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"مختلف االستراتيجيات الوطنية

الملك مقتطف من خطاب جاللة

إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية
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تمهيـــد

ذههزالتوماعقود،ثالثةمنألكثرالالمركزيةسياسةالمغربتبنىقدل

باعتبارهاواسعة،اختصاصاتالمحليةالجماعةمنحخاللمنتتطورالسياسة

ياألساسالمتدخلوومتطلباته،باهتماماتهوالعارفالمواطنمنقربااألكثرالجهاز

.الشاملبمفهومهاالتنميةفي

في هذذا السذيا ، تذأتي دراسذة و إعذداد المخطذط الجمذاعي لتنميذة مدينذة ابذن

جريذذر، الذذذي يذذدخل بحكذذم القذذانون ضذذمن اختصاصذذات المجلذذس الجمذذاعي فذذي مجذذال 

.من الميثا  الجماعي36التنمية االقتصادية واالجتماعية حسب ما تنص عليه المادة 

ة العمذل يعتبر هذا المخطط أداة لتفعيل سياسة الالمركزية عبر ترسيخ منهجيذ

دخلين فذي الجماعي المبنية على التخطيط االستراتيجي بانسجام واندماج مع جميع المت

سذذعى تذذراب الجماعذذة، بكشذذراك السذذاكنة المحليذذة للتعبيذذر عذذن حاجياتهذذا وأولوياتهذذا، وي

.كذلك إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية والمادية للجماعة

ر ويعتبذذر هذذذا المخطذذط كذذذلك رافذذدا آخذذر يسذذاهم فذذي المشذذروع التنمذذوي الكبيذذ

.الرحامنةللنهوض بأوضاع منطقة 
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المخطط الجماعي لتنمية مدينة ابن
جرير

من هذا المنطلذق، شذارك المجلذس الجمذاعي فذي إعذداده  النذواب البرلمذانيين عذن 

مذدني ، وكذذا مختلذف الفذاعلين، مذن سذكان ومنتخبذين ومجتمذعللرحامنذةالدائرة التشريعية 

.ومصالح إدارية غير ممركزةوجهويةوسلطات محلية وإقليمية 

ركاء وقد كانذت الضذرورة تقتضذي تعبئذة كذل الطاقذات وتنسذيق جهذود مختلذف الشذ

:والفاعلين والمتدخلين، عبر تبني مقاربة تنموية تستهدف أساسا

محاربة الفقر والتهميش والهشاشة،•

تحقيق توازن اجتماعي، اقتصادي وثقافي بالمدينة،•

تأهيل العنصر البشري،•

أحيائها،تأهيل المدينة وإعادة هيكلة مختلف •

تحسين الخدمات العمومية،•

ترسيخ الهوية المحلية،•

.إدماج المرأة في جهود مسلسل التنمية•
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ت لقد كانت كل الجهذود المبذولذة فذي هذذا الصذدد تستحضذر وتنهذل مذن التوجيهذا

:الملكية السامية الداعية إلى تبني المرتكزات اآلتية

وطاألهمية للرأسمال البشري وتأهيله وتعبئته لكي يتولى الدور المنالءيإ•

.به في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومندمجة

.اعتماد التدرج والواقعية في البناء التنموي•

.يتبني الحكامة الجيدة في التسيير وإعمال الشفافية في التدبير المال•

.تفعيل ديمقراطية المشاركة المحلية•

.اعتماد سياسة القرب من المواطن•

.إشراك المرأة عبر اعتماد مقاربة فعالة للنوع•

الحرص على النوعية واالستمرارية وااللتقائية في المشاريع مع باقي•

.والجهوية والوطنيةالبرامج والمخططات المحلية واإلقليمية

.المحافظة على البيئة•

:وقد جاء هذا المخطط  لتقديم

.تشخيص يظهر إمكانيات الجماعة ومواردها ومؤهالتها و إكراهاتها وأولوياتها

ياضيةوالرواالجتماعيةاالقتصاديةواألنشطةواألعمالوالمشاريعللتجهيزمرقمبرنامج

.للجماعةالتنمويةوالثقافية
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كلمة المجلس الجماعي في أشغال الورشات التشاورية

حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية

بسم هللا الرحمان الرحيم

السيد العامل،•

للرحامنةالسيد رئيس المجلس اإلقليمي •

السيد النائب البرلماني•

السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة•

بالمجمع الشريف للفوسفاطللكنتورالمنجميةاالستغالالتالسيد مدير •

واإلقليميةالجهويةالمصالح اإلدارية واألمنية ممثلواالسيدات والسادة رؤساء و •

الغرف المهنيةممثلواالسادة •

السيدات والسادة أعضاء المجلس الجماعي البن جرير•

كتذوب المجتمع المدني و وسائل اإلعالم السمعي والبصذري والمممثلواالسيدات والسادة •

وااللكتروني
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جرير

والمحليالوطنيالصعيدينعلىالمرجعيوناألشخاصوالسادةالسيدات•

االقتصاديونالفاعلونوالسادةالسيدات•

.السادةوالسيداتأيتها•

عمشروحولالتشاوريةالورشاتهذهأشغالفينلتقيأنجميعالنايطيب

المجلسهياكلمختلفأعدتهوالذيجرير،ابنمدينةلتنميةالجماعيالمخطط

الميثا من36المادةلمقتضياتتنفيذاذلكوالدائمة،عملهلجنخاصةالجماعي،

.الجماعي
يسرئ–الوزيرالسيدعنونيابةنفسيعنأصالةأتوجهأنأودالبداية،في

اللةالجصاحبعاملالسيدإلىالخالصةبتشكراتناأعضائهوباقيالجماعيالمجلس

انناامتنعنلسيادتهنعبروأنلمجلسنا،يقدمهفتئماالذيالدعمعلىاإلقليمعلى

.اإلقليمهذاتنميةأجلمنيبذلهاالتيللجهودلشخصهوتقديرنا

ةاإلداريالمصالحوممثليرؤساءوالسادةالسيداتالمناسبةبنفسوأشكر

تقىالملهذاتنشيطفيليساهمواالسفرمتاعبتحملواوالذينوالجهوية،اإلقليمية

ىإلالساعيمعهم،الفعالالتشاركيالعملمواصلةمجلسناعزملهممؤكداالتشاوري،

.المنشودةالتنميةتحقيق
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وأود كذلك أن أشكر جميع المشذاركين فذي أشذغال هذذه الورشذات والذذين يؤكذدون

بحضذذورهم أهميتهذذا لكونهذذا تشذذكل فضذذاء للتواصذذل المباشذذر الهذذادف إلذذى مقارعذذة أفكذذار

والعمذل المشاريع التنموية للمدينة بين مجلسها الجماعي الموقر والمصالح اإلدارية للدولذة

حمذد ، كما أكد ذلك سيدنا المنصور بذا  جاللذة الملذك ممجهوداتهالجمعوي الذي نود تثمين 

مذايهر السادس في كلمته يوم افتتاح المجلذس األعلذى لعنعذاش الذوطني والتخطذيط فذي شذ

:، حيث قال حفظه هللا2000سنة 

إن المغذذرب يتذذوفر علذذى شذذبكة مذذن الجمعيذذات، تقذذوم بأنشذذطة متعذذددة" ..
يذذة و اقتحمذذت ميذذادين التنميذذة المحليذذة مذذن محاربذذة ل ميذذة و تقويذذة البنيذذات التحت

علذذذى العمذذذيممسذذذاعدة الفئذذذات الضذذذعيفة و إنجذذذاز مشذذذايع متنوعذذذة تعذذذود بذذذالخير 
فذاعال المستفيدين، و هذي بذذلك تشذكل عنصذرا هامذا فذي تجنيذد الطاقذات المتذوفرة، و

لذة، كمذا لهذذا يتعذين علذى الدو...نشيطا في التنمية قوامهذا المشذاركة الفعالذة للسذكان
علذذى الجماعذذات المحليذذة و الفذذاعلين اآلخذذرين، توظيذذف هذذذه الطاقذذات الهائلذذة التذذي

وعقلنةها يتوفر عليها المغرب، و األخذ بيدها لتوضيح مسؤولياتها و تحديد ضوابط
(.انتهى كالم صاحب الجاللة)..." سيرها 

14
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السيد العامل،•

أيها الحضور الكريم،•

ال يجذذادل أحذذد كذذون المغذذرب كذذان سذذباقا ضذذمن الذذدول الناميذذة فذذي نهذذج سياسذذة 

عة، الالمركزية منذ أكثر من ثالثة عقود من خالل منح الجماعة المحليذة اختصاصذات واسذ

