترات. -

المشاريع الكبرى لمضحى )اجتذاب استثمارات مالية ميمة  -
 والعمران(

تضاريس ومناخ معتدل مالئم بفضل الشاطئ وغابة معمورة  -
 وتوفر وسائل النقل

 
 

ز الحضري قطر المرك وجود خطوط لمسكة الحديدية عمى طول -
 لمجماعة
جع لمفئات المعوزة والمتي ضامكانية تحول الجماعة إلى بمدة م -

 تعمل في الرباط وسال
 تقسيم إداري غير مالئم -
 ة ومتفرقة في بعض األحيان.ظتجمعات سكنية مكت-
 معدل النمو السكاني جد مرتفع -
 معدل األمية جد مرتفع -
 الفضاءات الخضراء ةتييئعدم  -
 اعمال تجميل المدينة عدم كفاية-
 % 29بعض األسر غير مرتبطة بشبكة الصرف  -
 انعدام محطات لتصفية المياه العادمة -
  ميجورة بعد استغالليا قالعوجود م -
 %(5119إرتفاع نسبة األمية ) -
 انعدام التجييزات األساسية الثقافية والرياضية. -

 .انعدام مراكز التكوين الميني -
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 رة الرؤية والمحاور االستراتيجيةمرحمة بمو  -3

من أجل ضمان التجانس الخالق بين مختمق مستويات التخطيط ترمي ىذه الوثيقة إلى وضع تصور 
لمتنمية يتناسق تماما مع االسترتيجيات القطاعية واالقميمية التي تجعل من النطاق الترابي لمجماعة إطارا 

 وية.مالئما لمتشاور حول برامجيا ومشاريعيا التنم

وبعد بمورة رؤية الجماعة، تمت ترجمتيا إلى توجيات استراتيجية والتي ستكون بدورىا موضوع مخطط 
 عمل سيتم إنجازه وتجسيده.

وقد تم تجسيد المحاور االستراتيجية في أىداف نوعية حقيقية وواقعية والتي سيتم تفعيميا في برامج 
 ومشاريع وأنشطة.

لفرص المتاحة التي أبان عنيا التحميل التشخيص وصنع إستراتيجية وتتـطمب مكامن القوة والضعف وا
ترمي إلى تطور مكامن القوة وتالفي مكامن الضعف واستغالل الفرص المتاحة وليذا الغرض، فالتحميل 

فاق المحتممة لممحاور اإلستراتيجية والمشاريع المرتقبة لمخطط التنمية الجماعية يحمل في طياتو اآل
 3فالتحميل الوارد في المخطط الجماعي لمتنمية يؤدي بالتأكيد إلى تحديد آفاق قصيرة المدى )وبنظرة ثاقبة 

سنوات( أي مدة المجمس الجماعي والمخطط الجماعي لمتنمية مع مشاريع القرب لكنو ينفتح أيضا  6إلى 
لحة لمدة قد تفوق عمى اآلفاق الطويمة المدى القادرة عمى تجسيد رؤية مستقبمية واستراتيجية لمتنمية صا

سنة و بالتأكيد فالجانب المتعمق بالمدى القصير ال يتنافر مع الجانب المتعمق بالمدى الطويل، بل  29
 يتكامل معو.

وبمعنى آخر، فإن بعض األعمال الواجب القيام بيا في المدى القصير لالستجابة لحاجيات وانتظارات 
 لمشاريع الطويمة المدى.الساكنة تساىم أيضا كقاعدة ورافعة لألىداف وا

 وعمى ضوء ىذا التحميل، فإن سبل العمل المرتقبة عمى المدى القصير تتمحور حول المحاور التالية:

 الفضاءات الحضرية تييئةالمحور االستراتيجي األول:  -1

متابعة انجاز مشاريع التاىيل والقضاء عمى أحياء الصفيح وتشجيع انجاز السكن االجتماعي لذوي 
 لمحدود الجدد، إلى جانب تنمية مناطق السكن السياحي والمتوسط والراقي.الدخل ا

العمل عمى الرقي بالبيئة الحضرية من خالل: تأىيل شبكة الصرف السائمة والصمبة، صيانة األزقة، 
 والفضاءات العمومية، تعميم التزود بالماء الشروب والكيرباء والصرف واالنارة العمومية.

