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عــام  تقديم  : 

  

ال يسعنا بعد االنتهاء 

من إعداد هذا البحث 

إال أن نتقدم بجزيل 

الشكر و عظيم 

االمتنان إلى األستاذ 

 الفاضل

خالد تور  كدلا

 البهالي

باإلشراف  تفضل ذيال

حيث  على هذا البحث،

قدم لنا كل النصح و 

طيلة فترة  اإلرشاد

اإلعداد فال منا كل 

,الشكر و التقدير   

 شكر و تقدير
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عــام  تقديم  : 
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عــام  تقديم  : 

 :إهــــــــداء

 

يبقــم معنــا وا يحجــك لــف مكانــا فــي داخلنــا ســو   ونحــن نعبــر بحــر الحيــاة المتقلــب األمــوا  ا

 .اولئك الرائعين 

دعــواتهم وأمنــوا بقــدراتنا ومواهبنــا ومهاراتنــا الــذين شــاركونا فــي  ,الــذين  شــجعونا بــال حــدود 

ـــذين شـــاركونا التحـــديات واانجـــازات  اوفتحـــودائمـــا  ـــا قلـــوبهم قبـــل عقـــولهم ال ـــالن  وألهمون

 .الحكمة وغرسوا زهرا جميال في طريقنا

 

 .أهذي هذا العمل المتواضع , الم اولئك الرائعين 

 :ينيهما زهرتا الحياة وفي مقدمتهم من ينتهي العالم بين ع

 .الحبيبة وأميأبي الطيب 

 .أبادلهن ااحترام والتقدير  اللواتي أخواتي إلم

 .الطيب في هذه الحياة األثرالذي لف  "حسن كنكو" أستاذيالم 

 

ــارك النكــادي "الــم ااصــدقاء  ــا   ""عثمــاا احــدار""مب ــ  يحي ــا ""عبــد اللطيــت اي ممــن كتــب لن

 .الحياة القدر لقاء جميال عبر مساحة

 .ولكل من الفضل علي

 .اهذي هذا العمل بنفس طيبة وقلب سليم ولساا شاكر      
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عــام  تقديم  : 

 :تقديم  عــام 

 

طور         من ت عالم  في ال سم اإلداري  شهده الج ما ي كر  حد ين ال أ

ملحوووف فووي السوونوار اوذلوورا مولووة مووالدواواا موو  تعوودد م ووا   

يز  من متعز ستتباب او لى ا صر ع ها يقت عد دمر لم ي تي  لة ال الدم

لة  جال التند في م يدا  لادين عد لى م تد إ مل ام لة  سلطة الدفاع ال

موو  التيللوورار الدت حقووة التووي  االقتصووادية ماالمتداعلووة تدا وولا

تفوورن سفسووها علووى الدسووتويلن الووداذلي ماللووارمي للدملووة فكووا  

لزامووا عللهووا تحووديا الجهوواو اإلداري للمووطل  مالدهووا  الجديوودا 

مدووا . الدلقوواا علووى عاتقهووا موون حلووا م ا فووس ممسووا لس مأسوواللبس

مووالتنملم اإلداري للدملووة الدعابوورا موو   يرتكووز علووى أسووا   دفوو 

منسووت تلتلوو  موون دملووة  مال مر زيووةموولن بووورتي الدر زيووة الدووز  

صادية  لة ماالقت سلة مالجيراف ها السلا ست  رمف  ل من ذرى ح لى أ إ

. ماالمتداعلة
1

 

شاط    ماهر الن لد م ملم اإلداري توح جال التن في م ية  ني الدر ز تع

ها  ية مفرمع سلطة التنفلذ يد ال في  ها  لة متجدلع في الدم اإلداري 

متجاسسووها  اللم مشووكل يسوودو متوحلوود الووند فووي العابوودة ماوقوو

أمووا ال مر زيووة  مالنسووبة لكوول أقوواللم الدملووة ملعدووو   ووعبها

في  مة  ملن الحكو ية  ي  الو ا   اإلدار ها توو صد م ية، فلق اإلدار

العابوودة مموولن هلاووار الجداعووار التراملووة أم الدصوولحلة، متلموو  

 هووذه الهلاووار الدحللووة فووي مدارسووة م لفتهووا إل ووراف مرقامووة

 .الحكومة الدر زية

مالنسوووبة للنموووا  السلاسوووي اإلداري الديرموووي، فعدلوووس م سووولوب 

تووزامن موو   الووذيالدر زيووة فووي تصووري  الشوورم  اإلداريووة للوودمل 

داع  صدي لألط قوى للت ل  ال لة تجد لب د، مي تاريخ ا من  مة  ترار حر ف

                                                           
1
 97.دراسة مقارنة الطبعة السادسة نونبر القانون األساسي ص 1111نشر و توزيع الشركة المغربية للكتاب  مليكة الصروخ- 
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عــام  تقديم  : 

لم  من  ستتباب او لة ما حدا الداذل بلاسة الو هة م من م لة  اللارم

نة  لذي  هدتس الددي سري  ا طور ال فرن الت ما  سرعا   طوي  اد  يد  

ماتسوواع فووي حجووم الحاملووار متنوعهووا م ووذلة الحامووة الووى مسووايرا 

التحووووديار البشوووورية مالسلاسوووولة ماالقتصووووادية ماالمتداعلووووة 

سووها الداذللووة منهووا مالتنملدلووة مالقاسوسلووة التووي تفوورن سف

ماللارملووة إلووى تبنووي سلاسووة ال مر زيووة  للووار اسووتراتلجي يسووعى 

ية  م  الدر ز لة  عة حقلق شكل قطل لر مدر زا ت ناء إدارا غ لى م إ

الدتحجوورا التووي  اسووة سووا دا قبوول دلووة، هوودا مووا توو تى موون ذوو ل 

تقسوولم التووراب الوووطني إلووى مداعووار تراملووة ممنهووا العدوواالر 

 0691ار مدما ور حمورية مقرميوة، إبودار  هلور ماوقاللم إلوى قلواد

حووول الجداعووار التراملووة، يعتبوور لبنووة أملووى للبنلووة الحقلقلووة 

لر  ها  ه ماء م تي  لة ال عد الدحام ثة م لة الحدي عار الترام للجدا

 وتنبر  30مفوي . في عهود الحدايوة 0609
بودر المهلور الدتعلو   20699

تاري في  ما  فا ها شكل منعط لذي ي داعي ا ما  الج ية مالن خ ال مر ز

سوو  موون اذتصابووار الدجووالي الجداعلووة مأسوواط  م إو   اإلداريووة

سا  يدا مرؤ ها  مد قة ها م قد  كل االسط  سس  من  و مالرغم  سس  إال أ

لذه  جال تنف لا م من ح لر  اف  ببو غ ما  ال مر زي، أ لة للن الحقلق

حدا، إو  يد م هة يتزا ستوى الج لى م سلعس إ في تو لر  عل التفك دا م م

مرمرا أ ملن أ  ال سل   مي مإداري م ستوى ترا مود م ستلز  م ببحة ت

السوولطة الدر زيووة مالجداعووار التراملووة ميلووة اإل ووراف علووى 

لة ية مالدحل لة الجهو لر للتند طل  مالتفك لر . التل بدر  ه كذا  ه

 90.11الدوونمم للجهووار، عووم أعقبووس القوواسو  رقووم  0669أمريوول  2

،  08-17رقوم الدتعل  مالدلثاق الجدواعي الوذي عودل متدوم مالقواسو 

 3 .الدتعل  مالعداالر ماوقاللم 96.11م ذلة القاسو  رقم 

                                                           
2
 79.دور الجماعات في حماية البيئة ص 11-10المجلة المغربية لالدارة و التنمية عدد- 

3
يعتبر الجماعة بمثابة اطار للتنمية االقتصادية و االجتماعية الصادر  1111يثاق الذي جعل من الجماعة وحدة ادارية فان م 0791و ميثاق سنة  0711خالف لميثاق سنة  - 

  91.11و قانون  09.11و كذا ميثاق  1117في فبراير 
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عــام  تقديم  : 

دهووت الدشوورع الووى امعوود موودى حلووة ذصوو  البوواب  2100مفووي دسووتور

التاسوو  للجهووار مالجداعووار التراملووة ، حلووة تووم تيللوور مصووطلو 

فوي هوذا   135ميون  الفصول الجداعار الدحللة مالجداعوار التراملوة 

الجداعوووار التراملوووة للددلكوووة هوووي الجهوووار  : الصووودد علوووى أ 

مالجداعووار التراملووة أ وولاي معنويووة،  ,مالعدوواالر م اوقوواللم 

 ذاضعة للقاسو  العا ، متسلر  رمسها مكلفلة ديدقراطلة 

مهوة عوون  02   دا أببو التنمولم التراموي الديرموي يتو ل  مون   

 ".التي  ا  معدوال مها في السام  09

مكاسووة متدلووزا للجداعووار التراملووة، ففووي إطووار التوودملر  مأعطووى

الحوور أعطاهووا سوولطة التوودامل مكلفلووة ديدقراطلووة مسوولطة تنفلووذ 

موودامالتها ممقرراتهووا، موو  بوو حلار مديوودا تدكنهووا موون التعووام  

فلدووا ملنهووا إلسجوواو مشوواري  مشووتر ة، لتجووامو مشووكل ضووع  مصووادر 

مكنهووا موون   دووا. التدويوول م مسوواعدا الينلووة منهووا للفقلوورا

شترك  يل الد صد التدو ية ق لة م الجهو جالي اإلقللد م  الد سل   التن

لووبعا الدشوواري  فووي حوودمد سسووبة معلنووة ت ذووذ معوولن االعتبووار 

 .إ راهار ملزاسلاتها

إضووافة إلووى ضوورمرا إعووداد دراسووار مشوواري  ل سووتفادا موون ذوودمار 

بووندمقي التمووامن الجهوووي مالت هلوول االمتدوواعي اللووذا  احوودعا فووي 

ر تفعلوول مقتموولار الجهويووة الدوسووعة فووي الجاسووت الدتعلوو  إطووا

 .متعزيز التمامن م تحقل  العدالة الدجاللة ملن الجهار

لس م دا  ا  عل عد   لم ت لة  عار الترام فا  الجدا مر  دل او في مج

حال مر   ال ية او قاسوسي  في مدا مود  ها م ية ل اار إدار جرد هل م

ل لى و ضافة إ ببحة ماإل مل أ ست  ساتي فح لس ة  لأم مرس لا  سا ترام ا

ما  مادي اي مود  صورا  م عد مح لم ي لي  تدملر الدح هو  ال دا ا  مف  

فووي مجوورد تدثلوول السووكا  متقووديم ملتلوو  اللوودمار التقللديووة 

ماإلداريووة الرمتلنلووة موول أبووبحة الجداعووار مفعوول التطووورار 
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عــام  تقديم  : 

الدت حقووة التووي عرفهووا الديوورب منووذ اسووتق لس إلووى اللووو  تلعووت 

توود امعوود لتشوودل الدجوواالر التندويووة أدمارا أ ثوور أهدلووة تد

 .االقتصادية ماالمتداعلة مالثقافلة 

القاسوسلووة الدنمدووة لتوودملر الشوو    مقوود تعووزور الترسوواسة   

الدتعلووو   01..00العوووا  الدحلوووي  مالقووواسو  التنملدوووي رقوووم 

 9مالجداعووار، مالووذي بوودر المهلوور الشووري  متنفلووذه متوواريخ 

 . 21004قتملار دستور ، مولة في إطار تنزيل م2102يوللوو 

م يتكووو  هووذا الوون  موون قسووم تدهلوودي معداسلووة أقسووا  تمووم فووي  

مون الدسوتور،  019موادا ، تحودد طبقوا وحكوا  الفصول  .20الدجدوع 

لذ  لة، م رمط تنف لة ديدقراط شرمسها مكلف عة ل تدملر الجدا  رمط 

م وورمط تقووديم  ر وولي مجلووي الجداعووة لدوودامالر الدجلووي ممقرراتووس ،

العوورا ا موون قبوول الدووواطنلن، ماالذتصابووار الذاتلووة للجداعووة، 

ها لة إلل بار الدنقو لة، ماالذتصا م  الدم شتر ة  باتها الد  ماذتصا

اقوور  01..00موون القوواسو  التنملدووي رقووم   02الووى  90فووي الدووواد 

أسووس يتومووت علووى الجداعووة إعووداد مرسووام  عدوول فووي  الدشوورع علووى 

مدا من  لى  سنة اوم سجا   ال قدير ماس عد ت لى أم لي ع تداب الدج اس

موو  تومهووار مرسووام  التندلووة الجهويووة ممفوو  موونه  تشووار ي موولن 

 .النلت مملن السا نة يراعي ذصوبلار  ل مداعة 

شرع    لس ا  الد مو  ع ه يت سو  أ مواد الدر ل   في مد دتدعن  م ال

اراد ا  يرسووي  توامووا ملطوو  تتقوواط  فووي مجدوعووة موون عنابووره موو  

ست ط  ا سنوار مل تد ل قد يد لذي  عة ا ثر)راتلجي للجدا شرا أم أ  (  ع

 م الذي يبرو 

 .اإلتجاه العالم لقطار التندلة مشتى أمعادها مالجداعة

 

فوو  يدكوون وي مرسووام  عدوول أم ملطوو  عدوول أم مرسووام  تندوووي    

                                                           
4
 مكرر 0511شعبان  11الموافق ل  1100يوليوز  11الصادر بتاريخ  97.15دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  - 
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عــام  تقديم  : 

أ  تتوووفر فلووس  وورمط النجووا  إوا لووم يحتوور  القواعوود  -مدوواعي 

إمدالهووا فووي ضوورمرا تحديوود العلدلووة التووي توورطره م التووي يدكوون 

الرسووالة، الرؤيووة القوولم عووم اوهووداف ففووي البرسووام  يجووت ترتلووت 

 اوملويار م  تومهار مرسام  تندلة

 .العدالة أم االقللم

موسووس ال يدكوون أ  تدوور مبا وورا إلووى تحديوود البوورام  م      

الدشوواري  م طبلعتهووا دم   تحديوود رؤيووة مسووتقبللة تجلووت عوون 

 :التساؤالر التاللة

  ل  ستطل  أ  سرى مداعتنا في الدستقبل؟

ماهلووة اللوودمار التووي ي موول الدجلووي الجدوواعي أ  يوفرهووا  -

 للسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا نة؟  

ما هوو االتجواه التندووي الوذي يناسوت الجداعوة؟ مدينوة بوناعلة؟  -

 ؟....سلاحلة؟ تجارية

 مدعنوووى الهويوووة التوووي يرضووواها الدجلوووي الجدووواعي للجداعوووة؟ 

عووي مدتطلبووار التلطوول  الجلوود م فوو  موود للدجلووي الجدوواعي أ  ي  

 .الذي يبدأ متحديد الرؤية الدستقبللة للجداعة

 :أهمية الموضوع

يعوود هووذا البحووا مووديرا مالدراسووة لدووا لووس موون أهدلووة سووواء موون 

 :الناحلة العلدلة أم العدللة 

 - تعلوو  موضوووع البحووا مدسووطرا إعووداد مرسووام  عدوول الجداعووار

 .التراملة مفقا للدبادئ القاسوسلة

 - تنوووع االدمار التووي يدارسووها مجلووي الجداعووة فووي إعووداد

 .متقديم مرسام  العدل مدمر مرقامة الدجتد  الددسي

 -  سقوو  الدراموو  الدتلصصووة فووي موضوووع الدراسووار يجعلنووا أ

ستدنووى أ  يموول  هووذا الدوضوووع قموولة علدلووة مديوودا فووي مجووال 

  .الدراسار القاسوسلة 
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عــام  تقديم  : 

 - تعلوو  موضوووع الدراسووة محوودمد سوولطة ر وولي الجداعووة التووي

 .تقتملها رقامة الدحل  

 : أهداف البحث

  يهوودف إلووى إمووراو دمر الدجلووي الجدوواعي فووي منوواء سوولرمرا

 إعداد متقديم مرام  العدل

 - حل في مرا تدذللن  كل الد لة ل سلطة الدلو سا ل مال لا  الو تب

 .إعداد متنفد البرسام 

 - إمووراو دمر مرسووام  العدوول فووي تحديوود النموورا ماإلسووتراتلجلة

 .الدطبقة داذل محل  الجداعار 

 -تحديد اوعار الدترتبة عن إلتزامار الجداعار التراملة . 

 :صعوبات البحث

  مدووا ال  ووة فلووس أ  لكوول محووا بووعومار تعتوورن الباحووا متجعلووس

ملعوول أ برهووا يتدثوول فووي سقوو  الدراموو   يسووعى إلووي تجاموهووا

 .داعة الدوضوع لح

 - تلوووف معمووم مجووالي الجداعووار التووي قدنووا مزيارتهووا موون

أموودادسا مالوتووا   التووي سحتامهووا رغووم  تامووة طلووت سبوورو 

 .الياية العلدلة الدرادا من هذه الوعا  

 بعومة الدواوسة ملن الدراسة الجامعلة مالبحا الدلداسي . 