.امللكونها جهازا أكثر قربا من المواطنين ومتدخال أساسيا في التنمية بمفهومها الش

ويندرج مشروع المخطط الجمذاعي لتنميذة مدينذة ابذن جريذر، كمذا تمذت اإلشذارة

منطقذذة لمقتضذذيات الميثذذا  الجمذذاعي، وليذذثمن المشذذروع التنمذذوي الكبيذذر لتفعذذيالإليذذه، 

الرحامنذذة، الذذذي كذذان ثمذذرة مجهذذود جمذذاعي لكذذل الفذذاعلين مذذن سذذلطات محليذذة وإقليميذذة 

ومصذذالح للدولذذة ال ممركذذزة ومجتمذذع مذذدني وبذذدعم قذذوي مذذن مؤسسذذة الرحامنذذة للتنميذذة 

.المستدامة برئاسة السيد رئيس المجلس الجماعي و النائب البرلماني

شذاركية   ولقد كانت الغاية الكبذرى لجميذع المتذدخلين المعتمذدين لهذذه المقاربذة الت

ي فذذي هذذذا المشذذروع هذذي تفعيذذل التوجيهذذات الملكيذذة السذذامية فذذي جعذذل العنصذذر البشذذر

ين والتأهيذذل الحضذذري لهذذذه المدينذذة، التذذي أصذذبحت حاليذذا مركذذزا إلقلذذيم الرحامنذذة وتحسذذ

المذرأة الخدمات العمومية وإنعاش االقتصاد واالستثمار المحليين وترسيخ الهوية وإدمذاج

.في الحياة العملية تماشيا مع مقاربة النوع
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ولقذذد كذذان بذذديهيا والمجلذذس الجمذذاعي للمدينذذة يعذذد مشذذروع مخططهذذا الجمذذاعي 

:للتنمية أن يتبنى سياسة ترتكز على

ن عملذه ترسيخ الديمقراطية المحلية بتفعيل دور جميع هياكل هذا المجلس، خاصة لج: أوال

ور الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات و لقذاءات و التذي كانذت تذتم فذي بعذض األحيذان بحضذ

:وهذه اللجن هي.الخارجيةممثلي المصالح اإلدارية 

اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية،•

ياضية،اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية  الشؤون االجتماعية والثقافية والر•

.اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية•

ج والواقعيذة انتقاء مشاريع تنموية تتوفر فيها شروط النوعيذة واالسذتمرارية  والتذدر: ثانيا

مويذة، بناء على تشخيص واقع حال المدينذة يأخذذ بعذين االعتبذار إكراهاتهذا ومؤهالتهذا التن

فذذي (processus continu)إيمانذذا مذذن المجلذذس البلذذدي أن التنميذذة هذذي صذذيرورة مسذذتمرة 

.الزمان و المكان

ت المحليذة األخذ بعين االعتبار بعد االلتقائية و االنسجام مذع بذاقي البذرامج والمخططذا: ثالثا

.واإلقليمية والجهوية و الوطنية
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.إدماج البعد البيئي والمحافظة على الهوية والموروث الثقافي للمدينة: رابعا

سذين العمل المتواصل والمتذدرج بتفعيذل تصذور المجلذس الجمذاعي السذاعي إلذى تح: خامسا

بذذع طذذر  وأسذذاليب تذذدبير الشذذأن المحلذذي بكخضذذاعه لنظذذام واضذذح ومنذذدمج للمراقبذذة والتت

أن والبرمجة بناء على مؤشذرات محذددة وبذنهج مرتكذزات الحكامذة المحليذة فذي تسذيير الشذ

واطن المالي للبلدية وبكعادة هيكلة المصالح اإلدارية للجماعة لتقديم خدمات ذات جذودة للمذ

.تتميز بحسن استقباله وقضاء مصالحه في اآلجال المعقولة بشكل عادل وفعال

ومرجعيتنذذا فذذي هذذذا المجذذال هذذي كذذون المذذواطن لذذيس فقذذط مسذذتفيدا مذذن خذذدمات 

ني ولعل ما نطمح إليه في هذا الصدد هو التب.وجودهابلديتنا، بل خدمته هي أساس وهدف 

.في عمل تدبير شأننا المحلي(démarche qualité)التدريجي لمنهجية الجودة 

بي داخذذل اعتمذذاد وتفعيذذل اسذذتراتيجية محليذذة لععذذالم واالتصذذال المؤسسذذاتي اإليجذذا: سادسذذا