 جي الثاني: تعزيز التجييزات الثقافية واالجتماعيةالمحور االستراتي  -2

يتعمق األمر بتوسيع امكانية الولوج ليذه التجييزات لمسكان والسير عمى أن تكون موزعة بصفة عادلة 
مجاليا واجتماعيا، والتفكير في تخصيص فضاءات رياضية وترفييية لمفتيات والنساء ويمكن ترجمة ذلك 

 لمدى ويمكن مواصمتيا عمى المدى المتوسط والبعيد.في مشاريع متواضعة قصيرة ا
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 المحور االستراتيجي الثالث: اعطاء الحيوية لالقتصاد المحمي: -3

مناطق األنشطة  تييئةاغتنام فرصة القرب من األقطاب الكبرى الحضرية لجمب األنشطة االقتصادية )
 ...( وتأىيل اليد العاممة المحمية.

 المحور االستراتيجي الرابع: حكامة اإلدارة الجماعية -4

سوف يتم ذلك من خالل تنمية وخمق ممارسات جيدة لمتدبير في أىم القطاعات الداخمية )الموارد 
 البشرية المداخيل والنفقات، التجييزات والمعدات، الممتمكات العقارية، االعالم والتواصل(.

دة من حيث الخدمات )صيانة المجال العمومي ، شبكة كذلك من خالل تنمية وخمق ممارسات جي
الصرف، األسواق، اإلعالم السياحي، خدمات اخرى لمساكنة ولمزوار( ويعتبر التدبير المفوض وتجمع 

 الجماعات من الفرص التي يمكن استغالليا.

اول المسطرة وتتجسد األىداف النوعية لكل محور في األعمال الواجب القيام بيا المشار إلييا في الجد
 اسفمو:

لقد تطمبت صياغة الرؤية المستقبمية لمجماعة التشاور مع المستشارين واألشخاص الفاعمين وممثمي 
مختمف الفئات االجتماعية ورؤساء المصالح الجماعية، ومن أجل القيام بذلك، اعتمدنا عمى توجيات 

الجيوي واالقميمي، واألدوات القانونية المذكرة التأطيرية وعناصر آفاق التنمية المحددة عمى الصعيدين 
)القانون االطار حول البيئة، اتفاقيات الشراكة، التقييم المديري لمتعمير الترابي، الخ( وتطمعات الساكنة 

 وامكانيات وعوائق الجماعة المستخمصة من تشخيص الوضعية الحالية.

التوافق بين مختمف الشركاء وقد تم إقرار وبغية ضمان استمرارية الرؤية االستراتيجية، تم السعي اليجاد 
 لقاءات وورشات لمتشاور من أجل ضمان ىذا التوافق.

وبعد صياغة الرؤية التنموية لمجماعة تمت ترجمتيا إلى محاور استراتيجية ثم إلى أىداف نوعية والتي 
 يتم بدورىا تجسيدىا في مشاريع محتممة قابمة لمتنفيذ.
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 الفضاءات الحضرية تأهيل:  1المحور االستراتيجي رقم 
 األنشطة الواجب القيام بها األهداف النوعية

 تفعيل تصاميم االستصالحات - انعاش استصالحات حضرية دائمة -1-1

 عقمنة استعماالت الفضاءات الحضرية -

 احترام المعايير العمرانية -

التزام مجزئي األراضي بإنجاز التجييزات الممحقة )شبكة  -
المياه والتجييزات االجتماعية )مدرسة ،  الماء والكيرباء وتصريف

 مسجد(.
 تأىيل األحياء الناقصة التجييز- إعادة ىيكمة األحياء ناقصة التجييزات األساسية 1-2

 إعادة ىيكمة المساكن ذات الطابع القروي-
 تشجيع برامج السكن االقتصادي-

 الترابيةصيانة الطرق - تقوية شبكة الطرق والتجييزات األساسية لمنقل 1-3
 إنجاز مركبات وتجييزات العبور-
 خمق محطات الوقوف ومرائب لمسيارات-

الكيرباء تصريف المياه –تحسيين إطار الحياة )الماء  1-4
 االتصاالت(

 صيانة وتقوية االنارة العمومية -

 تقوية وتمديد شبكة تصريف المياه العادمة -

 تقوية وتمديد شبكة التزود بالماء الشروب -

 يع شبكة االتصاالتتقوية وتوس -

 

 إلى فضاءات قابمة لالستعمال. قالعتحويل الم- حماية البيئة -1-5
 خمق واستصالح فضاءات خضراء ومنتزىات.-

