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إننــــــــا العتدـــــــــر اينتـــــــــدابد  الارســــــــاال  وا  مـــــــــا  ، عمــــــــا  اسمار ـــــــــة 

ية، التــا ارتهــاها اسةاروــة، والتــا لــي  ســتقي   ــ  السيا ــية التشــار 

 غياب أحده .

ومي هنا، فإنه ي فرق عندي بينهما، ويدقى األه ، هـ  أ  يقـ   

كــــــل منهمــــــا بم امــــــه ال جنيــــــة واسحخيــــــة، وو اجداتــــــه ت ــــــا  النــــــاخدد  

 الذيي وضع ا ثقته  فيه.

يي اينتـدابد ، ي تممـي فقـي  ـ  حسـي تـدبدر ذ ما أ  أهميـة هـ

  العـــا ، عأـــت أهميتـــه، وإنمـــا تت أـــت أيهـــا  ـــ  خدمـــة اس ـــا   الشـــ 

العخيـا لخــ جي، والــدفاق عـي  هــايا  العا لــة، و ـ  مقــدمتها ال حــد  

 الترابية لدال نا.

 

مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس 

نصره اهلل بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة 

 لتشريعية التاسعةمن الوالية ا

 2013أكتوبر  11 ةمقر البرلمان يوم: الجمع
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 الرشيدية:جماعة  كخمة رئيس

من املدن املستحدثة باململكة، -قصر السوق سابقا–تعد مدينة الرشيدية 

ما جعل نمط العيش بها يجمع بين الطابع القروي والحضري، وهو ما انعكس 

ى بدوره هذا النمط التقليدي، على املجال العمراني والسلوكي الذي اكتس 

فظلت حبيسة لذلك لسنوات عديدة، راكمت على إثره مجموعة كبيرة من 

 املشاكل التي يصعب حلها في ظرف وجيز.

عالوة على ذلك، فاملدينة استحدثت في سياق تاريخي ارتبط باالستعمار 

الفرنس ي الذي جعل منها حامية عسكرية لتسهيل بسط سيطرته على تافياللت، 

طى، ــــع ل أيتـــة لقبائــــؤون اإلداريــــاء لتدبير الشــــس، وفضــــــــال األطلـــــــــــوأعالي جب

يفلمان، والقبائل األخرى التي تقاسمها الفضاء الجغرافي الواحي شبه  وأيت

الصحراوي املمتد على مساحة كبيرة من الجنوب الشرقي للمملكة. وهو ما 

داريا صرفا، بدال من مدينة لها هويتها الثقافية، جعلها تكتس ي طابعا إ

والجغرافية، والحضارية. كل هذه العوامل حالت دون ارتقائها إلى مصاف املدن 

الجذابة املستقطبة، وجعلت من مدبري شؤونها حبيس ي هذه املقاربة، وهو ما 

ة يجعل النهوض واالرتقاء بها اليوم أمرا حيويا وآنيا، لتحقيق نوع من العدال

املجالية في عالقتها بمدن اململكة األخرى، ولتصبح بحق عاصمة لجهة درعة 

 تافياللت.

 بيد أن املسؤولية امللقاة على عاتقنا باعتبارنا مجلسا جماعيا منتخب

، ال يعفينا من تجاوز كل هذه اإلكراهات، 2022/2027للفترة االنتدابية: 

بير في إعداد استراتيجية دقيقة، واإلرغامات الهيكلية املعقدة، بل يحدونا أمل ك
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بمؤشرات واضحة، قابلة للقياس، للخروج باملدينة من طابعها التقليدي إلى 

والعمرانية، والثقافية،  طابع حديث يتمظهر في شتى املجاالت االقتصادية،

 والبيئية، والرياضية، واالجتماعية...

 14.113قم على هذا األساس، وتماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي ر 

الخاص بالجماعات، في شقه املرتبط ببلورة برنامج عمل الجماعة لهذه الفترة 

االنتدابية، ارتأينا أن نجعل منه مخططا تشاوريا واستشاريا نابعا من صميم 

واقع املدينة، ومن قلب هموم املواطن، ونجعل من هذا األخير مرتكزا أساسيا 

ورة التوصيات، واملالحظات، وإبراز لبناء البرنامج، من خالل إشراكه في بل

 القضايا واملشاكل التي يتخبط فيها كل قطاع على حدة.

ملدينة، باحنا على الخبراء واألطر الغيورة وفي السياق نفسه أيضا، انفت

لالسترشاد بمالحظاتهم، ونصائحهم، وتوجيهاتهم، مستحضرين مبدأ االلتقائية 

خاصة مجلس الجهة، –أخرى  بين املشاريع املبرمجة من مجالس منتخبة

ومصالح خارجية باملدينة، ناهيك عن محورية سلطات -واملجلس اإلقليمي

 الرقابة في تنزيل تفاصيل البرنامج عل أرض الواقع.

وبفضل فريق العمل اإلداري والتقني واملنتخبين، تمكنا من إخراج هذه 

 الوثيقة بعد مسار عملي طويل، وتتميز بكونها:

وتشاورية بامتياز، تؤمن باملواطن، وقدراته على الترافع وثيقة تشاركية 

 البناء، وتجعل منه محور االهتمام.
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وثيقة علمية، انبثقت عن مجموعة من العمليات التشاورية، وما عرفته 

من تدافع بين مختلف الفاعلين االقتصاديين، واالجتماعيين، والسياسيين، 

 يين، والجمعويين...والنقابيين، واملهنيين، والخبراء، والتربو 

وثيقة راعت مختلف الجوانب الحياتية باملدينة: بنيات تحتية، وبيئية، 

وتنمية مستدامة، وأمن، وجمالية، فضال عن مراعاتها إكساب املدينة لهوية 

 ثقافية منبثقة من تراث املنطقة الضاربة جذوره في أعماق التاريخ.

عاصمة لجهة درعة  وثيقة استشرافية ملستقبل مدينة ستكون بالفعل

 تافياللت بامتياز.

وثيقة تكسب املدينة جاذبية استثمارية في شتى املجاالت: السياحية، 

اقتصادها، في أفق تحقيق  إنعاشوالثقافية، والرياضية... وهو ما من شأنه 

 الرفاهية، والعيش الكريم للساكنة، بمختلف شرائحها وفئاتها.

بة النوع االجتماعي حقه في التنمية، وثيقة أعطت للجانب الحقوقي، وملقار 

بفضل استحضارها للتنمية املستدامة باعتبارها مقاربة في التدبير وتنزيل 

 املشاريع.

وعليه، فال غرابة أن ننعتها بكونها وثيقة طموحة، تجسد رؤية مستقبلية 

ملدينة تستحق أن تكون محتضنة ألهم املتغيرات التي تعرفها مملكتنا السعيدة، 

لقيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، تحت ا

 ومسايرة لركب التنمية التي تقودها حكومة جاللته.
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إن هذه الوثيقة، لم يكن أن يكتب لها الوجود، لوال االنخراط الالمشروط 

باملدينة ملختلف الفاعلين، من إداريين بالجماعة، ومنتخبين، ومواطنين... لذلك، 

ني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان، وعظيم االمتنان لكل هؤالء على تفانيهم فإن

وتطلعاتهم، ومسايرتهم لكل املحطات التي عرفتها هذه املسيرة بكل جدية، 

 ومسؤولية، ونكران للذات.

كما ال تفوتني الفرصة لشكر كل املتدخلين والشركاء املحتملين على 

 .انخراطهم في تنزيل مقتضيات الوثيقة

متمنيا في ذات الوقت أن تكلل جميع املجهودات بتنزيل هذه املشاريع على 

 .أرض الواقع

 د. سعيد كريمي.
  



 

10 

 تقدي 

أكثر املؤسسات املنتخبة قربا والتصاقا بانشغاالت املجالس الجماعيةتعتبر 

وانتظارات املواطنين اليومية، وهي اليوم أكثر ، جياتحاومشاكل وتطلعات و 

ة تجسيدا للديمقراطية على الصعيد املحلي، خاصة فيما املؤسسات التمثيلي

يتعلق بالجانب التدبيري للشؤون املحلية، والقيام بمهام تقديم خدمات القرب 

للمواطنين واملرتفقين، في حدود النفوذ الترابي لكل جماعة ترابية، وذلك من 

 خالل ممثلي املجالس الجماعية وأجهزتها التقريرية.

، كتجسيد لخيار الجماعات الترابيةب مبكرا في تجربة ولقد انخرط املغر 

، مما سمح له 1960ماي  29نظام الالمركزية منذ االنتخابات الجماعية ليوم 

بمراكمة تجربة تزيد عن نصف قرن، عقدت خاللها الكثير من الندوات 

واملناظرات الوطنية التي خرجت بالعديد من التوصيات واالقتراحات املواكبة 

ت واملستجدات، وصدرت على إثرها العديد من القوانين والتشريعات للتحوال 

بغرض تطوير التجربة نصا وممارسة، وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة 

ونجاعته، وفعاليته وشفافيته وسالمته،  الجيدة، وتثبيت مبادئ حسن التدبير،

 ية.الرقي بدور هذه املجالس التمثيلية لتلعب دورها الحقيقي في التنمو 
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ولهذا الغرض، خول املشرع للجماعات الترابية إمكانية التدخل في تدبير 

جميع املجاالت الحياتية، عبر آليات ووسائل مختلفة من أجل تحقيق تنمية 

مثابة مفتاح للتنمية الشاملة، عن طريق بمحلية حقيقية ومستدامة، تعد 

 تنزيل وتنفيذ البرامج الجماعية.

رابية التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة لسنة تفعيال لالمركزية التو 

املتعلق  14.113القانون التنظيمي رقم رأسهاوما تاله من قوانين على  2011

 7) 1436من رمضان  20: بتاريخ 1.15.85تنفيذ الظهير رقم بالجماعات الصادر ب

عمل ، يأتي برنامج منه  82و   81و  80و  79و  78سيما املواد ( وال 2015يوليو 

 2022/2027الجماعة الترابية للرشيدية للفترة االنتدابية: 
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، وتصحيح بعض فرصة لتثمين املكتسباتهذا البرنامج الذي يعد 

االختالالت التي شابت برامج العمل في الفترات السابقة، وذلك من خالل 

 املمارسة اليومية للتدبير على كافة املستويات مجلسا وإدارة.

قاربات التي يرتكز عليها البرنامج، تنزيل أهداف مقتضيات ومن بين أهم امل

القانون التنظيمي للجماعات من خالل توضيح أدوار األجهزة املسؤولة داخل كل 

جماعة، سواء على املستوى اإلداري: الجهاز التنفيذي للمجلس، الذي يتعين 

ين خلق آليات جديدة لتحسو الرفع من منسوب فعالية ومهنية املوظفين به، 

 املرتفقين، خدمة  ر املرفق العمومي والرفع من جودةتسيي

كما يأتي في سياق تعزيز الديموقراطية وتطوير نظام الحكامة اإلدارية 

 لتناغم بين عمل املجلس واإلدارة.واملالية، وتحقيق ا
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 79و78: 14-113مي ــــــــد القانون التنظيذا ملواــــــق وتنفيـــــوتأسيسا على ما سب

لبرنامج العمل، فقد أنيطت باملجلس في شخص  ةاملؤطر   82و   81و   80و 

رئيسه مهمة إعداد وبلورة برنامج عمل الجماعة ملدينة الرشيدية، في سياق 

مسايرة املجلس للتوجهات الحديثة الرامية إلى اعتماد التخطيط االستراتيجي 

سية في اتخاذ القرارات الذي يرتكز على املقاربة التشاورية والتشاركية كآلية أسا

الحاسمة، وتبني البرامج واالختيارات املستقبلية، بغية تحقيق تنمية محلية 

حقيقية على مستويات متعددة تستجيب ملتطلبات الساكنة وتقلص مؤشرات 

مدينة تستجيب لكل الشروط الشكلية الفقر وتجعل من مدينة الرشيدية 

تجسد صورة حقيقية لتاريخها واملوضوعية كعاصمة لجهة درعة تافياللت، و 

 العريق من جهة أخرى.
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 الجار اسرجع : : أوي

 .2011الدستور املغربي لسنة  -

يوليوز 7)  1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم:  -

 بالجماعات.املتعلق  14.113القانون التنظيمي رقم ( بتنفيذ 2015

بتحديد  2016يونيو  29الصادر بتاريخ  2.16.301املرسوم التطبيقي رقم  -

مسطرة وإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار 

 إلعداده.والتشاور 

ج عمل ا  ماعة انطال ا مي ــــــــ ر  برنامـــــــــــ: آليات بخثانيا
 الق اند  اسؤجر :

 : 2011  ت ر اسمخمة لسنة ۞ 

في فصله األول على أن التنظيم الترابي  2011ملغربي لسنة الدستور ا نص

 للمملكة تنظيم المركزي، يقوم على الجهوية املتقدمة.

ماعات كما جاء ضمن الباب التاسع من الدستور واملعنون بـ "الجهات والج

والعماالت  الجماعات الترابية للمملكة هي الجهاتالترابية األخرى" على أن "

(، فهي حسب هذا األخير "أشخاص 135)الفصل اعات"واألقاليم والجم

ويتم انتخابها  اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية

 ".باالقتراع العام املباشر

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون 

ن مشاركة السكان املعنيين في ت ِّ
دبير شؤونهم، والرفع من والتضامن، ويؤم 

(. كما تساهم 136مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة )الفصل 

الجماعات في تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية 
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(. كما تضع الجماعات 137من خالل ممثليها في مجلس املستشارين )الفصل 

ور، لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين آليات تشاركية للحوار والتشا

 (.139والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها )الفصل 

وللجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية 

واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة 

 (.140)الفصل 

خاصة الباب ، 2011ل ية دستور الوثيقة الالواردة في قتضيات املحسب و 

من الدستور  135لفصل واستقراء لالجماعات الترابية التاسع منه، املتعلق ب

 :ه  خمةما  ماعات الترابية لخم أ " :الذي ينص

 والجماعات، واألقاليم والعماالت "الجهات

 تسير العام، للقانون  اعتبارية خاضعة صالترابية أشخا الجماعات

 .ديمقراطية كيفيةب شؤونها

 .املباشر العام باالقتراع والجماعات الجهات مجالس تنتخب

 عند تحل أن ويمكن بالقانون، أخرى  ترابية جماعة كل تحدث

 االقتضاء،

 الفقرة في عليها املنصوص تلك من أكثر، أو ترابية جماعة محل

  ".الفصل هذا من األولى
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أن التنظيم الترابي نص على يي ذمن الدستور ال 1وبمقتض ى الفصل 

به تم االعتراف للجماعات و ،للملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة

 . بالكينونة الترابية

 

 

 

 

 

 

 

 

بسلطة  األخير مصدر مشروعية الشأن املحلي وعالقة هذا  وبه أصبح

 .الدولة

 

 

 

 

  

الترابي على مبادئ يرتكز التنظيم الجهوي و " :2011 من دستور 136الفصل

التدبير الحر و على التضامن و التعاون و يؤمن مشاركة السكان في تدبير 

 املستدامة م في التنمية البشرية املندمجة و من مساهمته والرفعشؤونهم 

 برملانية ديمقراطية دستورية، ملكية نظام باملغرب الحكم نظام"

 وتوازنها السلط، فصل أساس علىالدستوري للمملكة  النظام يقوم .واجتماعية

 الجيدة، الحكامة مبادئ وعلى والتشاركية، املواطنة قراطيةوالديم وتعاونها،

 .باملحاسبة ملسؤوليةا وربط

  اإلسالمي الدين في تتمثل جامعة، ثوابت على لعامةا حياتها في األمة تستند

 واالختيار الدستورية، وامللكية الروافد، متعددة الوطنية والوحدة لسمح،ا

 .الديمقراطي
 "املتقدمة الجهوية على يقوم المركزي، تنظيم للمملكة الترابي التنظيم
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ومن جهة أخرى، أصبح تدبير شؤون الجماعة يرتكز على العديد من 

ين ب بادئ الدستورية وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر ومبدأ التضامنامل

الديمقراطية الجماعات، وبين الجماعات الترابية األخرى، باإلضافة إلى أهمية 

 وغيرها. املسؤولية باملحاسبة ربطو  والحكامة الجيدة التشاركية

هوم ها بعين االعتبار كمفذدبير الحر مفاهيم عديدة ينبغي أخويتضمن الت

والتسويق الترابي وبلورة الحكامة الجيدة،  الشفافية الجماعات املبادرة، ومفهوم

وتكمن أهمية هذه املبادئ في تعزيز استكمال البناء املؤسساتي لالمركزية 

 وترسيخ الديمقراطية املحلية.

وفي ظل هذه التكنولوجيا الزمنية لتطور املنظومة القانونية للجماعات 

 ى تعدد املسؤوليات اإلدارية وصعوبتها لذلك أصبح تبني الترابية يتضح مد

 التشاركي:مقاربةالتخطيط االستراتيجي 

أن الغاية من التخطيط هو  املحلية، إذفي تدبير الشؤون  األمثلالسبيل 

، بهذا أصبح التخطيط رهانا أساسيا للتنمية تدبير أفضل لإلمكانيات املتاحة

 .املعيقات جاوز واالجتماعية ووسيلة لتاالقتصادية 

لم  املتعلق بالجماعات 113.14 ال تنظيميوعند الرجوع للنص القانون 

 ،بل برنامج عمل الجماعة ،يذكر املخطط الجماعي

املجلس لذلك ف ،البرنامج أوسع من املخططفاملحللين  عضب حسبو  

الجماعي يعد برنامج عمل الجماعة وفقا للمقتضيات التنظيمية ويشمل كل 
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املشرع لم يلغ مسألة التخطيط التنموي بعدم ذكر  ،إذ أنتنمويةاملخططات ال

 .مسألة بديهية في تدبير التنمية باعتبارهااملخطط الجماعي وذلك 

 ومن أهم املرتكزات األساسية لبرنامج عمل الجماعة:  

 ؛إرساء البرنامج الجماعي للتنمية على أساس نظرة مستقبلية مشتركة( 1

 ؛ية والبشريةترشيد املوارد املاد( 2

 ؛الجهود وتوفير الطاقات تضافر على مشاريع تمكن من  اعتماده( 3

مراعاة التوجهات الوطنية والجهوية، واحترام بنود االتفاقيات الدولية ( 4

 ؛التي صادق عليها املغرب
 

 

 

 

 

 

 استعخق با  ماعات: 14.113القان   التنظيم  ر  ۞ 

ت على عدة مقتضيات جديدة، املتعلق بالجماعا113.14نص القانون رقم

 التدبير اإلداري واملالي للوحدات الترابية. تهم

التصور  ملضمون رنامج عمل الجماعة صياغة مبسطة ب وعليه، يعد

 االقتصاديةللتنمية  ااستراتيجيارهانفي كونه أهميته  حيث تكمنالعام، 

التي تعيق مسار التنمية املحلية  واالجتماعيةالجغرافية  االختالالتوإصالح 

الترابية في  نتاج السياسات العموميةإل مهمة آلية  مما يجعله ،والجهوية

وأبعادها التنموية وفقا للتصورات واملقترحات التي يتقدم بها  شموليتها

 كافة الفاعلين سواء الرسميون أو غير الرسميين.
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ومن أهم ما أتى به القانون التنظيمي، إلغاء املخطط الجماعي للتنمية  

وتعويضه ببرنامج عمل جماعة كوثيقة مرجعية للمشاريع التنموية واألنشطة 

الترابية خالل ست  التي تريد الجماعة القيام بها في الجماعة ذات األولوية

 .82الى  78سنوات األولى ملجلسها الجماعي املواد من 

كما نص كذلك على ضرورة إعداد هذا البرنامج في السنة األولى من مدة  

انتداب املجلس على أبعد تقدير، وأن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات 

يرية، وأن يتم الجماعة وتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقد

إعداده وفق منهج تشاركي مع الساكنة وبتنسيق مع السيد العامل ومن ينوب 

عنه باعتباره مكلفا بتنسيق أنشطة املصالح الخارجية للوزارات، كما يجب 

األخذ بعين االعتبار توجيهات برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية العمالة أو 

عملها وفق البرمجة  اعة على تنفيذ برنامجوأن تعمل الجم اإلقليم إن وجدت ،

املتعددة السنوات ويمكن تحيين هذا البرنامج ابتداء من السنه الثالثة من 

 دخوله حي التنفيذ.