.وخارج الجماعة باعتبارها وسيلة أساسية ودعامة للتنمية المحلية بمفهومها الشامل

تداول ووعيا من المجلس الجماعي الحالي للمدينة بأهمية هذه المقاربة، فلقد أبى إال أن ي

غشذت 17واالثنذين يوليذوز28في شأنها في أشغال أولى دوراته التي تمت يومي الثالثاء 

.الماضيين
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السيد العامل،•

أيها الحضور الكريم،•

يذذذؤمن مجلسذذذنا الجمذذذاعي المذذذوقر لهذذذذه المدينذذذة السذذذعيدة والعزيذذذزة أن مسذذذلك 

جذذاح المشذذاركة االيجابيذذة والمسذذؤولة الهادفذذة إلذذى تعزيذذز ركذذائز الديمقراطيذذة المحليذذة هذذو ن

ا هامذا لذا، فكننا نعتبذر أن هذذه الورشذات التشذاورية تشذكل حذدث.المحليمشروعنا التنموي 

ين معطيذات في تاريخ مدينتنا على األقل خذالل السذنوات السذت المقبلذة فذي أفذق القيذام بتحيذ

عيته مخططنا الجماعي للتنميذة بعذد مذرور الذثالث سذنوات المقبلذة، والذذي سيكتسذي مشذرو

.هللابعد التداول حوله من طرف المجلس في دورته العادية لشهر أكتوبر المقبلة إن شاء

السيد العامل،•

حضرات السيدات و السادة،•

يذة قد يكون تخصذيص يذوم واحذد لورشذات العمذل األربذع المبرمجذة غيذر كذاف لتلب

حاجيذذات ورغبذذات المشذذاركين، نظذذرا ألهميذذة وتنذذوع تجذذاربهم المعرفيذذة مذذن جهذذة، ونظذذرا 

.لحجم ميادين التدخل المعنية بهذه الورشات من جهة أخرى
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واألطرللفاعلينالمجلستشكراتلتقديمالمناسبةبهذهالفرصةتفوتنيوال

رصيدةوالخبروالتجربةالكفاءةمنلهاالتيالمرجعية،والشخصياتواإلداريةالجمعوية

خروجالبهدفالورشات،مختلفوتنشيطتأطيرفيسيساهمونوالذينبه،يستهانال

.التنمويالجماعيالمخططحولمشروعناتغنيسوفعمليةبتوصيات

ميعلجمؤكدابالنجاح،التشاوريةالورشاتهذهأشغالتكللأنأتمنىالختام،وفي

راكاتشلخلقإشارتهمرهنسيبقىمجلسناأناإلداريةوالمصالحوالمؤسساتالهيئات

تصاديةاالقالتنميةتحقيقفياإلسهامشأنهامنالتيواألنشطةالقطاعاتكلفيفعالة

.المدينةلهذهواالجتماعية

.هللارحمةوعليكموالسالم

.2009أكتوبر 28:ابن جرير في
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اإلطار القانوني لتهيئ المخطط الجماعي للتنمية

ات يندرج مشروع المخطط الجمذاعي لتنميذة مدينذة ابذن جريذر فذي إطذار المقتضذي

:القانونية اآلتية

المتعلذذق78.00المغيذر والمذتمم بموجبذه القذانون رقذم 17.08القذانون رقذم •

منه الصادر بتنفيذه36الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، خاصة المادة بالميثا 

فبرايذذر18)1430صذذفر 22صذذادر فذذي 1.08.153: الشذذريف رقذذمالظهيذذر

:تنص على ما يليالتي(2009

يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس-أ

.المجلس الجماعي

يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة:ولهذه الغاية•

.والوسائل الموضوعة رهن إشارتها

كل األعمال الواجب انجازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة والجماعاتيقترح •

.المحلية األخرى أو الهيئات العمومية
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ة يحدد المخطط الجماعي للتنمية األعمذال التنمويذة المقذرر انجازهذا بتذراب الجماعذ

ار علذى لمدة ست سنوات، في أفذق تنميذة مسذتدامة وفذق مذنهج تشذاركي، يأخذذ بعذين االعتبذ

.الخصوص مقاربة النوع

يعمل بذه يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ و

تنميذة إلى غاية السنة األولى من االنتداب الموالي التي يتم خاللها إعداد المخطط الجماعي لل

.المتعلق بالمدة االنتدابية الموالية الجديدة

:يجب أن تتضمن وثيقة المخطط للتنمية لزوما العناصر اآلتية

 .تشخيصا يظهر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة•

الحاجيات ذات األولوية المحددة بتشاور مع الساكنة واإلدارات والفاعلين•

 .المعنيين

يها العملالموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثالث األولى التي تم ف•