 تحسين تدبير النفايات )األزبال المنزلية والمياه العادمة(
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 : تقوية التجهيزات االجتماعية والثقافية2المحور االستراتيجي رقم 
 األنشطة الواجب القيام بها ةاألهداف النوعي

 تجييز المؤسسات المدرسية الموجودة- رفع طاقة االستقبال بمؤسسات التعميم والتكوين الميني 1-2
 إنشاء رياض األطفال -

 الميني مركز لمتدريب إنشاء -
 برامج محو األمية تشجيع -

 تجييز المركز الصحي الموجود- تقوية التجييزات الصحية 2-2
 ألطباء المختصينتعيين ا-
 خمق تكوينات صحية أخرى-

 التخصصات متعددة مرافق رياضية إنشاء - تجييز الجماعة بالمرافق التربوية واالجتماعية والثقافية 2-3
 مكتبة إنشاء -
 تنظيم تظاىرات ثقافية -
 خمق نوادي نسوية-

 بناء مركز لمشرطة- ضمان أمن األفراد والممتمكات2-4
 ية المدنيةبناء مركز لموقا -

 

 

 : إعطاء الحيوية لالقتصاد المحمي3المحور االستراتيجي رقم 

 األنشطة الواجب القيام بها األهداف النوعية

تنشيط العمل إلحداث المنطقة الصناعية المقررة في تصميم التييئة - إنشاء منطقة صناعية في الجماعة 1-3
 والتعمير

 والكيرباءالشروع في أشغال الطرق وتصريف المياه -

 اقتراح الئحة لممشاريع ذات المردودية عمى المستثمرين.- إعطاء الحيوية لالستثمارات المنتجة 2-3

 إنجاز مشاريع مدرة لمدخل مع المنظمات الدولية-

 خمق تجييزات جماعية جديدة لألسواق )سوق المواشي، سوق المحوم(-

 تشجيع منح القروض الصغرى-
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 : حكامة االدارة الجماعية 4قم المحور االستراتيجي ر 

 األنشطة الواجب القيام بها األهداف النوعية

 الرسوم الستخالصتوظيف مستخدمين جماعيين - تنمية الموارد المالية الذاتية 1-4

 رفع قيمة إيجار محالت األسواق -

 البحث عن التمويل وتقييمو -

 تنظيم حمالت لتوعية السكان حول التيرب الجبائي -

 إعادة النظر في الييكمة التنظيمية - ز القدرة التدبيرية لالدارة الجماعيةتعزي 2-4

 توظيف أطر كفاة-

 اقتناء المعدات االعالمية والموجستيكية-

 برمجة دورات لمتكوين المستمر-

 خمق إطار لمتشاور )مقصف نادي(- إحداث نظام لالتصال الداخمي والخارجي 3-4

 ةإحداث جمعية لألعمال االجتماعي-

 إنشاء جمعية لألعمال االجتماعية لممستخدمين-

 إحداث موقع الكتروني-

 خمق خمية لمتنسيق والتواصل في الجماعة-

 تدبير الحالة المدنية بأسموب معموماتي- تحسيين أساليب التدبير اإلداري 4-4

 اقتناء نظام معموماتي لتدبير الموارد المالية والبشرية والمالية-

 تظار بشكل معموماتيتنظيم صفوف االن-

 ترميم مقر الجماعة- تعزيز التجييزات األساسية لمقر الجماعة 4-5

 تجييز المكاتب اإلدارية-

 اقتناء السيارات-

 تعزيز قدرات تدخل المصالح الخارجية- تقوية الشراكة 4-6

 التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية-

 نسائية( إنعاش قدرات المرأة )دعم خمق منظمات-
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 مرحمة البرمجة : 4

 من أجل تحقيق األىداف المحددة، تم تشخيص جممة من المشاريع حسب المحاور االستراتيجية:

 المحور االستراتيجي األول: تأىيل الفضاءات الحضرية: ( أ

 تأىيل التجييزات األساسية: -1

 وتخصيص ممر لمدراجات 1الوطنية رقم  الطريق تثنية استصالح و-

 .32و  29و  34و  22توسيع الطرق: حمري، جيني ، فوارات وكذا س ب : تقوية و  -

 المارة بالمقبرة. 32بناء الطريق الرابطة بين الحمري والطريق س ب  -

 ودوار الحنشة. 32وانة والطريق الرابطة بين س ب عبناء طريق ج-

 استصالح طريق عين بركة. -

 ردال.بناء قنطرة فوق السكة الحديدية لولوج تجزئة ز -

 تقوية وتوسيع الطريق الرابطة بين زردال والمالكية -

 توسيع شبكة االنارة العمومية -

 اعتماد أسموب التدبير المفوض -

 توسيع شبكة صرف المياه العادمة -

 تقوية طاقة وصبيب الماء الشروب. -

 توسيع شبكة االتصاالت الياتفية. -

 .طنجة-انجاز بدال المؤدي إلى الطريق السيار الدار البيضاء -

 البيئة: -2

 حدائق األلعاب والفضاءات الحضراء. تييئةو  عقالاقتناء أراضي الم -

 تأىيل واستصالح مقبرة سيدي  أبي القنادل -

 بناء مقبرة جديدة. -

 بناء مجازر جماعية جديدة -

 جمع النفايات المنزليةل اعتماد التدبير المفوض -

 فضاء أخضر بزردال تييئة -

 ة عمى البيئة.دعم الجمعيات العاممة في مجال المحافظ -
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 سيس )تظاىرات، مسابقات، معارض...(حالدعم المالي لبرامج الت -

 استصالح الغابة -

 ات المنزلية نحو موقع مراقب.يافويل النحاستصالح مركز لت -

 التعمير: -3

 دراسة تصميم التعمير الجديد ألبي القنادل -

 إعادة ىيكمة التجمعات السكنية العشوائية -

 دراسة استصالح الشاطئ -

 لفضاءات والحدائق.دراسة ا -

 اقتناء العقارات. -

 مشروع استصالح المنطقة السياحية شاطئ األمم. -

 ب(  المحور االستراتيجي الثاني: تقوية التجييزات االجتاعية والثقافية

 التعميم: -1

 بناء مدرسة ابتدائية. -

 بناء اعداديتين. -

 ترميم المدارس -

 اقتناء النقل المدرسي -

المصاحبة والمساعدة االجتماعية لمتالميذ في حالة صعبة التحسيس و  جمعياتلالدعم المالي  -
 ومحاربة االنقطاع المدرسي .

 حضانات لألطفال. 5انشاء  -

 برنامج لمحاربة األمية. -

 الصحة:  -2

 بناء المركز الصحي. -

 تجييز وتأىيل دار الوالدة. -

 بناء مركز اليالل األحمر -

 وضع برنامج لمحمالت التحسيسية. -

 



6100-6102 تمزَز يىجش ػٍ انًخطظ انجًاػٍ نهتًُُح  

 

 21 

 قافة:الرياضة والترفيو والث  -3

 مالعب لرياضة القرب. 4بناء  -

 بناء مركب رياضي عن قرب. -

 فضاءات لمعب في اليواء الطمق. تييئة -

 بناء دار لمشباب. -

 بناء خزانة  -

 بناء مركب ثقافي. -

 بناء ناديان نسويان. -

 بناء مسجدين. -

 خدمات أخرى: -4

 بناء مصمحة لموكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات. -

 نية.بناء وتجييز وحدة لموقاية المد -

 بناء وتجيير مركز لمشرطة. -

 بناء مقاطعتان وباشوية. -

 ج( المحور الثالث: اعطاء الحيوية لالقتصاد المحمي:

 تأىيل واستغالل المنطقة الصناعية. -

 بناء سوق لمجممة . -

 بناء سوق بحي الزردال. -

 بناء مركب تجاري -

 استصالح مركب الصناعة التقميدية.

 ب جماعي.بناء واستصالح محجز مع مرآ -

 بناء واستصالح المجازر. -

 واشي.مبناء واستصالح سوق لم -

 بناء محطة لمنقل الطرقي. -

 المحور االستراتيجي الرابع: حكامة اإلدارة الجماعية -د

 توظيف األطر المؤىمة. -
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 وضع مخطط لمتكوين المستمر لفائدة الموظفين والمنتخبين. -

 تجييز المكاتب  -

 اسب، طابعات، ناسخات..التزود بالوسائل الموجستيكية: حو  -

 استصالح وترميم وصيانة وتجييز البنايات اإلدارية -

 تأىيل حضيرة السيارات )الجماعية: سيارات العمل، سيارات، أسعاف حافالت صغيرة لمنقل..  -

 بناء وتجييز مكتبين ممحقين لمحالة المدنية. -

 ار...(ظ، الوثائق، االنتالمستخدمين ,استعمال االعالميات في تدبير المصالح )الحالة المدنية -