ـناط بالجماعة داخل دائرتها  77نصت املادة 
ُ
من هذا القانون على أنه "ت

الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات وللمواطنين في إطار 

ختصاصات املسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي". ولتحقيق هذه اال 

 املواد على ما يلي: الخدمات نصت
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 املتعددةعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة ت

 .من هذا القانون التنظيمي 183 املادةعليها في  املنصوصالسنوات 

عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من  يمكن تحيين برنامج

 .دخوله حيز التنفيذ

 وتتبعهة برنامج عمل الجماع إعداد مسطرة تنظيمي بنص تحدد

 إلعداده. والتشاور  الحوار وآليات وتقييمه وتحيينه

79 

80 
 

81 

رئيس مجلسها، برنامج عمل  إشراف تضع الجماعة، تحت

  .وتقييمه وتحيينه تتبعه وتعمل على الجماعة

 مةاملساه إنجازها أو املقرر  األعمال التنموية يحدد هذا البرنامج- 

  .( سنوات6فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست)

من مدة انتداب  األولى السنة في برنامج عمل الجماعة يتم إعداد

 على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، املجلس

أو اإلقليم، أو من ينوب  تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة ووفق منهج

 لإلدارة الالممركزة املصالح أنشطةمكلفا بتنسيق  عنه، بصفته

  .املركزية

تشخيصا لحاجيات  يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة

وإمكانيات الجماعةوتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها 

 االعتبار الثالث األولى وأن يأخذ بعين بالسنوات الخاصة التقديرية

 النوع. مقاربة
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 2016يونيو  29الصادر بتاريخ  2.16.301املرسوم التطبيقي رقم ۞ 

آليات بتحديد مسطرة وإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه و 

 .إلعدادهالحوار والتشاور 

على نص  2016يونيو  29الصادر بتاريخ  2.16.301أحال املرسوم رقم 

تنظيمي متعلق بمسطرةإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه 

" وثيقة عرفته بكونه:حيث  2وآليات الحوار والتشاور إلعداده في املادة رقم 

إلنجازها بتراب  اريع واألنشطة ذات األولويةمرجعية للجماعة لبرمجة املش

 6كما تنص املادة  واملواطنات.للمواطنين  القرب خدماتالجماعة بهدف تقديم 

 وهي: املراحل التي يتوجب املرور بها إلعداد الوثيقة على

التشخيص، ترتيب األولويات، تقييم موارد ونفقات الجماعة للسنوات  

 البرنامج، وضع آلية لتتبع، جرد املشاريع املبرمجة بلورت وثيقة الثالث املقبلة،

أو الهيئات العمومية األخرى في نفوذ  أو املتوقع برمجتها من قبل الدولة

فأهمية برنامج عمل الجماعة في كونه يعزز من كفاءةأداء اإلدارة  الجماعة،

فضل أالجماعية ويربطها في إطار تشاركي مما يوفر كذلك تركيزا استراتيجيا 

 .ءداساعد على تنسيق املشاريع وتشخيص شكل التدخل املطلوب لتحسين األ وي

 

والجماعات   اإلدارةبغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد 

العمومية الجماعة بالوثائق  واملقاوالت واملؤسسات األخرى الترابية 

 .إنجازها بتراب الجماعةاملراد  بمشاريع التجهيز املتوفرة املتعلقة 

82 
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: اسقاروات اسعتمد     بخ ر  برنامج عمل ا  ماعة: ثالثا

2022/2027: 

تشاركية هادفة، تسعى إلشراك  مقاربةيندنا برنامج عمل ا  ماعة عأت

ل جديدة كافة الفاعلين املحليين لبلورة برامجهم وأهدافهم،وفق آليات وبدائ

موارد الشركاء أوال، ثم  توفر املوارد املحلية وتعبئتهاللتخطيط الترابي، تراعي 

 ثانيا.

آلية للتدبير العقالني الحكيم، ضمن فلسفة  برنامج عمل ا  ماعةويعتبر 

تنموية اجتماعية اقتصادية وسياسية محددة واضحة األهداف واملقاصد، 

واجتماعيين  ناقتصاديين من سياسيين، باعتباره إشراكا حقيقي لكافة املتدخلي

 .ومجتمع مدني

ولعل املرتكزات التنموية املتوخى تنزيلها على مستوى برنامج عمل الجماعة 

 في:تتمثل 

 إلى تحقيق أهداف النماء والفعالية االقتصادية؛ يرمي :ا ت ا يمرتمز * 

يستهدف تلبية الحاجيات اإلنسانية واالستجابة  اجتما  :مرتمز * 

هداف اإلنصاف والتماسك االجتماعي بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات أل 

 واملرافق األساسية؛

إلى الحفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية وتحسينها  يرمي :مرتمز بيئا* 

 واستثمارها على املدى الطويل؛
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على ثالثة  ، تنبني التوجهات الجديدة في برنامج عمل الجماعةوعموما

 وهي:مفاهيم رئيسية 

 ؛"املقاربة التشاركية"

 ؛"مقاربة النوع"

 ؛"مقاربة التدبير االستراتيجي"

 "EPAR"مقاربة: 

 برنامج عمل ا  ماعة:

2022/2027

وو يخة فاعخة ومؤثر  ت ظف فيها ا تراتي يات  أ ا 

التخطيي بشكل  ددر مي أجل تحقيق أهداف أ يد  

ومسطر ، يتشارك فيها كافة الفاعخد  بمنطق وروح 

ايالس ا  والتكامل، ويرو  تنزيل مخططات تنم ية 

محخية  ست يب  خ  صية وحاجيات السا نة 

دراتها اسستهدفة وستطخداتها التنم ية مع ا تحهار  

 التدبدرية وفقا لخرهانات والتطخعات اسستقدخية ال جنية.
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حرية  أثرها، البد لها من ضمان املقاربات وتحقيقهذه  أجل ديمومةمن 

اإلحساس و كسب الثقة في النفس، و  التعبير والديمقراطية في اتخاذ القرار 

استعمال املوارد و إبراز القدرات الذاتية، و تأهيل الكفاءات املحلية، و  ،باالنتماء

تحديد الحاجيات األولوية للساكنة، و املتوفرة واملمكن تعبئتها بطريقة عقالنية، 

 أخيرا اإلدماج والتنسيق بين جميع املتدخلين.و 

التي تساعد  واآللياتالطرق تتمحور حول:  يية،فاملقاربة التشارك

مع املفاهيم الحديثة للتدبير املالي القائم  الذاتي انسجامالى التدبير الجماعات ع

على منطق البرمجة املتعددة السنوات، والتي تجعل من امليزانية الجماعية 

على الثقة في النفس بامتالك ميزانية برامج ونتائج وليس ميزانية وسائل، و 

 الهادفة املفضية إلى تحقيق: مشاريع التنمية 

 

 

 

 

 

 إلت:   الطرق واأل اليب تهدفهذ

مشاركة املواطن في إغناء التعاون والتعاضد، والعمل على  تشجيع وتوسيع

احترام معارف وقدرات الجميع، باعتباره فاعال من الفاعلين املؤثرين في عمليات 

رسم السياسات العمومية من جهة، ومن جهة ثانية اعتبار انخراطه في هذه 

 شرعية مخرجات السياسات العمومية.املهام عنصرا من عناصر 

، العيش المري ، األمي، اي تقرار، مرامةال

 العدالة اس الية.
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ومسؤوال، يمكنه  ،متفاعال، املواطن فاعال تجعل املقاربة التشاركيةف

اتخاذ القرار بنفسه والتحكم في مصيره واختيار الحلول ملشاكله وبالتالي تنمية 

من وضعية االنتظار، إلى املبادرة  الناس تنقلوهي مقاربة ، نفسه بنفسه

 واقع.الوالتجسيد على أرض 

 اسقاروة التشار ية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرور  لتةيدر جاءت 

منه ية التفمدر التنم ي 

عأت آليات ايعتما  ب

متعد   والتا تت زق بد  

اي تشارات العم مية، 

وا حق    تقدي  العرائض 

وفق الشروط اسن  ص 

 عخيها  ان نيا؛

 دناء لسيا ة  جاءت

عم مية  شار ية لتحقيق 

التعاو  الفعال، واسثمر 

بد  م     الالسا  

 م اجي و مرتفق، 

و شريك، وود  الرا   

قاء بمست ى ا حم مية لالرت

الت معات وال حدات 

اسحخية ا ت ا يا 

 واجتماعيا وثقافيا؛

  ما
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قرارات أو  املسؤولية واتخاذأساسها، القدرة على تحمل هذه املقاربة 

إلحداث نوع من التغيير في  اختيار حلول معينة تجاه املشروعات التنموية

 ."املجتمع الذي تتوجه إليه 

ما بينهما، ويت  تطديق اسقاروة التشار ية عأت مرحختد  متكامختد  في

 :هما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :على الشكل التالي  فهي أربع ،أما تقنيات املقاربة التشاركية

معها أو املستفيدون، بحيث ال ينبغي إغفال أي  املجموعة التي سيتم العمل

تحريك عقول الناس عبر  ويعني، BRAINSTORMING :أحد، العصف الذهني

 وضع السؤال وإعطاء الفرصة للجميع لإلجابة،

مقارنة نتائج الحوار، بين اإليجابي والسلبي، بين األهم واألقل أهمية، بين  -

 املستعجل وغير املستعجل، أي القيام بمقارناتيساهم فيها الجميع أيضا. 

تدخل عار جمع اسعطيات مرحخة تحخيل م  ع ال-1

الهرورية لتحديد أول يات ا  ماعات وإشرا  ا    جميع 

اسراحل، ولخت  يس لخشراكات التا  تساه     ن اح 

 .اسشاريع اسارم ة
 

مرحخة ثانية: متدرجة وتفاعخية تق   عأت التدبدر -2

التشارك  لكل العناصر مع اعتما  نظا  لختتدع 

 ساعد عأت إحداث والتق ي ، مم   مي مؤشرات 

 .التعديالت الالزمة    كل و ت
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 وأخيرا التدوين بشكل جماعي لكل األفكار واآلراء.

ية التسعينات في الدول فقد ظهرت في بداأما مقاروة الن ق ايجتما  ، 

لتطور املجتمع، مستهدفا إلغاء مختلف التمييز بين  استجابة  ونيةسكنجلوسااأل 

الجنسين، وإشراكهما معا في اتخاذ مختلف القرارات التي تنشد التغيير 

 .املجتمعي

عمل  جبرنام إعدا لذلك فإن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في 

 : يسمح)جماعة الرشيدية(  ماعةا  

ب النساء، والرجال، والفتيات، والفتيا ،    بإ ماج االشةايت وت ار -

 بخ ر  وإن از وتتدع وتقيي  برامج عمل التنمية، حتى يستفيد منها ا  ميع؛

 تممينه  مي ال ل ج بالتساوي إلت ا خدمات واسرافق العم مية

 : فتتجلى أما مقاربة التدبير االستراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع برامج ت  دز ا  ماعة جدقا س اصفات ومعايدر ا     ،    

 حدو  و ائخ ا ا خاصة واس ض عة رهي إشارتها؛
 :     مي ج ة

فاس خس ا  ما   يقترح كل األعمال ال اجب إن ازها بتعاو  

العم مية أو مع ا  ماعات الترابية األخرى أو ال يئات 

القطاق ا خاص، وذلك    إجار الت جه ا حديث للحكامة 

شار ة والشرا ة ا  يد ، الذي يق   عأت أ اس اس

ا  ماعات الترابية، الدولة، اس تمع اسدال   والتعاو ، ما بد 

 والقطاق ا خاص

 : مي ج ة أخرى 
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"رؤية" معينة لتحقيق أهداف يعرف بكونه منهجية للعمل وفق تصور 

واضحة منبثقة عن حاجيات وأولويات معبر عنها، وذلك خالل إنجاز برامج عمل 

 وحسب اإلمكانات املتوفرة أو املمكن تعبئتها، ،في فترة محددة

 االستراتيجي:وبصيغة مبسطة فإن التدبير 

ذات جابع ر م  ي يب عي م م عة مي  عمل ا تراتي ياته  وضع 

 .ال ضعية ا حالية  ا مي خالل شخي ت سشاكل ت  التساؤي 

 :على إن التدبير االستراتيجي للعمل الترابي يتأسس

 لواقع املجال الترابي؛ ضعفالو ة قو ال نقطإبراز الحديث في  آليات التدبير *

 

 ؛جودة الخدمات الترابية تعترضالتي  واملعيقات تجاوز كل االختالالت * 

في إدخال مجموعة من اإلمكانات املادية هذه اآلليات تتجلى أساسا  

 : على تبنيواللوجستية من قبيل التسويق الترابي وخلق أقطاب ترابية 
 

 

 

 

 

 

 

 بلوغ األهداف

لة في التدقيق واملساءلة واملحاسبة وغيرها من جهة، باإلضافة إلى ضرورة متمث

والعمل على حسن توزيعه، ومن ثمة تحفيزه في أفق  بالرأ مال البشري النهوض 

 قيامه باملهام املوكولة إليه من جهة أخرى.

الحتكام ملرتكزات ا التخصص

 الحكامة الجيدة
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عبر توفير لارنامج عمل حقيق ، فتبني الجماعات الترابية في تدبيرها 

يقود ال محالة لبلوغ األهداف المكانات اسا ية، البشرية والخ جستية، 

ا وتمكينها من تلبية حاجيات ومتطلبات املرتفقين بمهنية املسطرة سلف

 واحترافية،

ولعل االقتصاد في استعمال املوارد العمومية وترشيد املال العام سيمكنها  

 :من تحقيق

 التدبدر اي تراتيج  التراب  اسدنا عأت ت فر اس ار ،

  رعة النتائج

 رابح.-ومي ثمة ج    ا خدمات بمنطق رابح

 

سا على ذلك، فالتدبير االستراتيجي للفعل الترابي سيقدم آليات وتأسي

تتكيف والنظرة الواقعية لتصريف الشأن العام، بمناهج مختلفة ومالئمة 

حسب نوعية املهام املنوطة واملشاكل املطروحة، وربط حوار التواصل مع 

 ."املحيط العام

رطة طريق وهي صيغة أقدمت وزارة الداخلية على وضعها منذ إنشاء خا

للنهوض بالجماعات الترابية من خالل بلورة املخطط االستراتيجي "الجماعة في 

"، الذي بلور رؤية تصورية حول مستقبل الجماعات الترابية باملغرب، 2015أفق

قدرات الجماعات حتى يهدف من خاللها إلى تعزيز ثقافة برامج عمل عبر تقوية 

رمج مشاريعها على املدى املتوسط، عملها التنموية للوجود وتب جتخرج برام

 وتمكنها من استعمال أفضل للموارد.
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فاملجلس الجماعي يتخذ كل التدابير للرفع من القدرات االقتصادية 

 ،والتعليم ،والسياحة ،للجماعة، خصوصا في مجال الفالحة والصناعة

الخدمات، كما يشجع االستثمارات الخاصة، ويبث في شأن إحداث شركات و 

أو ذات الفائدة املشتركة بين الجماعات  ،ة املحلية ذات الفائدة الجماعيةالتنمي

أو املساهمة في رأسمالها، وغيرها من التدخالت  ،والجهات ،واألقاليم ،والعماالت

 الكفيلة بالنهوض باالقتصاد املحلي.

وهو ما ال يمكن تحقيقه إال عبر تحديد الرؤية، خاصة من قبل رئيس 

أن تكون لديه القدرة الكافية على البحث عن موارد املجلس، الذي يجب 

 ستراتيجية.على ثقافة االستثمار والتدبير والخطط اال  هتوفر  من خالللجماعته، 

 : EPARتقنية قاروة م

    تشخيص الوضع الحاليE =Etat des lieux 

  األولوياتتحديد:P= Priorités 

 ذـــــــــــــــــــــالتنفي   :A =Activités 

 قويم والتتبعالتR= Régulation 

 ما يلي: عبر هذه التقنية وقد اعتمدت الجماعة

 مرحلة التشخيص: من خالل تحديد فريق العمل وتنظيم املشاورات  -

والبيانات وتحديد  مرحلة تحديد األولويات: من خالل جمع املعطيات -

 مجاالت التدخل.

 مرحلة تنفيذ املشاريع املبرمجة. -

 من خالل إعداد منظومة محكمة للتتبع والتقييم يم:تبع والتقيمرحلة الت
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 2022/2027عمل جماعة الرشيدية:  برنامج إن از: مراحل رابعا

على  املقاربات واملفاهيم والنظريات سالفة الذكر القوانين و في سياق تنزيل 

إشراك كافة فعاليات ، تم لورة برنامج عمل جماعة الرشيديةمستوى إعداد وب

تحتية، ي في تحسين خدمات املرافق العمومية، وتطوير البنيات الالشأن املحل

أعدت جماعة الرشيدية مشروع برنامج عمل ، حيث واستكمال تأهيل املدينة

مرفق إداري تقليدي الى مرفق تنموي جذاب لالستثمار في خدمة  من يروم نقلها

منة، املواطنين، ومن جماعة منطوية إلى جماعة منفتحة على الجميع، ومتضا

الجهة، ، ومع الجماعات املجاورة، ومع سلطات الرقابة واملواكبةومتكاملة مع 

 اإلدارات العمومية. ومختلف

 2.16.301من املرسوم رقم  4وفي هذا الصدد، وتنفيذا ملقتضيات املادة 

، بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، 2016يونيو  29الصادر في 

ليات الحوار والتشاور إلعداده، تم عقد أول لقاء وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآ

، حضره إلى جانب املكتب ورؤساء 2022يناير  26إخباري تشاوري بتاريخ: 

اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب املجلس ورؤساء املصالح الخارجية وأطر 

 إذ :برنامج عمل ا  ماعة

ة من خالل تحديد املجالس الترابية لإلمكانات وطرح البدائالملالئمهو 

املساهمة في تفعيل سياسة القرب عبر اإلشراك لكافة الفئات 

املستهدفة، مع اإلنصات لهمومهم واملعرفة الدقيقة ملشاكلهم 

 ومتطلباتهم وتحقيق انتظاراتهم.
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الجماعة، السيد والي جهة درعة تافياللت وعامل إقليم الرشيدية، إلعطاء 

، وذلك 2022/2027سمية إلعداد برنامج عمل جماعة الرشيدية: االنطالقة الر 

 تحت شعار: مقاربة اإلشراك والتشارك، مدخل لتحقيق أهداف التنمية.

فبراير  3بتاريخ  1/22وبناء على قرار السيد رئيس جماعة الرشيدية رقم: 

اإلطار العام والجدولة الزمنية الخاصة بإعداد البرنامج، ، تم تحديد 2022

 ك وفق ما يلي:وذل

 وتتضمن خمس مراحل: 

 مرحلة التشخيص-1

 تنظيم املشاورات مرحلة-2

 مرحلة ترتيب وتحديد األولويات-3

 .رحلة تقييم موارد الجماعة وتحديد الشركاء املحتملينم-4

 .العمل بلورة وثيقة مشروع برنامجمرحلة -5

 مرحخة التشخيص:: 1رابعا/

 اسدينة:   ن غرافيام -

 الرشيدية:خية عي جماعة سحة تاري -

خاصة مع دخول ،1916تعود نشأة وتشكل مدينة الرشيدية إلى سنة 

الجيش االستعماري الفرنس ي إلى منطقة تافياللت، فهاته املدينة تم تأسيسها 

العتبارات عسكرية محضة محددة سلفا بهدف تكسير شوكة املقاومة، ففي 

ومة بمدغرة، ستختار الوحدة حركتها من بوذنيب، وبعد تكسيرها لتنظيم املقا
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املتنقلة للجيش الفرنس ي مكانا مرتفعا يطل على مجرى نهر زيز من الضفتين، 

خطوط املواصالت التقليدية، والقوافل التجارية، لتضع الحجر  وتمر عبره

بتاريخ التسمية السابقة للمدينة( ) لعسكري لقصر السوق،األساس ي للموقع ا

  .1916أكتوبر  07

، فإن املدينة   ر الس ق ملدينة حملت في بداية تأسيسها اسم وإن كانت ا

ستصبح مع بداية عهد االستقالل، وفي إطار التنظيم اإلداري األول للمملكة، 

ستحمل اسما  1975نونبر  17على القرار املؤرخ في  لعمالة اإلقليم، وبناء مقرا

ز مستقل إلى جديدا هو الرشيدية نسبة إلى األمير موالي رشيد، وستصنف كمرك

حيث سترقى إلى مستوى جماعة ، 1992التقطيع اينتخاب  لسنة غاية 

حضرية، وهو ما سيكون له الوقع البالغ على املدينة من عدة جوانب سواء من 

الناحية االقتصادية واالجتماعية للمدينة، أو في إطار ظهور مالمح النسيج 

 العمراني وتشكله.