 :إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالية البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

 : سحامل في هدا البحا    

 - اليوووي فووي  تللووار إعووداد متقووديم مرسووام  عدوول الجداعووة

 .التراملة من ذ ل  التطرق إلى اإلطار القاسوسي لتفعللس 

 - محاملووة طوور  إ ووكاللار حوودمد إمكاسلووة الجداعووار موون تحديوود

 .اوهداف عن طري  مرسام  العدل
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عــام  تقديم  : 

 -  هوول يدكوون الحووديا عوون إلزاملووة التلطوول  الجدوواعي لتحقلوو

ذوو ل اسووتقراء تعوواره علووى التوودملر التندلووة الجداعلووة موون 

 . الجداعي 

 -سووام  عدوول مداعووة دراسووة حالووة تأي تتبوو  ذطوووار إعووداد مر

سدودمووا ممحاملووة فهووم ذصووا   الدنطقووة  أ وودو إقلوولم و ووورا

مإمكاسلووة تنزيوول البرسووام  الووذي تووم العدوول عللووس موون طوورف 

الدكتووت الدسوولر للجداعووة مالدعلقووار التووي تعتووري هووذا 

 . التنزيل

 :البحث منهجية 

ي وم بوولية بووفذا البحووا السوولر علووى هووذا الدوونه  مسوونحامل فووي هوو

قاسوسلووة يحدوول مداذلووس أمعوواد اسووتنتاملة عوون طريوو  عوورن سدوووو  

تي  لة ال ي  منهج عن طر دس  تم تقلل ها  سام  عدل نة أ ذو ممر مدي

 . ترتكزعلى الدقارسة  ملن اإليجاملار م السلبلار
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عــام  تقديم  : 
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 تقــــديـــــم

 تقــــديـــــم

 

تودملر الشو   العوا  التراموي  تفاديا للعشووا لة التوي تطوال         

م التووي توونعكي سوولبا علووى مسووتقبل الجداعووة م حاملووار السووا نة، 

ية  ها التندو حدد تومهات عة ي ستقبلي للجدا صور م ض  ت في م بة  مرغ

تللووة التلطوول  م   الجداعووار اعتدوواد  ، ألووز  الدشوورع الديرمووي 

جة شاري  م  البرم ل  الد لذها  لدلت لى تنف تزعم ع تي  برام  ال ال

سوونوار   سوولوب إداري حووديا  9طللووة فتوورا االستووداب الدحووددا فووي 

نة لد   يرم  عقل سومة مالتعق اة مو طار مل في ا تدملر،  دة ال محو 

سام   ذر أ  مر نى ت يدت أي مدع طور الدتزا سري  م الت لر ال م التي

لذي يعت كومي ا سام  الح لد البر حد مع لى  شبس إ عة ي دل الجدا بر ع

متحقلوو   ذريطووة طريوو  لعدوول الحكومووة م مدثامووة التووزا  قوواسوسي 

ستووا   ملدوسووة ت مووي الواقوو  الدعلشووي للدووواطن ملوولي التزامووا 

تزا   عة ال دل الجدا سام  ع بار مر كن اعت تالي يد سعي، ممال بذل  م

وم سزعووة سلاسوولة مقاسوسلووة متحقلوو  ستلجووة تحقلوو  تندلووة  وواملة 

عتدوواد علووى أسوولوب توودملر ممندمجووة علووى الصووعلد الترامووي ماال

 5.الدلزاسلة على أسا  النتا  

 

النصـــوص القانونيـــة المـــؤطرة  لبرنـــامج عمـــل الجماعـــة : األول المبحــث

 الترابية

 

                                                           
5
 ستاذ حسن كنكو ماستر القانون العام جريدة زكورة بري مقال األ- 
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الترابية الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

الدتعلووو  مالجداعوووار الصوووادر  01..00القووواسو  التنملدوووي     

 19)01.9رممووا   21متوواريخ  0.02.02متنفلووده المهلوور الشووري  رقووم 

 .منس 02م  00م  01م  96م  90الدواد  م ال سلدا(  2102يوللو 

متحديود مسوطرا اعوداد مرسوام  عدول الجداعوة  10..2.09الدرسو  رقوم 

م تتبعوووس م تحللنوووس  م تقللدوووس م تللوووار الحووووار م التشوووامر 

 .العداده

اذتصابووار الدجووالي الجداعلووة فووي مجووال التندلووة م الحفوواف علووى 

 البلاة التي س  عللها القاسو  

مدثامووة ملثوواق مطنووي للبلاووة م التندلووة  66.02القوواسو  اإلطووار 

التوي مدومبهوا يتعولن علوى الجداعوار  2الدستدامة مذابوة الدوادا 

التراملووة أ  ت ذووذ معوولن االعتبووار اوهووداف اوساسوولة الوطنلووة فووي 

مجووال حدايووة البلاووة م التندلووة الدسووتدامة موون ذوو ل اعووداد م 

 تنفلد ذط  التندلة الدحللة

الدتعلوو  مالجداعووار علووى عوودا  01..00دووي سوو  القوواسو  التنمل  

لة  حدار الترام دالي للو تدملر اإلداري مال هم ال يدا ت ملار مد مقت

ط   ياء الدل هو ال دي  قاسو  التنمل هذا ال مس  تى  ما أ هم  من أ م

الجدوواعي للتندلووة متعويمووس ب مرسووام  عدوول الجداعووة  وعلقووة 

يوود مرمعلووة للدشوواري  التندويووة ماوسشووطة وار اوملويووة التووي تر

الجداعووة القلووا  مهووا فووي ترامهووا ذوو ل السووة سوونوار االمتدا لووة 

 . 02الى  90لدجلسها الجداعي الدواد من 

لى    سنة اوم في ال سام   هدا البر عداد  ضرمرا إ لى  س   ذلة ع دا   

موون موودا استووداب الدجلووي علووى امعوود تقوودير م أ  يتموودن تشللصووا 

تقللدوووا لحاملوووار مإمكاسلوووار الجداعوووة متحديووودا وملوياتهوووا م

لدواردهووا مسفقاتهووا التقديريووة ما  يووتم إعووداده مفوو  موونه  

نس  نوب ع من ي مل ام  سلد العا م  ال سل   سا نة ممتن م  ال شار ي  ت

دا  لووارار   لة ل صالو اللارم شطة الد سل  أس فا متن باره مكل ماعت
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ةالترابي الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

ية لة الجهو سام  التند هار مر بار تومل علن االعت ذد م جت اال م أ  .ي

لذ لى تنف دل ع عة تع عددا  الجدا جة الدت ف  البرم ها م سام  عدل مر

ثة  سنة الثال من ال تداء  سام  ام هذا البر للن  كن تح سنوار م يد ال

 .من دذولس حلز التنفلذ

 26الصووادر متوواريخ 10..2.09 دووا أحووال فووي الدرسووو  رقووم       

علووى سوو  تنملدووي متعلوو  مدسووطرا إعووداد مرسووام  عدوول  2109يوسلووو 

متللووار الحوووار مالتشووامر الجداعووة متتبعووس متحللنووس متقللدووس 

إ  مرسووام  عدوول الجداعووة معلقووة . "2إلعووداده فووي الدووادا رقووم 

مرمعلوووة للجداعوووة لبرمجوووة الدشووواري  م االسشوووطة وار االملويوووة 

الدقوورر أم الدزموو  إسجاوهووا متووراب الجداعووة مهوودف تقووديم ذوودمار 

علووى  9 دووا توون  الدووادا رقووم ". القوورب للدووواطنلن م الدواطنووار

 : تومت الدرمر مها إلعداد الوعلقة م هيالدراحل التي ي

 التشلل ،

 ترتلت اوملويار،

 تقللم موارد م سفقار الجداعة للسنوار الث عة الدقبلة

 ملورا معلقة البرسام 

 مض  تللة للتتب 

لة ام  بل الدم من ق ها  ق  مرمجت حة ام الدتو شاري  الدبرم مرد الد

 الهلاار العدوملة اوذرى في سفود الجداعة 

لة        في  أهد لى  عة تتج دل االجدا سام  ع من   مر عزو  سس ي  و

 فوواءا أداء اإلدارا الجداعلووة ميرمطهووا فووي إطووار تشووار ي ، يوووفر 

  علووى تنسوول  الدشوواري    ووذلة تر لووزا اسووتراتلجلا أفموول ميسوواعد

 6.متشلل   كل التدذل الدطلوب لتحسلن اوداء

فرع اومل  مسووطرا إعووداد م تنفلووذ مرسووام  عدوول الجداعووار  :ال

 التراملة

                                                           
6
 7.جمال خلوق ص 1117تدبير الترابي بالمغرب واقع الخال و مطلب التنمية مطبعة طوب بري  الرباط - 
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الترابية الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

 

عن        بارا  لذ ر، ع في ا سلفنا  دا أ عة   دل الجدا سام  ع إ  مر

معلقووة مداعلووة تتموودن مجدوووع اإلمووراءار م العدللووار التندويووة 

سار  وون التواو حا ع لى الب هدف إ عة، ت تراب الجدا لى  عة ع الدتوق

للووس رفاهووة م سعووووادا موولن االسووتثدار االمتدوواعي الووذي يقوود  ع

السووا نة الدحللووة، م االسووتثدار االقتصووادي الووذي يرمووي إلووى رفوو  

القووودرا اإلستاملوووة م موامهوووة متطلبوووار الحلووواا اللوملوووة 

 .الدتزايدا

إو  فعدللووة التلطوول  وعووداد مرسووام  العدوول هووي مجدوعووة موون   

ض   تدقلقها م م بره م  ضب  عنا لى  هدف إ تي ت لة ال حل الدنهج الدرا

مراء عد اإل لة م ية م الدال ملار التدملر يل الدقت لة لتنز ار العدل

االعتدوواد علووى  وول العنابوور مامللووار الدتدذلووة قبوول ممعوود عدللووة  

 .التنفلذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحث اشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه ,تضع الجماعة

 ها أو المساهمة فيها لتراب الجماعة خالل مدة ست سنواتيحدد هذا البرنامج االعمال التنموية المقرر انجاز

ق منهج يتم اعداد برنامج عمل الجماعة في السنة االولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير بانسجام مع توجيهات برنامج التنمية الجهوية وف
 سيق انشطة المصالح الال ممركزة لالدارة المركزية تشاركي وبتنسيق مع عامل الجماعة او االقليم او من ينوب عنه بصفته مكلفا بتن

يجب ان يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا الولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرة 

 .الخاصةبالسنواتالثالثأالولىوأن يأخذ بعيناالعتبارمقاربةالنوع

 

 .من هذا القانون التنظيمي 381 المادةعليها في  المنصوصالسنوات  المتعددةتعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة  •

 يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ

 .إعدادهالحوار والتشاور و  بنصتنظيميمسطرةإعدادبرنامج عمل الجماعةوتتبعهوتحيينهوتقييمهوآلياتتحدد

العمومية الجماعة  لمقاوالتوا والمؤسساتبغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد إالدارة والجماعات الترابية أالخرى  •

 .رادإنجازها بتراب الجماعةمالتجهيزالتعلقةبمشاريع مالو توفرةمبالوثائق ال

88المادة    

      87 المادة

88المادة   

88المادة    

83المادة    
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الترابية الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

ماسط قووا موون النصوووي أعوو ه يدكوون أ  سسووتنت   اسووس و عووداد    

   :مرسام  يجت  استحمار مس لتلن مهدتلن هدا

  اذتصابووار الجداعووار أعنوواء إعووداد مرسووام  العدوول، ممالتووالي

قرب  ذدمار ال قديم  قة مت شاري  الدتعل ض  الد لى م لز ع التر 

موون القوواسو  التنملدووي  90فووي الدووادا  الدنصوووي عللهووا

   .للجداعار فق 

  كن تي يد دوارد ال عة مال ية للجدا لة مالداد لار الدال إالمكاس

ف   ها م م  ترتلب شاري   هذه الد ض   ناء م لة أع ها، مو تعبات

 .أملويار السا نة

ممالتووالي يجووت أ  يكووو  مرسووام  عدوول الجداعووة مرقووة تللوو      

مرقووة مرمعلووة                متدنلووار الجداعووة مسووا نتها، موول

سنوار  سة  في ال ق   لى أرن الوا ها ع كن تحقلق تي يد شاري  ال للد

علوووى تشووولل  حاملوووار السوووكا  مإمكاسلوووار       الدقبلوووة، منووواء

الجداعة،متحديووود أملوياتهوووا متقللدوووا لدواردهوووا مسفقاتهوووا 

الداللووة علووى أسووا  احتوورا  مبووادئ مقارمووة النوووع مالدقارمووة 

 .مالحكامة ا لجلداالتشار لة 

ميتوولو مرسووام  عدوول الجداعووة مضوو  الدشوواري  الدناسووبة      

مالد  دوووة  مفووو  الرؤيوووة إالسوووتراتلجلة للدجلوووي متوافووو  مووو  

احتلامووار الددينووة، متحديوود تالللووار الكفللووة متوودملر متنسوول  

أوعدووال الدبرمجووة   طووار لتتبعهووا مدر وورار عدللووة، موو  توووفلر 

التحووووي ر المووورمرية للدشووواري  الدبوووررار ال وموووة لتعباوووة 

  .الدبرمجة

عة      ملن الجدا لة  بل مالتقا  دل أداا توا سام  الع عد مر دا ي  

مملتلوو  الفوواعللن الدحللوولن، ممالتووالي دعووم االسلووراط الفعلووي 

للفرقوواء فووي التندلووة الدحللووة علووى أسووا  الدقارمووة التشووار لة 
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الترابية الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

مبوودأ  ممقارمووة النوووع مالدسوواماا متكووافر الفري،ماعتدووادا علووى

  .الحكامة الجلدا

معللووس يدكوون الحووديا عوون مرسووام  عدوول الجداعووة مفوو   مسووطرا   

 :قاسوسلة محددا  دا تالتي

 :مسطرا التشلل  مالبرمجة: الفقرا اوملى

علووى مراحوول مرسووام  العدوول مالتووي تتدثوول فووي  2توون  الدووادا     

القلووا  متشوولل  يبوورو إمكاسلووار الجداعووة ميحوودد أملوياتهووا فووي 

مجووال الدرافوو  مالتجهلووزار العدوملووة الجداعلووة مذوودمار القوورب، 

ممضوو  ترتلووت أوملويووار التندويووة للجداعووة، اسط قووا موون سلاسووار 

، ماسسووجاما موو  تومهووار ماسووتراتلجلار الدملووة فووي مجووال القوورب

مرسووام  التندلووة الجهويووة ممرسووام  تندلووة العدالووة، عووم تحديوود 

الدشوواري  الدبرمجووة ماومللووة مالنسووبة للجداعووة موو  اوذووذ معوولن 

ها  كن ل تي يد لديها أم ال توفرا  ية الد لار الداد بار اإلمكاس االعت

تعباتهووا، عووم تقلوولم موووارد الجداعووة ، مسفقاتهووا التقديريووةا 

بة مأذ ض  للا م  م عة  دل الجدا سام  ع شرمع مر قة م لورا معل لرا م

منمومووة لتتبوو  البوورام  مالدشوواري  تحوودد فلهووا أوهووداف الدووراد 

   .ملوغها ممر رار الفعاللة الدتعلقة مها

 :مسطرا الدصادقة: الفقرا الثاسلة

موون الدرسووو  أ  علووى ر وولي مجلووي الجداعووة  .1توون  الدووادا       

جا  الدا  لى الل عرن ع بل أ  ي قل ق لى او ما ع علن يو ستس ع  دةلدرا

توواريخ عقوود الوودمرا العاديووة أم االسووتثنا لة الدلصصووة للدصووادقة 

قا  ش سس،ميكو  مرف قرر م لاو م صد ات لي ق لى الدج عرن ع عم ي لس،  عل

مدنمومووة تتبوو  البوورام  مالدشوواري  ممتقووارير اللجووا  الدا دووة، 

قام  للتن سام   ل  مالبر لي الدتع قرر الدج صبو م كي ي عد ل لذ م ف

   .الت  لر عللس من قبل عامل العدالة أم إالقللم

 :مسطرا التقللم مالتحللن:الفقرا الثالثة
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علوى أ  علوى الور لي أ  يعود  10 دا ين  الدرسو  فوي الدوادا     

جاو  سبة اس مدن س دل ميت سام  الع لذ مر للم تنف سنويا لتق يرا  تقر

علقووة مهووا الدشوواري   الدبرمجووة موو  قلووا  مر وورار الفعاللووة الدت

مالدتموودنة فووي منمومووة تتبوو  البوورام  مالدشوواري ، ماإلمكاسلووار 

الداديووة الدربووودا  للبوورام  مالدشوواري  اال راهووار الدحتدلووة 

التوووي قووود تعتووورن اسجاوهوووا مووو  اقتووورا  الحلوووول الكفللوووة 

منووس علووى إمكاسلووة تحلوولن  12متجاموهات دووا يحوودد فووي الدووادا 

لووز التنفلووذ مفوو  البرسووام  موون السوونة الثالثووة موون دذولووس ح

 .الدسطرا الدتبعة في إعداده

 :خطوات إعداد برنامج العمل: الفرع الثاني

 المرحلة التمهيدية والتحضيرية: أوا 

عداده       حل إ بار مرا جت اعت سامو ي عة  دل مدا سام  ع عداد مر إل

 دسلسوول دينوواملكي تلعووت موون ذ لووس  وول مرحلووة دمرا مر زيووا توورعر 

متتوو عر فووي معمووها الووبعا فدوون مرحلووة التشوولل  إلووى مرحلووة 

الدصووادقة علووى اوعدووال الدبرمجووة مإسجاوهووا يعتبوور الرؤيووة 

 لسووا لنجاحووس ، و  الكاملووة م اإلسووتراتلجلة للبرسووام   سووبل  ر

لذ  لذي يت لي ا سي الدح قرار السلا من ال عة  سطرا سام هداف الد او

سبل  حدد ال عة، مت ستقبل الجدا ترهن م لة  عة هلكل لارار وار طبل ذ

هداف لة او ل  ت ها لتحق مت إعدال سا ل الوا ها مالو مت إتباع . الوا

ملن  لرم   لة ل لة ممحام عار الترام عا الجدا مة م ذ ل تجر دن  لدى ف

التنزيوول اسووتقلنا معووا الدراحوول العدللووة إلسجووا  مرسووام  الوون  م

ممفوو  معووا اللقوواءار التووي قدنووا مهووا عنوود محاملتنووا : العدوول 

في  صلن  عار مالدتلص ساء الجدا م  رؤ حا  هذا الب مار  ل  معلو تجد

 .الدجال 
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 :اإلعداد و اانطالقة -أ

تعتبوور هووذه اللطوووا مدثامووة الدرحلووة اإلعداديووة  فهووي ترمووي إلووى  

لدجلووي الجدوواعي إلووى ضوورمرا إعووداد مرسووام  العدوول،  دووا تحسوولي ا

يقتمووي توووفر إدارا فعللووة م حقلقلووة لوودى الدجلووي الجدوواعي، 

 .اإلقللدي، أم الجهوي، ولة متبني رؤية موحدا ممستقبللة

م تتموودن هووذه الدرحلووة اومللووة القلووا  منشوواطا  أساسوولا ،    

سا في البر شرمع  نة لل لة مارادا متل بادرا فعل طوير م وور ت م ، عب

تعريوو  م تحديوود اوطووراف الدعنلوووووة فووي العدللووة م ربوود  وورمط 

لة  ىة الجداع للم الرؤ ب  م تق لذ، تت ووورا م تنف في مل ساهدتها  م

للتندلووة، م تشووكلل أم ذلوو  لجنووة أم فريوو  ، موون أموول تحديوود 

م   عام   في ت سام   ها البر نى علل سوف يب تي  برى ال حامر الك الد

هووذه الدرحلووة اومللووة يجووت تعباووة  وور اء الجداعووة فعلووى مسووتوى 

الدوووارد البشوورية الكافلووة لقلووادا هووذه العدللووة أم التو لوو  إ  

 .اقتمى الحال هلاة لللبرا

 :التشخيص و دراسة الحالة الراهنة -ب

هووي موون الدراحوول الدهدووة ضوودن إعووداد م بوولاغة البرسووام ، إو  

 تدكووون من ربد

من إمكاسل  عة  مس الجدا ذر  ما تز مدق   شكل  عرمار م م م ووار م 

مووره ر طبلعلووووة، اقتصووادية، امتداعلووة، م مشريووووة، م  ووذا 

ها  ل  تي يعرف قار ال حة م الدعو وول الدطرم لى الدشا و قوف ع الو

مس  في م بة  عد عق تي ت لة ال بة ت لاا م ذا لادين الح من م لدا   م

 .التندلة م االستثدار

 م تقتمووي عدللووة التشوولل  علووى مسووتوى هووذه الدرحلووة التحموولرية،

القلووا  ممووب  م مدارسووة مضووعلة الجداعووة م تحديوود الدهووا  م 

الدسوورمللار م موورد االذتصابووار م ترتلبهووا مشووكل م لفووي، يسوودو 

موو مراء تقلوولم متكاموول ل قتصوواد الدحلووي، م دراسووة الوورمام  م 
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في  فاعللن الدر رين  ل  ال ملن ملت مرية  لة م الح قار الو لف الع 