 بناء واستصالح مرآب جماعي يضم المحجز. -

 األمن والنضافة. ةتقوي -

 استصالح مقصف وقاعة لمصالة. -

وبعد دراسة مجمل المشاريع المشخصة، اعتمد مستشار ومكتب الدراسات والفريق التقني الجماعي 
وسوف يتم تحيين ىذه مشروع(  35 )المكمف باعداد المخطط الجماعي لمتنمية، المشاريع الواردة أدناه،
 .2913المشاريع خالل اعادة النظر في المخطط الجماعي لمتنمية في سنة 

 
: تقىية التجهيزات  2المحىر اإلستراتيجي 

 اإلجتماعية والثقافية

: تأهيل الفضاءات 1المحىر اإلستراتيجي 

 الحضرية
  2 - 1 :  إَشاء يزكة رَاضٍ يُذيج نهمزب

لاػح يغطاج: تُاء  2 - 2   

: تُاء يزكش ثمافٍ وإجتًاػٍ   3 - 2   

: إستصالح يالػة نهزَاضح ػٍ لزب  4 - 2  

: تُاء يسثخ  5 - 2  

: تُاء دار نهشثاب  6 - 2  

: تُاء َادٍَُ َسىٍَُ  7 - 2  

داضُاخ نألطفال  5: تُاء  8 - 2  

: تُاء خشاَح تهذَح  9 - 2  

جذَذج: تسُُج وإصالح انًمثزج وتُاء يمثزج  19 - 2    

)استصالح + إَارج + األرصفح +  1انطزَك انىطُُح  تثُُح 1-1  

كهى 3دواراٌ + األغزاص ( ػهً طىل   

: إستصالح طزَك ػٍُ تزكح )اإلَارج + األرصفح + انذوار + 2 -1 

كهى  3األغزاص ( ػهً طىل   

كهى   1ُح ػهً طىل م: تىسُغ وتمىَح طزَك سردال َذى انًان3 -1   

طزق)دًزٌ، جٍُُ، دونسُى، نصاف،  5و تىسُغ :  تمىَح 4 -1

كهى   19وَح(  طىل اجؼ  

( ػهً طىل 34ب  -: تؼثُذ انشارع انزئُسٍ نتجشئح سردال )ص 5 -1

كهى  2  

: اإلستصالح انكهٍ نجىاَة انًذىر انزئُسٍ نتجشئح سردال )ص 6 -1

كهى  2( ػهً طىل 29ب  -  

كتاراخ( ه 5: إستصالح انفضاء األخضز تتجشئح سردال )7 -1  

هكتاراخ(  19: إستصالح انفضاء انغاتىٌ انًتاخى نهًتذف )8 -1  

هكتارا( 15انًهىثح ) ماانغ: تأهُم ان9ً - 1  

: دينامية اإلقتصاد المحلي 3المحىر اإلستراتيجي  : حكامة اإلدارة الجماعية4المحىر  اإلستراتيجي    
 3 - 1:  تُاء سىق نهًىاشٍ 

ويزأب جًاػٍ  : تُاء وإستصالح يذجش 2 - 3  

: تُاء وإستصالح انًجاسر انثهذَح  3 - 3  

: تأهُم وإستثًار انًُطمح انصُاػُح  4 - 3  

: تُاء سىق تجارٌ نألدُاء   5 - 3  

: تُاء يزكة تجارٌ  6 - 3  

: تُاء يذطح نهُمم انطزلٍ  7 - 3  

: إستصالح شاطئ األيى انًتذذج )يستىدػاخ ويذالخ تجارَح 8 - 3  

 

ح وصُاَح يمز انجًاػح  إستصال :4-1    

: تجهُش انًكاتة تانًؼذاخ انًكتثُح 2 - 4  

: إلتُاء انًؼذاخ اإلػاليُاتُح وانتمُُح 3 - 4  

سُاراخ + شادُح !!!! + شادُح صهزَج  6: إلتُاء انسُاراخ )  4 - 4

 + سُارتا إسؼاف( 

: تُاء وتجهُش يهذمتٍُ نًكاتة انذانح انًذَُح وانًصادلح  5 - 4  

وضغ خطح نهتكىٍَ وتفؼُهها : 6 - 4  
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 الجدولة المالية لممشاريع  1 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