يلحق موقع قصر السوق العسكري بجهة فعلى مستوى التأطير اإلداري، س

، يصبح 1934، حيث سيصبح تابعا لجهة مكناس، وفي 1927وجدة، إلى غاية 

، لتتم "ترقيته" Territoire du Sud) قصر السوق مقرا للمنطقة الترابية للجنوب

 Territoire du) ، ويتحول إلى مقر للمنطقة الترابية لتافياللت1940سنة 

Tafilalet) لى مكتبين للشؤون األهلية : مكتب تافياللت ومكتب قصر ، يشرف ع

 السوق.
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وقد عرفت مدينة الرشيدية نموا ديموغرافيا متميزا في العقود الثالثة 

املاضية، الذي يعادل معدل النمو الحضري على الصعيد الوطني بسبب مميزاتها 

 املجالية والسوسيوثقافية. 

ا منذ نشأتها األولى ارتباطا وقد اكتسبت املدينة طابعا عمرانيا مميز 

انطالقا من بنية تحتية  -القصور والقصبات -بخصوصية البناء املتمثل في

كلم  مربع في مجال  25معقدة، عبارة عن تجمعات سكانية ممتدة على طول 

 حضري متفرق يتوسطها وادي زيز.

 : ا  ةرا   لل ماعةاس  ع   -

 29الرشيدية الذييضم يم تقع الجماعة الحضرية للرشيدية في وسط إقل

وتعتبر عاصمة إقليم  قروية،جماعة  22جماعات حضرية و 7جماعة منها 

-1834الرشيدية وجهة درعة تافياللت، وقد تم إحداثها بمقتض ى املرسوم رقم 

وتمت ترقيتها إلى مستوى جماعة حضرية بمقتض ى  1959-12-02ب تاريخ 59-2

، 1992 ويوني 30موافق 1412ة ذو الحج 28بتاريخ  2-92-472املرسوم رقم 

ما  2014سكانها حسب إحصاء  ويبلغ عددكلم مربع  25وتمتد على مساحة 

. عدد النساء بها 2كل م/ن 3655.2 بكثافة قدرها نسمة  92.374تعداده

 .%62.12ونسبة الشباب تقدر ب  46141

 الجماعة: حدود

 الخنك:  جماعةشماال -

 مدغرة:  جماعة شرفاء جنوبا  -
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 الخنك:  جماعة ا غرب -

 مدغرة: جماعة شرفاء شرقا  -

الرشيدية في الجنوب الشرقي للمملكة، على الطريق الوطنية  جماعةتقع جغرافيا 

كلم شمال مدينة  75كلم جنوب شرق مدينة مكناس و 350على بعد 13رقم 

 .أرفود

 
 

 

 

 

 

 

 

 : التهاريس

 :  01خريطة رقم   

 لرشيديةالترابية لالجماعة  موقع
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توسطة االرتفاع تدرج بين سطوح متتميز تضاريس الجماعة بالتنوع وال 

متر فوق  1.048متر و 1.000علو يتراوح بين  وتوجد علىهضاب شبه منبسطة و 

 .% 0,5سطح البحر، بمعدل انحدار ضئيل ال يفوق 

 

  

  1صورة جوية رقم 

 (Google earth)ملدينة الرشيدية  املصدر 
 



 

38 

 : اسناخ-ت

مناخ اإلقليم الواحي شبه الصحراوي، يتميز بشتاء منخفض الحرارة، 

درجة  40ثر من وصيف مرتفع الحرارة، إذ يصل املدى الحراري السنوي إلى أك

ال تتعدى  االنتظام حيثبالضعف وعدم  املطرية فتتميزمئوية، أما التساقطات 

ملم في السنة، وذلك بحكم التموقع الجنوبي وراء جبال  300في أحسن األحوال 

األطلس التي تقف حاجزا يمنع تسرب الكتل الرطبة القادمة من املحيط إلى 

يرات الرياح الحارة والجافة القادمة من املنطقة واملنفتح، باملقابل، على تأث

 الصحراء. 

 :اس ار  اسائية-ج

تتميز املوارد املائية باملنطقة بصفة عامة وبالجماعة بصفة خاصة    

بضعفها رغم اختالف مصادرها بين سطحية تتمثل أساسا في واد زيز، الذي 

يشكل  الداخل الذييخترق املنطقة والذي يعد املزود الرئيس ي لسد الحسن 

 الرشيدية والجماعات املحيطة بها. مهما تستفيدمنه جماعةخزانا هيدرولوجيا 

كما يعتبر الواد األحمر موردا مائيا مهما بالرشيدية، والذي يعتمد على 

 فيضانات من حين إلى آخر.  مطرية وحدوثزخات 

واد زيز املزود الرئيس ي للفرشة  الباطنية، يعدعلى مستوى املوارد املائية 

مائية  نفاذ مواردتساهم في  التربة باملنطقةملائية الباطنية خاصة وأن طبيعة ا

 الباطنية.مهمة للفرشة 
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 :ا خ ائص الديم غرافية- 

وقد عرف  ،2014حسب إحصاء  نسمة 92.374بلغ عدد سكان الجماعة 

كما شهدت املرحلة املمتدة بين  ،2014إلى حدود  1960نموا ملفتا مند سنة 

تشير  % كما 7.5أقوى االرتفاعات حيث سجلت نسبة نمو فاقت  1970و 1960

إلى  2027اإلسقاطات والتوقعات إلى أن عدد سكان الجماعة سيصل سنة 

 :ما يوضح الجدول والشكل التالينسمة ك 110437
 

 
 

 2027 2024 2023 2022 2014 2004 1994 1982 1971 1960 السنة

عد  

 السكا 
6554 16.775 27.040 62.542 75.239 92.374 98.400 10.5330 106667 110.437 
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، كانونا 14624على نسمة، تتوزع  92374عدد سكان جماعة الرشيدية 

، كما أشخاص 5و4ين، ب الواحدة ما أفراد األسرةويبلغ معدل  أسرة، 19475

وتمثل النساء نسبة  2نسمة في كلم 3655.2 جماعةبالالكثافة السكانية  تبلغ

م ما يميز ساكنة الجماعة هو القاعدة العريضة لفئة الشباب، إذ واه ،46141

من الهرم السكاني.  %62.12سنة نسبة  60و 18تشكل الفئة العمرية ما بين 

حصة النساء منها  . %.5.9إال نسبة سنة  60ما فوق  الشيوخ ايوال يمثل 

 .%10.5 سنوات 05. في حين تبلغ نسبة الساكنة اقل من 2,9%
 

 

 
 

 

 

 : 02ر   بياال  ر    

 ت زيع  ا نة ا  ماعة حسب ايعمار
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 :خالصة

عموما، عرفت جماعة الرشيدية نموا ديموغرافيا كبيرا اعتبارا لتزايد  

الكثافة السكانية وازدياد الهجرة القروية في اتجاهها، كما تتميز الجماعة بغلبة 

على الهرم السكاني،  مما يجعلها  سنة 60و 18ما بين العمرية الشابة الفئة 

نشودة، ومن ناحية ثانية، فالجاذبية التي موردا أساسيا لتحقيق التنمية امل

تمارسها على الجماعة على مختلف الجماعات املحيطة بها، وعلى اإلقليم 

والجهة ككل وإن كانت تساهم في إغناء الرصيد املادي والبشري لها، فإنه يطرح 

تحديات كبرى من أجل االستجابة للحاجيات االجتماعية املتزايدة للسكان 

 لضمان استدامة املوارد للمستقبل. والوافدين وكذا

 

 

49% 
51% 

 الذكور

 االناث

 : ت زيع  ا نة ا  ماعة 03ر   بياال  ر  

 حسب ا  نس
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 : التشخيص التشارك  مرحخة-2رابعا/

من مسلسل إعداد السياسات العمومية تعتبر مرحلة أساسية وجوهرية 

من  الرشيديةاعة جمما تزخر به  ،دقيق معرفة، وبشكلالترابية، إذ تمكن من 

وف على إمكانيات وثروات ومؤهالت اقتصادية واجتماعية وبشرية، وكذا الوق

املشاكل املطروحة واملعوقات التي تهم كل ميدان من ميادين الحياة، وخاصة 

 .واالستثمارتلك التي تعتبر عقبة في طريق التنمية 

كما أن األمر يقتض ي إلقاء نظرة عامة حول الوضعية الراهنة لجماعة 

من حيث قيمة الخدمات األساسية املقدمة في املجاالت الحيوية مثل  الرشيدية

تطهير السائل، وجمع ومعالجة النفايات، التزود باملاء الصالح للشرب، 

البنيات االقتصادية املوجودة في الجماعة، املناطق  ةوضعي املساحات الخضراء،

 ،واملجازر، وتتبع كيفية تسييرها وتطور نشاطها وأسواق الجملةالصناعية 

شرة وغير املباشرة واملوارد املنتجة لسوق الشغل، ومختلف االنعكاسات املبا

 على تطور االقتصاد املحلي،

إلى جانب ذلك يتم تشخيص وضعية السكن والتعمير وإعداد التراب  

من الركائز األساسية في إعداد السياسات العمومية الترابية وذلك  باعتبارهما

 من حيث توفر الجماعة على السكن غير الالئق أو مدى انتشار البناء العشوائي.

والفاعلين  جماعة الرشيديةهذا النشاط إلى إشراك ساكنة كما يهدف 

املحليين بها على أساس نتائج املرحلة الراهنة في تشخيص مختلف املشاكل 

واالختالالت التي تعرفها، والتعرف على مواطن القوة والضعف وتحديد اآلفاق 
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وتقسيم املحتملة للتنمية، واألولويات واملتطلبات املعبر عنها من طرف السكان، 

 ،ومناطق ترابيةالجماعة إلى مجموعات 

من بين أهم اآلليات التي من خاللها يتم  التشاركية وتعتبر الديمقراطية

العمل على ضمان مشاركة املواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، ومن 

بين أهم املداخل الفعالة لتحقيق املشاركة املدنية في مجال السياسات 

 رابية.العمومية الت

ففرص نجاح أية محاولة إلشراك املواطنين في املسلسل التقريري تستدعي 

فيهم  نخذ بتوصيات ومواقف وتدخالت مختلف الفاعلين املحليين بمألا

وإدراجها كبدائل وحلول ومقترحات لتنمية الشأن العام ، ن واملواطناتو املواطن

ن تدبير الشأن الترابي، وليس أخذها على سبيل االستئناس فقط، خاصة وأ

بما فيهم مجلس  –املحلي والحفاظ على السلم االجتماعي داخل املكاتب اإلدارية 

تطلب تواصال مباشرا مع املواطنين بإشراكهم في يال يمكن تحقيقه، -الجماعة

 إيجاد الحلول املناسبة ملشاكلهم امليدانية. 

اطنين على أن تقترب أكثر فأكثر من املو  جماعة الرشيديةلهذا ستعمل 

عمال بسياسة القرب التي انتهجتها الالمركزية كوسيلة للقرب من املواطن، وذلك 

لتحقيق نوع من التجانس والتناغم في القرارات التنموية الجماعية بين املواطن 

 والجماعة.

كنهج ديمقراطي أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مض ى  ،فسياسة القرب

( من اإلطار اإلداري البيروقراطي ابيةولة )بما فيها الجماعات التر تحول الد
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الضيق، إلى إدارة مواطنة،  وذلك بمنح الثقة للمواطنين وإشراكهم في اتخاذ 

 القرارات وحل املشاكل القائمة التي تهمهم وتقريب الخدمات إليهم.

ببعض التدابير واملقتضيات  2011وفي هذا السياق، فقد جاء دستور 

لنقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياس ي، أي املتعلقة بمشاركة السكان في ا

عندما يتم استدعاء األفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو 

شراكهم في اتخاذ القرارات مع إلقرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك 

 التحمل الجماعي للمسؤوليات املترتبة عن ذلك.

الحظ أو أحيانا غير املبالي أو في أحسن فالهدف هو االرتقاء باملواطن، من امل

فقط، إلى املواطن كشريك في عملية التدبير  -الناخب -الحاالت املواطن 

والتواصل والتشاور وهو ما  خبارإلا اإلنمائية من األسفل عبر ميكانيزمات

 .جماعة الرشيدية()سيعمل على تكريسه مجلس 

للمقاربة التشاركية  وهذا ما سيساهم بشكل أو بآخر في التحقيق الفعلي

، التي تجعل املواطنين أكثر قربا وإشراكا لهم في جماعة الرشيديةعلى مستوى 

مسلسل اتخاذ القرار بالجماعة لتنميتها واملض ي بها قدما، وبالتالي املساعدة على 

 تكوين قوة اقتراحية من طرف السكان املحليين إزاء مختلف القرارات املتخذة.

يمكن الوصول إليها هي تحديد التحديات الكبرى بحيث النتيجة التي 

، ونقط وإبراز مؤهالت املنطقة، وضبط األولويات ب ماعة الرشيديةللتنمية 

امليادين، مع  حسب مختلف، مع ترتيب األولويات والقوة بالجماعةالضعف 

 األخذ بعين االعتبار البعد الترابي خاصة برنامج الجماعة ومقاربة النوع.
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 :األ ا ية  دزات الت-أ

 الطرق و النقل: -

 13تمر بجماعة الرشيدية طريقان وطنيتان هما الطريق الوطنية رقم 

، وتعد األولى إحدى أهم املحاور الطرقية التي تربط 10والطريق الوطنية رقم 

شمال اململكة بالجنوب الشرقي، في حين تربط الثانية املنطقة الشرقية بجنوب 

الجماعة مركزا لتالقي املحاور الطرقية التي تربط جهات اململكة، وبذلك تعد 

اململكة، وفي هذا الصدد تتوفر الجماعة على محطة طرقية للحافالت من الجيل 

 الجديد سيتم استغاللها في القريب العاجل وأخرى لسيارات األجرة الكبيرة.

للجنوب الشرقي بمؤهالته  مدخال كما تعد املنطقة بحكم موقعها 

القائمة على الطبيعة الصحراوية واإلرث التاريخي للمناطق املجاورة  السياحية

مطار موالي علي بوابة يتم الولوج إليها عبر (، )منطقة مرزوكة، منطقة سجلماسة

 .باملنطقة يعزز البنية التحتية للنقل الجوي الشريف، الذي 

هناك أسطوال من حافالت النقل  فإن ،الحضري وفيما يخص النقل 

دفتر للتحمالت من أجل تسهيل عملية  خواص وفقيره فاعلون الحضري يس

 التنقل الحضري، معززا بأسطول من سيارات األجرة الصغيرة والكبيرة. 

املدنية، فقد تمت تهيئة  املحاور داخلونظرا لالزدحام الذي تعرفه جل 

من الوصول للمحطة الطرقية دون املرور  الحافالت يمكنهاطريق دائري ألرباب 

بالنسبة للشاحنات الكبيرة، وذلك من أجل تفادي  ءاملدينة ونفس الش ي بوسط

 الذروة.االختناقات املرورية خاصة وقت 
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 ال ا   لخشرب اساء -

املائة  في 100نسبته تمتد شبكة املاء الصالح للشرب بالجماعة وتغطي ما 

 200يبلغ من تراب الجماعة، وتستند إلى تواجد ثقبين رئيسين بصبيب إجمالي 

وتقع  الثانية،لتر/ 100بصبيب يبلغ ، باإلضافة إلى ثقب احتياطي لتر/ الثانية

 الشبكة تحت اإلشراف املباشر للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

 التط در -

 ال خب:التط در 

تعد إشكالية تدبير النفايات سواء الصلبة آو السائلة إحدى أهم اكراهات 

إذ يتم تدبير  اإلطار،لرشيدية ال تخرج عن هذا جماعة ا¨ولعل  الحديث،العالم 

يتم جمعها عن طريق أسطول  الصلبة،من النفايات  طن يوميا 60ما يفوق 

 من تراب الجماعة. %100شاحنة تغطي  14يتكون من 

وإن كانت املوارد البشرية والتقنية املوضوعة رهن إشارة عملية تدبير  

محطة إعادة فرز وإعادة استعمال النفايات الصلبة مهمة، فإن إشكال غياب 

النفايات القابلة لذلك، تشكل إكراها حقيقيا، كما أن املوقع القريب للمطرح 

 العمومي يطرح كذلك إشكاالت بيئية مستقبلية يجب وضعها في الحسبان.

 التط در السائل:

تتوفر مدينة الرشيدية على شبكة التطهير السائل ذات أقطار تتراوح بين 

معظم هذه  كلم، 196ملم على طول إجمالي يبلغ حوالي  1600ملم و  200

 .الجماعة( أنجزت من طرف %63الشبكة ) 
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 ،لهيكلة هذا القطاع لجماعيوفي إطار املجهودات التي يقوم بها املجلس ا

-للشربللكهرباء واملاء الصالح املكتب الوطني أبرم املجلس اتفاقية شراكة مع 

 ،في إطار التدبير املفوض هذا القطاعتسيير  له سندأالذي-قطاعاملاء

والتي  2005في هذا الصدد قام املكتب بإنجاز أشغال التطهير السائل سنة  

 :تهم باألساس

 كلم ( 41حوالي توسيع شبكة الصرف الصحي ) 

نجاز محطتي الضخ ومحطة املعالجة ليرتفع معدل اإليصال إلى حوالي إ

و املكتب   %30س البلدي بنسبة هذا املشروع تم تمويله من طرف املجل 90%

عن طريق قرض من البنك األملاني ) %70الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة 

KFW .) 

وفي إطار املجهودات التي يقوم بها املكتب لهيكلة شبكة التطهير السائل ، 

يقوم حاليا بإنجاز أشغال ترميم وتقوية الشبكة الرئيسية للصرف الصحي على 

 املكتبو  الجماعي املشروع تم تمويله مناصفة  بين املجلس كلم ، هذا 7طول 

 املدبر للقطاع.

 الروي بشدمة الم رواء : -

على طول في املائة، وتمتد 100إلى  الكهرباءتصل نسبة التغطية بشبكة 

من خدماتها  كلم، يستفيد 131كلم تشكل منها شبكة الضغط املتوسط  1071

 1044الضغط املنخفض ما طوله حين تصل شبكة  مستفيدا في 58حوالي 

ويسهر على توفير هاته  ،مستفيدا 23885مجموعه ويستفيد منها ما  كلم،

 إطارا. 28يتكون من  إداري الخدمات طاقم 
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وقد عملت املديرية اإلقليمية  مركزا، 70وتبلغ عدد مراكز التوزيع الى     

قط ن 4للكهرباء في إطار تقريب الخدمات من املشاركين على إحداث 

 لالستخالص.

 : والصحية والرياضية الس  ي  ثقافية القطاعات -5

 والرياضة: التعخي  األ اس ا والت هيأ  -

  طاق التعخي  األ اس ا والت هيأ :-ا

جانب  العمومي إلىتتميز جماعة الرشيدية بتواجد مؤسسات التعليم 

 ة.في املائ 98.7التعليم الخاص وبلغت نسبة التمدرس بالجماعة أكثر من 

السلك االبتدائي والثانوي  نما بيمؤسسة  35ويضم التعليم العمومي 

 مؤسسة. 30اإلعدادي والثانوي التأهيلي، كما يضم التعليم الخصوص ي 

-2021ويشكل عدد التالميذ بجماعة الرشيدية برسم السنة الدراسية 

 57210 العمومي بتلميذا وتلميذة، موزعين مابين التعليم  67779، 2022

تلميذا وتلميذة، في حين بلغ  10569ذا وتلميذة، والتعليم الخصوص ي ب تلمي

بالتعليم  105بالتعليم العمومي و 820أستاذا موزعين مابين  925عدد األساتذة 

 الخصوص ي.