 .م غلر مبا رالنشاط التندوي الدحلي مشكل مبا ر أ

قاء       طل  م ل من التل لة  هذه الدرح قو   سا  ت هذا او لى  م ع

ق   شلل  ما ذ ل ت من  عة،  نة للجدا ضعلة الراه حول الو قة  مرا معد س

الحووال مالجداعووة أي متحللوول محوول  الجداعووة الطبلعووي، االقتصووادي، 

ولووة أ  هووذا التحللوول هووو الووذي يدكوون  االمتدوواعي م الثقووافي،

الجداعووة موون تحديوود الحاملووار الفعللووة م الواقعلووة وار الصووبية 

االسووتعجاللة أم اوملويووة، م  ووذلة هووو الووذي يسوودو متقريوور طبلعووة 

 .االحتلامار م الفرق ملن ما هو متوفر م ما هو مطلوب

نة إو ،    ضعلة الراه سة الو شلل  م درا سة  فالت مة درا عد مدثا ت

تقللدلووس لواقوو  الجداعووة م فوو  معطلووار محووددا وار أسووي علدلووة، 

دوي م  لى اوداء التن درعرا ع حددار ال لى الد عرف ع من الت ل   تنط

 .الدمر االستراتلجي للجداعة

م ضوودن هووذا الدسووتوى ال يدكوون لعدللووة التشوولل  أ  تكووو  وار     

ذي يعوود أحوود موودمى إوا لووم يووتم استحمووار البعوود التشووار ي الوو

القواعوود اوساسوولة فووي هووذه العدللووة الدقلقووة، فاإللدووا  مواقوو  

الجداعوووة الحوووالي يسوووتدعي إ وووراك الفووواعللن م الدهتدووولن م 

شكل  ساهم م لذي ي لي ا تدملر الدح دالي م ال شاط ال للن مالن الدعن

 . بلر في تحديد الحاملار وار اوملوية داذل تراب الجداعة

موولن عنابوور تشوولل  الدنووا   م تتطلووت عدللووة التشوولل  الدووز 

اللووارمي م الدنووا  الووداذلي للجداعووة عبوور ربوود م تعوورف علووى 

 :مجدوعة من الدر رار م الدحددار

 .الدنا  االقتصادي

 .الدنا  االمتداعي م الثقافي

 .التدملر الحمري م العدراسي

 .التجهلزار الجداعلة

 .الدراف  الجداعلة م طرق تدملرها

 …الدعوقار التندوية
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 الدرحلة العدللة م التقنلة:  عاسلا

تتموودن الدرحلووة التقنلووة معووا اللطوووار موودءا موون تحديوود     

اوهووداف اإلسووتراتلجلة م مضوو  م إرسوواء ذطووة للعدوول، للوبووول إلووى 

 .مرحلة عرن النتا   م الدصادقة

تو تي (: التلطول  م االسسوجا )تحديد اوهداف م مضو  ذطوة العدول  -4

معوود الدرحلووة التدهلديووة أم   يالتقنوو هووذه الدرحلووة موون التلطوول 

ض   سلاق م في  سة  ها حسا بر مطبلعت تي تعت ط ، ال ملرية للدل التح

اإلسووتراتلجلة التندويووة للجداعووة علووى موودا أم أموول معوولن، م منووس 

فبنوواء علووى الدعطلووار م التحاللوول الدتوبوول إللهووا فووي مرحلووة 

من  دل  طة الع ض  ذ م  م هداف  يد او فة م تحد سلتم معر شلل ،  الت

 ..مدة تلة اوهداف اإلستراتلجلة الدسطراأمل تر

هووذه اوهووداف الدحووددا طبعووا ال تكووو  مدعووزل عوون اوهووداف م   

اليايووار التووي تطدووو لتحقلقهووا الدملووة مكوول مكوساتهووا، م منووس 

فوواحترا  التومهووار اإلسووتراتلجلة للتندلووة مووا موولن الجداعووار م 

ل  الد  مل تحق من أ لوطني،  دي م ا ستوى اإلقلل لى الد دة م  ذا ع  

 .االسسجا  أمرا ال غنى عنس

جت  دل ي طة الع ض  ذ هداف م م يد او لة تحد ف   عدل دو ،  لى الع م ع

أ  ت ذووذ معوولن االعتبووار مجدوعوووووة موون اإلمووراءار،  وضوو  تصووور 

 ووودولي لتندلووووووة الجداعوووة، مراعووووواا حاملوووار السكوووووا  م 

أملويوواتهم، أ  تكووو  اوهووداف ماقعلووة م قاملووة لضسجوواو، م مضوو  

 .دمل ومني يحدد فترار إسجاو تلة الدشاري م

وول      سام  العد ووة مر يتم بلاغو موام ،  ووس ال ضوء هات لى  م ع

التووي تتطلووت مووردا للدشاريووووو  م البوورام  الدرتقووت إسجاوهووا 

لزار  لى تجه مة إ في حا عة  كو  الجدا قد ت لا  عة، مح تراب الجدا م

الشوويء أساسوولة أم مرافوو  محللووة أم تفتقوود إلووى منلووار تحتلووة، 

الوووذي يدكووون الجداعوووة دا دوووا مووون التر لوووز علوووى أملويوووار 

اوملويووووار، فهووذه الدرحلوووووة مالووذار تشووكل لحمووة حاسوودة أي 

لحمووة اتلوووووواو القوورار، إو تدكوون الجداعووة، موون ترمدووة الهوودف 



 

 
24 

 

الترابية الجماعة عمل لبرنامج  المؤطرة القانونية النصوص: األول المبحث  

هار  ط ، م  ذا التوم ضدن الدل ندر   لذي ي ستراتلجي ا عا  أم اال ال

دترتبووة عنووس وعدووال ملدوسووة، اإلسووتراتلجلة م اوهووداف اللصوبوولة ال

الشوويء الووذي يتطلووت أذووذ معووا اومووور ماالعتبووار  االعتدوواد ضوودن 

التومهووار الدحووامرالتي تسوواهم مشووكل فعووال فووي حوول اإل ووكاللار 

الدحوووددا أعنووواء التشووولل  التشوووار ي، م االستبووواه ماسوووتدرار 

للتوو علرار الدحتدلووة للتيلوورار الددكوون أ  تحوودعها التومهووار 

 .لجديدا على الجداعةاالستراتلجلة ا

سجا   عل م االس جاالر الف عن م حا  لة مالب هذه الدرح سدو  لرا، ت م أذ

مووا موولن الجداعووار متحديوود الدشوواري  التووي توووفر الوسووا ل م 

ملد م  مل تع من أ لة  عار، و ملن الجدا شتر ة  دال الد دره ر لألع ال

تجدلوو  الوسووا ل البشوورية م الداديووة إلعووداد م تنفلووذ الدلططووار 

للتندلووة، أم لتحديوود مشوواري  وار الدصوولحة الدشووتر ة م الجداعلووة 

 .تنفلذها

م منووس فالصووعومة فووي بوولاغة م تحديوود اوهووداف تحديوودا مدنهجووا م 

لة  عن تلب جز  طل  يع دل أم تل طة ع ض  ذ يردي لو لة  قا، ال محا دقل

 .حاملار السكا  المرمرية م الدهدة

مة الع: تقووديم النتووا   للفوواعللن-أ لة مدثا هذه الدرح عد  تي ت لة ال دل

تلووتم مسلسوول إعووداد البرسووام ، م تبتوودئ هووذه الدرحلووة اللتاملووة 

صد  للن، ق فاعللن الدحل سكا  م ال لى ال تا   إ قديم الن عرن م ت م

إذبوووارهم ماالذتلوووارار االستراتلجلووووووة الدتلوووذا مووون طووورف 

الجداعووووووة م التعوودي ر أم التقويدووار التووي أدذلووة ذوو ل مرحلووة 

طة ض  ذ هداف م م يد او تا    تحد عرن الن من  هدف  عل ال دل، م ل الع

علووى السووكا  م الفوواعللن هووو تعللوول االذتلووارار التووي تدووة فووي 

ملتلوو  مراحوول التلطوول ، م ذلوو  سوووع موون التفاعوول السلاسووي موولن 

الدنتلبوولن م موولن سووكا  مدوواعتهم، حووول االذتلووارار االسووتراتلجي 

 .الدعتددا، م من تم إتاحة إمكاسلة الدساءلة

نتووا   الدنتموورا فلدووا يلوو  للرؤيووة م التومهووار م يووتم تقووديم ال

من  بادرا  عة، مد طرف الجدا من  ددا  ية الدعت ستراتلجلة التندو اال
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الجداعووة، ولووة أ  مرسووام  العدوول يعتبوور مشوورمعا سلاسوولا للدجلووي 

لس  شارك ف لذي ي تا   ا قديم الن تدى ت طار من في إ تنمم  داعي م  الج

ماء  فري م أع كافئ ال ساماا م ت نة الد ماء لج لة أع نة التقن اللج

الجداعلوووة م النسووول  الجدعووووي الدحلوووي م مدثلوووي الفووواعللن 

 .الدحلللن امذرين م ل الدتدذللن داذل الجداعة 

م تنتهووي هووذه الدرحلووة مالدصووادقة علووى مرسووام  العدوول  موون قبوول 

 الدجلي الجداعي 

بل  من ق عد  دل ، الد سام  الع عرن مر لت  تي تتط صادقة ال هذه الد

سمووار الدجلووي الجدوواعي قصوود الوودر  م ر وولي الجداعووة علووى أ

التصوووية، الووذي يهوودف إلووى اسلووراط م التووزا  الدنتلبوولن اتجوواه 

 .اسجاو م تدملر م تنفلذه

م يحوودد الدجلووي الجدوواعي أعنوواء الدصووادقة، مرسووام  تجهلووز 

الجداعووة م يقتوور  اوعدووال الوامووت القلووا  مهووا ما ووتراك موو  

لدرسسووار العدوملووة اإلدارا م الجداعووار التراملووة الدجووامرا أم ا

 .م الفاعللن اللواي

 7تنفيذ المخططات الجماعية: ب 

صادقة عد الد لة   م لى الدلزاس داد ع ط ، اعت هذا الدل دة  مد لترم ال

السوونوية  تبوورو أهدلووة هاتووس الدرحلووة فووي استقووال التلطوول  موون 

في  تس  بر مرمج لة ع لذ، مو لز التنف لس ح لى إدذا مري إ ست الن الجا

 .تفريغ الدلططار إلى سنوار ماللة الدلزاسلةأي

عار       لى الجدا مل ع لة  كو  اعتباط جت أ  ت جة ال ي تس البرم ها

جز  لة الع في حا صاريفها، م مداذللها مم قدير  قو  مت لة أ  ت الدحل

 .ن الطرق الد  دة إليجاد الحلالبحا ع

إ  مضوو  اإلمووراءار العدللووة مذطوو  العدوول التنفلذيووة ،تعتبوور 

للدلططوووار اإلسوووتراتلجلة  عدلوووي مالدلوووداسيمدثاموووة التنزيووول ال

للن فاعللن الدحل شار ة ال جت .مد ط ، ي لي للدل لذ العد بل التنف فق

                                                           
7
 1101أبريل  11مستنتجات خاصة بالقاء الدي قمنا به مع نائب رئي  جماعة ترميكت وارزازات السيد الحرور محمد بتاريخ   
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أمال مرمجووة التلطوول  ضوودن ملزاسلووة الجداعووة معاسلووا التتبوو  

 .مالتقللم مالدراقبة

 مرمجة البرسام  ضدن ملزاسلة الجداعةر 

برام   لي لل لي مالفع مالتطبل  العد مر  ل  او لز يتع ها لح مإذرام

 .الومود

إ  مرسووام  الجداعووة يسوودو مدوامهووة ملتلوو  أمعوواد التندلووة 

ملتحقلقووس ال موود ( ملالووة–اقتصووادية معقافلووة -امتداعلووة)الدحللووة

 .من موارد أذرى إلى ماست الدوارد الذاتلة للجداعار

مالتووي يدكوون ملبهووا موون فوواعللن أم موواسحلن تووامعلن للدملووة 

طا ية مالق اار ال مر ز عام  مالهل ددسي مالت د  ال لاي مالدجت ع ال

 .الخ..الدملي

لار  جم اإلمكاس فة ح لة لدعر سار مال لا  مدرا من الق مد  م ذلة ال 

الددكوون ربوودها للعدللووار التندويووة مالوضووعلة الداللووة للجداعووة 

م ووذا  لفلووة التصوورف فلهووا مالتعاموول معهووا منوواء علووى الدشوواري  

مد ال لى او سواء ع لذها  م  تنف هداف الدز س  ماو بي أم الدتو تجري

 .أم الطويل

فنجووا  أي اسووتراتلجلة محللووة تندويووة  يموول رهلنووا مجدلووة موون 

 :الشرمط أهدها

فوارق  من ال حد  صاري  لل دداذلل مالد برار ال في تن لتحكم  ضرمرا ا

الدومووودا موولن الوضووعلة الداللووة الحقلقلووة للجداعووة مالدعطلووار 

 .التي تمم في ملزاسلتها

الداللووة هووي موون العدللووار الجوود إ  عدللووة تعباووة الدوووارد 

ها ق  علل دل متو سام  الع ملر مر عداد متح جا  إ سة،و  س موارد )حسا

هووذه ( واتلووة أم موون  وور اء معلنوولن أم مهتدوولن معدللووة التلطوول 

العدللووة تبتوودئ فووي إطووار مر ووة عدوول يرأسووها ر وولي الدجلووي 

صنل   جرد مت شرية م لة الب لة للتند نة الدحل مور اللج داعي، مح الج

 :د الدومودا على النحو التاليالدوار



 

 
27 
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توونمم اللجنووة الدحللووة : تعباووة الدوووارد الشوور اء االقتصوواديلن 

للتندلووة البشوورية ما وودا مسووتديرا موو   وور ا ها االقتصوواديلن موون 

لة دوارد الدال صل  ال لى تل حثهم ع مل  سام    ا جاو مر مة الس ال و

 .عدل الجداعة 

ماليووة فووي لهووا أهدلووة : تعباووة مسوواهدار السووا نة الدسووتفلدا

اسوووتدرارية اسجووواو الدلططوووار متووودملرهام تحقلووو  الدبووودأ 

 .التشار لة

 :مرحلة التتبع والمراقبة والتقييم: الثالث الفرع 

معوود مرحلووة التحللوول مالبرمجووة الداللووة : التتبوو  مالدراقبووة-0 

مرسووام  العدوول تنتقوول إلووى التنفلووذ العدوول مرسووام  العدوول أي 

التشوولل  متحديوود الحاملووار  اإلسووتراتلجلة التووي امتوودأر مدرحلووة

،تسوووتعدل فوووي هوووذه الدرحلوووة اإلمكاسلوووار الداللوووة مالبشووورية 

مالتندلووة لدتامعووة التنفلووذ متتبوو  او وويال ماسجوواو البوورام ، 

إسهووا مرحلووة مسووتقلة مفووي سفووي الوقووة تامعووة مالومووة لدرحلووة 

التنفلوووذ العدلوووي ذابوووة علوووى مسوووتوى مووودى تحقلووو  اوهوووداف 

مهدووة ( التتبوو  مالدراقبووة)لووة تعوود هووذه الدرح.الدسطراسوولفا

بة  ساءلة مالدراق شفافلة مالد فة ال ساء عقا لى إر تردي إ ها  لكوس

 .الدتواوية

إ  تنفلوووذ متتبووو  مرسوووام  العدووول مضوووب  مزيااتوووس ممراحلوووس 

التفعلللووة يعوود تللووة فعالووة لتقلوولم عدللووة االسجوواو مدراسووة 

التوو علرار العدللووة للبوورام  مالدشوواري  التندويووة التووي تووم 

ا علووى تووراب الجداعووة مفوو  الدقارمووة الشوودوللة مسلاسووة تنفلووذه

 .التلطل  اإلستراتلجلة

إ  مضوو  سلاسووة للتتبوو  مالدراقبووة تعدوول ماسووتدرارية لدراقبووة 

ما  لذ  قل تنف تي تعر سلبلار ال فادي ال ها مت صل علل تا   الدح الن

طس لذ .تم تلطل من التنف مد  مل ال  في  قواسلن ال يك مود ال لة أ  م و
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ما هذا  ب ، م شرمع  مالتت ينجو أي م لن  لذلة  طاع م مس  ل ق يحتا

 .إوا لم توض  تللار لتنفلذه ميدعم ذطواتس للتتب  عن قرب

مراءار      قة اإل مدى مطام ما  هو  ب   بة مالتت من الدراق هدف  فال

التنفلذيوووة لألهوووداف الدسوووطرا ماللطووو  العدللوووة التوووي تدوووة 

أمرأتها،هووذا موون مهووة، مموون مهووة أذوورى لقلووا  درمووة تلبلووة 

لووار مالدتطلبووار التندويووة التووي  ووكلة إحوودى أهووم مموواملن الحام

ميطوور  التسوواؤل مووا موودى .التشوولل  متحديوود اوهووداف اإلسووتراتلجلة

لى  دواطنلن ع لي مال عا  الدح لرأي ال للن ما فاعللن الدحل قدرا ال

 تتب  هذا التنفلذ مدراسة طرق االسجاو؟

 ممووا موودى قوودرا الدجووالي الدنتلبووة واتهووا علووى متامعووة ممراقبووة

تنفلووذ الدلططووار التندويووة مالعدللووار التدملريووة مالداللووة 

 الدرتبطة مها؟

مي  مر يقت لة،ف   او تس الدرح لى ها لة ع من الديدقراط سوع  ضفاء  مإل

إ ووراك الشوور اء مذابووة السووكا  حووول موودى تقوود  العدللووة ماللطووة 

لذا، قرارار الدت ستراتلجلار مال ت ذر  ماال ذ ل أم  ق  إ ما م مإوا 

 .الدشرمع يجت  ذلة إذبارهم مذلة

تهووتم هووذه العدللووة مقلووا  درمووة : التقلوولم متحللوول النتووا  -

تحقلوو  اوهووداف مشووكل فعلووي، ممدوودى تحقلوو  الحاملووار التندويووة 

للسووا نة الدحللووة، ميتجلووى التقلوولم فووي تللووار امرا لووة متقنلووة 

 :تسدو مو 

 .دراسة منلار االسجاو

 .لل مر رار اوداءتحل

جا   ناك س هل ه دل ،  سام  الع تا   ا مر فة س من معر كن  ما يد هذا  م

أ  إذفوواق ؟ مسوولدكن الجداعووة  ووذلة موون االسووتفادا موون الدعطلووار 

السووالفة ماإلذفاقووار الدسووجلة علووى أرن الواقوو ، للتصوودي لهووا فووي 

 .الدستقبل مفعاللة مأ ثر قرب من أمل تحقل  التندلة الدحللة

صلر     ددى الق لى ال للم اإلمرا ي ع هذا التق شلر إ   كن أ  س م يد

مدا   ضوء  لى  ثل ع للم ا دل متد طاء تق لس إع من ذ  كن  لذي يد هو ا
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مرسووام  العدوول ماالستوودامار االستلاملووة، يدكوون أ  تنجووز عدللووار 

ها،  برام  م ذا مقع شاري  مال ستهدف الد سنوار ت ع ث  للم  ل  التق

لار لا  معدل كن الق دا يد لة    عار الترا د حول ام لة  لة عقل تقللد

 .لبرسام  العدل

إو  المد من معاء تقني لوض  الدسار التندوي الدحلي في الدستوى 

الدطلوب ممهذا يصبو مرسام  العدل رهاسا أساسلا في التندلة 

االقتصادية الدحللة لهذا فا  ملدسا في حامة إلى مض  تلطل  

ب   االذت الر الجيرافلة م استراتلجي يعتدد تدملرا من  اسها إ

االقتصادية م االمتداعلة التي تطبعس م التي تعرقل أي مسار للتندلة 

ةالدحللة م الجهوي  
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

 مونوغرافية الجماعة: المبحث األول 

مووار التطووورار التووي توا بهووا الجداعووار التراملووة ماإلذتصابووار 

مالقووواسلن التنملدلووة ، يفوورن التووي منحووة لهووا مدقتمووى الدسووتور 

توفرهووا علووى موووارد مشوورية قووادرا علووى اسووتنتا  اإلذووت الر 

إو أ  مووا تزذوور مووس .الدتواموودا مووالدحل  متجاموهووا محلووول مديلووة

الجداعووة موون مووره ر فووي ملتلوو  مجاالتهووا يوورتب  منجووا  مشوورمع 

مرسووام  العدوول ، إوا فهنوواك ع قووة توو علر متوو عر موولن البرسووام  

مدووا . يللوو  لوودينا مداعووار فقلوورا مأذوورى غنلووة  مالدحوول  مدووا

 .يستدعي دراسة لدوسوغرافلة الجداعة

 الخصائص المجالية لجماعة أكدز: الفرع األول 

 اإلطار اإلداري:الفقرة األولم 

م  .069ت سسة مداعوة ا ودو منوذ التقسولم اإلداري للددلكوة سونة    

سلفة  من تاس كل  لة ل عار الحال د  الجدا س  يج طا أم مم محل سة ت  ا

 .ممز لطة م اف سدرا مدا معل منها مر زا إداريا مهدا

تدووة ترقلتهووا الووى  0662م مدومووت التعووديل الترامووي لسوونة    

ل الترامووي لجداعووة م يحلطهووا موون الشوورق الدجووا. مداعووة حموورية

 .مز لطة  داال مداعة اف سدرى م منوما م غرما مداعة تاسسلفة 

تحتوول الجداعووة موقعووا ميرافلووا متدلووزا حلووا تقوو  مواحووة مز لطووة      

 دووا اسهووا تشوورف علووى مدوورار . علووى المووفة اللدنووى لوووادي درعووة

ر لسوولة مهدووة حلووا تتوسوو  الددوور الوورام  موولن وا ووورا م مرواوار 

 دوا .الوذي يرمطهوا مبواقي مود  الددلكوة( 6طنلة رقوم الطري  الو)