الحضرية المساحات مستوى رفع:  األول االستراتيجي المحور  
المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع    

الوطنٌة الطرٌقتنمٌة   000 000 15 000 000 10    000 000 25  

بركة عٌن طرٌق إعداد  000 000 10     000 000 10  

ٌةقالمال نحو زردال طرٌق وتقوٌة توسٌع    000 000 2   000 000 2     

  ماف ال دوسلٌم ، والهندسة الحمري،)  طرق 5 وتوسٌع تعزٌز   000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40
(ونةاوجع  

 (SB34)     زردال تجزئةل الرئٌسً الشارع تبطٌن   000 000 6    000 000 6

العمومٌة اإلنارة 000 500 3  000 600     000 100 4  

زردال إلقامة الخضراء المساحات إعداد 000 000 3   000 000 2 000 000 1    000 000 6   

المتحف قرب الغابوٌة المساحة إعداد   000 000 1 000 000  1   000 000 2  

إستراحة و للعب مساحات إلى وتحوٌلها المهجورة المقالع تأهٌل     000 500 2 000 500 2 000 000 5  

المحور مجموع 000 500 6 000 600 27 000 000  28 000 000  13 000 500 12 000 500 12 000 100 100  

 المحور االستراتيجي الثاني : تقوية المرافق االجتماعية والثقافية
المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع    

 CSPI إَشاء يجًغ رَاضٍ يتكايم تانمزب 000 000 5      000 000 5

   تُاء لاػح يغطاج    000 000 4 000 500 4   000 500 8

 تُاء يزكش ثمافٍ وإجتًاػٍ  000 000 4     000 000 4

 إػذاد أرتغ يالػة نهزَاضح تانمزب 000 400 000 400     000 800

 تُاء يسثخ    000 000 4 000 000 2  000 000 6

 تُاء دار نهشثاب    000 500 2   000 500 2

 تُاء يزكشٍَ َسائٍُُ   000 500 2  000 500 2  000 000 5

دضاَاخ أطفال   5تُاء   000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 000 3  

حتُاء يكتثح تهذَ   000 000 2    000 000 2  

 غهك وإػذاد انًمثزج وتُاء أخزي  000 500 000 500 1    000 000 2

المحور مجموع 000 400 5 000 500 5 000 600 10 000 600 11 000 100 5 000 600 000 800 38  
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 الجدولة المالية لممشاريع  1 - 4

 

 
 المحور االستراتيجي الثالث : تنشيط االقتصاد المحلي

المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع    

 تشُُذ سىق نهًاشُح    000 000 2  000 500 2   000 500 4

 تُاء وإػذاد يذجش يغ دذَمح تهذَح  000 500 1     000 500 1

 تُاء وإػذاد يجاسر   000 000 20 000 800 28        000 800 48

ح وتشغُم انًُطمح انصُاػُحصُاَ   000 000 2 000 000 2 000 000 2  000 000 6  

 تُاء سىق نهذٍ   000 000 1 000 000 1    000 000 2

 تُاء يجًغ نهتسىق    000 500 2 000 000 1  000 500 3

 تُاء يذطح شذٍ طزلُح    000 500 1 000 000 1  000 500 2

نهاشزاء األراضٍ نتُفُذ انًشارَغ انًخطظ   000 000 5 000 000 5    000 000  10     

 تُاء سىق انجًهح    000 000 15   000 000 15

المحور مجموع - 000 500 27 000 800  38 000 500 23 000 000 4 - 000 800  92  

 المحور االستراتيجي الرابع : الحكامة في اإلدارة الجماعية
المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع    

 إػذاد وتأهُم يمز انجًاػح 000 400 000 500 1   000 500 1  000 400 3

 شزاء األثاث وانًؼذاخ انًكتثُح   000  500  000 500  000 000 1

 شزاء األجهشج انًؼهىياتُح وانتمُُح 000 170 000 500  000 500  000 500 000 670 1

 شزاء انسُاراخ 000 840  000 000 1  000 000 1  000 840 2

 تُاء وتجهُش يزفمٍُ نًكتة انتصذَك نهذانح انًذَُح  000 600  000 600   000 200 1

 وضغ خطح انتذرَة وتُفُذها  000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 000 1

 إَشاء َظاو نهًؼهىياخ   000 800    000 800

المحور مجموع 000 410 1 000 800 2 000 500 2 000 300 1 000 200 3 000 700 000 910 11  