كما تستقبل جماعة الرشيدية باعتبارها منطقة استقطاب، تالميذ 

 نوي.الجماعات األخرى خاصة عندما يتعلق بالتعليم التقني الثا

 : طاق الرياضة -ب

يلعب قطاع الرياضة دورا أساسيا ومحوريا في تأطير األجيال وخاصة الفئة 

الشابة، واعتبارا لكون الجزء الكبير من الهرم السكاني لجماعة الرشيدية من 
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هذا القطاع يعد أحد الركائز األساسية التي يراهن عليها  نهاته الفئة، فا

ي هذا الصدد يتميز القطاع بتواجد بنية تحتية لتحقيق التنمية املنشودة، وف

للقرب وكذا مراكز مهمة تتمثل في دور الشباب، واملراكز السوسيو رياضية 

 ، وقاعة مغطاة، واحات الرياضات .التأهيل املنهي

 اسؤ سات ا  امعية و مؤ سات التم يي اسنها:-

 ا  امعية:اسؤ سات 

عموميتان تابعتان لجامعة  تتواجد بتراب الجماعة مؤسستان جامعيتان

التخصصات،  والكلية املتعددةاملولى إسماعيل وهما: كلية العلوم والتقنيات 

وتعدان قبلة لطلبة إقليم الرشيدية وأقاليم جهة درعة تافياللت األخرى، 

 وخاصة إقليمي: ميدلت، تنغير.

 : كخية العخ   والتقنيات -أ 
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املؤسسات الجامعية التي  ىحدإية وم والتقنيات بالرشيدلتعتبر كلية الع

،وبنيت 1994بوابها منذ شتنبر ألى جامعة موالي اسماعيل، وقد فتحت إتنتمي 

وتتميز بتكوين علمي متخصص،وهي مؤسسة ذات ، هكتارا12على مساحة تتراوح 

كما تتميز بتجهيزات علمية متطورة في كل الشعب املتواجدة ، استقطاب محدود

فتح متحف علمي يعطيها إضافة نوعية إلى جانب جناح وستتعزز املؤسسة ب بها

 خاص للمؤتمرات والندوات ومختلف األنشطة السوسيوثقافية.

الفيزياء  -عالمياتاإل -:الرياضياتبكلية العلوم والتقنيات املسارات املفتوحةو 

 ا.الجيولوجي-الكيمياء-البيولوجياو 

 لكخية استعد   التخ  ات بالرشيديةا -ب 

 

 

 

 : 01ص ر  ر   

 الكخية استعد   التخ  ات بالرشيدية 
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لكليةاملتعددة التخصصات بالرشيدية مؤسسة أكاديمية ذات وتعد ا

التكوين املستمر والبحث العلمي، و  ،االستقطاب املفتوح، مهمتها التكوين

واملساهمة في التنمية املحلية بإقليم الرشيدية وقد فتحت أبوابها في املوسم 

-2021برسم املوسم الجامعي  الطلبة بهاوبلغ عدد  .2006/2007الجامعي 

 وعدد أطرها. 110األساتذة ال يتعدى  طالب فيحين عدد 000 28: 2022

 موظفا. 30يتعدى اإلدارية ال 

-الدراساتاإلسالمية-الفرنسيةاللغة  –املسالك املفتوحة: اللغة العربية 

 اإلنجليزية. اللغة-االقتصاديةالعلوم  –باللغة العربية  القانون 

 :لح  ا  امع ا-ت

إليواء الجامعية، تمكن عدد من الطلبة تتواجد بالجماعة مؤسسة ل

وتسهيل شروط التحصيل  بشروط اإلقامةالوافدين على املؤسسات الجامعية 

حيث عرف الطلب على السكن ارتفاعا  2006العلمي وقد تم افتتاحه مند سنة 

سريرا،  1216ملحوظا، ما دفع إلى توسيع الطاقة االستيعابية والتي وصلت إلى 

وبلغ عدد املوظفين بالحي الجامعي  سريرالإلناث، 1664وذكور للطلبة ال بالنسبة

 موظفا. 122حوالي 

توسيع الحي  اإلسكان سيتمونظرا للخصاص في االستجابة لكافة طلبات 

حي الجامعي الحالي الستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبة، كما سيتم بناء 

 األولى. طالب كمرحلة 300من  أكثر خاص سيستوعب  جامعي
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 اسنها:التم يي   ساتمؤ -

تتواجد بتراب جماعة الرشيدية مؤسستان للتكوين املنهي تعدان قبلتين 

في املعهداملتخصص للعديد من شباب الجماعة وجماعات اإلقليم، ويتمثالن 

التطبيقية محمد الفاس ي الفهري والذي يضم مجموعة من الشعب  للتكنولوجيا

 تتيح فرص الولوج للشغل. والفروع والتي

في مهن البناء واألشغال العمومية الذي يمكن بدوره  املعهد املتخصصو 

 من التكوين في مهن البناء،

بالجماعة مركز للتأهيل الفالحي والذي  الفالحي، فيتواجدأما في امليدان 

 الفالحي. ر يقع تحث إشراف املكتب الجهوي لالستثما

 الصحة: طاق -

ات التحتية الصحية تحاول ، بعدد من البنيبالجماعةيزخر قطاع الصحة 

لحاجيات إقليم الرشيدية  املحلية، بلالساكنة االستجابة ليس فقط لحاجيات 

ويعد مستشفى موالي علي الشريف محور هذه البنيات  املجاورة،واألقاليم 

، )فكيكالجهة وغيرها  أقاليمالتحتية حيث يستقبل املرض ى من مختلف 

طبيبا وطبيبة، 71سريرا، يؤطره  243ضم تنغير(، وي زاكورة،، الرشيدية، ميدلت

 وممرضة، ممرضا 260وعامين ومختصين، 

األمير سلطان ويتواجد إلى جانب مستشفى موالي على الشريف، مستشفى 

 2ؤطره سريرا، ي 25حيث يضم  بن عبد العزيز املختص في أمراض العيون 

 وممرضة،  ممرضا 17وطبيب عاموطبيبان مختصان 
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مراكز صحية حضرية، باإلضافة إلى مؤسسات الصحة  5هذا باإلضافة إلى 

 العامة.

الجماعة عدد من العيادات الخاصة سواء املتعلقة بالطب  يتواجد بتراب

 العام أو تلك املتخصصة، كما تتواجد بها مصحتان خاصتان.

مجموعة من املشاريع في طور اإلنجاز في امليدان  الجماعة كما تعرف

ة الصحية وتساهم في تحسين الخدمات الصحي ستعزز البنية التحتي

 .االستشفائية باإلقليم والجهة

 التعاو  ال جنا -

يعد قطاع التعاون الوطني من القطاعات األساسية التي تعتمد سياسة 

هذا اإلطار تتوزع املراكز االجتماعية  الساكنة، وفيالقرب في اشتغالها اليومي مع 

 حياء.لهذا القطاع بالجماعة على مجموعة من األ 

كما تتواجد بالجماعة مجموعة من مراكز التربية والتكوين، تابعة للتعاون 

 األولي.الوطني تقدم خدمات أساسية متعلقة بالتأهيل املنهي أو بالتعليم 

وتساهم هذه املؤسسات بشكل كبير في االستجابة للعدد املتزايد من 

كراهات تؤثر على اإلالحاجيات االجتماعية، إال أنها ال زالت تعرف مجموعة من 

 :فعاليتها أهمها

 اي تيعابية؛ محدو ية القدر 

 ضعف الت  دزات األ ا ية لدعض اسرا ز؛

  خة األجر اسشرفة مقارنة مع عد  اسستفيديي واسستفيدات؛ 



 

56 

  خري ات مرا ز التربية والتم يي؛  ايندماج اي ت ا يضعف فرص 

 جتماعية؛إشكالية  س يق منت ات رائدات اسرا ز اي 

 : طاق ال كا  والتعمدر-

من  %46من مجموع ساكنة اإلقليم و %19,4جماعة الرشيدية  حتضنت

نية تسجألعلى كثافة سكاإلى عدة أحياء وقصور. و  الحضرية، مقسمةالساكنة 

يغطي مدار التهيئة ملدينة الرشيدية وضواحيها و  .2/كلمن 3655.2باإلقليم بحوالي

للتعمير مكونة من أراض ي ذات طبيعة عقارية  هكتار مفتوحة 4.417مساحة 

وهذا ما يطرح تحديات كبيرة على  الساللية،متنوعة أغلبها تابعة للجماعات 

مستوى التهيئة املجالية والتعمير الذي تعترضه مجموعة من الصعوبات لعل 

 أهمها:

تاركة وأوالد  )قصري إدمــاج النسيج العمراني التقليدي في النسيج الحضري 

 اج وقصور التحويل(الح

 ؛الطبيعة القانونية للعقار¶

 ؛ضبط التوسع العمراني في هوامش املدار الحضري ¶

 ضعف الوعاء العقاري؛ ¶

 ؛غياب تأصيل النسق العمراني¶

 ؛األحياء ناقصة التجهيز¶

 باالنهيار؛السكن املهدد ¶

 ؛صعوبة تعبئة الرصيد العقاري ¶
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 اسحأ : اي ت ا خ ائص  -

، هاته النسبة %34.7 اكنة النشيطة بجماعة الرشيديةتصل نسبة الس

تتوزع على أنشطة اقتصادية مختلفة  فإنهاوإن اختلفت بين النساء والرجال، 

تتميز بتفاوت أهمية مساهمتها في دخل األسر، وهكذا يحضر القطاع التجاري، 

واألنشطة شبه الصناعية، واألنشطة السياحية، باإلضافة إلى الصناعة 

 ية وبعض الحرف، التقليد

يرها من املدن تعرف جماعة الرشيدية حضور األنشطة املهيكلة وكغ

 بموازاة مع أخرى غير مهيكلة.

  وا خدمات: الت ار 

إذ يشغل ما نسبته  الجماعة،يعد قطاع الخدمات اهم مشغل لساكنة 

من الساكنة النشيطة، ولعل لوضع الجماعة كمركز لإلقليم أثرا كبيرا   48,6%

اته النسبة العتبار احتضان الجماعة لعدد من اإلدارات اإلقليمية والجهوية  في ه

، وكذا عدد من الثكنات والخدمات االجتماعية )صحة، تعليم، قضاء.....(

 العسكرية، 

ويتميز النشاط التجاري أيضا بأهمية مساهمته في االقتصاد املحلي، اذ   

كنة املنطقة راكمت إرثا ، حيث يمكن  القول أن سا%13,3يشغل ما نسبته 

رق التجارية مند  تاريخيا في عادات التجارة للموقع الجغرافي للمنطقة كممر للط

عدد من املحاور الطرقية باعتبارها مركزا لإلقليم وملتقى ل القدم، وحاليا

 الوطنية.
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وحدة موزعة على التجارة  2380إجماال يعرف القطاع التجاري حضور    

كما  متنوعة،واملالبس والعقاقير ومواد البناء وقطاعات أخرى  في املواد الغذائية

 .تقسيط في مختلف مجاالت التجارةوال تجارة الجملةيعرف حضور 

ورغم ما يساهم به هذا القطاع الحيوي في تحريك عجلة التنمية    

 لعل أهمها:  إشكاالت،االقتصادية واالجتماعية باملنطقة، إال أنه يعاني من عدة 

 مركز الشديد لألنشطة التجارية بوسط املدينة؛الت -¶

 بهذا املجال؛ وتنظيمات الفاعلينهيكلة  ضعف-¶

 انتشار الباعة املتجولين بوسط املدينة مما يخلق إشكاالت مرورية؛ -¶

 أسواق عشوائية وغير منظمة ببعض األحياء؛ انبعاث-¶

 :   القطاق شده ال نا 

وحدة شبه صناعية  25وعه مجملرشيدية ما جماعة اتتواجد بتراب 

درهم تتوزع بين الصناعات الغذائية  223.359.000باستثمار إجمالي يصل إلى 

والصناعات  وحدة، 11والشبه كيماوية ب  وحدة،والوحدات الكيماوية 13ب 

 شخصا. 351وتشغل هاته الوحدات ما مجموعه  واحدة،امليكانيكية بوحدة 

من الساكنة،  %8,7ل ما نسبته شغيتالقطاع ورغم انه يساهم في  إالأن

نتيجة ضعف ، ال يساهم بشكل فعال في تحريك الدينامية االقتصاديةإال أنه 

، غياب مناطق صناعية مخصصة، واقتصاره على مقاوالت صغيرة، و هيكلته

 طابعا عائليا.  تتخذعادة ما 
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  :طــاق ال نــاعة التقخيدية  

ت التي يمكن أن تشكل إحدى التقليدية أحد القطاعا قطاع الصناعةيعد 

الرافعات األساسية للتنمية املحلية بالجماعة الحضرية للرشيدية، لوجود 

مؤهالت مهمة ترتبط أساسا بتواجد خبرة محلية متوارثة في هذا املجال وكذا 

تواجد املنطقة على بوابة وجهة سياحية مهمة، مما يشكل فرصة مهمة 

تقليدي صانع  2707هجماعة ما مجموعوفي هذا اإلطار يتواجد بال للتسويق،

 الحرف.على مختلف  يتوزعون 

، 07الصناع التقليديون في عدة تعاونيات يصل عددها إلى  وينتظم بعض

 جمعية. 14عددها وعلى جمعيات حرفية  عضوا، 84عدد أعضائها 

 خبرات، وكذااملهم من الحرفيين وما يمتلكونه من  ورغم العددإال أنه   

 أهمها:مكبال بالعديد من اإلشكاالت  فإنه يبقىيختزنها القطاع، املؤهالت التي 

 ضعف هيكلة القطاع  -¶

 ضعف برامج  التكوين  -¶

 ضعف التأطير واملواكبة -¶

 حي حرفي  غياب-¶

  السياح :القطاق 

 املغربي،إن املوقع الجغرافي للرشيدية كبوابة للكثبان الرملية للجنوب 

وفر بنيات تحتية طرقية مهمة متمثلة في الطريق وت الطرقية،وملتقى للمحاور 

وتواجد مطار موالي علي الشريف،  13رقم  والطريق الوطنية 10الوطنية رقم 
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 وتواجد بنية واملوروث الثقافي والحضاري واملؤهالت الطبيعية املتوفرة من جهة،

ر فندقية ال باس بها، تتمثل في مجموعة الفنادق واملآوي السياحية، كلها عناص

 يمكن أن تجعل من النشاط السياحي قاطرة أساسية للتنمية املحلية بالجماعة.

اسؤ سات السياحية است اجد  باس ال معطيات إح ائية عي 

 التراب  سدينة الرشيدية:

 عد  األ ر  العد  الت نيف الفئة

 الفنا ق
3 5 315 

1 4 151 

 29 2 - م وى  ياح 

 70 1 - مخي 

 18 1 - إ امة  ياحية
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إال انه رغم تواجد هاته املؤهالت، تبقى مدينة الرشيدية معبرا لألفواج 

السياحية سواء الوطنية أو الخارجية، وذلك لضعف التسويق السياحي 

 للمؤهالت املوجودة.

 اسحخيد :خ ائص الفاعخد   -

 ا  ماعية:اسؤ سة -
 :    اسنتخد-أ

عضوا 31واليةالحالية منالرشيدية للجماعة ليتكون املجلس الجماعي 

 األعمار يختلفون من حيث مستوى التكوين وكذا من حيث  نساء،11منهم 

 السياسية.واالنتماءات 

 : اس ظف   ا  ماعي    -ب

تمثل منهم  موظفا 214تتوفر الجماعة الحضرية للرشيدية على    

 . %79.91بنسبة  171في حين يمثل الذكور  % 20.09ما نسبته  43اإلناث

إطارا متوسط،  23إطار عالي، و 51زع املوظفون الجماعيون إلى يتو   

 من األطر الصغرى، كما يوضح في الشكل التالي: 140و

 

 

 

 اطر متوسطة

 اطر صغرى

 اطر عليا

 : 05رقم رسم بياني

 حسب املستويات الجماعيينتوزيع املوظفين 
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 لل ماعة:اس ار  اسالية -ت

مجموع مداخيل ونفقات السنة املالية باعتبارها ة الجماعية امليزاني تعد

تنموية وتنزيلها على أرض ألي جماعة ترابية وسيلة لترجمة برامجها واختباراتها ال

التعبوية الواقع، كما تعد مؤشرا من بين املؤشرات التي تعكس مدى القدرة 

 ونفقاتها. املالية للجماعةللموارد  والتدبيرية

 والتعاوال : النسيج ا  مع ي -ث

مختلف بتعنى  الجمعيات التيتعرف الجماعة حضور عدد مهم من 

تنشط في قطاعات مختلفة جمعية،  300عددها  يفوق جوانب التنمية املحلية 

 واألنشطةاملدرةوالصحة  كالتعليم،االجتماعية  القطاعاتيخص  فيماسواء 

اإلعاقة، وي األشخاصذمعيات جتلك املتخصصة في قضايا محددة ك أو للدخل، 

كما تعرف الجماعة حضور نسيج تعاوني مهم الجمعيات النسائية وغيرها  أو 

ا، تتوزع بين مجاالت مختلفة كالصناعة متعاون 84تعاونيات تضم 07يضم 

 التقليدية واألنشطة املدرة للدخل والتعاونيات السكنية.