التووي ترمطهووا مددينووة  010اسهووا تقوو  مدلتقووى الطريوو  الجهويووة 

التووي  0202ا ووادير  عبوور مداعووة تاسسوولفة م الطريوو  االقللدلووة 

قم  لة ر مالطري  الوطن ها  ف  رمط في ا سدرى  ف   عة أ ها مجدا ترمط

 .عبر مدينة سكورا 01
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نة ا دو  د     بر مدي لدر تعت حون الدع ذرى ل عار او درا للجدا لة م

فووي اتجوواه مرواوار م الدوود  اوذوورى مدووا يجعوول منهووا مر ووزا 

لألسشوووطة التجاريوووة م  االقتصوووادية للدنطقوووة معووواسي قطوووت 

 .اقتصادي معد مدينة وا ورا

 

 

 

 

 اإلطار الجغرافي: الفقرة الثانية 

علــم المســتو  الجغرافــي تتميــك الجماعــة بطبيعــة طبوغرافيــة وعــرة نســبيا حيــث  

ــة بالســكاا فــي اتجــاه  ــاطف األهل ــة التــي تمــر وســل المجــال الحضــري بالمن المجــاري المائي

 . وادي تانسيف  ووادي درعة

ـــة بحـــوض مككيطـــة       ـــم 4010.1)ويقـــع مجـــال التهيئ ـــال مـــن (6كل ـــف الجب ـــث تحـــيل ب حي

جبــل كيســاا مــن الجانــب الشــرقي حيــث يشــرف علــم ...( جبــل واورمــاص)الناحيــة الغربيــة 

الدجوووال همووواب تحوووول دم  امتوووداد م توسووو  واحـــة مككيطـــة و تتوســـل 

 .   0122م  609العدرا  متتووع االرتفاعار ماملن 

ماي  جرى مامر ملن م س   شري  الدنب لى ال ني ع جال الدب صر الد م يقت

لاء الدر ز ممج سبة الح سلفة مالن جرى تاس سبة م م حة مالن ست الوا ا

 :م تدثل النقاط التاللة. لحلي ا دو ماسللم
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

x=399 700m ; y= 412 300m ; z=927m اإلحـــداثيات المتوســـطة علـــم نظـــام امبيـــر

 

 :الموارد الطبيعية للمنطقة-أ

تزذوور الجداعووة مدووره ر م موووارد اقتصووادية مهدووة تتدلووز  

الدسووقلة هكتووار  موون اوراضووي  21.مووالتنوع فهووي تتوووفر علووى 

 22.111)مفووي هوودا الصوودد تسوواهم أ ووجار النللوول . مالدجووال الووواحي

متسووتيل اوراضووي الف حلووة . مقسوو  مافوور موون اللوود العاملووة(  ووجرا

الودذل الف حوي حلوا يشويل  ام مواسوطة الكوراء  %9911اما مبا ورا 

 . هكتار 0مال تتجامو مساحة االستي للار  .0م مكلفلة مشتر ة  21

متتوووفر الواحووة علووى موووارد ما لووة مهدووة تسووتيل فووي عدللووار  

السووقي إمووا عبوور السووواقي ام اممووار الدسووتعدلة فووي ضووخ ملوواه 

ميعتبوور سوود .  0الفر ووة الدا لووة القريبووة سسووبلا موون السووطو 

لا  سقي مح لاه ال من م حة  سي للوا دزمد الر ل لذهبي ال صور ا الدن



 

 
34 
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ن السووواقي منطقووة سووقوية تيطلهووا  ووبكة موو02تقسووم الدنطقووة الووى 

قنووار  .1قناا ر لسولة لسوقي الموفة اللدنوى تتفورع الوى )الحديثة

سرى مفة الل سقي ال ية ل عن (  عاسو بارا  هي ع تي  ية ال م التقللد

قنوواا تسووتعدل فووي توويوو  طلقووار السوود اسط قووا موون مجوورى مادي  01

 .ث/ل021درعة حلا يبلغ الصبلت 

صالو  داء ال تزمد مال سي لل صدر الر ل بر  ذلة الد شرب  متعت لل

 .ث/ل00مصبلت 

م  ييلووت الطووام  القوواري  علووى الدنووا  حلووا تقوول اومطووار  

متتساق  ذابة فوي فصولي اللريو  م الرملو  متقول مفصول ( سنة/مم66)

طوي   يدم   لذي  صل  ا صل ال سة مف صلرا مقار بر ق لذي يعت شتاء ا ال

سوونة /ايووا 01م يكووو  مافووا إال أ  عوودد اويووا  الددطوورا ال يتجووامو 

السونوي  م يكوو  الدودى الحوراري  بلورا C°..22الحوراراميصل معودل 

م تبلووغ . موولن الفصووول م ذوو ل اللووو  حلووا ترتفوو  درمووة الحوورارا

ذوو ل  ووهري يوللوووو م غشووة م الحوورارا   12درمووة الحوورارا العللووا 

ميدتوواو الدنووا  . متسووجل ذوو ل  ووهري دمنبوور م ينوواير 1الوودسلا 

 .مشتاء قار  م بل  ماف محار

تووو  الف حووي مووالتنوع حلووا أ ووجار النللوول م م يتدلووز الدن   

 :او جار الدثدرا اوذرى من م ذلة الديرمسار على الشكل التالي

 ووجرا  921. ووجرا أ ووجار الدشوود  111.او ووجار الدثدوورا  التفووا    

 . جرا611الرما   0211الزيتو   0111أ جار اللوو 

ماإلضووافة إلووى أ ووجار الطلووو اليامويووة التووي تيطووي حوووالي    

 .هكتار من محل  الجداعة1.

حة     من الدوا ي مالوا ل   لة قط من ترم باتي  تا  الن كن اإلس ميد

 .يساعد الف   في تندلة دذلس الف حي
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

 دووا تشووكل منطقووة ا وودو مماحووة مز لطووة مشووكل عووا  منموورا     

مرا   م ا ادير  من  فادملن  سبة للزا رين ال ذادا مالن لا ا طبلع

سار  لل مالديرم لا أ جار النل س  ح مر م شكل  ريطا اذ لة ت الواح

الدجووال الصووحرامي محلووا ينتصووت فووي اوفوو  مبوول  لسووا  م الجبووال 

ست  من  ل ما ذرى  داري . اال قافي م مع تراث ع فة م ذر الدنط دا تز  

صور صبار م الق في الق دث   نوع مت صبة )مت سللم ق صر ا صر ا دو ق ق

 (الحد قصبة القايد علي

 :اللصا   الديديرافلة م االمتداعلة-ب

 :التطور السكاني

سسوودة اي  01900فووا  سووا نة مدينووة ا وودر تبلووغ  2101حسووت إحصوواء 

م مووتلرا أسورع مون الفتورا  2111فردا  ول سونة منود 20.مزيادا   

م  2111)مطللووة العشوور سوونوار السووالفة (.  لصووا 210)السووامقة 

مدووا يوودل علووى الندووو  0092الووى  02.6استقوول عوودد اوسوور موون ( 2101

سارع للدر ز م جامرا م الدت عار الد من الجدا فدين  ستقطامس للوا ا

صادي شاطس االقت فاع س يد . ارت عدل  التزا قى م طار يب هدا اإل في  م

 السنوي مرتفعا 

 (.في الدا ة 0.22)مقارسة م  الدعدل الوطني ( في الدا ة .)

1971 ; 1982 ; 1994 et 2004 تطور سا نة مدينة ا دو عبر سنوار 
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

 :البنلة السكاسلة م اللصا   السوسلو ديديرافلة

 02اقوول موون )تدتوواو منلووة السووكا  منسووبة  بلوورا موون الفتلووا    

فووي الدا ووة اي علووا السووا نة ملندووا تعوود الفاووة  ..تدثوول ( سوونة

سونة التوي تكوو  الفاوة النشولطة  26م  02العدرية الدترامحة مولن 

ة سسوبة الشولو  مالدا وة فوي حولن  ترامعو 91او ثر تدثل  محووالي 

 .2101سنة  9.1الى حوالي  2111سنة ...0من 

مفوووي سووولاق التحووووالر السوسووولوديديرافلة التوووي تعرفهوووا       

فووي  2.9الووى  9.1الجداعووة اسلفووا معوودل عوودد اوفووراد ماوسوورا موون 

  اإلقوودا  علووى الووزما م يبقووى معوودل سوون. العشوور سوونوار اوذلوورا

 ( سنة  26.0)مرتفعا 

متشووكو الجداعووة موون (.فووي الدا ووة 20.0)م ووذلة سسووبة العزممووة   

فووي حوولن ا  سسووبة ‰..ارتفوواع الوفلووار لوودى اوطفووال حلووا تصوول

  ‰20,0اللصومة لدى النساء مرتفعة م تصل إلى

فوي الدا وة مون  06حووالي ( سونة 01م 9)متشكل الفاة موا مولن      

يشولر إلوى  فوي الدا وة مدوا 01.2السا نة م اوطفال دم  سوة سونوار 

لي  للم اوم لدا   التع في م عة  لى الجدا طر  ع تي ت هودار ال الدج

الدتددرسوولن موون الجداعووار ماوساسووي ذابووة ما  الجداعووة تسووتقطت  

 :الدجامرا  التالي
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الجماعة مونوغرافية:  األول مبحثال  

 

 

م ملصوووي مر وورار التندلووة االمتداعلووة تشوولر سسووبة التدوودر      

% ة م عرفووة  ووذلة  سسووبة اوملووة ترامعووا حلووا سووجل 69.2%إلووى

م التووزال هووذه النسووبة مرتفعووة لوودى  2111سوونة  1.1.%مقاموول   29

لكوون تعتبوور  منلفمووة مالدقارسووة موو    0.2.%النسوواء حلووا مليووة 

 .الدستوى الوطني م اإلقللدي

مفووي هووذا الصوودد عوورف مر وور التندلووة االمتداعلووة تحسوونا حلووا 

لغ عة أ دو .... م يد لجدا مري الدتزا طام  الح كي ال ما يع هو  ا م

 لدرا ز الصاعدا ماإلقللم  حد ا

 ظاهرة الهجرة

مري    طت ح حو أ دو  ق جاهلن، اومل س سكا  ات جرا ال لذ حر ة ه تت

 .م الثاسي في اتجاه الدد  الكبرى للديرب أم إلى اللار 

متسوواهم هجوورا السووكا  سحووو الدجووال طلبووا للشوويل فووي الندووو     

مجاسووت الندووو الطبلعووي رغووم اسووتدرار م تصوواعد  الووديدوغرافي

 .الهجرا اإلقللدلة م الدمللة

داعتي       ية أ دو م م يادر ملد تي ت سا نة ال شكل ال حلن ت في 

مون السوا نة الدعنلوة موالهجرا، مدوا يطور  % 99أف سدرا م تاسسفة 

ا ووكاللة م ال سوولدا موو  الموورمف االقتصووادية الدمللووة التووي يفتوورن 

العووودا، الشوويء الووذي يتطلووت توووفلر الموورمف م أ  تنووت   وواهرا 

 البنلار اوساسلة الستقطاب االستثدارار

 السكن و التعمير 

تشووكل الدنوواول الديرملووة سوووع السووكن السووا د مدجووال الدراسووة،  -

مون النسول  السوكني %02.9ذابة فوي مر وز ملديوة أ ودو، حلوا تدثول 

م % 01.0فووي حوولن يدثوول السووكن القوورمي ( 2111اعنوواء احصوواء % .2)

الووذي سجووده مالوودمامير التووي تنتدووي للدحوول  الحمووري للبلديووة م 
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

 ووذا مالوودمامير الدجووامرا ت مقوود عوورف هوودا النوووع موون السووكن 

لا ا   عة ح سكن مالجدا لرا ال دوع حم مالنمرإلى مج لرا  عا  ب ترام

سوونوار تدثوول قسووطا  01البنايووار الحديثووة التووي يقوول عدرهووا عوون 

 %(.22.2مافرا 

% 0..9نوواول هووي فووي ملووة السووكا  أي منسووبة  دووا ا  معمووم الد  

% ..29متعرف الددينة أيموا سسوبة  بلورا مون اللجووء الوى الكوراء  

 .مقارسة م  الدستوى اإلقللدي م الجهوي

م ملصوووي التجهلووزار اوساسوولة داذوول الدسووا ن فووا  الدطووبخ م  

% 69.6الدرحان تكاد تكوو  عاموة حلوا تبلوغ التيطلوة علوى التووالي 

مالنسووبة للتزميوود مالكهرموواء م الدوواء الصووالو  م  ووذلة%.60م 

مون الدنواول تتووفر علوى الكهرمواء % 62للشرب سجد مو   أ ثور مون 

مون الدنواول تسوتفلد مون الدواء % 69داذل الدجال الحموري مقراموة 

 الصالو للشرب

يعتدوود سمووا  تصووري  الدلوواه العادمووة مدجووال الدراسووة علووى سدوو  

% 02.9تطهلووور محووووالي م الشوووبكة العدوملوووة لل% ..99الٌحفووور ب

الدقامووة متجز ووة الدسوولرا م تجز ووة النللوول اال اسهووا تشووكو موون 

مري  جال الح سا ر الد لى  دلم ع عد  التع من  سرمار م  ضرار م ت . ا

ها  طة م قة الدحل لة ال دو م الدنط شبكة العدوم شرمع ال بر م م يعت

 .قلد الدراسة

 دووا أ  مدوو  النفايووار الصوولبة مالدجووال الحمووري متوووفرا  

موون السووا نة م دلكبواسووطة الحاميووار م  وواحنة %  61دا حووواليلفا وو

 .الجداعة التي تستعدل لهدا اليرن

ث  م   سكن الدك من ال صادي  سكن االقت شكل ال لر يت جال التعد في م م

دد  لا ُيعت قة مح حوالر عدل صور ت لدمامير م الق عرف ا التجز ار م ت

 .في ٍاعادا البناء على الدواد العصرية
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

التعدلوور م ٍاحووت ل البنايووار لجواسووت منطقووة عوو ما علووى أ  وحوو  

هذه  في  لتحكم  علن ا لوي، م يت ماء الح هذا الف قاء  هدد م لل ي النل

 .الماهرا م تنملِدها ِمْف   رمط معلارية

مفووي هوودا اإلطووار فووا  غلوواب قواعوود قاسوسلووة ممووبوطة لحدايووة  

بار م  عادا االعت ترملم م ٍا لار ال فة تقن لة م تكل يار الطلن البنا

ندعر  ها ت يار م تر  هذه البنا جرا  لى ه يردي إ جاو  بعومة االس  ذا 

م ينتشووور . مدوووا يشوووكل ذطووورا م تشوووويها لدمهووور الددينوووة

يفتقوور لددلووزار  ذلكبالددينووة سوووع موون البنوواء الحووديا الووذي 

عد   ماهر  عا م جال م بر الد برو ع دا ت لي   داري الدح طام  الدع ال

احتوورا  التصووفل  م اللموووع للترتلووت الهندسووي للوامهووار مدووا 

 .يتعلن التدذل حفا ا على مداللة الددينة

م يعوورف الدجووال استشووار البنايووار داذوول الدنوواط  الدهووددا  

ة السووا نة م دلووة مالفلموواسار مدووا ُيحووِتم التوودذل السووري  لحدايوو

مة  تداملر الددر اة م لل ضام  التهل في  مدنة  ملار الد قا للدقت مف

 في الدراسة اللابة محداية ا دو من الفلماسار

 :األنشطة ااقتصادية - 

قرا  قى مر ز أ دو م مة يب صفة عا جال م قرمي للد طام  ال غم ال ر

لة ية م اللدمات شطة التجار توحي  لألس تي  ية ال صناعة التقللد م ال

 .مالهوية للددينة

ا  التحوووول الوووو لفي للدجوووال التراموووي للجداعوووة م استقالوووس 

توودريجلا موون الطووام  القوورمي الووى الطووام  الحمووري قوود ادى الووى 

تراموو  النشوواط الف حووي لفا وودا قطوواع التجووارا م اللوودمار م 

دو م الصووناعة التقللديووة الووذي يتدر ووز مووالنواا الدر زيووة و وو

 ُيعتبر حاللا القاعدا االقتصادية اوساسلة للدجال

تلوت  % 26محودا تجاريوة منهوا  096تتووع هذه االسشوطة علوى مسوتوى 

م البنوواء م %( 01)مووالدواد اليذا لووة مالبوواقي يهووم الد مووي 

 %(.2)م النقل %( 0,1) م الدطاعم%( 01)اال يال العدوملة 
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

% 0.لطلن تصوول الووى فووا  سسووبة السووكا  النشوو 2101م حسووت إحصوواء 

علووى الدسووتوى اإلقللدووي معرفووة هووذه الفاووة تحسوونا % 9.مقاموول 

% 01م سووجلة البطالووة ترامعووا حلووا مليووة  %( ...2) 2111مالنسووبة ل 

 . مفارق سقطتلن عن  الدستوى اإلقللدي

يعتبوور القطوواع العووا  ماإلضووافة الووى القطوواع اللوواي الدصوودرا  

يسوواهم القطوواع االمل م % .  92الر لسوولا  للشوويل منسووبة تقووارب 

 %(. 20)محصة ا بر من سسبتس على الدستوى الجهوي م االقللدي

فووا  توويوو  ( 2111احصوواء )م حسووت الدعطلووار الدتوووفرا حاللووا 

ل دارا  ب  ية  طي االملو شطة يع عار االس ست قطا شلطلن ح سكا  الن ال

مال يووزال %01.2التجووارا  % 09.1البنوواء م او وويال العدوملووة% 1.2.