.بالمخطط الجماعي للتنمية

.تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي
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شغيل، ولهذهيقوم بجميع األعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية االقتصاد المحلي والت-ب

:الغاية

ةيتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات االقتصادي•

للجماعذذذة، خاصذذذة فذذذي مجذذذاالت الفالحذذذة والصذذذناعة والصذذذناعة التقليديذذذة والسذذذياحة 

 .والخدمات

يقوم باألعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع االستثمارات الخاصة، والسيما انجاز•

روفالبنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق ل نشطة االقتصادية وتحسين ظ

 .المقاوالت

ماعاتيبث في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الج•

.والعماالت واألقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها

ديةيقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية االقتصا•

راكةواالجتماعية، ويحدد شروط القيام باألعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بش

نمع اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلي

.االجتماعيين
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رالمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها الصاد45.08القانون رقم•

فبراير18)1430من صفر 22صادر في 1.09.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

:والذي ينص( 2009

برمجة متعددة السنوات:14المادة 

يذذتم إعذذداد الميزانيذذة علذذى أسذذاس برمجذذة تمتذذد علذذى ثذذالث سذذنوات لمجمذذوع مذذوارد 

ك الجماعة المحلية أو المجموعة و تحدد كيفية إعداد هذذه البرمجذة بقذرار مشذتروتحمالت

.لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية

هذا يجب أن تكون الميزانيذة الموجهذة إلذى سذلطة الوصذاية قصذد المصذادقة علي:23المادة 

أعذاله، 14مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة علذى ثذالث سذنوات المشذار إليهذا فذي المذادة 

د الئحتهذا وقوائم تركيبية للوضذعية الماليذة للجماعذة المحليذة أو المجموعذة التذي يذتم تحديذ

.ونموذجها بقرار لوزير الداخلية
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بعض المعطيات المرقمة عن المدينة
نوع البرامج الممكنة لتهيئ 

المدينة واستغالل المجاالت

:السكان / 1

(..................2008)السكان عدد -

(......سنة20أقل من )الشباب نسبة -

............................الرجالنسبة -

ألف عائلة12ألف مقسمة على 72

43.20%

49.40%

،مشاريع في ميادين التعليم

.التكوين، الرياضة والثقافة

مشاريع تراعي إدماج المرأة%13.60نسبة التشغيل عند النساء-

نسبة المتزوجين-

نسبة الزيادات-

56.00 %

سنويا2.90%
خدمات اجتماعية و ترفيهية

تشخيص المدينة
:عامةمعطيات•

سنةلخالجريرابنمدينةلوضعيةالزواياكلمنوتحليالجرداالوثيقةهذهتقدم

2008.

،الساكنةحاجياتلتشخيصالمجاليهيئأن،والفحصالتحليلهذاشأنومن

فيوتصنيفهاالناجحةالحلولإيجادعلىيساعدوأن،جهةمنالمنطقةومعيقات

.أخرىجهةمن،للمدينةشاملتنمويمخطط
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:معطيات اقتصادية/ 2

ميادين التشغيل-

 التجارة.......................

 العقارياإلنعاش.............

 الموظفون....................

 التحويلية الصناعات........

 أخرى مهن..................

26.16%

16.25%

26.06%

11.93%

19.60%

 %2.70نسبة المشغلين-
ي مشاريع التشغيل الذات

وإنعاش الشغل

نسبة الفقر والهشاشة-

معدل األمية-

44.54%

30.44%

الرفع من وتيرة برامج 

محو األمية
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بعض المعطيات المرقمة عن المدينة

(2122)التقليديين عدد الصناع -

الزرابي.................

 الخياطة الطرز و.......

 الجلد.....................

 النجارة..................

 البناء....................

 الحديديةالصناعات......

 أخرىخدمات...........