اإلضافة التي يقدمها النسيج الجمعوي للتنمية املحلية لكن ورغم 

بالجماعة خاصة في مجال القرب وتقديم الخدمات االجتماعية، فان تأثيرها 

ضعف التنسيق سواء بين و  إمكانياتها،يعتريه بعض القصور ملحدودية 

على ما  املحلية زدوكذا مع الجماعة  املعنية،الجمعيات او بينها وبين القطاعات 

 الجيدة،الحكامة يعتري الكثير منها من ضعف القدرات التسييرية وغياب مبادئ 

 األحيان.وبالتالي فان تأثيرها في العملية التنموية يبقى قطاعيا في غالب 
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 ج:والارامالشراكات -ج

 بامتياز،استنادا إلى أن عملية التنمية املحلية، فعل جماعي تشاركي 

وقناعة من املجلس الجماعي أن االستجابة ملتطلبات اإلقالع التنموي يمر 

 للرشيديةبالضرورة عبر تبني فعل شراكاتي متعدد األوجه، فاملجلس الجماعي 

 لشراكات.عمد إلى مأسسة هذا التصور في إطار مجموعة من البرامج وا

 تحخيل ال ضعية ا حالية نتائج -

 الداخأ  : ايشتةال اس ال  -أ

تؤدي مجموعة من الوظائف املختلفة لرشيدية اماعة من الواضح أن ج

ته  حضورها في مجالها الترابي وطبيعة املعنيين بهاوقعها وأهمية من حيث 

 أهم التي تعد الوظيفة الخدماتية إلى فباإلضافة، في الجغرا وتموقعهم الوظائف

من  يضم مجموعة لإلقليمالوظائف التي تؤديها املدينة باعتبارها مركزا 

 األساسيةومجموعة من الخدمات االجتماعية  اإلقليمية،العمومية  اإلدارات

 والجهة.اإلقليملساكنة 

وحداث متباينة من حيث تمركز  إلى لرشيدية مجالياااعة جمتنقسم كما 

 أربعةبين  التمييز نسبيايمكن  ، حيثية لذلكساسالساكنة والخدمات األ 

 متجانسة: وحدات شبه

مركز ووسط املدينة بوتالمين وجزء من تاركة الجديدة حيث تتمركز -

 ؛التجارية اإلدارية، واألنشطةالخدمات 

الذهب ، حي املسيرة ثم تجزئة واد البيطا ،الحاج أوالداملنطقة املمتدة من -

ؤدي التي ت، ، وراء مأوى تنيتتاركة، ازمور  ،وقصور التحويل وايت باموحا

 ؛سكنية خدمات
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وجزء من تاركة املنطقة املتواجدة بمدخل الرشيدية من جهة مكناس -

 ؛التي تعد منطقة شبه صناعيةالجديدة 

املنطقة املتواجدة بمدخل الرشيدية من جهة كلميمة والتي يمكن -

 اعتبارها مركزا للوحدات الفندقية 

التوزيع املجالي لهاته  كيفيةتبسيطي في الصفحة املوالية ويوضح الرسم ال

 ؛املناطق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقة تمر ز ال حدات 

 الفند ية

تمر ز ال حدات  منطقة

 الشده ال ناعية
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 مناجق ذات وظيفة  منية

 :01ر   تبسيط  ر   

 الت زيع اس ال  الداخأ     ماعة الرشيدية خطاجة
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 : 02ر   تبسيط  ر   

 الداخأ    ماعة الرشيديةالت زيع اس ال   خطاجة
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ل جماعة ــــــــج عمــــــة لعدا  برنامــــاسراحل الجرائي :3رابعا/
 : 2022/2027الرشيدية: 

اسشاريع اسارم ة مي جرف الدولة وال يئات العم مية -أ

 .2022/2027خرى  اخل النف ذ التراب  لل ماعة خالل الفتر : األ 

  نة الن از 2022/2027اسشاريع اسارم ة خالل الفتر :  القطاق ر ت

1 
اسديرية ا    ية 

 لخصحة

 2022 بناء وت  دز   مختار   لخصحة العم مية

 2022 بناء مستشفى جامع  بشرا ة مع أجراف أخرى 

 2023   يةصيدلية إ خيمية وج

 2023 بناء وت  دز فهاء صح  لخشداب

 ADDICTOLOGIE 2024 بناء وت  دز  مر ز

 2022 بناء وت  دز مر ز  مع 

 DPSPS 2024بناء مر ب 

بناء مر ب لإل ار  ا    ية لخصحة وا حماية 

 ايجتماعية
2024 

 ISPITS 2022ت  عة وت هيل وت  دز  

 2023 هبوا  الذ  CSU1بناء 

 2023 أوي  ا حاج   CSU1بناء 

 2023 ح  الرياض   CSU1بناء 

2 

التربية ال جنية 

 األول والتعخي  

 والرياضة

 2022 بناء مر ز األ سا  التحهدرية

 2022 ثان ية العمرا  الت هيخية

بناء ح رات لختعخي  ايول  ب    محمد بي 

 العرب 
2022 

ابي  -د احما  الدية س امحم -ت هيل   النههة

عد   -تار ة ا  ديد  -اسختار الس س ا -حز 

محمد  -ن ية التاهيخية تافياللتاالث -1العاج  

 -بي العرب 

2022 

 

 

3 
ال ناعة 

 التقخيدية
 2022 ت هيل وت  يع م مع ال ناعة التقخيدية

 2022/2027األخهر ومخططات باق  تنزيل مخطي ا  يل ال كالة ال جنية  4



 

68 

لتنمية مناجق 

ال احات وش ر 

 األركا 

 القطاعات وفق اخت اصات ال كالة.

 التعاو  ال جنا 5

إحداث مر ز الرعاية ايجتماعية لألجفال 

 الت حديد 
2022 

إحداث ال عاف ايجتما   استنقل لألجفال    

 وضعية الشارق
2022 

إحداث خدمات الشداك ايجتما   ا  سر 

ولألشخاص    لألشخاص    وضعية صعدة 

 وضعية إعا ة

2022 

6 
ال كالة 

 ا حهرية

 اسيثاق اسعماري واسش دي سرا ز ح ض زيز
2022/2027 

 الت مي  األخهر لخرشيدية

 وزار  الثقافة 7

 2022 ت  دز اسر ز الثقا  

إحداث بنيات ثقافية جديد  وفق برنامج عمل 

 ال زار 
2022 

 وزار  السياحة 8
 والت جيه السياح  برم ة التش ير 

2022/2027 
 ت هيل اسنطقة السياحية    ات ا  كخميمة

 اسشاورات: تنظي  مرحخة-ب

 ال ارية العمخيات: 

 1437من رمضان  23الصادر في  2.16.301من املرسوم رقم:  6تبعا للمادة 

( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه 2016يونيو  29)

 ليتشك تقرر  ولهذا الغرض .ييمه، وتحديد آليات الحوار والتشاور إلعدادهوتق

، يتكون من ثالث 2022/2027فريق العمل املكلف بإعداد برنامج عمل الجماعة

 لجن:

   واالنطالقة لجنة التحضير  -

 عمل الجماعة. برنامجالتحليل والتشخيص وبلورة وثيقة لجنة  -
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 .يع برمجة املشار التقنية و  الدراسات لجنة -

 السيدات والسادة:فريق العمل املكلف بإعداد برنامج العمل  يضمو 

  .ورؤ اء الل ا  الدائمةأعهاء اس خس -1

 ال فة اي   والنسب ر ت

 رئيس اس خس  عيد كاريم  1

 النائب األول لخرئيس عيس ى ال خبا 2

 النائب الثاال  لخرئيس حفيظ ا حمداوي  3

خرئيسالنائب الثالث ل حسي ال  غدري  4  

 النائب الرابع لخرئيس إ ريس ب  اش 5

 النائب ا خامس لخرئيس وفاء الطايع 6

 النائب السا س لخرئيس   الزهيد  يدي عم  7

 كاتب اس خس م طفى ها ي 8

 نائدة كاتب اس خس  عيد  ا  ديدي 9

 رئيس   نة اسدزانية واسالية والارم ة عز الديي حسا  10

 سة   نة اسرافق العم مية وا خدماترئي  عا  باخديل 11

 رئيس   نة التنمية البشرية والرياضة   ق ال احد ا حسنا 12

 رئيس   نة التعمدر والدنيات التحتية   الةال  عخ ي  13

 رئيسة   نة اي تثمار وإالعاش اي ت ا    مية ع ط 14

 مستشار  رشيد  امنازو  15

 مستشار  ب غروس فاجمة 16

 مستشار ا  عزيز  ع 17

 مستشار محمد الطيبا 18

 مستشار  . عمر عمري عخ ي   19
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 مستشار م طفى مكاوي  20

 مستشار  ازه ر شروك 21

 مستشار  حخيمة ب هالل 22

 مستشار   عا  عدد اس مي 23

 مستشار الةال  العخ ي  24

 مستشار اس دي العال ي  25

 مستشار عديد   ر ي 26

 ستشار م فاجمة ا حماال  27

 مستشار  فاجمة الزهراء ا  م  28

 مستشار  . اس دي عمري عخ ي  29

 عزيز  أب  األرواح 30
رئيسة هيئة اسساوا  وتكافؤ الفرص ومقاروة الن ق 

 لل ماعة.

 : أجر ا  ماعة:2

 اسدير  العامة لخم ا   مري  ب  اش 1

 متخكاترئيسة  س  الشؤو  ال ارية واسالية واس مينة بي و ي 2

 خدي ة ب هد  3
رئيسة  س  التعمدر والدرا ات واألشةال والديئة 

 والنار  العم مية.

 فاجمة ومسع   4
رئيسة م لحة اسمتخكات والشؤو  اي ت ا ية 

 وايجتماعية

 رئيس م لحة التعمدر والرخص عدد الرحمي الطيبا 5

 رئيسة م لحة الديئة والنار  العم مية ن ية السعيدي 6

 رئيس م لحة اسالية عأ  م  اوي  7

 رئيس م لحة الشؤو  ال ارية والقان نية م حت شرويي 8
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 الفريق التقنا: -3

 م ندس خالد ا  كاال  1

 أ تاذ جامع  عدد العال  الفيالل  2

 أ تاذ جامع  ي الس ا حمي  3

 فاعل نقاب  وجمع ي  حميد كاريم  4

 جمع ي فاعل إعالم  و  عدد ال احد ا حسناوي  5

 وش ر األركا رئيس ال كالة ال جنية سناجق ال احات  أووره  عأ  6

 مكخف بم مة بال كالة ا حهرية لخرشيدية وميدلت اس طفى أووال ك 7

 م ندس معماري با  ماعة  ام  عشا   

 تقنا با  ماعة محمد أو منا 8

 تقنا با  ماعة  عيد مةزاز 9

 ةتقنا با  ماع محمد عدد اسالك 10

 مكخف بممتب اسدزانية واسحا دة حفيظ وحيدي 11

من بلورة جدولة زمنية ودعوات للقاءات التشاورية مع  فريق العمل تمكن

 مختلف الفاعلين كما يلي:

 مكانه تاريخ الخقاء التشاوري الفئة

ا  معيات التنم ية وال  ا يات 
السمنية والفاعخ   الثقافي   

 والفني   

عأت الساعة  2022فاراير  26السبت 
 الثالثة بعد الزوال

 مقر ا  ماعة

 ا  معيات الرياضية
 

عأت الساعة  2022فاراير  27األحد 
 الثالثة بعد الزوال

 ا حرفي   والت ار
عأت الساعة  2022مارس  04ا  معة 

 الثالثة بعد الزوال

ا  معيات واسنظمات ا حق  ية 
 وا خاراء

عأت الساعة  2022مارس  05السبت 
 لثالثة بعد الزوالا

اسستثمرو  والفاعخ   
 اي ت ا ي   

عأت الساعة  2022مارس  06األحد 
 الثالثة بعد الزوال

المتاب العامد  لخنقابات وممثأ  

 األحزاب السيا ية.

عأت الساعة 2022مارس  8الثالثاء 

 الثالثة بعد الزوال
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لسياسيين بدون كما وجهت دعوات لجميع الفاعلين الثقافيين والفنيين وا

إقصاء أو تمييز،وفي هذا الصدد، فقد وظفت الجماعة مجموعة من املقاربات 

 لتبليغ الدعوة وذلك عبر:

 الصفحة الرسمية للجماعة. -

 تعليق الخبر في األماكن العمومية. -

 تعليق الدعوة والبرنامج في سبورة اإلعالم بالجماعة وامللحقات التابعة لها. -

 بر البريد املحمول.تبليغ الدعوة ع -

 توظيف جميع وسائل التواصل االجتماعي: الواتساب والفضاء األزرق.. -

 :عقد الخقاءات الت اصخية 

 الخقاءات مع مختخف الفاعخد  اي ت ا يد  وايجتماعيد :-1

ورشة روعي فيها  12اشتغل املدعوون لحضور أشغال اللقاءات على 

 ، وإشراك مختلف الفاعلين بها:مالمستها لجل مناحي الحياة باملدينة

 ورشة: الحرف واملهن ودورهما في التنمية -1

 ورشة الجمعيات التنموية -2

 ورشة الفنانين واملثقفين -3

 ورشة الوداديات السكنية -4

 ورشة: التجارة وتطوير أساليبها، وحداثة املدينة -5

 ورشة: املقاولة املواطنة، وتنمية املدينة -6

 مار وفرصه باملدينة، وانعكاسه على تنميتهاورشة: االستث -7
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 ورشة: الخبرة املواطنة والتنمية -8

 ورشة: الجماعة ودورها في ضمان الجيل الرابع من الحقوق  -9

 ورشة: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطن -10

 ورشة: تنمية املدينة من الزاوية السياسية لألحزاب -11

 املدينة من رؤية نقابية.ة: تنمية ورش -12
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 الخقاءات مع رؤ اء اس ا   ا خارجية بال خي : -2

 :ما جاء    الخقاءوكا  مي أه  

أشغال اللقاءات التشاورية التي  2022مارس  17انعقدت اليوم الخميس 

يعقدها املجلس الجماعي للرشيدية بقاعة فلسطين مع القطاعات الالممركزة 

 دارة املركزية بالرشيدية،لإل 

 وقد جاءت توصيات الحضور على الشكل التالي:

 إحداث حمامات ذكية باملدينة -

 إحداث مكتبة رقمية -

 إحداث شاشات ذكية للتوعية بمساهمة الصيدليات والشركات -

 الصيفية وتقويةتقوية الجانب االجتماعي من خالل إحداث املخيمات  -

 تسيير مؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة باألشخاص املعاقين وأسرهم

 إحداث مراكز استقبال األشخاص في وضعية إعاقة -

 إحداث مراكز إليواء املسنين بدون مأوى  -

 تأهيل الولوجيات -

 رياضة البيمبون  -

 تحسين جاذبية املجال من خالل: بنية مؤهلة،  -

وي للسياحة ينبني على: خلق أقطاب االشتغال على مخطط تنموي جه -

سياحية تنافسية للرفع من جاذبية املدينة، عبر خلق مدارات سياحية 

 موضوعاتية، وحدائق الواحات بالرشيدية، 

 تأهيل سياحة الضيعات، وتطوير التنشيط والترفيه السياحي، -
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اإليواء السياحي عبر  وتثمين وتأهيلتأهيل املواقع والقصور والقصبات، -

لدعم واملواكبة ملراكز اإليواء، وخلق آلية للتشوير السياحي للمواقع ذات ا

 األهمية السياحية، )إحداث شراكة(،

 خلق آلية لدعم املقاولة السياحية. -

 إنشاء حاضنة للتمويل املشاريع بشراكة مع املركز الجهوي لالستثمار  -

 برمجة الطرقات االشتغال على إخراج التصميم الهيكلي الجديد للمدينة:  -

إيجاد حلول لحركة السير باملدينة من خالل إحداث طريق يشق غابة  -

 املحيط وقرب سوق مرجان

املجال األخضر: التصميم األخضر للرشيدية الدراسة رهن إشارة  -

 الجماعة.

الجاذبية: الرشيدية ليست لها قيمة معمارية اعتبارية: العمل على جعلها  -

 عماريةذات خصوصية ثقافية وم

 مدارات فيها تحف فنية -

 جعل واد زيز حيويا من خالل إحياء جريانه  -

 توظيف املاء لخدمة رونق املدينة -

 تحسين جاذبية املدينة من خالل: مكون املؤسسات التعليمية -

في هذا الصدد تشتغل املديرية على تحسين جاذبية املؤسسات التعليمية  -

بناء مركز التفتح الفني  املندمجة من خاللوتجويد االشتغال على املقاربة 

 ، وإحداث معاهد للموسيقى، واألدبي

توسيع  املنهي،تجسير املسالك بين التعليم املدرس ي والجامعي والتكوين  -

 شهادة التقني العالي إضافة ثالث شعب، 
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التفكير في إحداث مدارس خاصة للتعليم العالي لذلك ينبغي توفير الوعاء  -

ملناسب للمشاريع. إحداث مراكز الطبية والشبه طبية لألطفال في العقاري ا

 وضعية إعاقة.

 مجال االرتقاء بالحياة املدرس ي من خالل إحداث املكتبات املدرسية -

 التفكير في إحداث مراكز االستقبال الستقبال املستفيدين من التكوين -

لى الظواهر االشتغال على العنصر البشري: مواكبة التالميذ للقضاء ع -

مية االجتماعية تشتغل على برنامج التنشيط في حيين، تقوية ناملشينة: وكالة الت

 قدرات الفاعلين املحليين: الفئات الهشة 

 االشتغال على إعادة استعمال املياه العادمة -

 حة تأهيل الوا -

 تسوية وضعية األحياء السكنية -
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 لشداب: شاورية مع الطف لة وا لقاءات-3

 ومي أه  مخرجاتها:

 تجهيز الحدائق بألعاب لألطفال-

 تقوية اإلنارة-

 تعزيز األمن أمام املؤسسات التعليمية-

 تجهيز املالعب والزيادة في أعدادها-

 تأسيس مجلس طفولي وشبابي مواز للمجلس الجماعي-
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 ومقاروة الن ق:الفرص  اسساوا  وتكافؤ  مع هيئة اسشاورات- 4

 ومن مخرجاتها:

 تقوية الطرقات -

 تهيئة ساحة الحسن الثاني -

 تعلية املركب التجاري م علي الشريف -

 إحداث مركز ملواكبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة. -
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 بناء املركز التجاري موقع املحطة الطرقية القديمة -

 تعميم شبكة التطهير السائل -

 عيةإحداث الخزانة الجما -

 تنظيم مهرجان ثقافي وفني سنوي  -

 املساهمة في إحداث دار العجزة. -

 استكمال تهيئة مالعب القرب وإحداث الجزء الثاني منها. -

 تجهيز الحدائق بألعاب األطفال -

 خالصات اسشاورات: -5

 ورات مع مختلف الهيئات سالفة الذكر، اختتام املشا بعد

 ةالعمومي اتفي اللقاء احات املشاركينواقتر أخد بعين االعتبار آراء تم 

وخصص موضوعاتية،  من خالل القيام بورشات، من طرف الجماعة ةاملنظم

 وتم فتحالوقت الكافي، من أجل تعميق املناقشة وتوسيع التشاور  ألشغالها

نعكس على اوهو ما  ،واالقتراحاتاملجال أمام أكبر عدد ممكن من األفكار 

، وتم التوصل إلى رسم الورشاتمختلف ها أشغال تز فر أالنتائج الهامة التي 

 الباب، تم تسجيل ما يلي:  وفي هذامعالم برنامج عمل الجماعة، 

عملية تهدف باألساس إلى خلق بيئة  الرشيدية، جماعةبرنامج عمل أن 

حضرية متكاملة العناصر، مستوفية ألوجه النشاط البشري، تستند إلى مبادئ 

الخصائص الطبيعية، والجغرافية، واالقتصادية، علمية، وواقعية، تراعي 

واالجتماعية، والثقافية للمنطقة، يتسم بالبعد املستقبلي الشمولي، واملرن، 
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واملستدام، الساعي إلى االرتقاء باإلطار املعيش ي للساكنة إلى مصاف التنمية 

 والرفاهية، وجعل املدينة أكثر قدرة على الجذب، والتنافسية واالستدامة. 

يروم برنامج عمل الجماعة وضع إطار مرجعي علمي دقيق، يتضمن نظرة و 

شاملة، وتصورا موحدا، ومتناسقا لتطور ونمو املدينة، وتنظيمها، وتدبيرها من 

خالل التنسيق الكامل مع السيد والي الجهة وعامل اإلقليم، وكل املتدخلين 

ن، والفاعلين والجمعويين واإلداريي هنيين، والسياسيين، والنقابيين،امل

املجتمعيين، ضمانا ملبادئ التناسق بين األبعاد االقتصادية، واالجتماعية، 

 والثقافية، والرياضية، والبيئية املؤثرة. 