موون اللوود % 01.0لف حووي يسوواهم مقسوو  مفلوور حلووا يسووتلد  القطوواع ا

لة تدريجي . العام لا  ال م  الطي لر  ضعلة مر حة للتيل تس الو م ها

 للطام  الحمري على الجداعة

 :الف حة -د

 12.تحتل الف حة مكاسة ذابوة مفمول مسواحة سوقوية هاموة تقورب  

 .منها أراضي ملة% 01هكتار أ ثر من 

عا   سوي  م لى ت دل ع يومي م  دو يع سوق  لى  جال ع توفر الد ي

الدنتومووار، ذابووة الثدووور م تعتدوود الف حووة علووى الووري م ُتدووار   

دور  عة الت شكل ورا لا ُت بيلرا ح ضي  فوق أرا شلة  قة الدعل مالدنط

يتكووو  االستووا  الف حووي، ماالضووافة ٍالووى الثدووور، . النشوواط السووا د

فا  مالر شد  م الت طاسي م من  ا جار الد بوب م الق من الح ما  م 

مفووي اممسووة االذلوورا ابووبو الفوو   يتعوواطى . اللموورامار م الفصووة

لزراعووة الوودال  سموورا لسووهولة تسووويقس لسوود العجووز فووي مدذولووس 

 .الف حي
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الجماعة مونوغرافية:  األول المبحث  

% 11م ُيوفر النشاط الف حوي مجاسوت ترملوة الدوا وي الشويل لوو  

 .من السكا 

مون % 99ة سجود مو   فلدا يتعل  موند  ٍاسوتي ل االراضوي الف حلو 

كراء م  ي  ال عن طر لة  طرف الد  لن م الباق من  ستعدل  ضي ُت اورا

 (.2100دراسة تصدلم التهلاة )الجدعلار 

 التجارا

م يعوورف مر ووز ا وودو  نووواا لألسشووطة االقتصووادية تدر ووزا للدحوو ر 

التجاريوووة التوووي تهوووم البلووو  مالتقسووول  م مالجدلوووة للدوووواد 

 2محوو ر النقوول %   0.1الدطوواعم ب% 01ملوو  الد مووي%   26اليذا لووة ب

متنووتمم (. 2100تصوودلم التهلاووة % )  9..م  وودلة محوو ر اذوورى ب % 

التووي تعوورف . 6م رقووم.هاتووس االسشووطة مشووكل ر لسووي علووى طووول الوو 

ا تما ووا أيووا  الدواسووم م اوعلوواد مدووا يفوورن إيجوواد حلووول قصوود 

صاد بر  رياسا اقت لدي يعت قي ا حور الطر هدا الد من   ستفادا  يا اال

 للجداعة

 اوسشطة اللدماتلة

م مالنسووبة لللوودمار فووا  الجداعووة تعوورف تدر ووزا مسووتدرا لووبعا 

لى  سا نة ا مطر ال لا ت لة ح لر  اف قى غ تي تب مرمرية ال لدمار ال ال

التنقوول الووى موود  مرواوار م وا ووورا لقموواء حاملاتهووا م يدكوون 

 .إمدال هاتس الدرسسار اللدماتلة 

 المحالت الحرفية

شكل  ساهم م تي ت لة ال ح ر الحرف من الد عة  عة ا دو مجدو مم مدا ت

ل   من ملت ما ن  فد الز مرا لتوا صادية س لة االقت في الدينام لر   ب

الجداعووار الدجووامرا للوافوودين علووى الجداعووووووة م  وودلة سموورا 

لتزايوود حر وووووة البنوووووواء م التعدلوور ما وودو م الوودمامير 

 .الدجامرا
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  احلوواء الددينووة مووالقرب موون مر ووز م تتووووع هاتووس الدحوو ر مسوو

الددينووة مدووا يعوورن الدبوواسي للتا وول م يسوواهم فووي ملتلوو  ا ووكال 

 التلوث من غبار م ضجل  م  ثرا النفايار الصناعلة

 نوع النشاط الحرفي عدد المحالت

 طاحونة عصرية 36
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 كهربائي 46

 ساعاتي 30

 اصالح ااجهكة المنكلية 30
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 :األنشطة السياحية -ه

الدجووال مرهوول لتطوووير السلاحووووووة الدستداموووووة لتوفوووووووره 

نا ر  لى م بللع داري أ تراث مع ووة م  ووة ها لوووو غم .طبلعلو م ر

توووفر الدجووال علووى مووره ر طبلعلووة ها لووة م مووورمث معدوواري أبوولل 

شاط  في الن سلرا  سبة ي سوى من ساهم  سلاحلة ال ت شطة ال م   االس جد  س

م عوو ما علووى عوود  اسووتي ل هووذه الدووره ر فووي سووبلل . االقتصووادي

تحموور سقصووا حووادا فووي تندلوووووة سوولاحلة ٍايكولوملووة مسووتدامة سس

التجهلوووزار م عووود  تثدووولن التوووراث الدعدووواري م الدنوووا ر 

لوودا يحووتم علووى الجداعووووووة قصوود . الطبلعلوووووة للدنطقووووووة

يا  ووار م الزما مم القصب لوة ت سالة سلاح ل  م طاع ذ هون مالق الن

 م الدره ر الطبلعلة

 البنلار التحتلة الدرافقو التجهلزار االمتداعلة اوساسلة

 :ر الجداعة  على مجدوعة من الدرافقالعامة مهي  التاليتتوف

 ت(00)مرسسار تعللدلة  -

 ت(10)تجهلزار بحلة  -

 ت(00)مراف  ٍادارية  -

 ت(16)مراف  ٍامتداعلة م رياضلة  -

 (.09)مرسسار الحلاا العامة  -

مووزمدا مشووبكار الوورم   2101 دووا تعتبوور الجداعووة حسووت إحصوواء 

بة اعلووى موون الدسووتوى اإلقللدووي م ش م مالكهرموواء منسوو.ي.مووالم

 %.62.2م %  62.9الجهوي حلا تصل سسبةالرم  إلى 

متعوورف الشووبكة الطرقلووة إعووادا الهلكلووة حتووى تكووو  فووي مسووتوى 

لاء  ملن اوح قل  سهولة التن للم م تقومب سي ل ق ددذل ر ل نة   الددي

بفة . اة أر لد م تهل بر تعب لة ع شبكة الطرق سلن ال من املتح لة  م د

. م تعبلوود متبلوول  الطوورق داذوول اوحلوواء 6طنلووة رقووم الطريوو  الو

.  لووم طووولي 02مقوود ملووغ طووول الددوورار م الطوورق الدهلاووة حوووالي 
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شاري   من الد عة  مة مجدو نة ا دو  دلة اقا لل مدي شرمع تاه عرف م م

 تهلاووة الدلعووت البلوودي االسووارا العدوملووة مشووارع محدوود اللووامي 

اإلضووافةإلى اسجوواو منوواء منطقووة ل سشووطة االقتصووادية م(ط.  0011)

ب  ووودار اومومةتوسووول  دار الطالبوووة .ر.م.مشووواري  فوووي إطوووار  

 مإقامة دار الفتاا م م عت القرب

لم سطة ا شرب موا صالو لل داء ال طاع ال سللر ق نذ .ي. .م.يتم ت ش م

م  يتم توفلره من ذو ل ماورين عبور  وبكة يبلوغ طولهوا حووالي 0661

م قود مليوة . . 911لة  لم م ذوزاسلن  تبلوغ طاقتهدوا االسوتلعام 12

م تبوذل  الجداعوة مجهوودار  بلورا مون امول رمو  %62.2سسبة الورم  

م مالنسووبة .اوحلوواء الجديوودا موا بووة لحر لووة البنوواء م التعدلوور

 02ك عبوور  ووبكة طولهووا .م.للكهرموواء فلووتم توويعهووا مواسووطة الووم

 لووم موون الجهوود الدتوسوو  م ال تووزال  2 لووم موون الجهوود الدوونلفا م 

 62.9)%)   تعوورف سقصووا ساتجووا عوون عوود  هلكلتهووا   معووا اوحلوواء

 مرسم إحصاء متعتبر سسبة الرم  عاللة2101.

م يوودذل فووي هوودا اإلطووار اإلسووارا العدوملووة التووي تبلووغ سسووبة 

م تتوولى الجداعوة تزميود الشووارع الر لسولة م اووقوة %09تيطلتها 

 .مدلتل  أحلاء الددينة

هلوور الصووحي  الووذي م تفتقوود الجداعووة لتيطلووة  املةلشووبكة التط

 %.02.9يقتصر حاللا على تجز تي الدسلرا م    النللل منسبة 

تعتدوود علووى حفوور التصووفلة 09.1م تبقووى سسووبة  بلوورا موون السووكا 

الجداعلووة م اممووار الددفوسووة اوموور الووذي موون  وواسس اإلضوورار 

لة قة . مالفر ة الدا  سة الدتعل دال الدرا عة إلى   سعى الجدا م ت

د الدكووا  الدناسووت لدحطووة التطهلوور فبوول مالدشوورمع م إلووى إيجووا

 .الشرمع في االسجاو
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د    صلحة  لج لى م عة ع توفر الجدا صلت ت لر ال سبة للتطه م مالن

م مجدوعووة موون  .  .النفايووار مواسووطة  وواحنة عاديووة حدولتهووا 

يووتم اذوو ء مووزء  .  9.2العرمووار اللدميووة متبلووغ الكدلووة اللوملووة 

 لوم مون الدودار الحموري  2.2منها الى الدطور  العدوومي علوى معود 

لى .  ضافة ا لاء ماإل بار االح لوث من سوداء ت لنق  ال عا ا لة م مال وا

مفووي هووذا اإلطووار يسووعى الدلطوو  الدووديري . مقايووا مووواد البنوواء

هذا  ملم  لى تن جامرا ا عار م م  مدا مم أر لذي ي صلت ا لر ال للتطه

 .القطاع

 :األنشطة الخدماتية -و

 الصحة-أ

 12مدرضوولن م  12الجداعووة تتوووفر علووى مر ووز بووحي يمووم طبلبووا 

سعافار  لى اإل مة ع لدمار الدقد صر  ال سا قا م تقت سا م  لدار عو مو

ضى م  مطر الدر حلن ي في  صلة  لر الدستع لد غ لار التول لة عدل اومل

ع    مل ال من ا نة وا ورا أم مرواوار  لى مدي قل  ا عا  تهم  للتن

إال أ  الدر ووز . سووريرا 19ملة اال حلووا ال تبلووغ الطاقووة االسووتلعا

الجداعووار  يقوود   ووذلة اللوودمار الع ملووة للدرضووى الوافوودين موون

 10استشووارا طبلووة مدعوودل  0221الدجووامرا م يتلقووى الدر ووز حوووالي 

يو  كل  لا . ل ح  مز  مرذرا  عة  مة مالجدا جاو دار اومو بر اس ميعت

 لتنقل عا  ر الدرضى من ملتل  الجداعار

 التعليم-ب

محودا مووعوة علوى أحلواء ا ودو فوي  02لم اوملي يقتصور علوى التعل

مة  بر ذد لا يعت للم ح من التع نوع  هدا ال عادا ل صة  لر ملص ما ن غ ا

منهوا  ميصول عودد الت ملوذ الوى  12يومد مدر وز ا ودو . مردى عنها

 دووا . سوونوار 19الووى  .1فتوواا يتوورام  عدوورهم موولن  090موونهم  60.

 الزيتوسة محي ا دو يتوامد قسم للتعللم االملي مددرسة
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مودار  هوي مدرسوة .1مالنسبة للتعللم اوساسي تتووفر الجداعوة علوى 

ا وودو مووالدر ز مدرسووة الزيتوسووة محووي ا وودو م مدرسووة  لسووا  

مالدلحقووة التامعووة لهووا ماسووللم معوودد إمدووالي للت ملووذ يبلووغ 

 19م 0.قاعوووة للووودرم   ..اسووواث م  961و وووور م  .09مووونهم 0991

سة سا م مدر في ا. مدر سة ا دو ا تما ا م فة مدر لرا عر سنوار اوذ ل

 بلوورا سموورا لتوافوود السووكا  علووى الدر ووز م اتسوواعس مدووا يطوور  

 .ضرمرا إيجاد حل لهده الدشكلة

فدين  ستقبال الوا عرف  ذلة ا ثاسوي فل عدادي م ال للم اإل ما التع أ

 12من الودمامير م الجداعوار الدجوامرا متموم البنلوة االسوتقباللة 

 0092تلدلووذا موونهم 2691قاعووة م   26سويووة تمووم عا 10اعووداديار م 

ماإلضووافة الووى . أسووتاوا 020موون الووذ ور  يوورطرهم  0012فتوواا م 

داذللووووة م دار الطالووووت م  دار للطالبووووة لتعزيووووز البنلووووة 

 .   االستقباللة للت ملذ الدنتدلن للجداعار الدجامرا

 الحكامة الدحللةالدوارد البشرية م الداللة للجداعة

اإلسووتراتلجلة التندويووة للجداعووة اسط قووا موون دراسووة م تحوودد  

تحللوول الدوووارد الداللووة التووي تبوولن الوضووعلة الداللووة م درمووة 

عة مس الجدا ت   لذي تتد دالي ا ستق ل ال ش   . اال سللر ال لى أ  ت ع

شرية م  دوارد الب ستعداد ال ددى ا نا م قى رهل عا  يب شكل  لي م الدح

سلووراط النسوول  الجدعوووي  ووذا متر لبووة الدجلووي الجدوواعي م مدوودى ا

 الدحلي في الشرم  التندوية للجداعة 

 الدجتد  الددسي

تعوورف مداعووة ا وودو سشوواطا ماوسووا للجدعلووار وار البعوود  

التندوووي تهووم مجدوعووة موون الدجوواالر  تحسوولن الدحوول  البلاووي 

للجداعة،التنشوول  الثقووافي ،محووو اوملووة ماإلضووافة إلووى أسشووطة  

 .تكوينلة لفا دا الدرأا
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التوي تدوار  سشواطها مالجداعوة  ( مدعلوة 12)عدد الجدعلوار  م ير د

مقارسووة موو  محلطهووا حلووا تشووارك هووده الجدعلووار م ذابووة النشوولطة 

فال  طة ماوط شطة الدرتب شاري  ماوس من الد عة  مة مجدو في إقا ها  من

متنموولم مهرماسووار   عقافلووة م رياضوولة  دووا تشوورف علووى تكوووين 

ية م  ذلة  صناعة التقللد في ال درأا  لار ال ي  ماإلمكاس في التعر

 .الطبلعلة م السلاحلوووووة لددينة أ دو م محلطها

غلوور أ  النسوول  الجدعوووي يشووكو موون قلووة الدوووارد الداللووة  

ها  لا  م تز  الق تي يع شاري  ال شطة م الد ستدرارية اوس مة م ا إلقا

مدووا يطوور  إ ووكاللة الوودعم الدقوود  للجدعلووار ذابووة ما  الجداعووة 

سام  في مر مة  لر مدر عد   غ شرية ل لة الب لة للتند بادرا الوطن الد

ستفادا  عايلر اال لى م ها ع ستفادا . توفر جت اال طار ي هدا اإل في  م

موون هووده الجدعلووار لتعزيووز التندلووة الدحللووة موودعم البوورام  

في  ساهم  تي ت ووة م ال لى السا نووو ق  ع ها  م تي ل ووة ال الفعللو

 8.إ عاع الدنطقة

 برنامج العمل: المبحث الثاني 

 تقديــــــــــــم -

اسط قووا موون اوهدلووة الكبوورى التووي يكتسوولها إعووداد   

مرسووام  عدوول الجداعووة ، م سموورا للوودمر الدنوووط مالجداعووة  وحوودا  

تراملووة موون اموول الدسوواهدة فووي توودملر الشوو   العووا  الدحلووي م 

تكووريي التلطوول  االسووتراتلجي  اللووة موون تللووار الحكامووة الدحللووة 

وو ووة ا ووووووو مل فا  مداعو من ا قة  طاء االسط  لى اع مادرر ا دو 

حلووا تووم تسووطلر الدراحوول  2109غشووة  06إعووداد مرسووام  العدوول فووي 

اوساسوولة التووي سوولدر منهووا البرسووام  موودءا موون اإلعووداد إلووى 

 . التنفلذ م التتب  م التقللم

                                                           
8
 Direction general des collectivité locale la region DE DRAA TAFILALT  Monographie general. 
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ل        شامر م تحق يز الت صد  تعز لة ق لة ومن داد مدم تم اعت دا   

تلوو  الدتوودذللن م ضوودا  ممشووار ة االسسووجا  م التنسوول  موولن مل

الفوواعللن مالشوور اء اوساسوولن فووي إعووداد الرؤيووة اإلسووتراتلجلة 

للجداعووة، م يكتسووي هوودا  التومووس معوودا هامووا  سموورا السلووراط 

سل   دة اللوس سام  منم ضدن مر لة ال دو  عة الترام عة ''الجدا الجدا

 .  ''بديقة اوطفال م الشباب

 :الدنهجلة الدعتددا في اإلعداد

سام      عداد مر سل إ شل  مسل مل تن من ا ددا  لة الدعت ترم  الدنهج

العدوول الجدوواعي إلووى مضوو  قواعوود ممبووادئ التلطوول  الجدوواعي م 

م  ووذلة اعتدوواد ( 9الدووادا)إ ووراك الفوواعللن مالشوور اء وساسوولن

الدراحوول اوساسوولة التووي سوولدر منهووا البرسووام  موودءا موون اإلعووداد 

 (.9دادا ال)إلى التنفلذ م التتب  م التقللم

موون الدرسووو  فووا  مرسووام  العدوول الحووالي  .متطبلقووا للدووادا     

سجا   ل  االس سعي لتحق م  ال عة  ية مالجدا يار التندو مدن اوملو يت

م االلتقا لووة موو  تومهووار مرسووام  التندلوووة الجهويووة م مرسووام  

تندلوووة اإلقلووولم ماعتدووواد البعووود البلاوووي لتحقلووو  التندلوووة 

تبووار لضمكاسلووار الداديووة الدتوووفرا الدسووتدامة ماوذووذ معوولن االع

للجداعووة ام التووي يدكوون تعباتهووا م وودا التزامووار الجداعووة موو  

 .  ر ا ها

م موون اموول مضوو  الدشوورمع الترامووي علووى طريوو  التندلووة     

الدسووتدامة يسووتند اسجوواو هوودا البرسووام  إلووى الدبووادئ الر لسوولة 

 التاللة 

مبوودأ  تمووامنمبوودأ االسوودما  مبوودأ التراملووووووووة مبوودأ  ال  

. الدشار ة أالدسرمللووووة م مبد أاالحتراو مبدأ الوقاية مبد  

دومللن     فاعللن ع عدا  تدذل  جاال ل عد م عة ي تراب الجدا مرا ال   س

م ذووواي متفعلوول امللووة الحوووار مالتشووامر مالرفوو  موون مسووتوى 

التوابوول موو  ملتلوو  الشوور اء  فقوود عقوودر عوودا لقوواءار سووواء موو  
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م هلاووة الدسوواماا م تكووافر ( 10/2109/.1)ابمجلووي اوطفووال م الشووب

م ووذا الدصووالو اللارملووة ممدعلووار الدجتدوو  (1/02/2109.)الفووري 

 .الددسي

-SWOT( Threats :منهجيةةةة التحليةةةل الربةةةاعي 1

Oppurtunities-Weaknesses–Strengths ) 