156

320

6

220

170

130

1120
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التجهيزات االساسية/ 3

:الرياضة•

ملعب واحد لكرة القدم

دار وحيدة للشباب

 مسبح بلدي وحيد

حلبة للرياضات بحي موالي رشيد

ة مشاريع تضاعف الطاق

االستيعابية الموجودة

:يالتعليم و التكوين المهن•

12 تلميذة 4000تلميذ و 8000مدرسة ابتدائية لـ

5 تلميذة2600تلميذ  و5500إعداديات لـ

2 تلميذة2600تلميذ  و2700ثانويات لـ

بناء مدارس وإعداديات 

وثانويات وكلية ودور 

للطلبة
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الخدمات الصحية •
مستشفى واحد

مستوصف واحد

3مراكز صحية غير مشغلة

بناء مستشفى إقليمي-

تعزيز الطاقم الطبي-

تحسين الخدمات الطبية-

السكن •
 منزل)عصري نسبة المنازل من نوع مغربي

(......................فردي من أكثر من طابق

 الالئقنسبة السكن غير........................

 منزل معدل السكان في كل.....................

 غرف4نسبة المساكن من أقل من...........

   نوعية السكن

..............................................ملك ❖

.............................................كراء ❖

...................................عنهغير معبر ❖

85.00%

4.00%

1.80%

71.60%

70.36%

%100: المجموع21.00%

7.64%

برامج للسكن 

االقتصادي 

واالجتماعي
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بعض المعطيات المرقمة عن المدينة
نوع البرامج الممكنة لتهيئ المدينة 

واستغالل المجاالت

الماء الصالح لشرب•

نسبة التغطية-

للمدينة دواوير5ضم -

50% 

لم تجهز بعد

لتي توسيع شبكة الماء لربط الدواوير ا

الح ضمت إلى المدينة بشبكة الماء الص

.للشرب

الكهرباء•

نسبة التغطية-
70%

ديدةالجالدواويرتوسيع الشبكة لربط -

.نةإعادة شبكة التيار المرتفع بالمدي-

الطر •

ةنسبة المسالك المعبد-
30%

تعبيد الطر -

الجديدةالدواويرربط -

.بوشانبناء قناطر فو  واد -
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:العقار/ 4

 المستعملةالعقار في ملكية الجماعة غير....

الرصيد العقاري الممكن ضمه للجماعة:

.................................الدولةفي ملك -

...........................الجموعمن أراضي -

من أراضي الجموع خارج المدار الحضري-

هكتار20

هكتار62

هكتار248

هكتار600

توسيع المجال الحضري-

اقتناء أراضي كل سنة -

لتعزيز الوعاء العقاري

(:2008)للرأي نتائج استقراء / 5

منظر مدينة ابن جرير مشوه ل سباب الرئيسية التالية:

عدم احترام قوانين الهندسة المعمارية -

البناء العشوائي-

ضعف الصرف الصحي-

قلة المناطق الخضراء  -

قلة مواقف السيارات-

ضيق األزقة-

ة التسريع بمخطط تهيئ

المدينة
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:بعض مؤهالت المدينة-2

، وقطب (مراكش)سياحي موقع استراتيجي هام بوسط المملكة بين قطب •

–الة دكو تادلة-السراغنة)فالحيين وبين قطبين ( الدار البيضاء)اقتصادي 

(.الشاوية

 ) .المجمع الشريف للفوسفاط)رائدة تواجد مقاولة كبرى •

.نسيج جمعوي نشيط•

.قطارممر خطين للسكك الحديدية ومحطة •

.طريق سيار وطريق وطنية تربطان بين شمال المغرب وجنوبه•

.سو  أسبوعي مصنف في المراتب األولى وطنيا•

.منتوج فالحي وحيواني للمنطقة متميز•

.إرث ثقافي وتقليدي مهم•

.ارتباط الساكنة باألرض•

.لعقليمعاصمةإلىارتقاء المدينة•
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:بعض إكراهات المدينة-3

دوار: توسذذذع المذذذدار الحضذذذري لمدينذذذة ابذذذن جريذذذر بكدمذذذاج خمسذذذة دواويذذذر وهذذذي•

د وتفتقذ، دوار بذن ابذراهيم،الغذيس، دوار جلذود المحطذة، دوار تذامنيرتدوار النواجي،

ومرافذذقالذذدواوير إلذذى التجهيذذزات األساسذذية مذذن صذذرف صذذحي، إنذذارة عموميذذة،هذذذه

...للشذربصذالح، مذاء(الذخ..خضذراء دور شباب، مراكز صذحية، منذاطق )اجتماعية 

.الخ

المجذاورةوجود أحياء غير مهيكلذة تعذرف نمذوا مضذطردا نتيجذة الهجذرة مذن القذرى•

.بسبب الجفاف والبطالة

فانقطاعات متوالية خاصة في فصل الصي: ضعف شبكة الماء الصالح للشرب•

.واقتصار الشبكة على أحياء دون أخرى

.رىأخانقطاعات متوالية واقتصار الشبكة على أحياء دون: ضعف شبكة الكهرباء•

.شبكة ضعيفة ومهترئة للصرف الصحي وغير مرتبطة بنظام المعالجة•
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.جديدمطرحتهيئةضرورةمعلمعداتحاجةفيالبلديالمستودعالصلب،التطهيرضعف•