يهدف إلى  2027-2022إن إعداد مشروع برنامج عمل جماعة الرشيدية 

بلورة رؤية تنموية، قصد تأهيل مدينة الرشيدية باعتبارها عاصمة جهة درعة 

ياللت، واستشراف مستقبلها، ورسم خريطة الطريق املتضمنة لألعمال تاف

التنموية الترابية، واالختيارات االستراتيجية املستجيبة لحاجيات الساكنة، بما 

 يضمن جودة الخدمات املقدمة، وتحسين أداء املرافق العمومية املحلية،

ياة، وحماية وإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحسين مستوى الح

  البيئة، والصحة، والنظافة، وتأهيل الطرق، والساحات، وبالتحديد: 

 تحسين البيئة االجتماعية، والثقافية، والرياضية باملدينة* 

 توسيع القاعدة االقتصادية للبيئة الحضرية املحلية وتقويتها؛* 

 توفير بيئة سكنية وعمرانية صحية وآمنة، وجذابة لتحقيق عيش كريم؛* 

 .توفير بيئة تجارية وحرفية مزدهرة، ومريحة للزبائن واملتسوقين* 
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توفير بيئة نقل ومواصالت مناسبة ومريحة، وذلك بتوفير شبكة من * 

املواقف، واملدارات والطرق العامة، ووسائل النقل للسكان واملنقوالت، بطريقة 

 آمنة وكفاءة عالية؛

ملرافق العامة من حدائق، توفير بيئة خدماتية سهلة الولوج من حيث ا* 

وساحات وإدارات، وشبكات املاء والكهرباء والصرف الصحي، وتهيئة أماكن 

 الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وحدائق، وساحات وأماكن الترفيه؛

ضمان نسيج عمراني متوازن ومتناسق وظيفيا وجماليا، وفق عدالة * 

 ومن خصائص البرنامج: ، مجالية-سوسيو

 د األولويات واألهدافتحدي* 

 الوضوح* 

 املرونة* 

 االختيار بين البدائل* 

 الواقعية* 

 التوقع* 

 كما يتأسس على مجموعة من املبادئ لعل أهمها:

 إرساء برنامج العمل على أساس نظرة مستقبلية مشتركة* 

 ترشيد املوارد املادية والبشرية* 

ن من تظافر الجهود اعتماد التخطيط الجماعي على مشاريع ترابية تمك* 

 .وتوفير الطاقات

 مراعاة التوجهات الوطنية والجهوية واالقليمية* 
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 .احترام بنود االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب* 

وتأسيسا على ما سبق، تم تلخيص توصيات جميع الورشات واللقاءات 

 التشاورية مع مختلف الفاعلين كما يلي:

 حتية:عأت مست ى الدنيات الت-1

 التوصيات املجال

 الرياضة

 الرياض ي واحة الرياضاتتوسيع وتأهيل وصيانة املركب  -

 برمجة ملعبين بمواصفات معمول بها وطنيا ودوليا -

 وضع سياج وقائي على الطريق -

 تسييج امللعب الصغير باملركب ومالعب القرب -

 تعشيب املالعب -

 محطة التصفيةمارس وملعب قرب  3إصالح ملعب  -

 خلق مدار خاص بالدراجات الهوائية -

 خلق قاعات رياضية لأللعاب الفردية وملعب للكرة الحديدية -

 إضافة قاعة أخرى لأللعاب الجماعية -

 إنشاء مركب إليواء الرياضيين -

 إحداث قاعة رياضية لفنون الحرب‘ -

عب رياضية في التجزئات إلزام املنعشين العقاريين بإحداث قاعات ومال  -

 السكنية الجديدة

 الحرف واملهن

 تسريع إخراج الحي الحرفي للوجود -

 فتح الفضاءات الجمعوية لعرض املنتوجات املحلية -

 إحداث األسواق النموذجية وتفعيل ما هو موجود منها -

 تأهيل السوق اليومي -

 رة للسوق إحداث مرافق جديدة بالقرب من القنطرة املجاو  -

 إحداث مركبات سوسيو تجارية خاصة بتجارة الدواجن -

 تأهيل مجزرة اللحوم الحمراء -

 إحداث أماكن خاصة بالتبريد والتخزين -
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 تأهيل وهيكلة ساحة التمور  -

 االجتماعي

 إحداث مراكز اإليواء لضحايا العنف-

 إحداث فضاءات للتنشئة االجتماعية-

 أللعابإحداث فضاءات ا-

 إحداث فضاءات للتكوين والرياضة وكبار السن واملتقاعدين-

 تأهيل الولوجيات-

 توفير اإلضاءة في األزقة-

 تهيئة الساحة أمام مدرسة محمد اليزيدي-

 تبليط الطريق املؤدية لثانوية الواحة التأهيلية-

 تغطية الساقية قرب مدرسة محمد اليزيدي-

 النقل

 الطاكسيات وإضافة مرافق صحية لها تأهيل محطة-

 تغطية أماكن وقوف املواطن-

 تهيئة املحطات الفرعية للطاكسيات-

 تفعيل محطة الواد األحمر قرب سوق الخميس-

 إضافة محطات أخرى للطاكسيات بمداخل املدينة-

 إحداث مساحات خضراء قرب املؤسسات التعليمي -

 الصناعة

 مهيكلة إحداث أحياء صناعية-

 املحافظة على الحي الصناعي -

 البحث عن وعاء عقاري إلحداث حي صناعي-

 خلق منتجع سياحي بسد الحسن الداخل بشراكة مع جماعة الخنك-

 ربط الحي الصناعي املطار بشبكات الكهرباء والصرف الصحي واملاء

 تهيئة الطريق املؤدية إلى مدرسة القلم -

 املجال

لية األمن وجما

 املدينة

 التوصيات

 إصالح بعض املطبات: األسنمة

 تهيئة األحياء ناقصة التجهيز

 تهيئة الساحة أمام العمالة

 توفير اإلضاءة لحي أيت خليفة

 



 

87 

 عأت مست ى الت  دز:-2
 الت صيات اس ال

 الم روة واساء

 عقد شرا ة مع جماعة ا خنك لت فدر الضاء  لح  أيت خخيفة-

 أ ط ل النار  العم مية ت ديد-

 إصالح شدمة اساء وتق ية الم رواء-

 إعا   تدوير اسيا  العا مة ي تةالل ا    الري -

 ا تعمال الطا ة الشمسية بدل الم رواء-

 ت فدر الضاء     األز ة-

 عأت مست ى النه ض بالرأ مال البشري:-3
 الت صيات اس ال

 الثقا  

 لثقا   والالما ي: في اسلح    ينما مسرحا تةالل اس روث ا-

 خخق متحف فنا-

 مشروق القرية الثقافية-

 إذاعة ج  ية محخية-

 خخق م خس ثقا   م ازي لل ماعة-

 احتها  الطا ات الثقافية والفنية-

 تنظي  مسابقات ثقافية باسؤ سات التعخيمية وفق شرا ة مع القطاق-

 ية ا  امعية ع  اسشاريع الثقاف -

 إحداث ممتدة ع رية ر مية -

  ع  الندوات التا تهت  با خ  صية الثقافية لق ر الس ق  -

  ع  اسطد عات ا خاصة بتاريخ اسنطقة -

 أور سترا م  يقية خاصة بالرشيدية -

 إحداث جمعية حاضنة لختراث اس  يق  -

 خخق م خس م ازي لخطف لة والشداب -

 هد ترو يةخخق معا -

 إحداث شراكات مع ا  معيات الثقافية بناء عأت مشاريع متكامخة -

 تفعيل اسر دد  الثقافيد  باسدينة -

 إالشاء مر ب رياض ا بم اصفات رياضية وجنية -

 خخق م خس م ازي لخطف لة والشداب -
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 التوصيات املجال

 التعليمي والحقوقي

 ميذدعم جمعيات آباء وأولياء التال  -

 استحضار النوع االجتماعي بشكل عرضاني في تنزيل برنامج العمل -

 استحضار املقاربة الحقوقية في إعداد وتنفيذ برنامج العمل -

 دعم مشروع دار حقوق اإلنسان -

 دعم ماستر حقوق اإلنسان -

 استفادة النساء من األراض ي الساللية -

 تكوين نساء الجماعة -

ركز سوسيو ثقافي من أجل إدماجهن في التنمية ودعم مبدأ إحداث م -

 املساواة في شتى املجاالت

 مراعاة برنامج العمل للمقاربة الحقوقية ومقاربة النوع واملساواة -

 تخصيص جناح في السوق املمتاز ملنتجات ذوي االحتياجات الخاصة -

 إحداث مراكز اإليواء لضحايا العنف -

 ات للتنشئة االجتماعيةإحداث فضاء -

 إحداث فضاءات األلعاب خاصة باألطفال -

 إحداث فضاءات للتكوين والرياضة وكبار السن واملتقاعدين -

 التكوين والشغل

 تسهيل االستثمار بمعية املراكز الجهوية لالستثمار -

 برمجة دوريات رياضية -

 عية إعاقةبرمجة تكوين احترافي يتضمن قسطا لألشخاص في وض -

 دعم الجمعيات الرياضية وفق دفتر تحمالت - الدعم
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 عأت مست ى األمي:-4
 التوصيات املجال

التعليم والسالمة 

 اإلنسانية

 وضع كاميرات في الفضاءات العمومية -

 1إحداث مخفر للشرطة حي عين العاطي  -

 إحداث مقبرة -

 توفير املبيدات خاصة في فصل الصيف -

 لوحة تشويرية للتعريف باملحطة وضع -

 إنشاء قناطر أو أنفاق لعبور التالميذ -

 الصحة

 عقد شراكات وإبرام تعاقد مع أطباء من أجل االستقرار باملنطقة -

 تخصيص طبيب ملكتب حفظ الصحة -

 تأهيل مكتب حفظ الصحة -

 إبرام اتفاقيات شراكة مع الصحة لضمان تطبيب جيد للمواطنين -

 الترافع من أجل خلق مستشفى جامعي -

 تعزيز املستشفيات باملعدات واللوازم الطبية -

 تخخيق اسرفق العا :و عأت مست ى ا حكامة -5

 التوصيات املجال

تعامل الجماعة مع 

مختلف الوضعيات 

 اإلدارية

 

 اإلعالن على جميع الصفقات عن طريق البوابة اإللكترونية -

 ألحزاب السياسية: عقد اجتماعات دوريةمأسسة العمل مع ا -

 تبسيط املساطر الخاصة بالتهيئة: املاء الكهرباء، الصرف الصحي -

سحب العقار من املقاوالت غير امللتزمة بدفتر التحمالت وكذا بالنسبة  -

 ألصحاب الدكاكين واألكشاك املغلقة

 تبسيط املساطر لالستثمار -

 إحداث حاضنات للمقاوالت  -

 إحداث شراكة مع مشروع أوراش ملواكبة املقاوالت الناشئة -

 الكرائية للمحالت التابعة للجماعة. مراجعة السومة -

 ملتمس إعفاء التجار واملهنيين من الضرائب برسم سنوات: -

2019-2020-2021 
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-2019ملتمس إعفاء التجار واملهنيين من الضرائب برسم سنوات:  -

2020-2021 

 توظيف أطر عاملة بالنظافة في املالعب واملرافق الصحية -

 تشبيك الجمعيات الرياضية -

 إحداث آلية للتواصل بين الجمعيات -

 تشبيك فرق كرة القدم -

 إحداث اتحاد رياض ي محلي للرياضات الجماعية والفردية -

 تسوية وضعية العقار للوداديات القائمة فوق أراض ي الجموع. -

 تسوية وضعية التصاميم -

 تسهيل مساطر الرخص في املجال الحرفي -

 

 التوصيات املجال

 املجال التنظيمي

 خلق شراكة بين املجلس الجماعي واتحاد الحرفيين -

 تسهيل مساطر الرخص -

 تنظيم معرض للصناعة التقليدية باملوازاة مع املهرجان -

جلس وإشراك الحرفيين في تنظيم لقاءات تواصلية دورية مع امل -

 اقتراح البرامج التنموية

 تنظيم التجار داخل السوق  -

 الحرص على نظافة املرافق الصحية -

 استغالل الوسائل التكنولوجية للتواصل مع الساكنة -

 رقمنة الوثائق اإلدارية -

 صرف الدعم بشكل ديموقراطي -

 جمالية املدينة

 ي والباعة املتجولينتنظيم املجال العمران -

 الترافع إلخراج الثكنات العسكرية إلى خارج املدينة -

 تنظيم حمالت للتوعية -

 مارس 3تزيين منتز  -
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 مرحخة ترتيب وتحديد األول يات:- ج

اجتماع لجنة التحليل والتشخيص وبلورة برنامج عمل عرفت هذه املرحلة

على دراسة مخرجات اللقاءات  تانكب التي 20027-2022الجماعة  للفترة 

 كما يلي: األولويات إلى تحديد  تالتشاورية، وخلص

 : تقيي  م ار  ا  ماعة وتحديد الشركاء اسحتمخد  مرحخة- 

  :2022-2017اسشاريع غدر اسن ز     برنامج عمل ا  ماعة 
 

 مالحظات املشروع ر ت

  بناء مقر الجماعة 1

ة تقتطع من املركب الثقافيدتاركة الجديإحداث مقر املقاطعة الحضرية  2   

3 
تأهيل وسط املدينة الشطر الثالث من شارع الزرقطوني إلى شارع 

 املحيط
 

  استكمال اشغال توسيع وتقوية اإلنارة العمومية في اتجاه طريق كلميمة 4

  تأهيل شارع محمد السادس 5

  بناء طريق شارع العلويين وتقوية اإلنارة 6

اإلنارة العمومية شارع موالي علي الشريفتقوية  7   

حسب األولوية املحورية بناء الطرقات 8   

9 
إنجاز منشأتين فنيتين األولى قرب سوق الواد األحمر والثانية بحي 

 بوصوف
 

  تعلية املنشأة الفنية على الطريق املؤدية لسوق الجملة 10

  بناء املركز التجاري موقع املحطة الطرقية 11

  تهيئة ضفاف واد زيز 12

  استكمال تهيئة ضفاف الواد االحمر 13

األحمرإحداث موقف السيارات والدراجات على ضفاف الواد  14   

  تأهيل شارع محمد السادس 15
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  بناء طريق شارع العلويين وتقوية اإلنارة 16

  تقوية اإلنارة العمومية شارع موالي علي الشريف 17

حسب األولوية حوريةامل بناء الطرقات 18   

19 
إنجاز منشأتين فنيتين األولى قرب سوق الواد األحمر والثانية بحي 

 بوصوف
 

  تعلية املنشأة الفنية على الطريق املؤدية لسوق الجملة 20

  بناء املركز التجاري موقع املحطة الطرقية 21

  تهيئة ضفاف واد زيز 22

  استكمال تهيئة ضفاف الواد االحمر 23

األحمرإحداث موقف السيارات والدراجات على ضفاف الواد  24   

25 
مقترح مع استكمال تهيئة مالعب القرب وإحداث الجيل الثاني منها 

 عرضها على الجمعيات
 

1استكمال مشروع املركب الترفيهي عين العاطي  26   

  تجهيز الحدائق بألعاب األطفال 27

  تأهيل شارع محمد الخامس 28

مين األسوار الخارجية للقصور التحويلية بما يتناسب مع هوية املدينةثت 29   

  بناء مركب ديني وإداري وثقافي بحي أوالد الحاج 30

  إحداث حي حرفي 31

32 
إحداث منطقة لألنشطة االقتصادية والحرفية بشراكة مع مندوبية 

 التجارة والصناعة
 

  تحويل السوق األسبوعي إلى طريق أسرير 33

  تعلية املركب التجاري شارع موالي علي الشريف 34

  استكمال عملية اقتناء أراض ي الجموع املخصصة للمرافق العمومية 35

36 
بناء شبكة إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة لسقي املجال األخضر 

 ومنشأة الرأس الخاصة بها
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 السب إن از اسشاريع خالل مد  التقيي 

 
    

         

        

                     

                
           

              282571.40%

                    

                     

               

    83.30%

                    

               

       

242066.40%

         585073.70% تقرير تنفيذ برنامج عمل جماعة 
الرشيدية 

    -     
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  م ار  ا  ماعة وتحديد الشركاء اسحتمخد : تقيي 

تقنيين من عرفها البرنامج، دعوة فريق من الخبراء والمن أهم املراحل التي 

سالفة الذكر، الللوقوف على أهم مخرجات املحطات داخل الجماعة وخارجها،

 ما يلي: باعتماد املقترحة شاريعمللتحديد التكلفة التقديرية قصد 

 ضدي األهداف؛*

 جر  المكانيات اسالية استاحة لل ماعة *

لخمشاريع است  ع تهمينها     إعدا  الدرا اتا تثمار هذ  اسعطيات    * 

 مشروق برنامج عمل ا  ماعة؛

إعدا  مقترحات ته  ترتيب األول يات التنم ية لل ماعة مرتدطة بسيا ات * 

 ؛دمة القرب   م ال خ وا تراتي يات الدولة

 ا تراح الشركاء اسحتمخد * 
 

 

   
 
                  

   
 
        

                               

                        

                          11,15       

              5,54      

                      

            2 2 770

                    

                   24 8915

                              

                                         

                           

                          

                           
تقرير تنفيذ برنامج عمل جماعة 

الرشيدية 

    -     
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                          11,15       

              5,54      

                      

            2 2 770

                    

                   24 8915

                              

                                         

                           

                          

                           
تقرير تنفيذ برنامج عمل جماعة 

الرشيدية 

    -      
 

 اسداخيل   

شده بشكل  عتمد حيث اسائة،       و    بد  ما تنح ر  والتا لخم خس اسالية اس ار  محدو ية 

%    رابة السدتها ت ل والتا (TVA)  اسهافة القيمة عأت الهريدة منت ج عأت  أ 

مدزانية مي اسائة       تف ق  ف ائض تحقيق عأت ا حال  اس خس عمل    الثاال  ا  زء مداخيل 

   التسيدر

النفقـــــات    

القيا  أجل مي مقدر  حقيق  فائض تحقيق إلت  ها أ ى مما نفقاتها ترشيد عأت ا  ماعة عمخت 

    اسشاريع مي م م عة بإن از 

الطا ة ا تعمال    لإل ت ا  اسدذولة اس    ات رغ  العم مية  نار  تكخفة ارتفاق    

ت زيع مداخيل ا  ماعة 

تقرير تنفيذ برنامج عمل جماعة 
الرشيدية 

    -      
 

 السب إن از اسشاريع خالل مد  التقيي 

 
    

         

        

                     

                
           

              282571.40%

                    

                     

               

    83.30%

                    

               

       

242066.40%

         585073.70% تقرير تنفيذ برنامج عمل جماعة 
الرشيدية 

    -      
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 :2022/2027 ةـل ا  ماعــــــج عمـــــة برنامــــبخ ر  وثيق -خامسا

س بتاريخ: ــــة للمجلـــان الدائمــــللجل على اـــج العمــــروع برنامـــبعد عرض مش

وعلى أعضاء هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتاريخ: ، 2022أبريل  2

 اللجان بها التي أدلتواملالحظات وإدراج جميع املقترحات ، 2022أبريل  12

ملشروع  لالئحة املشاريع الصيغة النهائية ، تم التوصل إلىوأعضاء الهيئة

 كما يلي: تو جاء، 2022/2027 رنامج عمل الجماعةببجة املدر 



 

 
 

 

 2027-2022برنامج عمل 
   

 
 

 م ال تق ية الدنيات التحتية و تنظي  اس ال العمراال  _ الطر ات
  

 اسشاريع / األالشطة ر.ت 
التكخفة التقدير ية 

 بالدره 

 استدخخ   
مشاريع ذات 

 أول ية

الفتر  الزمنية 

 لإلن از

 

 مساهمة الشركاء الشركاء مة ا  ماعةمساه

 

 800.00 336 4 800.00 336 4 تهيئة األرصفة بح  اسسدر  01
إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة

إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
1 

2022   2023   

2024 

 

02 
التهيئة ا خارجية لخمحطة الطر ية 

 ا  ديد 
1 258 908.00 1 258 908.00 

إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2022    2023    

2024 

 

03 
ان از  -االشاء محطة الت فية 

 منش   الرأس
1 610 000.00 1 610 000.00 

اسمتب ال جنا لخماء 

 - طاق اساء  -الم رواء و 

 وكالة ا ح ض اسائ 

- 1 
2022    2023    

2024 

 

04 
بناء الطريق اسحاذية لخمحطة 

 الطر ية ا  ديد 
1 802 000.00 1 802 000.00 

إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2022    2023    

2024 

 

05 
الدرا ات الطد غرافية و اسساعد  

 التقنية
2 100 000.00 2 100 000.00 

إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2022    2023    

2024 

 

 000.00 460 2 000.00 460 2 تهيئة شارق العخ يد  06
إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2022    2023    

2024 



 

 

 000.00 000 2 000.00 000 10 تهيئة شارق محمد ا خامس 07
م خس ج ة  رعة 

 تافياللت
8 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 

 000.00 500 000.00 500 تهيئة اسدرات 08
إمكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2022    2023    

2024 

 

09 
تق ية الطر ات : شارق   عأ  

 الشريف
10 000 000.00 1 000 000.00 

م خس ج ة  رعة 

 تافياللت
9 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 

10 
تق ية الطر ات : شارق ا حسي 

 الثاال 
10 000 000.00 1 000 000.00 

م خس ج ة  رعة 

 تافياللت
9 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 

 000.00 000 1 000.00 000 10 تق ية الطر ات : شارق اسسدر  11
م خس ج ة  رعة 

 تافياللت
9 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 

12 

تق ية الطر ات :شارق محمد 

السا س و الش ارق استفرعة عنه 

 مي اسدارا     ت زئة الفالحة

15 000 000.00 1 000 000.00 
م خس ج ة  رعة 

 تافياللت
14 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 

13 
ئة األرصفة بالشارق اسؤ ي الت تهي

   ق ا  مخة ت ا  اسدارس
1 000 000.00 1 000 000.00 

امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2025    2026    

2027 

 