في إال دارا، قوا  قاط ال مع  مس قاط ال فة س لة لدعر لة تحللل  منهج

ممعرفووة الفووري مالتهديوودار التووي توامههووا، ميعتبوور موون أفموول 

ذطوو   –الوونمم لبنوواء اسووتراتلجلار أوعدووال للطوو  طويلووة الدوودى 

ددى صلرا ال جا  ) ق موا لن هداف الدر لى أو بول إ دال للو ط  أوع مذ

 إالدارا،

إو يسووتلد  مصووفة عامووة عنوود محاملووة تقلوولم إالدارا موون ذوو ل      

عواملووس الدوورعرا سقوواط القوووا ممكووامن تحللوول الوضوو  الووداذلي م

فري  ها ال تي توامه طة ال ها الدحل لارمي ممرعرات ض  ال مع  مالو ال

مالتهديوودار ،مدووا يسوواعد فووي اتلوواو القوورارار علووى أسووا  منطقووي 

محلووا يوودف  هووذا التحللوول إالدارا إلووى تحووري الصوودق مالدقووة عنوود 

 النموور فووي سقوواط المووع  مالقوووا مفووي مجوواالر الفووري مالتهديوودار

  .التي تحل  مس

ببحة    قة أ ثر د لل أ  دا  ا  التحل سس  ل لى أ جدر إال ارا إ مت

دا  ا   يل، م ل ددى الطو لى ال ستدرار ع مل ل  ضعلة أف في م إالدارا 

التحللوول ضووعلفا،  لدووا اودادر احتدوواالر موامهووة مشووا ل عديوودا، 

ميووزداد هووذا االحتدووال مسووامة إو تيلوورر االتجاهووار أم التهديوودار 

لة،  شل اللارم لى ف يردي إ لل  هذا التحل دل  في ع هام   دا أ  الت

إالدارا لكوسهووا لوون تقوو  مدقووة علووى مكووامن المووع ، ممالتووالي لوون 

 ميرتكووز التحللوول الرموواعي .تسووتطل  تطوووير ذوودماتها مإستاملاتهووا

SWOT  عنوود التحللوول االسووتراتلجي موون ذوو ل تقلوولم متحللوول أرمعووة
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ارا للكلدووار سقوواط ر لسوولة حلووا موواء مسوودى هووذا أوسوولوب اذتصوو

التووي تعنووي   Threats-Oppurtunities-Weaknesses–Strengthsاالسجللزيووة 

التهديوودار –الفووري  –سقوواط المووع   – محسووت التسلسوول سقوواط القوووا

  :معللس ف   هذا التحللل يشدل تالتي

 سقوواط القوووا Strengths :  الصووفار التووي تدكوون إالدارا موون

مس لز  ما يتد سالتها، م ل  ل  ر لس،  تحق دراد تحلل جال ال الد

كن  ها، ميد ستدر م جا  الد ق  الن كن أ  يح لذي يد سا  ا هي أو ف

أ  تكووو  سقوواط قوووا ماديووة أم غلوور ماديووة،  دووا أسهووا توووفر 

ذبوورا ملوودا فووي تحديوود الوبوو  الدطلوووب، متعطووي السوودار 

الدتدلووزا لووضدارا ممدلزاتهووا، متشوودل هووذه النقوواط الكفوواءار 

الدووووارد الداللوووة،االستامار البشووورية، القووودرار العلدلوووة، 

 ماللدمار، السدعة مااللتزا  مغلرها

  سقوواط المووع - Weaknesses :  هووي الصووفار التووي تدنوو

إالداراموون تحقلوو  رسووالتها ماسووتلدا   اموول طاقاتها،ملهووذه 

النقوواط توو علرار  بلوورا فووي توودهور النجووا  التنملدووي معوود  

التووي   القوودرا علووى تحقلوو  التندلووة لووضدارا، ممنهووا العواموول 

تسوووتوفي الدعوووايلر الدطلوموووة فلها، عووود   فايوووة البحووووث 

مالدراسووار، قلووة تطوووير الدرافوو ، سوووء عدللووة بوون  القوورار، 

قاط  من س لة  لى و ما إ لس م دراد تحلل جال ال مع  الد ما ي م ل 

  .المع  التي تستومت السلطرا عللها مالتحكم في ت علراتها

 الفووريOpportunitie : -  كوون أ  توو تي هووي العواموول التووي يد

متمهوور فووي موون ذووار  مجووال التحللوول سووتردي لزيووادا الدنفعووة، 

لس  شتيل ف لذي ت حل  ا لرا أ  االد هذه اوذ كن ل تي يد الدارا ال

من  ها  تي تدكن ستراتلجلار ال لذ اال طل  متنف ها لتل ستفلد من ت

 –التطوووورار التكنولوملوووة  –التطوووور السلاسوووار الحكوملوووة 

محلووا يتعوولن علووى إالدارا أ  تتحوولن  ...)التومهووار العامووة
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متقتوون   وول فربووة لتحوودد أوهووداف الدتدا وولة معهووا، قصوود مضوو  

 السبل المرمرية الرتقاء ماإلدارا مذدماتها

 . التهديودارThreats :   متنشو  حولن يصوبو الدحول  اللوارمي

مصوودرا لللطوور، مسووببا فووي عوود  مصووداقلة إالدارا، ميتفوواقم 

تهديوودار مالتووي يدكوون السوولطرا اللطوور عنوودما يصووعت موامهووة ال

عللهووا، محلووا يتعوورن سدووو إالدارا متطورهووا لللطوور، ميتزعووزع 

لو لفي  ستقرار ا عد  اال ستدراريتها   تى ا ستقرارها مح ق   –ا س

 .في الدوارد البشرية 

متسوواعد هووذه أوداا علووى تحديوود االيجاملووار مالسوولبلار داذوول      

لووار مالسوولبلار الدرسسووة سقوواط القوووا مالمووع  متحديوود االيجام

دة  ضعلة القا  طوير إدراك  امل للو يدار لت فري مالتهد ها ال ذارم

لى  ساعد ع دا ي يدا، م سلة مد فري تناف جاد  سلنها مإي لة تح ممحام

مقود توم  .التلطل  مالبرمجة، ممالتوالي اتلواوا لقورارار الدناسوبة

االرتكوواو علووى هووذا التحللوول فووي مضوو  متحللوول معطلووار الور ووار 

مر الكبوورى مترتلبهووا داذوول مصووفوفتلن أوملووى التشووار لة للدحووا

ترتكووز علووى اسووتلرا  سقوواط القوووا مسقوواط المووع  لكوول محووور، 

مالثاسلووة تعتدوود علووى اسووتل ي الفووري مالتهديوودار التووي يعرفهووا، 

معلووى أسووا  هوواتلن الدصووفوفتلن تووم اسووتلرا  الدشووا ل الر لسوولة 

جوواد ماالحتلامووار السلاسوولة التووي ممووت معالجتهووا أم دعدهووا أم إي

 حلول لس

لى  قرا اوم عة : الف دل مدا سام  ع عداد مر حل إ مرا

 أ ذو

لة           داعي  ال دل الج سام  الع عل مر لى م عة ا هدف الجدا ت

قاسوسلووة مديوودا محديثووة لتوودملر الشوو   الدحلووي إطووار التحقلوو  

ها  قرر إسجاو ية الد دال التندو لس اوع حدد ف لة، ت لة الدحل التند

ل ف  تند في أ عة  تراب الجدا ذذ م شار ي ي  منه  ت ف   ستدامة م ة م
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طل   في التل اي  عد البل ما  الب نوع م إد مة ال بار مقار علن االعت م

 االستراتلجي الدحلي

ترا        عم اق ستراتلجي،  حور ا كل م بة م مرام  ذا داد  عم  اعت

ددا برام  الدعت في ال ها  شاري  مإدرام لة . الد عد و تم م عا  مطب

ل عة ع دل الجدا سام  ع سة مر جة مملز عم   مرم سنوار،  سة  تداد  ى ام

تحديوود .اعتدوواد منمومووة لتتبوو  متقلوولم مرسووام  عدوول الجداعووة

تووم مووالتواوي موو  مرش التشوولل   :الرؤيووة مالرسووالة مالقوولم

سالة ا ية مالر صلاغة الرؤ يل ل سار طو داد م مي، اعت شار ي الترا لت

الساسوولة فووي البنوواء اقوولم ماعتبووار ولووة الحلقووة أالملووى ممال

مالرؤيووة ماذتصووار  ووديد هووي ملووا  موود ملتصوور، فووي  .االسووتراتلجي

سرى  ل   ستقبل م  نا للد عن سمرت ها  من ذ ل بر  حدمدا، سع دار م  ل

لس ل  . مدينتنا ف ضو   ما يو هي  ما ف صار أي سالة م ماذت ما الر مأ

ها عة رؤيت بادئ . سنحق  مدا من م داده  تم اعت ما  هي  قلم ف ما ال مأ

 .هووا ممنتلبلهووامرسسوواتلة ماعتبارهووا قواعوود سوولوك مداعووة مدو فل

م   سواء  شامرية،  طار ت عدا مح لادا  من ق دل  ي  الع كن فر قد تد م

الدكتووت الدسوولر أم اللجووا  الدلتلفووة الدعنلووة م عووداد مرسووام  

العدوول، مأيمووا الدجتدوو  الدوودسي، مذابووة هلاووة الدسوواماا متكووافئ 

شارتها  دي ماست قاسو  التنمل لز  ال تي ي نوع ال مة ال فري ممقار ال

ت مقوود مكوون هووذا الدسووار إال ''عدوول الجداعووة مرسووام ''فووي موضوووع 

تي  عة  مال قلم مدا سالة م ية مر داد رؤ من اعت شامري  عدادي مالت

صة  لدمرا الدلص في ا ها  داعي فل لي الج مة الدج عد  سدلة م صبو ر ست

التشوولل  . أ :التشوولل .لدراسووة ماعتدوواد مرسووام  عدوول مداعووة 

ة مون ذو ل تم اال وتيال فوي هوذه الدرحلو :التشار ي الترامي اللارمي

مر ووار موسووعة تشووار لة ضوودة ملتلوو  الفوواعللن الدعنلوولن مدحووامر 

التشوولل  ، دووا تووم اسووتكدال أ وويال التشوولل  معوودد موون الور ووار 
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البرريووة ماللقوواءار الثنا لووة التووي مكنووة موون توودقل   ثلوور موون 

 الدعطلار

 الدكتت الدسلر مفري  العدل  2

 

 اسم العضو اانتماء الحكبي المهام داخل المجلس

   المحجوب بوغاز  التقدم وااشتراكية رئيس المجلس

 امحمد اي  قادير حكب ااستقالل النائب األول للرئيس

عبـــــــد الحميـــــــد  حكب ااستقالل النائب الثاني للرئيس

   امكيل

   لحسن الغازي   التقدم وااشتراكية النائب الثالث للرئيس 

   شفيقة بوراز   وااشتراكية التقدم النائبة الرابعة للرئيس 

   محمد لخركات  حكب ااستقالل كاتب المجلس 

ااتحـــــاد ااشـــــتراكي  نائبة كاتب المجلس 

  للقوات الشعبية

ســـميرة ايـــ  بـــن 

 علي

رئـــيس لجنـــة الميكانيـــة والشـــؤوا الماليـــة 

  والبرمجة

 عبد الحف بوستة  اليسار ااخضر

نائـــب رئـــيس لجنـــة الميكانيـــة والشـــؤوا 

  المالية والبرمجة

ااتحـــــاد ااشـــــتراكي 

  للقوات الشعبية

 نورالدين دييربا

رئــــــيس لجنــــــة الشــــــؤوا ااجتماعيــــــة 

 والثقافية والرياضية

 حميد اهداوي  التقدم وااشتراكية

ـــة  ـــة الشـــؤوا ااجتماعي ـــيس لجن ـــب رئ نائ  عبد العكيك باحمو الحركة الشعبية
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 والثقافية والرياضية

التجمــــــــع الــــــــوطني   العممية والخدماترئيسة لجنة المرافف 

  لألحرار

  عائشة استوري

نائبـــة رئيســـة لجنـــة المرافـــف العموميـــة 

  والخدمات

 عكيكة امضاع  التقدم وااشتراكية

التجمــــــــع الــــــــوطني  مستشار

 لألحرار

 محمد بمالك

التجمــــــــع الــــــــوطني  مستشار

 لألحرار

 داود حمدي

 عبد هللا عفيفي حكب ااستقالل مستشار

عبــــــد الســــــالم   التقدم وااشتراكية مستشار

 بمالك

 

سوونة م البوواقي  21يتجوواموم  % 9.موون موولن اعموواء الدجلووي  

 سنة   91م  16يترام  عدرهم ملن 

بلن  لي يت ماء الدج سي وع ستوى الدرا ست  الد ي  ح ذ ل التوو من  م 

علووى الدسووتوى % 11موونهم يتوووفرم  علووى مسووتوى االمتوودا ي % 1.ا  

م يدكوون إمدوواال القووول مووا  .  لهووم مسووتوى مووامعي %1.االعوودادي م 

ذصووا   م مدلووزار الدجلووي تحووتم فووتو الدجووال م ادمووا  الفوواعللن 

الدحللوولن ذابووة لجنووة تكووافر الفووري م  ووذا االسووتعاسة مفريوو  

التنشوول  الجدوواعي م ولووة مووالنمر إلىجسووامة الدشووا ل الدطرمحووة 

 وبعداعلى عات  الدجلي داذل محل  يعرف ديناملة على ملتل  ا

 الدوارد البشرية للجداعة                                                                                               
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دو فلن  لى ال لر ع شكل  ب عا  م ش   ال سللر ال في ت عة  كز الجدا ترت

م اوعوووا  العووامللن مهووا  م فووي هوودا اإلطووار تعتبوور مسووتوياتهم 

صصووار التووي يدارسوووسها داذوول الجداعووة وار الدراسوولة  م التل

متمووم . أهدلووة قصوووى مووالنمر الووى الدهووا  التووي يقومووو  مهووا

 22عووو  تنفلووذ   10تقنلوولن  12متصوورفلن مهندسووا م  .1الجداعووة 

سسووبة  ..1م تعتبوور .  توواب 16اعوووا  عدووومللن م  9عووو  ذدمووة 

لكوون  ثوورا ( 2.9الدعوودل الوووطني )مووواطن  0111التوواطلر لكوول 

علووى مصووالو الجداعووة معلهووا تقووو  مووادمار عوودا سموورا  الوافوودين

لى  قاا ع ها  الدل من الد يد  دا يز ها م ية م صالو االدار لتدر ز الد

 . عاتقهم

 

 :العرض والمناقشة  0

 . لعرضا

عدر  عة ا لى ا  الجدا طة ا هذه النق ضس ل في عر لر لي  سلد ا ا ار ال

متووم  2122 2109مشوورمع مرسووام  عدلهووا للفتوورا الددتوودا موواملن 

صالو  مدير الد سلد  حا ا راف ال يرن ت هذا ال ني ل ي  تق ل  فر تكل

ما ووار الووى ا   2109غشووة  09ذوو ل ذوو ل اللقوواء االذبوواري للووو  

الجداعووار التراملووة عوورف  مرسووام  عدوول الجداعووة علووى غوورار موواقي

سنة  هاء ال بل است دس ق ترن تقدي من الدف سس  سس و ما و عا  ت ذرا سو

االملووى موون استووداب الدجلووي الووى ا  توو ذر النصوووي التنملدلووة 

متووزامن بوودمرها موو  االستلامووار التشووريعلة معوول هووذا الدشوورمع 

ث   دل الدك ت ذر مالع هذا ال تذارك  تم  سس  قة اال ا لبعا الو ق   يتو

 .لتقنيللفري  ا

كافر  سامار مت اة الد م  هل سواء  قاءار  قد ل تم ع صدد  هدا ال في  م

الفووري ممقارمووة النوووع مالدجلووي الجدوواعي لألطفووال مالشووباب م ووذا 
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لم  لار  لت الجدع لى ا  اغ ددسي ما د ع د  ال لار الدجت عا فعال م

 .تحمر اللقاءار التوابللة رغم الدعوار الدومهة اللها

ع البرسووام  طبقووا لدقتموولار  دووا ا ووار الووى اسووس تووم عوورن مشوورم

علووى اللجووا  الدا دووة للدجلووي قصوود امووداء  2 09 10.الدرسووو  

مقترحاتهووا محلووا عووم عقوود لقوواء مشووترك تووم تقووديم فلووس مشوورمع 

 .البرسام  مرفوقا مدصفوفةاالدشاري  متدة الدناقشة

 .الدناقشة

فووتو موواب الدناقشووة ماعطووى السوولد الوور لي الكلدووة للسوولد موودير 

ق لذي  صالو ا نامل الد عة يت دل الجدا سام  ع شرمع مر حول م ضا  د  عر

سام   مرمر البر ها  تم من تي  حل ال لس الدرا عن .من ذ  حدث  دا ت  

اال راهووار التووي مامهووة هووذا الدشوورمع  دووا تطوورق الووى التشللصووار 

التشووار لة قووا  مهووا الفريوو  التقنووي اعنوواء عقوود اللقوواءار 

بر حامر الك لى الد شرمع ما ار ا عداد الد بللة إل قة التوا ى الدتعل

 :مالدشرمع مهي ع عة محامر

 دعم االسشطة االقتصادية متقوية القدرار الداللة للجداعة. 

  دعووم الولووو  الووى اللوودمار االمتداعلووة مت هلوول البنلووة

 .التحثلة االساسلة 

 ت هلل االطار العدراسي مالحفاف على البلاة 

 :مصفوفة المشاريع  1

 وول اوهووداف الدتعلقووة مسووبل تحقلوو  التندلووة االقتصووادية م الرفوو  

موون مووداذلل الجداعووة ترمدووة الووى منتموورار عووم الووى أسشووطة م 

 .مشاري 

 البرمجة متعددا السنوار

 مصفوفة الدشاري 

تموووم هاتوووس الدشووواريعالدقترحار التوووي أسوووفر عنهوووا التشووولل  

الووى البرسووام  الدومووس للدجلووي االقللدووي  التشووار ي ماالضووافة

لزا ووورا م  ووذا الدشوواري  الدبرمجووة مشوو سها اتفاقلووار الشوورا ة 
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موو  الدجلووي الجهوووي لدرعووة تافل لووة التووي اعتدوودها الدجلووي 

 .الجداعي

 

 المحاور المبلغ االجمالي حصة الجماعة بالدرهم
 المحور األول 99.111.111.11 9.911.111.11
 المحور الثاني 195.511.111.11 01.911.111.11
 المحور الثالث 11.911.111.11 0.119.111.11
 برنامج العمل 111.911.111.11 07.109.111.11

 

 البرمجة متعددا السنوار

م قد أسفر التقدمر الدالي لدجدل الدشاري  الوامت القلا  مها من 

للفترا  أمل تحقل  التندلة االقتصادية م االمتداعلة لجداعة أ دو

 0.911.111.11..عن تعباة غ ف مالي يسامي  2122م  0109الددتدا ملن 

درهم يتم تلصل  مزء منها لددا ع ث سنوار اوماى السجاو الدشاري  وار 

2106الى  2109اوملوية ذ ل الفترا من   

 

 دعم األنشطة االقتصادية و تقوية القدرات المالية للجماعة: المحور األول

سنننننننننننننننننننة 
 االنجاز

الجهننننننة الممونننننننة 
 للمشروع

القطننننننا تسمية المشروع هدف المشروع الشركاء تكلفة المشروع
 ع

مسنننناهم
ة 
الشننننركا
 ء

حصننننننة 
الجمننناع
 ة

 
 
 

   2020 

 
 
 

90% 

 
 
 

10% 

 
 
 

5.111.111.11 

 

المكتنننننننننننب الجهنننننننننننوي 
لالسننننننننتثمار الفالحنننننننني 
 الفالحين

تثمنننننننننين المنتنننننننننو  
 الفالحي المحلي

تشننننننننننننجيع انشنننننننننننناء 
فالحيننننننننة تعاونيننننننننات 

خاصنننننننة بالمنتجنننننننات 
مشنننمف تفنننا  )المحليننة

اخضنننننننننننننر عننننننننننننننب 
صنننناعات تقليدينننة منننن 
(النخيل  

حة
ال
الف
ع 
طا
 ق

 

2019 
 

90% 
 

10% 
 

0.911.111.11 

المكتنننننننننننب الجهنننننننننننوي 
 لالستثمار الفالحي

شنننننننننننننننننننراء ا الت و  دعم الفالحين
 المعدات
 الفالحية
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1107 