.مؤهلةغيرتقليديةصناعة•

.السياحيلالستقبالبنياتانعدام•

.(إناث69%-ذكور(35%ل ميةمرتفعةنسبة•

.(5%)العاليالتعليمإلىالوصولنسبةضعف•

.(6%)المدرسيالهدرنسبة•

.وحيدمعهدإاليوجدالبحيثالطلباتكليستوعبالمهنيتكوين•

لكلوطبيبنسمة36000لكلإسعافسيارةنسمة،2600لكلممرض(ضعيفةصحيةخدمات•

.نسمة7000

.يةالنسووالنواديالثقافيةوالمراكزالشبابودورالرياضيةالمالعبمستوىعلىكبيرعجز•

.%45تفو الفقرنسبة•

.)فقط(13%االقتصاديالنشاطفيللمرأةضعيفةمساهمة•

.الذاكرةلحفظمتاحفغيابفيبالتراثاالهتمامضعف•

.مجهزةغيرصناعيةمنطقة•
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.انعدام رصيد عقاري عمومي يمكن تعبئته في المشاريع المهيكلة•

يذذرة النمذذو تجذذاوز تصذذميم التهيئذذة لتلبيذذة الحاجيذذات الحاليذذة والمسذذتقبلية للرفذذع مذذن وت•

.الحضري وضبط التوسع العمراني

.ضعف الموارد المالية الذاتية لدى الجماعة•

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المصدر

.2008/مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة-الرحامنة المخطط التنموي لمنطقة •

AGENDA 21-المحلية 21الورشات التشاورية حول برنامج مذكرة •

ابن جريرمدينة غرافيةونوم•

المندوبية السامية للتخطيط•
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مراحل تهيئ المخطط

جنة تتمثل المنهجية المعتمدة في تهيئ مشروع المخطط من طرف مكتب المجلس، الل

ة المكلفذذذة بذذذالتخطيط والشذذذؤون االقتصذذذادية والميزانيذذذة والماليذذذة، بذذذدعم مذذذن اللجنذذذة المكلفذذذ

والشذؤون وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية واللجنة المكلفة بالتنمية البشريةبالتعمير

، االجتماعيذذذة والثقافيذذذة والرياضذذذية، وبمسذذذاهمة فعالذذذة ومتواصذذذلة لجميذذذع اإلدارات المحليذذذة

:ولقد مرت عملية إعداد مشروع المخطط عبر المراحل التالية.والجهويةاإلقليمية 

تشخيص للحالة التي توجد عليها المدينة من كل الزوايا، واقتراح المشاريع•

.اإلكراهاتواألعمال الممكن تحقيقها للتخفيف من ثقل 

.تحديد األهداف•

.إخضاع المشاريع المقترحة لتصفية عبر مرتكزات ثابتة•

تحديد محاور المشاريع المعتمدة•

يوم تشاوريةتنظيم يوم دراسي مفتوح لكل الفعاليات على شكل ورشات •

.2009أكتوبر28

.جمع التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل لليوم الدراسي•

.تهيئ ورقة عن كل مشروع أو عمل مقترح•
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تحديد األهداف

ديدتحتموشركائه،المجلسطرفمنالمعطياتوتحليلالتشخيصعلىبناء

:اآلتيةاألهداف

:األهداف العامة
تحقيق المساهمة االيجابية لكل المؤسسات والفاعلين والمهتمين•

التخفيف من وطأة الفقر والتهميش والهشاشة•

الرقي إلى توازن اجتماعي واقتصادي وثقافي ورياضي•

التأهيل الحضري والبيئي•

تحسين الخدمات العمومية•

دعم برامج السكن االجتماعي•
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:األهداف الخاصة