14 
تهيئة و تق ية الطر ات : شارق شيخ 

 ال ال 
10 000 000.00 1 000 000.00 

م خس ا   ة_ الشطر 

 الثاال 
9 000 000.00 1 

2023    2024    

2025 

 
15 

تهيئة و تق ية الطر ات : شارق 

 األمدر   ق هللا
3 000 000.00 3 000 000.00 

امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 1 

2023    2024    

2025 

 



 

 

16 

بناء الطر ات : اسح رية حسب 

األول ية : الطريق ايلتفافية 

مي تار ة  -النرجس ب ص ف 

- القديمة    ات ا  تار ة ا  ديد 

 ات ا  ت زئة الفالحة

20 000 000.00 5 000 000.00 

اس خس ال خيم  _ 

م خس ا   ة _ الشطر 

 الثاال 

15 000 000.00 2 2025 2026  2027 

 

 

17 
ت هيل و ي اسدينة مي شارق 

 الزر ط ال  إلت شارق لعخ يد 
6 000 000.00 6 000 000.00 

امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 2 2025 2026  2027 

 

18 

 عمي  شدمة التط در السائل 

بمختخف األحياء باسدينة : ح  أوي  

ا حاج _ اسدجة ا  ديد  _  رية 

وا  الذهب  رب إ رأ  -اوي  ب ناج  

_ اوليتمدر _ ال  ي  رب الثمنة 

العسمرية _ ح  اسسدر  ات ا  

محطة الت فية _ ح  القدس : 

منطقة الفيالت _ ب تايمد  _ تار ة 

قديمة _ ت زئة األمل   ق ال

الشريف _ و ي اسدينة  رب 

الساحة _ ح  أزم ر _ ح  الش داء 

 ب تايمد 

39 199 536.00 9 799 884.00 
اسمتب ال جنا لخماء 

  طاق اساء -الم رواء و 
29 399 652.00 1 

2022   2023   

2024 

 

 000.00 000 1 000.00 000 7 إن از منش   فنية بح  ب ص ف 19
س ا   ة_ الشطر م خ

 الثاال 
6 000 000.00 2 2025 2026  2027 



 

 

20 
إالشاء منش   فنية  رب   ق ال ا  

 األحمر    ات ا  ت زئة النرجس
7 000 000.00 1 000 000.00 

وزار  الداخخية _ 

إتفا ية الت هيل 

 ا حهري 

6 000 000.00 2 
2025  2026   

2027 

 

21 
تهيئة شارق مذغر  و الش ارق 

 ة منهاستفرع
 1 000.00 000 9 ا   ة الشطر الثاال  000.00 000 1 000.00 000 10

2023    2024    

2025 

 

 000.00 800 5 000.00 800 5 تهيئة  احة ا حسي الثاال  22
امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 2 2025 2026  2027 

 

23 
ا تممال تهيئة ضفاف ال ا ي 

 األحمر ووا ي زيز
 1 000.00 000 1 م خس ا   ة 000.00 000 1 000.00 000 2

2022   2023   

2024 

 
 000.00 000 10 000.00 000 300 ت هيل األحياء نا  ة الت  دز 24

وزار  -م خس ا   ة 

اعدا  التراب و التعمدر 

و اي كا  و  يا ة 

 اسدنية

290 000 000.00 2 2025 2026  2027 

 

 

25 
إعا   ت هيل اسنش   الفنيةعأت 

 الطريق اسؤ ي لس ق ا  مخة
4 000 000.00 4 000 000.00 

امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 2 2025 2026  2027 

 

 000.00 800 000.00 800 األشةال المارى لختش در 26
امكانيات ذاتية 

 لل ماعة
- 2 2025 2026  2027 

 

 592.00 467 70 244.00 867 484 اس م ق

 

414 399 652.00 
 

  



 

  

 ل النــــار  العــــــمـ مـيـةمـ ـــا
  

 التكخفة التقديرية اسشاريع / األالشطة  ر.ت

 استدخخ   
مشاريع 

 ذات أول ية 

الفتر  الزمنية 

 مساهمة الشركات الشركاء  مساهمة ا  ماعة  لإلن از 

ت  يع شدمة النار  العم مية  01

بالش ارق الرئيسية : شارق محمد 

الثاال   السا س شارق ا حسي

الشارق اسؤ ي الت   ق ا  مخة 

ت ا  اسدارس الشارق    ات ا  

جريق كخميمة شارق اسسدر  شارق 

  ق الشريف الشارق اسؤ ي لسد 

 ا حسي الداخل بالح  ال نا  

م خس ج ة  رعة  000.00 000 1 000.00 000 61

 تافياللت

60 000 000.00 1 2022   2023     

2024 

    000.00 000 1          000.00 000 61       اس م ق

 

      60 000 000.00    

  
    

 
 

  
    

      



 

 اي ت ا يةم ال  ع  النسيج اي ت ا ي و تن يع القاعد  

        

 اسشاريع / األالشطة ر.ت
ية التكخفة التقدير 

 بالدره 

 استدخخ   
مشاريع 

 ذات أول ية

الفتر  الزمنية 

 مساهمة الشركاء الشركاء ة ا  ماعةمساهم لإلن از

 1 - امكانيات ذاتية 000.00 000 1 000.00 000 1 تهيئة   ق وا   حمر 01
2022   2023      

2024 

 1 - امكانيات ذاتية 000.00 800 000.00 800 تهيئة الساحات العم مية 02
2022    2023    

2024 

 1 - امكانيات ذاتية 000.00 500 000.00 500 تهيئة اس زر  ا  ماعية 03
2022    2023    

2024 

 1 - امكانيات ذاتية 688.00 921 688.00 921 تهيئة و ت  يع مقار  أوي  ا حاج 04
2022    2023    

2024 

05 
إحداث مرافق صحية بمختخف 

 النقي باسدينة
 1 - امكانيات ذاتية 000.00 000 1 000.00 000 1

2022    2023    

2024 

06 
إحداث أ  اق جديد  : أوي  

 ا حاج _ وا  الذهب
12 000 000.00 2 000 000.00 

اس خس ال خيم  م خس 

ا   ة_اسدا ر  ال جنية 

 لتنمية البشرية

10 000 000.00 2 
2025    2026    

2027 



 

07 
إحداث م زر  بشرا ة مع 

ONSSA 
30 000 000.00 1 000 000.00 

ONSSA     وزار  الداخخية   

  ا  ماعات  م عةم

اياتفا ية    ج ر 

 الدرا ة

29 000 000.00 - 2023     2024 

08 
بناء اسر ز الت اري م  ع اسحطة 

 القديمة
60 000 000.00 1 000 000.00 

ال جنية  العمرا  ال كالة

لتنمية مناجق ال احات 

ش ر األركا           و 

 م خس ا   ة

59 000 000.00 2 
2025    2026    

2027 

 1 - امكانيات ذاتية 000.00 000 2 000.00 000 2 ت  دز ا حدائق ب لعاب األجفال 09
2022    2023    

2024 

10 

إحداث م ا ف السيارات و 

الدرجات عأت ضفاف ال ا  

 األحمر

4 000 000.00 500 000.00 
م خس ا   ة _ اس خس 

 ال خيم 
3 500 000.00 2 

2025    2026    

2027 

11 

  ق بيع السمك م  ز  إحداث

بةرفة مميفة : مكا  ا خزانة 

 ا  ماعية

2 000 000.00 1 000 000.00 
اس خس ال خيم  _م خس 

 ONSSAا   ة 
1 000 000.00 2 

2025    2026    

2027 

12 
إحداث فهاءات جمع ية لخقرب 

 ب حياء _أوليتمدر_ أم  ج
3 000 000.00 1 000 000.00 

وزار  الشداب والثقافة 

 لت اصلاو 
2 000 000.00 2 

2025    2026    

2027 



 

13 
إحداث مقابر جديد  :جريق 

 أ رير _ و ت  يع مقار  اوليتمدر
 2 - ذاتية 000.00 000 2 000.00 000 2

2025    2026    

2027 

14 

اسساهمة    إحداث اسطرح 

العم م  اسرا ب لتدبدر النفايات 

 اسنزلية

50 000 000.00 1 000 000.00 

وزار  الداخخية 

_م م عات   ر الس ق 

 _ وزار  الديئة

49 000 000.00 2 
2025    2026    

2027 

 1 - امكانيات ذاتية 000.00 400 1 000.00 400 1 تهيئة و صيانة الس ق اسةطا  15
2022    2023    

2024 

 - - - امكانيات ذاتية 000.00 000 1 000.00 000 1 ت هيل األ  اق 16

 688.00 121 18 688.00 621 171 قاس م  

 

153 500 000.00 

   

  



 

  

 م ال اسرافق العم مية وا خدمات األ ا ية
  

        

 اسشاريع / األالشطة ر.ت
ية التكخفة التقدير 

 بالدره 

 استدخخ   
مشاريع 

 ذات أول ية

الفتر  الزمنية 

 مساهمة الشركاء الشركاء مساهمة ا  ماعة لإلن از

 1 000.00 000 15 وزار  الداخخية 000.00 000 5 000.00 000 20 ناء مقر ا  ماعةب 01
2022   2023   

2024 

02 
اسساهمة    إحداث سمتب 

 ا  ما    حفض الصحة
1 000 000.00 300 000.00 

وزار  الداخخية       م م عة 

 ا  ماعات
700 000.00 1 

2022    2023    

2024 

03 
ناعية وروط ا ت هيل اسنطقة ال 

 بالشدكات اي ا ية
3 000 000.00 1 000 000.00 

اسمتب ال جنا لخماء و الم رواء 

 - طاق اساء  -
2 000 000.00 2 

2025    2026    

2027 

04 
إحداث مر ز س ا دة اسقاويت 

 ال ةدر  و است  طة
1 500 000.00 120 000.00 

ال كالة ال جنية لالعاش 

 التشةيل و المفاءات
1 380 000.00 2 

2025    2026    

2027 

 000.00 000 1 000.00 000 2 إحداث  ار اسنتخب 05
_م خس ا   ة اس خس 

 ال خيم 
1 000 000.00 2 

2025    2026    

2027 

06 
ح اجز و ائية باسؤ سات 

 التعخمية اسطخة عأت الطر ات
500 000.00 100 000.00 

ال كالة ال جنية لخسالمة 

 العدا ة    ج ر الطر ي
400 000.00 1 

2022    2023    

2024 



 

07 
إحداث مخعدد  رياضيد  

 بم اصفات وجنية  ولية
20 000 000.00 1 000 000.00 

وزار  الشداب و الثقافة 

ربية ال جنية والت اصل وزار  الت

 -الرياضةو التعخي  األول  و 

 ا  امعة اسخمية لمر  القد 

19 000 000.00 2 
2025    2026    

2027 

08 

اسساهمة    إن از الشطر الثاال  

مي اسر ب الرياض ا واحة 

 الرياضات

31 546 168.00 3 509 118.00 

وزار  الشداب و الثقافة 

والت اصل _م خس ا   ة 

_اس خس ال خيم  _ اسديرية 

 العامة لل ماعات الترابية

28 037 050.00 2 
2025    2026    

2027 

09 
ئة مالعب القرب و ا تممال تهي

 إحداث ا  يل الثاال  منها
 2 - م خس ا   ة 000.00 000 5 000.00 000 5

2025    2026    

2027 

10 
ا تممال مشروق اسر ب 

 1الترفيها عد  العاج  
10 000 000.00 2 000 000.00 

ربية اس خس ال خيم _الت

ال جنية و التعخي  األول  

 الرياضة ا  امعة ال جنيةو 

8 000 000.00 1 
2025    2026    

2027 

 118.00 029 19 168.00 546 94 اس م ق

 

75 517 050.00 

  
  

 
       



 

  

 اس ال الثقا   وتثمي التراث اسا ي والالما ي 
  

        

 اسشاريع / األالشطة ر.ت
ية التكخفة التقدير 

 بالدره 

مشاريع  استدخخ   

 ذات أول ية

الفتر  الزمنية 

 مساهمة الشركاء الشركاء مساهمة ا  ماعة لإلن از

01 
فنا تنظي  م رجا  ثقا   و 

  ن ي 
1 000 000.00 200 000.00 

وزار  الثقافة_اسديرية ال خيم  

لختربية ال جنية و التعخي  األول  

 و الرياضة

800 000.00 1 
2022   2023   

2024 

02 

جندات تثمد  اي  ار ا خارجية و 

خية بما يتنا ب الق  ر التح ي

 مع ه ية اسدينة

4 000 000.00 1 000 000.00 

وكالة تنمية ال احات وش ر  

األركا  وزار  السمنى و يا ة 

 اسدينة

3 000 000.00 2 
2025    2026    

2027 

03 

إحداث ا خزانة ا  ماعية 

بشرا ة مع اسديرية ال خيمية 

تربية ال جنية و التعخي  األول لخ

 ية س خما ة الرياضة _ثانو 

 الت هيخية

4 000 000.00 200 000.00 

وزار  الثقافة_اسديرية ال خيم  

لختربية ال جنية و التعخي  األول  

 و الرياضة

3 800 000.00 2 
2025    2026    

2027 

 000.00 500 000.00 000 1 بناء م سمات فنية باسدارات 04
وكالة تنمية ال احات وش ر  

 األركا 
500 000.00 1 

2022   2023   

2024 

05 
بناء مر ب  ينا و إ اري و ثقا   

 بح  أوي  ا حاج
24 198 000.00 289 047.60 

إتفا ية مؤشر عخيها نهار  

 األو اف و الشؤو  ال المية
23 908 952.40 2 

2024    2025    

2027 

 047.60 189 2 000.00 198 34 اس م ق

 

32 008 952.40 

  



 

 

    
    
    

 

 مساهمة الشركاء مساهمة ا  ماعة التكخفة التقديرية بالدره 

م م ق اسشاريع و 

 األالشطة

484 867 244.00 70 467 592.00 414 399 652.00 

61 000 000.00 1 000 000.00 60 000 000.00 

171 621 688.00 18 121 688.00 153 500 000.00 

94 546 168.00 19 029 118.00 75 517 050.00 

34 198 000.00 2 189 047.60 32 008 952.40 

 654.40 425 735 445.60 807 110 100.00 233 846 اس م ق العا 
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اسرا   األهدافو   ا  ا: منظ مة تتدع اسشاريع والارامج
 :بخ غ ا ومؤشرات الفعالية استعخقة  ها 

ضمان تأمينها من املخاطر، و في سياق إحاطة املشاريع املبرمجة بالصدقية و 

منظومة لتتبع إنجاز هذه وضع ةضرور استحضرت الجماعة حسن إنجازها، 

 العناصر التالية:املشاريع عبر اعتماد 

  برمجةمشاريع ذات  من خالل وتحديد األهداف تحسين فعالية االستثمار

 مع مراعاة مقاربة النوع االجتماعي. يالوقع االقتصادي واالجتماع

 امليزانياتيةلنفقات وااللتزامات للموارد واعات التطور الطبيعي قتو  اعتماد 

 .للبرنامج ث األولىللسنوات الثال  خصوصا للجماعة

  برمجة املشاريع وتصنيفها انطالقا من القدرات الفعلية للجماعة، وقدرتها

 على تعبئة الشركاء.
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 :إحداث لجنة التتبع واملواكبة وتضم 

 إداريين-1

 منتخبين-2

 .الزياراتجدولة -

 .إعداد تقارير الزيارات وتحليلها-

 وفق البطاقة أسفله. تقييم إنجاز املشاريع-

منظ مة تتدع اسشاريع واألالشطة استعخقة بمشروق برنامج العمل 

 2022/2027ا  ماعة الترابية لخرشيدية: 
 

ا   

 اسشروق

ال دف 

العا  

مي 

 اسشروق

ال دف 

 ا خاص

النتائج 

 اسنتظر 

كخفة 

ر  قاسشرو 
 ا

اس
شر 

سؤ
ا

دة 
را 

اس
ر  

فت
 

م ا ر 

اسرا دة 

 والتحقق

مالحظات 

فريق 

 التتدع

   نة التتدع

 الت  يع اسؤ سة اي  

 
 

 
           

 
 

 
           

 
 

 
           

 
 

 
           

 
 

 
           

 

 
            

 

 
            



 

113 

 خالصة:

القول إن برنامج عمل جماعة الرشيدية تأسيسا على ما سبق، يمكن 

الذي حمل شعار: "اإلشراك والتشاور، مدخل لتحقيق أهداف  2022/2027

التنمية"، وثيقة مرجعية، تعد خارطة طريق عمل املجلس خالل فترة انتدابه، 

انبثقت من صميم واقع في حاجة ماسة للتغيير، تدرجت عبر مراحل منسجمة 

ملنظمة، من تشخيص لواقع املدينة وحاجيات مع ما تنص عليه القوانين ا

وانتظارات ساكنتها، ورصد ألهم املشاكل التي تعتري بنياتها التحتية، عبر 

التواصل مع جميع شرائح ومكونات املجتمع باملدينة، فضال عن التأسيس 

 اإلداري لجميع العمليات املبرمجة.

مية كاملقاربة كما وظفت في إخراجه بهذه الصيغة النهائية، مقاربات عل

 ، ومقاربة النوع االجتماعي.EPARالتشاركية، والتخطيط االستراتيجي، ومقاربة: 

ومن خصوصياته أيضا، كونه راعى االلتقائية بين املشاريع املبرمجة من طرف 

، وراعى اإلمكانيات املادية 2022/2027القطاعات الحكومية خالل فترة: 

ى شركاء همهم االنخراط في تحقيق والبشرية املتاحة للجماعة، وانفتح عل

 التنمية للمدينة، والعيش الكريم لساكنتها.

إن تنزيل الوثيقة املرجعية وترجمتها على أرض الواقع بكل أمانة وصدقية، 

لن يتم إال بإحاطتها بكل الضمانات التي تقيها وتؤمنها من كل زيغ أو تحريف أو 

ريع، لذلك فتنفيذها تمت خروج عن األهداف املسطرة لكل البرامج واملشا

إحاطته بمجموعة من اآلليات الوقائية من خالل عمليات املواكبة والتتبع 

والتقييم، وإعداد التقارير عبر منتخبين ولجان إدارية وتقنية مكلفة بهمة معاينة 

 تنفيذ مضامين الوثيقة املرجعية.  
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طابعا  ، يكتس ي2022/2027بناء على ما سلف، فإن برنامج عمل الجماعة: 

واقعيا، وعلميا، وخصوصية محلية خالصة، كما أن تنزيله بالشكل املطلوب 

سيحقق ال محالة املبادئ واألهداف األساسية التي تعاقد من أجلها املنتخبون 

 مع الساكنة والتي تتجسد في: 

 اإلنصات -

 االنفتاح-

 التشاور -

 اإلشراك-

االقتصادية والبيئية لتحقيق مرتكزات التنمية في أبعادها االجتماعية و 

 والحقوقية.
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 2022مارس  09الرشيدية   : 
 

 ي أشةال الخقاءات التشاورية تقرير ع

 2022/2027مع مختخف الفاعخد  لدخ ر  برنامج عمل ا  ماعة: 
 

 29) 1437من رمضان  23الصادر في  2.16.301من املرسوم رقم:  5تبعا للمادة 
( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه، 2016يونيو 

إلعداده، شكل املجلس الجماعي للرشيدية لجنتين ألجرأة  وتحديد آليات الحوار والتشاور 
 املادة ويتعلق األمر ب:

   نة إ ارية: -1
مكلفة بإعداد جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلنجاح العملية وتكون من  

 السيدات والسادة:
 .سعيد كاريمي رئيس املجلس الجماعي للرشيدية بصفته رئيسا 
 عامة للجماعةمريم بوداش مديرة املصالح ال 
 أمينة بن ودي رئيسة قسم 
 خديجة بوهدة رئيسة قسم 
   نة اس ا دة والتتدع:  -2

مكلفة بمواكبة جميع اللقاءات وإبداء املالحظات، وتتكون من السيدات 
 والسادة:

 خالد الجكاني مدير مركز للدراسات 
 محمد كاريمي فاعل جمعوي ونقابي 
  النوع وتكافؤ الفرص ومقاربةعزيزة أبو األرواح: رئيسة هيئة املساواة 

تمكنت اللجنة اإلدارية من بلورة جدولة زمنية ودعوات للقاءات التشاورية مع 
 مختلف الفاعلين كما يلي:

  

 
 املديرية العامة للمصاحل

 قسم الشؤون اإلدارية  واملالية واملمتلكات
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 مكانه تاريخ الخقاء التشاوري الفئة

الجمعيات التنموية والوداديات 

السكنية والفاعلون الثقافيون 

 والفنيون 

 على الساعة 2022فبراير  26السبت 

 الثالثة بعد الزوال

 

 قاعة فلسطين

 الجمعيات الرياضية
على الساعة  2022فبراير  27األحد 

 الثالثة بعد الزوال

 الحرفيون والتجار
على الساعة  2022مارس  04الجمعة 

 الثالثة بعد الزوال

الجمعيات واملنظمات الحقوقية 

 والخبراء

على الساعة  2022مارس  05السبت 

 والالثالثة بعد الز 

املستثمرون والفاعلون 

 االقتصاديون 

على الساعة  2022مارس  06األحد 

 الثالثة بعد الزوال

الكتاب العامين للنقابات وممثلي 

 األحزاب السياسية.