 
 

90% 

 
 

10% 

 
 

1.111.111.11 

غرفنننننننننننة التجنننننننننننارة و 
الخدماتالصناعة و   

 وزارة الثقافة

دعننننننم الحننننننرفيين و 
التعريننننننننننننننننننننننننننننننف 
بننننالموروث الثقننننافي 
 المحلي

 بناء مركب حرفي
للصنننننننناعة التقليدينننننننة 
 المحلية
 يضم جنا  القامة
 الفنون الشعبية

ية
يد
قل
الت
ة 
ع
نا
ص
 ا
ع
طا
 ق

 
 

1101 

 
 

90% 

 
 

10% 

 
 

9.111.111.11 

 المجل  الجهوي
 لدرعة تافياللت

و هيكلننننننننة  تنظننننننننيم
المننننننناطق الحرفيننننننة 
 و
تأهيننننننننننل االطننننننننننار 
 العمراني

تهيئننننننننننننة األحينننننننننننناء 
الحرفينننننننة و منننننننناطق 
 األنشطة
 االقتصادية

 

1101 

 

90% 
 

10% 
 

7.111.111.11 

 المجل  االقليمي
 

تنظننننننننيم األنشننننننننطة 
 الحرفية

توسننننننننننننيع مركننننننننننننز 
 األنشطة
االقتصنننننننننننننننننننننننننننننادية 

(هكتار19)  

 
 

1101 

 
 

90% 

 
 

10% 

 
 

7111.111.11 

االقليميالمجل    

 
تنميننننننننننة مننننننننننداخيل 
 الجماعة

 اقامة السوق
 األسبوعي ليوم
 الخمي  بمدخل
 المدينة

ية
ع
ما
ج
 ال
ت
ال
ح
لم
 ا
 و
ق
اف
ر
لم
 ا
 و
ت
ما
خد
 ال
ع
طا
 ق

 
 

1110 

 
 

90% 

 
 

10% 

 
 

5.111.111.11 

 المكتب الوطني 
 للسالمة الصحية

تحسننننننننننين جننننننننننودة 
 الخدمات

بننننننننننننناء و تجهيننننننننننننز 
حديثننننننة  مجننننننزرة
 خاصة بالمجال
 الحضري

 

1111 

 

90% 
 

10% 
 

9.111.111.11 

تنميننننننننننة مننننننننننداخيل  المجل  االقليمي
 الجماعة

بنننننننننننننناء المحطنننننننننننننة 
 الطرقية
 لجميع أنواع النقل

 
2019 

 
90% 

 
10% 

 
0.511.111.11 

هيكلننننننننة األنشننننننننطة  المجل  االقليمي
 االقتصادية

 احداث فضاء خاص
 بالباعة المتجولين

رة
جا
الت
ع 
طا
 ق

 
2020 

 
90% 

 
10% 

 
9.111.111.11 

دعننننننننننم األنشننننننننننطة  المجل  الجهوي
 االقتصادية

بننننننننننننننناء مركننننننننننننننب 

(هكتار 11)تجاري  

 
2022 

 
90% 

 
10% 

 
1111.111.11 

خلننننننننننننق مننننننننننننوارد  المجل  الجهوي
 للجماعة

 تأهيل المنطقة
السنننننننننياحية المطلنننننننننة 
 على
 الواحة

حة
يا
س
 ال
ع
طا
 ق

 
2021 

 
90% 

 
10% 

 
7.111.111.11 

المجلننننننننننن  النننننننننننوطني 
 لحقوق االنسان
 المجل  االقليمي

تثمنننننننين المنننننننوروث 
 السياحي

 ترميم قصبة الحد
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2021 

 
90% 

 
10% 

 
0.911.111.11 

تثمنننننننين المنننننننوروث  المجل  االقليمي
 السياحي

اسنننننننننننتكمال تهيئنننننننننننة 
المننننننننندار السنننننننننياحي 
 للدراجات

 
2019 

 
90% 

 
10% 

 
911.111.11 

تثمنننننننين المنننننننوروث  المجل  االقليمي
 السياحي

 اعداد دليل سياحي
 للتعريف بالمنتو 
السنننننننننياحي لمنطقنننننننننة 
 أكدز

 

 دعم الولو  الى الخدمات االجتماعية األساسية و تأهيل البنية التحتية: المحور الثاني

ع
طا
لق
ا

 

 
 تسمية المشروع

 

 
هنننننننننننننننننننننننننننندف 

 المشروع

 
 

 الشركاء

 
 تكلفة المشروع

 بالدرهم

 الجهة الممولة
 للمشروع

 
 سنة 

االنجنننننا
 ز

حصنننن
 ة

الجمننا
 عة

مسنننننننننننننناهمة 
 الشركاء

ق
ر
ط
ال

 

تعبيننننننننند شنننننننننبكة الشنننننننننوارع و 
الطننننننرق الرئيسننننننية بالجماعننننننة 

 (برنامج سياسة المدينة)

اعننننننننننادة هيكلننننننننننة 
 األحياء

وزارة التعمينننننننننر و 
 اعداد التراب
 العمران
 أكادير

 

11.111.111.11 
 

 

5% 

 

 

 

95% 

 
 

 

تبلنننننننننيط األزقنننننننننة و تهيئنننننننننة 
 الساحات

تهيئننننة المسنننناحات الخضننننراء 
 وسط

 أسنننليم المسنننجد أكننندز)األحيننناء
سنننننناحة أحننننننواف و المركننننننز 
تجزئنننننننننة النخينننننننننل حسنننننننننب 

تهيئننننننننة (األمنننننننناكن المعينننننننننة
السنننننننننننناحة وراء المسننننننننننننجد 

 (1م1911)المركزي

 
 
 

اعننننننننادة هيكلننننننننة 
 األحياء

 
 
 

 المجل  االقليمي
 المبادرة الوطنية
 للتنمية البشرية

 
 
 
 

1.111.111.11 

 
 
 
 

5% 
 
 
 

 
 
 
 

95% 

 
 
 

2020 

اء
رب
كه
ال

 
تحسنننننننننننننننننننننننننننين  توسيع شبكة الكهرباء

 الخننننننننننننننننننننننندمات
 األساسية

 2018 %95 %5 7111.111.11 المجل  االقليمي

تقويننننننننننة شننننننننننبكة االنننننننننننارة 
 العمومية

 

تهيئنننننننة المجنننننننال 
 الحضري

 1111 %95 %5 911.111.11 المجل  الجهوي
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ب
با
ش
 ال
 و
ل
فا
ط
أل
 ا
دة
ائ
لف
ة 
هي
في
ر
الت
و 
ة 
ضي
يا
ر
 ال
 و
ية
اف
ثق
 ال
طة
ش
ألن
ا

 

 بناء قاعة مغطاة للرياضات

 (1م1111)
االعتنننننناء بفئنننننات 

 السباب
وزارة الشننننننباب و 

 الرياضة
01.111.111.1

1 
5% 95% 1101 

بننننننننننننننننننننننننناء مركنننننننننننننننننننننننننز 

 (1م1111)ثقافي
احننننننداث فضنننننناء 
 للقاءات الثقافية

01.111.111.1 وزارة الثقافة
1 

5% 95% 1107 

اقامنننننننة مالعنننننننب رياضنننننننية 
 للقرب

تشننننننجيع الفئننننننات 
 الشابة

وزارة الشننننننباب و 
 الرياضة

1.111.111.11 5% 95% 1107 

تشننننننجيع الفئننننننات  الملعب البلدي تهيئة
الشنننننننننابة علنننننننننى 
ممارسننننننننننننننننننننننننة 

 الرياضات

وزارة الشننننننباب و 
 الرياضة

0.111.111.11 5% 95% 1111 

بننننناء و تجهيننننز خزانننننة بلديننننة 
تضننننننم فضنننننناء ل نترنننننننت و 

 قاعة للمحاضرات

تشنننجيع األنشنننطة 
الثقافينننة و الرقننني 
بالمسنننننننننننننننننننننتو  

 التعليمي

 المجل  االقليمي
 المجل  الجهوي

 تافياللت لدرعة

1.111.111.11 5% 95% 1111 

اسنننننننتكمال تهيئنننننننة الحديقنننننننة 
 العمومية ل طفال

خلنننننننننق فضننننننننناء 
للترفينننننه بالنسنننننبة 

 ل طفال

المجلننن  الجهنننوي 
 لدرعة تافياللت

7111.111.11 

 
 

5% 95% 1101 

اقامننننننننة مركننننننننز الترفيننننننننه و 

 (هكتار 10)االستقبال

تشنننجيع األنشنننطة 
الثقافيننننننننننننننننننننننة و 
الرياضننننننننننننننننية و 
 خلنننننق فضننننناءات

 للترفيه

وزارة الشننننننباب و 
 الرياضة

01.111.111.1
1 

5% 95% 1110 

يم
عل
الت
ع 
طا
ق

 

احننننننننننننننننننننداث مدرسننننننننننننننننننننة 
حنننني -الحنننني االداري)ابتدائيننننة

 (المسيرة تنسيفت

وزارة التربينننننننننننننة  خدمات القرب
الوطنيننننننننننننننننننننننة و 
 التكوين المهني

5.111.111.11 5% 95% 1111 

احننننننداث و تجهيننننننز ريننننننا  
 األطفال

تحسنننننننننننننننننننننننننننين 
المسنننننننننننننننننننننننتو  

 التعليمي

 1111 %95 %5 111.111.11 منظمة اليونسيف
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اقامنننة طرينننق منننداري بطنننول  

و .كلننننم انطالقننننا مننننن الننننط 19

رقننننننم فنننننني اتجننننننا  الطريننننننق 
 0909االقليمي

تهيئنننننننة المجنننننننال 
 الحضري

 المجل  االقليمي
مجموعننننننننننننننننننننننننة 

 الجماعات

7111.111.11 5% 95% 1107 

برنننننننامج تأهيننننننل الجماعننننننات 
برنننننننننامج ثالثنننننننني )الترابيننننننننة
 )السنوات

تأهيننننننننل مدينننننننننة 
 أكدز

المجلننن  الجهنننوي 
 لدرعة تافياللت

11.111.111.1
1 

5% 
 
 

 

95% 1111 

تغطينننننننة السننننننناقية الفالحينننننننة 
داخنننننننننننننننننننننننل المننننننننننننننننننننننندار 

 (911مل)الحضري

تهيئنننننننة المجنننننننال 
 الحضري

 1111 %95 %5 0.111.111.11 المجل  االقليمي

مة
عا
 ال
رة
دا
ال
ا

 

بنننننننننناء مقنننننننننر الجماعنننننننننة و 
 المستودع الجماعي

تحسنننننننننننننننننننننننننننين 
الخننننننننننننننننننننننندمات 

 االدارية

 1111 %95 %5 9.111.111.11 المجل  االقليمي

احننننداث المرافننننق  بناء المحجز الجماعي
 الجماعية

 1111 %95 %5 1.111.111.11 المجل  االقليمي

الرفنننننننننننع منننننننننننن  بناء السكن الوظيفي
 المردودية

 1110 %95 %5 1.111.111.11 المجل  الجهوي

اضنننننننفاء طنننننننابع  تهيئة مركز الجماعة
 الجمالية

وزارة التعميننننننر و 
 اعداد التراب 

 المجل  الجهوي

1.111.111.11 5% 95% 1111 

ر
هي
ط
الت
و 
ء 
ما
 ال
ع
طا
ق

 

تحسنننننننننننننننننننننننننننين  التطهير السائل
الخننننننننننننننننننننننندمات 

 األساسية

المكتنننننب النننننوطني 
للكهربننناء و المننناء 
 الصالح للشرب

19.111.111.1
1 

5% 95% 1101 

توسنننيع شنننبكة المننناء الصنننالح 
 للشرب

تحسنننننننننننننننننننننننننننين 
الخننننننننننننننننننننننندمات 

 األساسية

 1109 %95 %5 9.111.111.11 المجل  االقليمي
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احنننننداث ثقنننننب جديننننند لتقوينننننة 
 الصبيب

تنننننننننوفير المننننننننناء 
 الصالح للشرب

المكتنننننب النننننوطني 
للكهربننناء و المننناء 
 الصالح للشرب
 المجل  االقليمي

9111.111.11 5% 95% 1107 

بننننننناء خننننننزان جدينننننند بسننننننعة 

 1م51
تنننننننننوفير المننننننننناء 
 الصالح للشرب

المكتنننننب النننننوطني 
و المننناء للكهربننناء 

 الصالح للشرب
 المجل  االقليمي

0.511.111.11 5% 95% 1111 

انشننننننننناء مركنننننننننز للتكنننننننننوين 
المهننننننننننننننننني السننننننننننننننننتقطاب 

نجننننننارة )تخصصننننننات معينننننننة
 (األلومنيوم

المسننننننناهمة فننننننني 
احننننداث مناصننننب 

 للشغل

OFPPT 

المجلننن  الجهنننوي 
 لدرعة تافياللت

1.111.111.11 5% 95% 1111 

حة
ص
 ال
ع
طا
 ق

بنننننناء مستشنننننفى محلننننني منننننع 
احننننداث بعنننن  التخصصننننات 

 المطلوبة

 وزارة الصحة خدمات القرب
 المجل  الجهوي

0.911.111.11 5% 95% 1111 

 لإلسننننننننعافاقتنننننننناء سننننننننيارة 
تحتننننننوي علننننننى التجهيننننننزات 

 الضرورية

تحسننننين مسننننتو  
الخننننننننننننننننننننننندمات 

 الصحية

 وزارة الصحة
 المجل  الهوي

0.911.111.11 5% 95% 1111 

 تحسنننننين الوقاينننننة احداث مكتب حفظ الصحة
 من األمرا 

 1107 %95 %5 911.111.11 المجل  االقليمي

 

 تأهيل االطار العمراني و الحفاظ على البيئة: المحور الثالث

ع
طا
لق
ا

 

 
 تسمية المشروع

 

 
 هدف المشروع

 
 

 الشركاء

 
 تكلفة المشروع

 بالدرهم

 الجهة الممولة
 للمشروع

 
 سنة 

 االنجاز
حصنننننننننة 
 الجماعة

مسنننناهمة 
 الشركاء

ع
ننا
نننن
نننن
نننن
طنن
لق
ا

 

ي
يئ
الب

 
اسننننننتعمال الطاقننننننة الشمسننننننية 

 في االنارة العمومية
اسنننننتعمال  الطاقنننننات 
و التقنينننننات الحديثنننننة 
فنننني انننننارة المرافننننق 
 العمومية المتجددة

المجلنننننننننننننننننننننننن  
الجهننننوي لدرعننننة 

 تافباللت

0.911.111.11 

 

 

5% 
 

 

 
95% 

 
 

1107 
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العمل برنامج:  الثاني المبحث  

الحننننند منننننن انتشنننننار  انجاز مطر  بيجمعاتي
 الثلوث البيئي

جماعننننننننننننننننننننننننننة 
-تنسنننننننننننننننننننننننيفت
-أفالننننننننننننننننننننننندرا
تمزمنننننننننننننننننننننننوط 
و  -مزكيطنننننننننننننننة

افننننرا و المجلنننن  
 االقليمي

المديريننننة العامننننة 
للجماعنننننننننننننننننننات 

 المحلية

1.111.111.11 5% 
 

95% 
 

1111 

المجلنننننن  الجهننننننوي  تثمين الطاقات المتجددة
 لدرعة تافياللت

911.11.11  5% 
 

95% 
 

1111 

اقامنننة حنننائط وقنننائي بالمنننناكق 
المهنننننننننننننددة بالفياضنننننننننننننانات 

 (مل واورماص911)

الوقايننننننننننننننة مننننننننننننننن 
 الفياضانات

وكالننننة الحننننو  
 المائي

01.111.111.1
1 

5% 
 

95% 
 

1107 

تغطينننننننة السننننننناقية الفالحينننننننة 
 داخل المدار الحضري

الحفنننننننننننناظ علننننننننننننى 
 األطفال من الغرق

المجلنننننننننننننننننننننننن  
 االقليمي

0.111.111.11 5% 
 

95% 
 

1111 

تنسنننننننننيق عملينننننننننات  اعداد مخطط االنقاد
الوقايننننننننننننننة مننننننننننننننن 
 األخطار الطبيعية

وكالننننة الحننننو  
 المائي

111.111.11 5% 
 

95% 
 

1111 

اقامنننننننة و تجهينننننننز مرصننننننند 
 واحات درعة أكدز

الحفنننننننننننناظ علننننننننننننى 
المنننننننوروث البيئننننننني 

 للواحات

كتابننننننننة الدولننننننننة 
المكلفننننة بالتنميننننة 

 المستدامة

5.911.111.11 5% 
 

95% 
 

1110 

 

 

 .ا راء و وجهات النظر 9

الفريو  التقنوي الدشورف علوى  سوهة مالعدول الوذي قوا  موس: شفيقة بنوراز

عدول الجداعوة م سوجلة غلواب مقارموة النووع  اعوداد مشورمع مرسوام 

فوووي الدشووواري  الدقترحوووة م ذصوبوووا موووا يتعلووو  مالنسووواء ومي 

 .االحتلامار اللابة م طالبة ماستدراك اومر في البرمجة
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العمل برنامج:  الثاني المبحث  

فووي تدذلووس طالووت مووادرا  موضوووع الدقووارمى التشووار لة  :عبنند الحننق بوسننتة

الدشوواري   م اقتوور  دعوووا هلاووة الدسوواماا م تكووافر  فووي مصووفوفة

مدى  ها م أ نوط م لدمر الد لا  ما صد الق نوع ق مة ال فري م مقار ال

 ..استعداده ل  راف على تكوين في موضوع الديدقراطلة التشار لة

أ ووار الووى أ  اللجوون الدا دووة عقوودر لقوواء مشووترك م تدووة : عبند  عفيفنني

ا ضوودن مشوورمع مرسووام  عدوول مناقشووة الدقترحووار الددكوون ادرامهوو

.الجداعة  

تسوواءل عدووا اوا  ووا  أعموواء اللجوون ساقشووو مصووفوفة : عبدالحمينند أمزيننل

لراي م  مداء ا مل ا من أ ق   جا  أ  ف لى الل ضها ع بل عر شاري  ق الد

تسوواءل عوون معووا الدشوواري  الدنجووزا  دشوورمع الباعووة الدتجوووللن م 

ن منوواء الدر ووت التجوواري م الدجووزرا العصوورية م ماموقعهووا موو

.مرسام  عدل الجداعة  

فووي رده أ وود علووى أ  مشوورمع البرسووام  غنووي فلدووا يلوو  : الننرئي 

الدشوواري  الدقترحووة م أسووس موون الصووعومة مدكووا  اعووادا بوولاغة 

شاري   لت . الد ل  م طا هن ا ارا الجد لى أ  االدارا ر دا أ د ع  

ق   لى أرن الوا دل ع سام  الع يل مر مل تنز من أ هود  ل  الج . متكث

لى  دا أ د ع سام    شرمع مر لى م صادقة ع سراع مالد يي اال سس ينب أ

.العدل  

تدذل ماو  من الور لي م أ وار الوى أ  معوا اال وكاالر تدوة :مندير المصنالح

مناقشووتها ضوودن اللجوون  دشوورمع الدجووزرا العصوورية م فموواء الباعووة 

الدتجوووللن م تووم  وور  اوهووداف موون ادرا  هووذه الدشوواري  م أ ووار 

للن م لي تح ح  الدج من  لى أ   من ا تداء  عة ام دل الجدا سام  ع ر

.السنة الثالثة من الوالية االستداملة  

أ د على أسس  وا  هنواك تو ذر فوي عقود اللجون المتداعاتهوا : أحمد أهداوي

شترك  قاء م قد ل مر مع تدارك او سس  لر أ بة غ مرمف ذا لت . ل م طا

حة  شاري  الدقتر من الد سلر  مزء ي لو  ل  م  مل تحق من أ مالتراف  

.  عدل الجداعةفي مشرمع مرسام  

أ ووار الووى أسبوورام  العدوول علووى الدسووتوى : عبوود الحوو  موسووتة 

الوووطني تعوورف توو ذر فلدووا يلوو  االعووداد م طالووت متفعلوول تللووار 

.التشامر من أمل تنفلذ مرسام  عدل في مستوى التطلعار  

تقوود  مالشووكر الجزيوول لكوول موون سوواهم فووي اعووداد مشوورمع : داود حمنندي

مرسووام  عدوول الجداعووة أ وود علووى أ  اللجووا  ساقشووة مدووا فلووس 

مس  قا   لذي  جاد ا دل ال سوه مالع حة م  شاري  الدقتر ية الد الكفا

دل ي  الع با .فر شاري  م ذصو لبعا الد ية  طاء اوملو لت ماع دا طا  
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مد م نذ أ ها م تم توقلع تم  تي  ها م ال ضلة من لدالريا دا أ د .ع  