 المجموع العام للمحاور األربعة 000 310 13 000 400 63 000 900 79 000 400 49 000 800 14 000 800 13 000 610 243
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 الجدولة الزمنية لممشاريع  2 - 4

 
  

 

 

 

 

 

 

الحضرية المساحات مستوى رفع:  األول االستراتيجي المحور  

وعالمشر عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

الوطنٌة الطرٌق تثنٌة        

بركة عٌن طرٌق إعداد        

ٌةقالمال نحو زردال طرٌق وتقوٌة توسٌع        

(ونةاوجع  ماف ال دوسلٌم ، والهندسة الحمري،)  طرق 5 وتوسٌع تعزٌز       ) 

 (SB34)     زردال إلقامة الرئٌسً الشارع تبطٌن      

العمومٌة اإلنارة        

زردال إلقامة الخضراء المساحات إعداد        

المتحف قرب الغابوٌة المساحة إعداد        

إستراحة و للعب مساحات إلى وتحوٌلها المهجورة المقالع تأهٌل        

 المحور االستراتيجي الثاني : تقوية المرافق االجتماعية والثقافية

لمشروعا عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

 CSPI إَشاء يجًغ رَاضٍ يتكايم تانمزب      

   تُاء لاػح يغطاج      

 تُاء يزكش ثمافٍ وإجتًاػٍ      

 إػذاد أرتغ يالػة نهزَاضح تانمزب      

 تُاء يسثخ      

 تُاء دار نهشثاب      

 تُاء يزكشٍَ َسائٍُُ      

دضاَاخ أطفال   5تُاء         

يكتثح تهذَحتُاء         

 غهك وإػذاد انًمثزج وتُاء أخزي      
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 الجدولة الزمنية لممشاريع  2 - 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور االستراتيجي الثالث : تنشيط االقتصاد المحلي

المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

 تشُُذ سىق نهًاشُح      

 تُاء وإػذاد يذجش يغ دذَمح تهذَح      

وإػذاد يجاسرتُاء         

 صُاَح وتشغُم انًُطمح انصُاػُح      

 تُاء سىق نهذٍ      

 تُاء يجًغ نهتسىق      

 تُاء يذطح شذٍ طزلُح      

    شزاء األراضٍ نتُفُذ انًشارَغ انًخطظ نها      

 تُاء سىق انجًهح      

ةالحضري المساحات مستوى رفع:  األول االستراتيجي المحور  

المشروع عنوان 2011 2012 2013 2014 2015 2016    

 إػذاد وتأهُم يمز انجًاػح      

 شزاء األثاث وانًؼذاخ انًكتثُح      

 شزاء األجهشج انًؼهىياتُح وانتمُُح      

 شزاء انسُاراخ      

 تُاء وتجهُش يزفمٍُ نًكتة انتصذَك نهذانح انًذَُح      

ة وتُفُذهاوضغ خطح انتذرَ        

 إَشاء َظاو نهًؼهىياخ      
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 مرحمة التتبع والتقييم - 5

مدى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج المسجمة في المخطط الجماعي  معرفةيكمن اليدف من التتبع في  
أن التقييم يتم لمتنمية، أي التأكد من كون تنفيذ مخططات العمل تسير وفق التصميم المرسوم ليا؛ في حين 

 بعد إنجاز المشروع لمتأكد من دخولو المرحمة العممياتية المنتجة.

 ليات:المنيجية واآل  1 - 5 

توجد عدة أساليب لجمع وتحميل المعطيات لمعرفة حالة تقدم األشغال واألىداف المتعمقة بالمشروع، وأىم 
 األساليب المستعممة ىي :

التعبير بحرية عن سير عمميات وانجازات المشروع؛ وبالتالي، أسموب اإلستجواب: يسمح لمشركاء ب -
يمكن من جمع أقصى المعمومات الممكنة لتوضيح سير عمل المشروع، والمشاكل المطروحة لتوفير السمع 

 والتوصيات الكفيمة بتجاوزىا لتحسين الخدمات. والخدمات، وأسباب ىذه المشاكل

كيفية تصرف األشخاص إزاء أوضاع ممموسة،  معرفةحيان األ ضالمالحظة في الميدان: يفضل في بع -
بدل اإلكتفاء بقراءة انطباعيم أو اإلستماع ليم. وتكمن المالحظة في قضاء وقت في موقع المشروع لمعاينة 

التصرفات أثناء تنفيذ الميام والعالقات بين األشخاص وردود األفعال العممية. ومن األىمية بمكان إعداد 
 سجيل المنيجي لجميع المالحظات.خطة مسبقة لمت

تحميل الوثائق : يمكن تحميل الوثائق التقنية واإلدارية والمالية من إصدار حكم مبرر صائب عمى  -
 األشخاص والفعالية وعمى حالة تقدم اإلنجاز بالمقارنة مع التوقعات.