على الساعة 2022مارس  8الثالثاء 

 الثالثة بعد الزوال

 

إقصاء  كما وجهت دعوات لجميع الفاعلين الثقافيين والفنيين والسياسيين بدون 
وفي هذا الصدد، فقد وظفت الجماعة مجموعة من املقاربات لتبليغ الدعوة  أو تمييز،

 وذلك عبر:
 الصفحة الرسمية للجماعة. -
 تعليق الخبر في األماكن العمومية. -
 تعليق الدعوة والبرنامج في سبورة اإلعالم بالجماعة وامللحقات التابعة لها. -
 حمول.تبليغ الدعوة عبر البريد امل -
 توظيف جميع وسائل التواصل االجتماعي: الواتساب والفضاء األزرق.. -

 :2022فاراير  26الي   األول: السبت: 

ا  معيات التنم ية وال  ا يات السمنية والفاعخ    الفئة اسستهدفة:

 الثقافي   والفني   
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امتدادا بعد العرض العام الذي تقدم به السيد رئيس املجلس الجماعي والذي كان 

 والذي تطرق فيه إلى: 2022للقاء التشاوري الذي انعقد بقاعة فلسطين يوم يناير 

اإلطار املرجعي ملشروع برنامج الجماعة وخصائصه ومبادئه األساسية ومراحل 

إعداده، ومعامله التي تهدف إلى تنمية املدينة وساكنتها وفق مقاربة تشاركية تحدد فيها 

يزانية املحدودة للجماعة، مختتما بآليات تتبع وتنفيذ وتقييم األولويات، وتنسجم مع امل

 البرنامج.

 بعد ذلك اشتغل املجتمعون على ثالث ورشات:

 ورشة دور الجمعيات التنموية في تنمية املدينة -

 ورشة دور الفنانين واملثقفين في النهوض بالوضع الثقافي والفني باملدينة -

 ا في جمالية املدينةورشة الوداديات السكنية ودوره -

 بعد تشخيص دقيق ملجموعة من االختالالت التي تعرفها املدينة ك:

املجال األخضر وترشيد املياه والبنية التحتية واألعطال التي تعتري املجال الصحي 

والنزيف الذي تعرفه اإلدارات من األطر اإلدارية وجمالية املدينة، حدد املشتغلون في 

التنموية في تنمية املدينة، مجموعة من التوصيات حددت حسب ورشة: دور الجمعيات 

 األولوية كما يلي:

 التوصيات املجال

 اعتماد تقنية التنقيط عوض الغمر - املحافظة على املاء

مساهمة الجماعة في 

 النهوض بالقطاع الصحي

 إحداث مركز إليواء املرافقين للمرض ى -

 التعاقد مع طبيب -

 جمالية املدينة

 جديد أسطول اإلنارة العموميةت -

 إتمام حديقة أمزوج -

 وضع كاميرا -

 تنظيم الباعة املتجولين -

 الترافع من أجل إخراج الثكنات العسكرية إلى ضواحي املدينة -
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 فتح باب املنافسة للجمعيات حول شعار املدينة -

 تكييف تصميم التهيئة مع مدينة الكفاءات واملهن -

 مومية واإلكثار من سالل املهمالتإحداث مرافق صحية ع -

 تأهيل األحياء مع وضع معايير خاصة لألسبقية -

 تهيئة املدارات -

 وضع كاميرات في الفضاءات العمومية - األمني

 الحقوقي

مراعاة برنامج العمل للمقاربة الحقوقية ومقاربة النوع  -

 واملساواة

ياجات تخصيص جناح في السوق املمتاز ملنتجات ذوي االحت -

 الخاصة

 التشغيل
 خلق أكشاك لتشغيل الشباب والشابات -

 خلق أسواق تضامنية قارة لتسويق املنتوجات املحلية -

 التسريع بانطالقة املحطة الطرقية - النقل

 تخصيص ميزانية للطوارئ  - الطوارئ 

بالنسبة للورشة الثانية التي اشتغلت على موضوع: الفن والثقافة في خدمة تنمية 

فبعد الوقوف على أهم االختالالت التي تعرفها الساحة الفنية والثقافية . املدينة

 باملدينة، فقد أوصت الورشة بما يلي:

 املجال التوصيات

 مسرح –استغالل املوروث الثقافي والالمادي: فن امللحون سينما  -

 خلق متحف فني -

 مشروع القرية الثقافية -

 إذاعة جهوية محلية -

املدينة: خصوصيات 

 الثقافية

 التدبير خلق مجلس ثقافي موازي للجماعة

 احتضان الطاقات الثقافية والفنية -

تنظيم مسابقات ثقافية باملؤسسات التعليمية وفق شراكة مع  -

تشجيع الفنانين 

 والتميز
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 القطاع
 دعم املشاريع الثقافية الجامعية -

 إحداث مكتبة عصرية رقمية -
 لقصر السوق دعم الندوات التي تهتم بالخصوصية الثقافية  -

 دعم املطبوعات الخاصة بتاريخ املنطقة -
 أوركسترا موسيقية خاصة بالرشيدية -

 إحداث جمعية حاضنة للتراث املوسيقي

 جمالية املدينة مارس 3تزيين منتز 

بالنسبة للورشة الثالثة التي اشتغلت على موضوع: الوداديات السكنية في خدمة 

 دينةتنمية امل

فبعد الوقوف على أهم االختالالت التي تعرفها الساحة الفنية والثقافية باملدينة، 

 فقد أوصت الورشة بما يلي:
 

 املجال التوصيات

 تسوية وضعية العقار للوداديات القائمة الذات

 تسوية وضعية التصاميم -

 اقتناء العقار من جماعتي الخنك ومدغرة -
 التسوية اإلدارية

 بنية التحتية للتجزئات السكنيةتهيئة ال

 تغطية األسالك الكهربائية -

 -حي بوتالمين –تغطية القنطرة وسط الحي  -
 البنية التحتية

 1أحداث مخفر للشرطة حي عين العاطي  -

 إحداث مقبرة -

 –إنشاء محطة لسيارات األجرة من الصنف األول  -

 1عين العاطي 

 أحداث مواقف السيارات -

 ياء بالفضاءات الجمعويةتجهيز األح -

األمن وتقوية البنيات اإلدارية 

 واللوجستكية

 الحفاظ على جمالية األحياء تنظيم حمالت للتوعية -
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 2022فاراير  27بالنسدة لخي   الثاال : األحد 

والذي ضم فئة الرياضيين باملدينة، وبعد تقديم العرض العام من قبل السيد  
عين بالسياق العام الذي يأتي فيه هذا اللقاء، اشتغل الرئيس والذي أحاط فيه املجتم

 الحضور على ورشتين تتعلقان ب:
 ورشة البنيات التحتية للرياضة باملدينة. -
 ورشة التعبئة والتكامل من أجل جعل الرياضة للجميع. -

بعد اشتغال اتسم بالجدية وانخراط غير مسبوق ينم عن غيرة الرياضيين على هذا 
باملدينة، تمكن الحاضرون من تشخيص وبلورة اقتراحات وتوصيات  القطاع الحيوي 

 كالتالي:
 بالنسبة للورشة األولى: ورشة البنيات التحتية للرياضة باملدينة.

بعد تقديم تشخيص دقيق لوضع البنيات التحتية باملدينة والذي يتمثل في: 
د أوص ى الضغط الكبير على ملعب واحد وعدم صالحية مجموعة من املالعب، فق

 الحاضرون بما يلي:

 اس ال الت صيات

 ت  يع وت هيل وصيانة اسر ب -

 برم ة مخعدد  بم اصفات معم ل  ها وجنيا و وليا -

 وضع  ياج و ائ  عأت الطريق -

  سييج اسخعب ال ةدر باسر ب ومالعب القرب -

  عشيب اسالعب -

 مارس ومخعب  رب محطة الت فية 3إصالح مخعب  -

 ار خاص بالدراجات ال  ائيةخخق مد -

 خخق  اعات رياضية لأللعاب الفر ية ومخعب لخمر  ا حديدية -

 إضافة  اعة أخرى لأللعاب ا  ماعية -

 إالشاء مر ب لي اء الرياضيد  -

 إحداث  اعة رياضية لفن   ا حرب‘ -

إلزا  اسنعشد  العقاريد  بإحداث  اعات ومالعب رياضية     -

  ديد الت زئات السمنية ا 

 الدنيات التحتية

 إصالح شدمة اساء وتق ية الم رواء -

 ت  دز القاعات باسعدات ا خاصة بايجتماعات -
 الت  دزات والخ جستيك

 اس ار  البشرية ت ظيف أجر عامخة بالنظافة    اسالعب واسرافق الصحية -
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عد الوقوف بالنسبة لورشة: التعبئة والتكامل من أجل جعل الرياضة للجميع، وب

 على األعطال التي تعوق العمل الرياض ي باملدينة، فقد أوص ى الحاضرون بما يلي:

 

 املجال التوصيات

 تشبيك الجمعيات الرياضية -

 إحداث آلية للتواصل بين الجمعيات -

 تشبيك فرق كرة القدم -

 إحداث اتحاد رياض ي محلي للرياضات الجماعية والفردية -

 الهيكلة

 الدعم ات الرياضية وفق دفتر تحمالتدعم الجمعي -

 اللوجستيك اقتناء حافالت إضافية -

 برمجة دوريات رياضية -

 برمجة تكوين احترافي يتضمن قسطا لألشخاص في وضعية إعاقة -
 التكوين

 

مارس  04بالنسدة لخي   الثالث الذي يتزامي مع ي   ا  معة 

2022: 

 جار على ورشتين، ويتعلق األمر ب:اشتغلت فيه فئة الحرفيين واملهنيين والت

 التجارة وتطوير أساليبها، وحداثة املدينة. -

 الحرف واملهن ودورهما في التنمية -

وبعد مناقشة عميقة ألهم املشاكل التي يعاني منها التجار والحرفيون واملهنيون، 

 فقد وقفوا على التوصيات التالية:
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 املجال التوصيات

 ذجية وتفعيل ما هو موجود منهاإحداث األسواق النمو  -

 تأهيل السوق اليومي -

إحداث مرافق جديدة بالقرب من القنطرة املجاورة  -
 للسوق 

 إحداث مركبات سوسيو تجارية خاصة بتجارة الدواجن -

 تأهيل مجزرة اللحوم الحمراء -

 إحداث أماكن خاصة بالتبريد والتخزين -

 تأهيل وهيكلة ساحة التمور  -

 تيةالبنية التح

إعفاء التجار واملهنيين من الضرائب برسم سنوات:  -
2019-2020-2021 

 اإلعفاء الضريبي

 تنظيم التجار داخل السوق  -

 الحرص على نظافة املرافق الصحية -
 مسائل تنظيمية

وف على األعطال أما بالنسبة لورشة: الحرف واملهن ودورهما في التنمية، وبعد الوق

 أوص ى الحاضرون بما يلي: ، فقدالتي تعوق املجال

 
 املجال التوصيات

 تسريع إخراج الحي الحرفي للوجود -

 فتح الفضاءات الجمعوية لعرض املنتوجات املحلية -
 البنية التحتية

 االجتماعي توفير تجزئة سكنية وحرفية -

 خلق شراكة بين املجلس الجماعي واتحاد الحرفيين -

 تسهيل مساطر الرخص -

 للصناعة التقليدية باملوازاة مع املهرجانتنظيم معرض  -

تنظيم لقاءات تواصلية دورية مع املجلس وإشراك  -
 الحرفيين في اقتراح البرامج التنموية

 مسائل تنظيمية
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 :2022مارس  05بالنسدة لخي   الرابع الذي يتزامي مع ي   السبت 

ن، ويتعلق األمر اشتغلت فيه فئة الجمعيات الحقوقية واألطر والخبراء على ورشتي

 ب:

 الجماعة ودورها في ضمان الجيل الرابع من الحقوق  -

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطن، وبعد الوقوف على أهم  -

 املشاكل والقضايا املطروحة، فقد أوص ى الحضور بما يلي:

 حقوق بالنسبة للورشة املتعلقة بالجماعة ودورها في ضمان الجيل الرابع من ال
 

 املجال التوصيات

 تكوين نساء الجماعة -

إحداث مركز سوسيو ثقافي من أجل إدماجهن في  -
 التنمية ودعم مبدأ املساواة في شتى املجاالت

 تكوين املرأة

 خلق مجلس موازي للطفولة والشباب -

 خلق معاهد تربوية -
 التعليم

 الترافع من أجل خلق مستشفى جامعي -

 ت باملعدات واللوازم الطبيةتعزيز املستشفيا -
 الصحة

إحداث شراكات مع الجمعيات الثقافية بناء على  -
 مشاريع متكاملة

 الثقافة

 الشغل واالستثمار تسهيل االستثمار بمعية املراكز الجهوية لالستثمار -

 السكن إحداث أحياء صناعية وحرفية عصرية -

 كاميرات املراقبة بمختلف األماكن العمومية -

 توفير املبيدات خاصة في فصل الصيف -
 األمن والصحة

 التجهيز بناء مرافق صحية  -

 الترشيد استعمال الطاقة الشمسية بدل الكهرباء -
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أما بالنسبة للورشة املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 للمواطن، فقد أوص ى الحضور بما يلي:

 

 املجال التوصيات

نوع االجتماعي بشكل عرضاني في تنزيل استحضار ال -

 برنامج العمل

استحضار املقاربة الحقوقية في إعداد وتنفيذ برنامج  -

 العمل

 دعم مشروع دار حقوق اإلنسان -

 دعم ماستر حقوق اإلنسان -

 استفادة النساء من األراض ي الساللية -

 التنمية املستدامة

 الساكنةاستغالل الوسائل التكنولوجية للتواصل مع  -

 رقمنة الوثائق اإلدارية -
 تحديث الوسائل

 إحداث مراكز اإليواء لضحايا العنف -

 إحداث فضاءات للتنشئة االجتماعية -

 إحداث فضاءات األلعاب -

إحداث فضاءات للتكوين والرياضة وكبار السن  -

 واملتقاعدين

 تأهيل الولوجيات -

 توفير اإلضاءة في األزقة -

 البنيات التحتية

  إعادة تدوير املياه العادمة الستغاللها في الري 

  جمع النفايات بطريقة احترافية -
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 :2022مارس  06بالنسدة لخي   ا خامس الذي يتزامي مع ي   األحد 

 اشتغلت فيه فئة املقاولين واملستثمرين على ورشتين، ويتعلق األمر ب:

 هااالستثمار وفرصه باملدينة، وانعكاسه على تنميت -

وبعد الوقوف على أهم املشاكل والقضايا  ،املقاولة املواطنة، وتنمية املدينة -

 املطروحة، فقد أوص ى الحضور بما يلي:

 بالنسبة للورشة املتعلقة باالستثمار وفرصه باملدينة، وانعكاسه على تنميتها -
 

 املجال التوصيات

تأثر املقاولة من  اعةإعطاء األولوية للمقاولة الصغرى واملتوسطة داخل الجم -
 19جراء كوفيد 

 إحداث أحياء صناعية مهيكلة -

 املحافظة على الحي الصناعي  -

 البحث عن وعاء عقاري إلحداث حي صناعي -

خلق منتجع سياحي بسد الحسن الداخل بشراكة مع جماعة  -
 الخنك

 ربط الحي الصناعي املطار بشبكات الكهرباء والصرف الصحي واملاء -

 الطريق املؤدية إلى مدرسة القلمتهيئة 

 البنيات التحتية

 ، الصرف الصحيالخاصة بالتهيئة: املاء الكهرباءتبسيط املساطر  -

سحب العقار من املقاوالت غير امللتزمة بدفتر التحمالت وكذا  -
 بالنسبة ألصحاب الدكاكين واألكشاك املغلقة

 تبسيط املساطر لالستثمار -

 الت إحداث حاضنات للمقاو  -

 إحداث شراكة مع مشروع أوراش ملواكبة املقاوالت الناشئة -

 مراجعة السومة الكرائية -

 اإلجراءات اإلدارية
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مارس  08بالنسدة لخي   السا س الذي يتزامي مع ي   الثالثاء 

2022: 

 اشتغلت فيه فئة الهيئات السياسية والنقابية على ورشتين، ويتعلق األمر ب:

 من رؤية نقابية تنمية املدينة -

 تنمية املدينة من زاوية سياسية -

 وبعد الوقوف على أهم املشاكل والقضايا املطروحة، فقد أوص ى الحضور بما يلي:

بالنسبة للورشة املتعلقة تنمية املدينة من رؤية نقابية، فقد أوص ى الحاضرون  -

 بما يلي:
 

 املجال التوصيات

 صحية لها تأهيل محطة الطاكسيات وإضافة مرافق -

 تغطية أماكن وقوف املواطن -

 تهيئة املحطات الفرعية للطاكسيات -

 تفعيل محطة الواد األحمر قرب سوق الخميس -

 إضافة محطات أخرى للطاكسيات بمداخل املدينة -

 إحداث مساحات خضراء قرب املؤسسات التعليمية -

 البنيات التحتية

 إضافة بعض الكراس ي -

 للتعريف باملحطةوضع لوحة تشويرية  -

 التجهيزات

 دعم جمعيات آباء وأولياء التالميذ -

 تكثيف الدوريات األمنية بالتنسيق مع جهاز األمن -

 التعليم

إبرام اتفاقيات شراكة مع الصحة لضمان تطبيب جيد  -
 للمواطنين

 الصحة
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بالنسدة لخ رشة الثانية التا اشتةخت عأت م ض ق: تنمية اسدينة مي  -

 فقد خرجت بالت صيات التالية:، يا يةزاوية  
 

 املجال التوصيات

 اإلعالن على جميع الصفقات عن طريق البوابة اإللكترونية -

 مأسسة العمل مع األحزاب السياسية: عقد اجتماعات دورية -
 تخليق اإلدارة

 عقد شراكات وإبرام تعاقد مع أطباء من أجل االستقرار باملنطقة -

 حفظ الصحة تخصيص طبيب ملكتب -

 تأهيل مكتب حفظ الصحة -

 الصحة

 التعليم إنشاء قناطر أو أنفاق لعبور التالميذ -

 خلق أوراش للعمل -

 تشجيع االستثمار -
 التنمية

 إصالح بعض املطبات: األسنمة -

 تهيئة األحياء ناقصة التجهيز -

 تهيئة الساحة أمام العمالة -

 توفير اإلضاءة لحي أيت خليفة -

 التحتية البنية

 تنظيم املجال العمراني والباعة املتجولين -

 الترافع إلخراج الثكنات العسكرية إلى خارج املدينة -
 الجمالية والهيكلة

 تفعيل املركبين الثقافيين باملدينة -

 إنشاء مركب رياض ي بمواصفات رياضية وطنية -
 الثقافة والرياضة

 الدعم صرف الدعم بشكل ديموقراطي -
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