علووى ضوورمرا اعتدوواد الدقارمووة التشووار لة امتووداء موون مكوسووار 

هود  ل  الج لت متكت ددسي م طا د  ال لار الدجت مرمرا مفعال لي  الدج

 .من أمل اسجا  مشرمع مرسام  عدل الجداعة

 .م قد اسسحت السلد عبدالس   مدالة من الجلسة

الجداعوة لولي في تدذلس أ ود علوى أ  مشورمع مرسوام  عدول : محمد لخركنات

نزال  سا م لى .قرت شرف ع ني الد ي  التق يل للفر شكر الجز قد  مال م ت

الدشوورمع م أ ووار الووى أ  معووا الجداعووار قامووة متكللوو  مكاتووت 

أمووا .الدراسووار م مدبووالغ ماهمووة السجتووز موورام  عدوول مداعاتهووا 

لة  شامر ماوا فة الت لى أ   عقا شامر  ف  د ع لار الت ل  تل دا ي فل

ها   في أو سلة  لر را لارغ عا الفعال مة .م لى أ  مقار دا أ د ع  

م طالووت ماسجوواو .النوووع متوووفرا فووي مشوورمع مرسووام  عدوول الجداعووة

 .ملو الثلا من الدشاري  الدقترحة

طالبة متثدلن مشورمع مرسوام  عدول الجداعوة م اقترحوة حوذف : شفيقة بنوراز

اار  عا الهل طرف م من  ها  ترن اسجاو من الدف تي  شاري  ال عا الد م

السوواقلة م طالبووة مووادرا  مر ووز لووذمي االحتلامووار  اوذوورى  تيطلووة

 .اللابة ضدن الدشاري  الدقترحة

فووي تدذلووس سوووه معدوول الفريوو  التقنووي موون أموول اعووداد : محمنند أيننت قننادير

مشوورمع مرسووام  عدوول الجداعووة م أ ووار الووى أ  توودذ ر السووادا 

لت  عة م طا لى الجدا لرا ع من الي عة  هي سام ضوع ف في الدو ماء  اوع

ي الدجلووي موون أموول توويوو  الدهووا  علووى موواقي أعموواء السوولد ر وول

 .الدكتت من أمل تلفل  العبئ عللس

ملعووت للقوورب مدر ووز ا وودو ضوودن الدشوواري   موو درا طالووت : ننور الندين ديربنا

 .الدقترحة في مرسام  عدل الجداعة

طالووت متمووافر الجهووود موون أموول التنزيوول الحقلقووي : لحسننن الغننازي

 .رسام  عدل الجداعةللدشاري  الدقترحة ضدن مشرمع م

أ وود علووى أ  الهودف موون الدناقشووة هووو اللوورم  مدشوورمع : عبند الحميند أمزينل

 .مرسام  عدل يستجلت لتطلعار السا نة

أيدر ما مواء فوي الدداذلوة السوامقة م تدنوة الدجهوود : سميرة أينت بنن علني

عة م أ در  دل الجدا سام  ع عداد مر مل ا من أ ي   مس الفر قا   لذي  ا

متكاموول م اقترحووة تقووديم التوبوولار الدتعلقووة علووى أ  الدشوورمع 

م .مالدشوواري  م ادرامهووا أعنوواء تحلوولن مرسووام  عدوول الجداعووة

 .طالبة ر لي الدجلي متووي  الدسرمللة على ماقي اوعماء
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أ وود علووى أ  لكوول عمووو موون أعموواء الدجلووي دمره م أ  االدراا : الننرئي 

ت قديم أي مق ماء لت ل  اوع مس مد في م حة  لة مفتو لد الجداع ر  يف

 .العدل الجداعي

تي  صوية م ال لة الت دل لعدل سام  الع شرمع مر عرن م تم  لة  عد و م م

 :أسفرر عن النتلجة التاللة

 02:عدد الدصوتو 

امحدود ايوة -الدحجووب موغواو: م هوم السوادا 02:عدد الدصوتو  منعم

محدوود - ووفلقة موووراو-لحسوون اليوواوي-عبوود الحدلوود أمزيوول-قووادير

لي-للر ار من ع ية  ستة-سدلرا ا ح  مو بد ال ما-ع لدين دير -سورا

هدامي لد أ ماحدو-حد بدالعزيز  ستوري-ع شة ا ماع-عا  يزا أم بدهللا -عز ع

 دامد حددي-علفي

 ال أحد:عدد الدصوتو  م 

 ال أحد:عدد الددتنعو 

 الدقرر الدتلذ من طرف الدجلي

موون اوعموواء الدووزامللن مهووامهم  عموووا 02مافوو  الدجلووي م غلبلووة 

 .2122-2109على مشرمع مرسام  عدل الجداعة 

 

 :خالصة

ا  هوودف الديوورب موون احووداث الجداعووار الدحللووة منووذ االستلامووار 

، هووو تثبلووة ال مر زيووة ، متقووديم 0691موواي  26الجداعلووة للووو  

دواطنلن  قرب لل لة . ذدمار ال ثل الدم من مد سلطة  قل ال لة من م و

دجلووي الجدوواعي الدكلوو  متوودملر الشوو   الدحلووي علووى الووى ر وولي ال

رفقووة موواقي أعموواء الدجلووي عوون طريوو  اعووداد ملططووار  . أحسوون ممووس

هم  سلرها م ت تي ي عة ال ل  الجدا سنوار ت سة  ددا  لة ل ية معقو تندو

الدجوووووواالر االقتصووووووادية، االمتداعلووووووة،م الثقافلووووووة، م 

 .الخ...الرياضلة

حاملووار الدووواطنلن م مووذلة فووا  النجاعووة فووي اوداء م تلبلووة 

ضحة، م  لة ما صادية امتداع مرام  اقت يد  عة تحد من الجدا ستلز   ت

ممووبوطة، موو  تو لوو  مواردهووا الداللووة، م الجبا لووة، فووي ملتلوو  

الدجوواالر، م تندلووة مره تهووا السوولاحلة ، موو  تشووجل  االسووتثدار، م 

ماالضووافة الووى االهتدووا  مالبنلووار التحتلووة ...ذلوو  العدوول الووذاتي

طرق، م لر ا   من  في اوذ صحي م  صرف ال نوار ال ناطر م ق سالة م ق م
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لي طل  الدح لة للتل حالي سوع لن  ال في ا داعي  ط  الج لذي . الدل ا

يسووب   وول عدللووة تندويووة، حلووا تدكنووة الجداعووة موون تحديوود 

امكاسلاتهووا، م تحديوود أملوياتهووا موون ذوو ل الدرتكووزار اوساسوولة 

 :للبرسام  التي تعتدد عاى

سام   - ساء البر ستقبللة ار مرا م سا  س لى أ لة ع داعي للتند الج

 .مشتر ة

تر ووولد الدووووارد الداديوووة م البشووورية م تفعلووول الحكاموووة  -

 التراملة م الدجاللة م الداللة

اعتدوواد البرسووام  الجدوواعي علووى مشوواري  تدكوون موون تمووافر  -

 .الجهود م توفلر الطاقار

 .مراعاا التومهار الوطنلة م الجهوية -

لار  - نود االتفاق ترا  م بادق اح تي  لة ال م البرمتو والر الدمل

 .عللها الديرب

 

كلن  - لة تد لا مي تدريجلا م سوع طورا  عرف ت لي ي طل  الدح التل

الجداعووار  التراملووة موون االسووتق للة م االرتقوواء الفعلووي 

مبنووي علووى اوهووداف م .مالشوو   الدحلووي سحووو عدوول ملطوو  لووس

اوملويووار م الرؤيووة الدسووتقبللة للتندلووة م يعتدوود أحوودث 

طة او في اللطا هذا  ل   كن أ  يل تدملر م يد لار ال ساللت م تل

 :التاللة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة مواكبة

 ادارة محلية مؤهلة و فعالة

منتخب متملك لتصور تنموي  اطار قانوني 

 استراتيجي
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طاء قة  إلع كو  الع  جت أ  ت لي ي صعلد الدح لى ال سة ع تا   ملدو س

تس طة  ملن ها ست اللطا لة ح لة م و قة تكامل عة ع  سار الث  الدكو

 :التاللة

 

  

 

 

  تقديم خدمات       العماالت و األقاليم الجهات     

 النهوض بالتنمية االجتماعية                 القرب للمواطنين - النهوض بالتنمية

 خصوصا في العالم القروي  المندمجة و المستديمة

 و ارساء مبدأ التعاون                                                              

 بين الجهات التي تنتمي الى                                                            

 ترابها                                        

                                     

 

 SWOTTبعض تطبيقات منهجية  6

 نقط القوة نقط الضعف

 الجفاف
 التبخر

 تملح التربة

) تمركنننننز الجماعنننننة بجاننننننب الواحنننننة
أشننننننجار النخيننننننل اشننننننجار مثمننننننرة و 

 (مغروسات متنوعة
 الحيواني وجود مجال لالنتا 

 وادي درعة
 الفرشة المائية متوفرة

R 

 

P 

 

C 

 

الجهويةبرنامج التنمية   

االقليمللعمالة و برنامج التنمية   

عمل الجماعيبرنامج ال  
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العمل برنامج:  الثاني المبحث  

 الفرص المخاطر

 زحف التصحر على المنطقة
 مر  البيو 

 تلوث مصادر الميا 
 الفيضانات

 اقامة سد مزكيطة
االنتمننننننناء النننننننى محنننننننيط المحمينننننننات 

 الطبيعية

  ANDZOAألشجار النخيل

 

 

 

 نقط القوة نقط الضعف

 58%  نسنننننبة النننننوالدات و الوفينننننات

مقارتننننة مننننع النسننننبة جنننند مرتفعننننة 
 .االقليمية و الجهوية و الوطنية

  نسنننننبة الوفينننننات تخنننننص األطفنننننال
 .باألسا  بنسبة كبيرة

   مؤشننننننر االنجنننننناب فنننننني انخفننننننا
 مقرنة مع االقليم

 77%  منننننننننن المهننننننننناجرين تقنننننننننوم

فقنننط  %22بتحنننويالت مالينننة منهنننا 

 .تستثمر خاصة في مجال العقار

 السننننكان النشننننيطين بجماعننننة أكنننندز 

سننننة و  09البنننالغ عمنننرهم منننا بنننين 

 سنة يشكلون النسبة الكبيرة 99

 الفرص المخاطر

 استفحال ظاهرة الهجرة. 

 ارتفاع الكثافة السكانية 

 برنامج التخطيط العائلي. 

 و الصحة االنجابية 
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 نقط القوة نقط الضعف

 نمط عائلي و تقليدي
 مساحات أرضية صغيرة

 انتا  ضعيف
 تراجعتربية المواشي في 
 تآكل قنوات الري

انجننننننراف التربننننننة علننننننى جنبننننننات 
 الوادي

 انعدام التعاونيات و الجمعيات
 المهنية

 عدم وجود منطقة سياحية مهيأة
 قلة األنشطة ذات الطابع الثقافي

 للتعريف بالمنطقة
عنننندم تثمننننين الخبننننرة المحليننننة فنننني 

 ميدان الصناعة التقليدية
 الحاجة الى مركب ل نشطة

 لروا  و الطلب الحرفية بحجم ا
 المتزايد

عننننننندم وجنننننننود مركنننننننز للتكنننننننوين 
 المهني

 

ظننننروف طبيعيننننة مالئمننننة لزراعننننة 
 الثمور

فالحنننننننة سنننننننقوية متمركنننننننزة فننننننني 
 المنطقة المعيضية

النظننننننام العرفنننننني لتوزيننننننع الميننننننا  
 يكفل االستغالل 

 األمثل للموارد المائية
تموقننننع اسننننتراتيجي علننننى الطريننننق 

 التاريخية 
للقوافننننل الرابطننننة بننننين مننننراكف و 

 تمبوكتو
منطقننننة مشمسننننة سننننانحة السننننتغالل 

 الطاقة الشمسية
منننؤهالت طبيعينننة و بيئنننة سنننليمي و 
) تننننراث معمنننناري و ثقننننافي أصننننيل
مننننننناظر طبيعيننننننة هننننننواء صننننننحي 
قصننننننننبات و قصننننننننور و مواسننننننننم 

 (فلكلورية
 التوفر على بنية متنوعة قصبات

وجنننود خبنننرة محلينننة فننني األنشنننطة 
 ء و النجارةالحرفية كالبنا

 تواجد سوق محلي جد مهم
تمركنننننننننز المرافنننننننننق االدارينننننننننة و 

 الخدماتية بنواة
 مركز أكدز
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 استفحال ظاهرة الهجرة. 

 ارتفاع الكثافة السكانية 

 برنامج التخطيط العائلي. 

 و الصحة االنجابية 

 

 

 

 

 قلة المعروضات المحلية و عدم
 التعريف بها داخليا و خارجيا

عددددرض )انعدددددام بنيددددة تحتيددددة للتسددددويق 
 (المنتوج التخزين و التسويق

 

 الفرص المخاطر

 توالي سنوات الجفاف و كثرة 
 الفياضانات مع التغيرات المناخية

 انتشار داء مرض البيوض 
ارتفدددداع درجددددة الملوحددددة الددددى مسددددتويات 

 قياسية
 منافسة مراكز اخرى صاعدة
 عدم ادماج أكدز ضمن برامج

 السياحية الرحالت

 مخطط المغرب األخضر
 البرنامج الوطني لتنمية الواحات

(PAT  )البرنامج الوطني للسياحة 

 برنامج جبر الضرر الجماعي
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 نقط القوة نقط الضعف

الضنننغط المسنننتمر علنننى المركنننز الصنننحي 
نتيجنننة اسنننتقبال الوافننندين منننن الجماعنننات 

 .المجاورة
المننننوارد البشننننرية و التجهيننننزات الطبيننننة 

 غيلر كافية
عننندم تنننوفر الجماعنننة علنننى مكتنننب لحفنننظ 

 .الصحة
 الوحدات التعليمية بما فيها التعليم 

األولننننننني تنقصنننننننها التجهينننننننزات بسنننننننب 
 االكتظاظ خاصة بالمركز

 (مؤسسة تعليمية ابتدائية واحدة)
 ضعف البنية االستقبالية للتالميذ

 ي غياب مركز للتكوين المهن
عنندد كبيننر مننن البنايننات توجنند فنني حرمننة 

 الطرق
 قلة التجهيزات الضرورية

نسننننننننننننبة عاليننننننننننننة للننننننننننننربط بشننننننننننننبكة 

 %95.2.ف.ص.الم

نسنننننبة عالينننننة للنننننربط بشنننننبكة الكهربننننناء 

95.7% 

االنننننارة العموميننننة بنسننننبة تغطيننننة تفننننوق 

70%  

الشنننبكة الطرقينننة مهيكلنننة بشنننكل تراتبننني و 

 كلم 09معبدة  أو مبلطة على طول 
 7لتقنننى للطرينننق الوطنينننة رقنننم الجماعنننة م

و االقليمينننننة رقنننننم  011و الجهوينننننة رقنننننم 

09 09. 
 تتوفر الجماعة على مركز صحي

مننننننندار   11تتنننننننوفر الجماعنننننننة علنننننننى 

موزعنننة علنننى أحيننناء المديننننة و اعنننداديتان 
 و ثانوية

بنيننننة اسننننتقبالية للتالميننننذ مكونننننة مننننن دار 
 .الطالب و دار للطالبة و داخلية

ة لجمنننننع تتنننننوفر الجماعنننننة علنننننى مصنننننلح
 النفايات 

تتنننننوفر الجماعنننننة علنننننى مجموعنننننة منننننن 
المرافننننننننننق الثقننننننننننافيى و الرياضننننننننننية و 

 االدارية و مؤسسات اجتماعية
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 :الدصادر

 :الكتت 

La nouvelle approche budgétaire axé sur les résultats ministère de 

l’économie et finance direction des budgets. 

Province de Zagora  pachalik Agdz commune agdz la monographie de la 

commune territorial d’Agdz élaborée par service SIC/CTAGDZ 

القوواسو  االداري -الشووري  اليلووومي . عبوود الحفوولم ادملنووول و.د

 . 2119التنملم االداري  الطبعة الثاسلة 

 .الطبعة السادسة  200_ 209مللكة الصرم  ي  -

محدووود موملووودا تووودملر االمووو ك العاموووة للجداعوووار الدحللوووة -

 .مهلااتها

 .2111و عدسا  عدر مبادئ التنملم االداري الطبعة 

 :الدقاالر مالندمار 

  20العدد  221الدجلة الديرملة ل دارا الدحللة الصفحة -

حاي في  سدما دمر االفت لدا  مة الج بادئ الحكا يز م في تعز لداذلي  ا

الجداعوووار التراملوووة الدديريوووة العاموووة للجداعوووار التراملوووة 

 .الرماط

 .رسا ل الداستر مالد توراه

كو   دد ر لد م لة مح عار الدحل دوي للجدا سام  التن حول البر عرن 

شرم   ل  مال لة مك لة االقللد لل الثند لة م  لووارا الداذل لي  داذ

 .اسوسلة م دارا مجلي عدالة مكنا االدارية مالق

رسووالة لنلوول  ووهادا الداسووتر ذالوود الدوورام  تقلوولم توودملر  -

 2100الجداعووار التراملووة مووالديرب سدوووو  محوودا الددينووة سوو  

,2102. 

 :القواسلن 

 . 2100دستور الددلكة الديرملة لسنة 
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للجداعووار التراملووة الجداعووار  القووواسلن التنملدلووة الجديوودا

داالر اال لة الع فة القاسوس سلة الدعر عدي ر سل ذر الت ف  ا قاللم م

 .2102الطبعة االملى 

الدوافوو   01.9رممووا   21الصووادر فووي   1.15.83الشووري  رقووم  المهلوور

الدتعلوو   000.01متنفلووذ القوواسو  التنملدووي رقووم  2102يوللوووو  9ل 

 .مالجهار

الدوافوو   01.9رممووا   21الصووادر فووي   1.15.83الشووري  رقووم  المهلوور

الدتعلوو   002.01متنفلووذ القوواسو  التنملدووي رقووم  2102يوللوووو  9ل 

 .مالعداالر م اوقاللم

الدوافوو   01.9رممووا   21الصووادر فووي   1.15.83الشووري  رقووم  المهلوور

الدتعلوو   01..00متنفلووذ القوواسو  التنملدووي رقووم  2102يوللوووو  9ل 

 .مالجداعار

 

 الدلحقار
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