الحالة الطبيعية العممية ،  ويتم التتبع بيدف ضبط مسمسل إنجاز المشروع وفق المكونات الثالثة لممالية :
 الحالة المالية والتوزيع الزمني.

مدى إنجاز مختمف األنشطة والميام الموكولة  معرفةتتبع إحترام آجال اإلنجاز : يرمي ىذا التتبع إلى  -
 لممشروع حسب الجدول الزمني المتوقع.

ال المتوقعة، وتحميميا ومدى جال الواقعية واآلجوالغاية من ىذا التتبع ىو استخالص التفاوت بين اآل
 انعكاساتيا عمى تأخر اإلنجاز وتفسيرىا منطقيًا.

تتبع اإلنجازات المالية : يرمي تتبع التكاليف إلى تفحص مدى تطابق إنجاز مختمف أنشطة المشروع  -
يجاد مع الميزانية المتوقعة. وتسعى ىذه العممية أيضًا إلى تبيان مدى تجاوز التكاليف لمتحمالت المتوقع ة وا 

 التفسيرات لذلك إلتخاذ القرارات المناسبة.

ويسمح التتبع المالي أيضًا بمقارنة الميزانية التوقعية لعمميات المشروع مع التكمفة الفعمية؛ وذلك من    
عادة تقييم المبالغ المتبقية لمسداد:اأجل   ستخالص التفاوتات المالحظة وا 
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التتبع إنجاز األشغال المادية بالمقارنة مع التوزيع المتوقع، ويسمح  تتبع اإلنجازات المادية : يعاين ىذا -
بتفحص نوعية البناءات والمعدات المستعممة والتأكد من الكميات والنوعيات المقررة سواء بالنسبة لممدخالت 

 أو المخرجات.

 المأسسة والتنظيم:  2 - 5

مى مشروع المخطط الجماعي لمتنمية الذي المجمس الجماعي التصويت ع 78من القانون  36تخول المادة 
 أعده رئيس المجمس الجماعي.

ويسير المجمس بذلك عمى تنفيذ المخطط بما ينسجم مع التوجيات الوطنية من أجل توفير أحسن الظروف 
ول األول عن تنفيذ ؤ الحياتية لمجمل المواطنين. وىذا يعني بأن المجمس الجماعي من خالل الرئيس ىو المس

 ومع ذلك يمكنو اإلستفادة من دعم الخبراء وخبرات وتجارب الغير. المخطط.

وىكذا وحسب القانون، فالمجمس الجماعي ىو الييئة المؤىمة والمخولة بتنسيق جميع األعمال التنموية 
 لمجماعة، وىي:

 إعداد والمصادقة وتنفيذ المخطط الجماعي لمتنمية؛ -

 وية؛اإلعداد والمصادقة وتنفيذ المخططات السن -

 المصادقة عمى شروط تنفيذ االنشطة؛ -

 وضع والتصديق عمى السياسة المالية لممخطط؛ -

 التواصل الدوري مع الساكنة ومع المتدخمين؛ -

 تضطمع ىذه المجنة باالختصاصات التالية:

دارة ميام التتبع النصف سنوي والسنوي؛ -  تنظيم وا 

 في الميدان؛تنظيم جمع المعمومات المرتبطة بتنفيذ المخطط  -

 تحميل المعطيات المحصمة؛ -

 قياس مدى تقدم المخططات السنوية ومدى تأثيرىا وتبرير التفاوتات؛ -

 إقتراح وضمان التقويمات الالزمة في الوقت المناسب؛ -

 لمجمس الجماعي؛اتقديم تقرير دوري )نصف سنوي ( عن أنشطة  -

 عادة: والفاعمون المؤسساتيون الممثمون في ىذه المجنة ىم

 الرئيس  -

 المجمس الجماعي -
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 المجان الدائمة لممجمس الجماعي؛ -

 المصالح المحمية؛ -

 منظمات المجتمع المدني؛  -

 السكان / المستفيدون. -
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