%22الى % 37التقليص من نسبة األمية من •

%15الى % 5الرفع من نسبة االلتحا  بالتعليم العالي والتكون المهني من •

%80الى % 51الرفع من نسبة االلتحا  بالتعليم الثانوي والتأهيلي من •

%100الى % 91الرفع من نسبة االلتحا  بالتعليم اإلعدادي من •

%80الى % 45الرفع من نسبة االلتحا  بالتعليم االبتدائي من •

القضاء على الهدر المدرسي•

شعب جديدة في التكوين المهني10إضافة •

متكون3000رفع الطاقة االستيعابية لمركز التكوين المهني الى •

إحداث شعب تقنية متخصصة بثانوية ابن جرير•

تأهيل حضري مميز للدواوير الخمسة المدمجة داخل المدار الحضري•

حالكهرباء، الماء الصال)التغطية الشاملة لجميع األحياء بالمرافق العمومية•

(للشرب، الصرف الصحي
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طريقة انتقاء المشاريع

:هامنثابتة،لمعاييرالمقترحةالمشاريعإخضاععلىالحضريالمجلسعمل

.القرب من حاجيات الساكنة•

.المشاركة المحلية•

.الواقعية•

.الجدوى من الناحية االقتصادية والشغل ومحاربة الفقر والهشاشة•

.مقاربة النوع•

.اعتماد التدرج•

.النوعية•

.االستمرارية•

.االلتقائية مع باقي البرامج•

.إبراز الهوية وترسيخ الموروث الثقافي المحليين•

.التأهيل البيئي•

.المراقبة والتتبع والحكامة الجيدة•
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وإيمانذذا مذذن المجلذذس الجمذذاعي بذذان تعبئذذة الوعذذاء العقذذاري ضذذروري الحتضذذان 

مختلذذذف المشذذذاريع المبرمجذذذة والتذذذي يجذذذب أن تتضذذذمنها وثذذذائق التعميذذذر، خصوصذذذا وان

معتمذذد مشذذروع تصذذميم التهيئذذة للمدينذذة فذذي طذذور االنجذذاز، فذذان التخطذذيط المصذذفوفاتي ال

."العقاريبوثائق التعمير وتعبئة الوعاء "يتعلق سيرتكز على محور خامس 

طذرف ويتضمن المخطط الجماعي لتنمية المدينة تعريفذا بالمنهجيذة المعتمذدة مذن

المجلذذذذس الجمذذذذاعي لتقذذذذويم وهيكلذذذذة ميزانيذذذذة الجماعذذذذة، بذذذذالنظر إلكراهاتهذذذذا، المتمثلذذذذة 

يزانيذذة بالخصذذوص فذذي السذذعي إلنعذذاش مذذداخيلها وترشذذيد نفقاتهذذا، فذذي أفذذق دعذذم فذذائض م

اريع تهذم هذا الفائض سيشكل رافعة لتحفيز شذركاء الجماعذة لالسذتثمار فذي مشذ.تسييرها

.للمدينةمختلف الجوانب التنموية 
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المحاور االستراتيجية المعتمدة

المصفوفاتيالتخطيطعلىالتشاوريةالورشاتخاللاالعتمادتم

(Programmation Matricielle)كليشكلاستراتيجية،محاورخمسةعلىالمرتكز

المكانوالزمانفيبرمجتهاأفقفياألولوياتحسبالمصنفةالمشاريعمنلفيفامحور

:الماليةوتركيبتهاتكلفتهاوتقدير

.البنيات األساسية والتأهيل الحضري: المحـور األول

.دعم الخدمات واألنشطة االجتماعية والخدمات الجماعية: المحور الثاني

.إنعاش االقتصاد واالستثمار وهيكلة النسيج االقتصادي المحلي: المحور الثالث

.الثقافة و إبراز الهوية المحلية والمرافق الدينية: المحور الرابع

.وثائق التعمير وتعبئة الوعاء العقاري: المحور الخامس



هيكلة األحياء الناقصة التجهيز-

وقاية املدينة من مخاطر الفيضانات-

وقاية املدينة من مخاطر السكة الحديدية-

تأمين تزويد املدينة باملاء الصالح للشرب-

تقوية وتوسيع شبكة الكهرباء وشبكة اإلنارة العمومية-

هيكلة وتوسيع شبكة الصرف الصحي-

تهيئة الشوارع الرئيسية باملدينة-

تهيئة املدارات الطرقية-

التأهيل البيئي للمدينة-

البنايات اإلدارية العمومية والخاصة-

السكن االجتماعي-

“املدينة الخضراء محمد السادس” : إحداث قطب حضري جديد-
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ضريالبنيات األساسية والتأهيل احل: احملور األول
المخطط الجماعي لتنمية مدينة ابن

جرير


