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   بحث

  (1122 – 1122قراءة في المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير )

 محمد الرحماني 

  باحث

Analyse du Plan communal de développement de la ville de Ksar 
El Kébir (2011 – 2016) 

 

Analysis of the Communal Plan of development the city of Ksar 
El Kébir (2011 - 2016) 

RAHMANI Mohamed 

 

 : الملخص

الجديدة التي قدمها الميثاق الجماعي الجديد ربات مقاليعتبر المخطط الجماعي للتنمية من ا

، وهدف من خاللها المشرع المغربي إعطاء الجماعات المحلية دفعة نوعية نحو مزيد 9002لسنة 

نات، منذ عقد الثمانيتطبيقها المغرب يحاول يقا لخطوات الالمركزية التي من االختصاصات وتحق

 ا تلك الجماعات على مستوى التخطيط لمجالها الترابي.التي تعيشهعثرات وأيضا رغبة في تجاوز الت

وتعد الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير إحدى الجماعات المغربية التي تأمل من 

والتي خلفها  التغلب على تحدياتها المجالية الكبرى ،9022 – 9022خالل مخططها الجماعي التنموي 

مراحل معلومة وضمنته فصاغته عبر  القرارات، االرتجالية في اتخاد سياستهاالتهميش وفشل 

 . عديدةمشاريع 

 : الكلمات المفاتيح

 . القصر الكبيرالمخطط الجماعي للتنمية، الالمركزية، التنمية المستدامة، مقاربة تشاركية، 

Résumé :  
La planification communale du développement est parmi les nouvelles 

approches développées par le nouveau pacte communal pour 2009, le légiste y vise 

octroyer aux collectivités locales de nouvelles prérogatives dans l’optique d’une 

décentralisation recherchée depuis les années 80, et pour dépasser les aléas qu’elles 

ont vécus au niveau de la planification territoriale.  

Ainsi la commune urbaine de Laksar el Kabir projette, par son plan 

communal du développement 2011-2016, vaincre les grands défis territoriaux 

engendrés par la marginalisation et l’échec de sa politique de gestion aux décisions 

aléatoires. Elle l’a ainsi développé par étapes et à travers une multitude de projets.  
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Mot clés : 

Plan communale du développement, décentralisation, développement 

durable, approche participative, Laksar El Kabir. 

Summary : 

The Communal Development Planning is one of the new approaches 

developed by the new Communal pact in 2009; the legislature intended to grant to 

local authorities new powers in the context of decentralization sought since the 80s, 

and to overcome the uncertainties that they have experienced in the territorial 

planning. 

Thus, the Ksar El Kebir Urban Municipality intends, through its 2011-2016 

Communal Development Plan, overcoming great territorial challenges caused by 

marginalization and the failure of its management policy, due to random decisions. 

It has developed this Development Plan in stages and through a multitude of 

projects. 

Key words : 

Communal Development Plan, decentralization, sustainable development, 

participatory approach, Ksar El Kébir, Morocco. 

  مقدمة

وكيفية تنظيمه واختيار األساليب والتقنيات المناسبة إلدارته، أضحى استعمال المجال 

إحدى أبرز انشغاالت الدراسات الرسمية والخاصة عالميا. فتحديد وظائف المجال االقتصادية 

 واالجتماعية والتغلب على تحدياتها نقطة مفصلية في التنمية المحلية.

ل المغرب تطوير مشروعه في هذا السياق ومن خالل التزامات وطنية ودولية يحاو

الالمركزي من خالل إعطاء هامش أوسع للتنمية المحلية المبنية على تحويل دور الجماعات المحلية 

إنجاز الوثائق والخدمات اإلدارية إلى التدخل والتخطيط تدبير الشأن العام ومن االقتصار على 

جاوز أزمة القطاع العام وتزايد االقتصادي واالجتماعي على الصعيد المحلي، وبالتالي محاولة لت

 النفقات العمومية وسوء التسيير وضعف مؤشرات االقتصاد المحلي والفقر واألمية....

( على مبادرات المواطنين 21إلى  29لقد نص الدستور الجديد من خالل الفصول )

مثيلية إلى تعزيز الديموقراطية التشاركية وإصالح عيوب الديموقراطية الت في ومشاركتهم الفعالة

(، وفي هذا الصدد أصبحت 9022جانب تحديث القوانين المؤطرة للجماعات )الدستور المغربي 

 المخططات الجماعية للتنمية فرصة وخطوة نحو التنمية المحلية بالمغرب. 

وكغيرها من الجماعات المحلية الوطنية، عملت الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير 

ة لتجاوز تعثرات محلية عديد 9022 - 9022جماعي التنموي في أفق على صياغة مخططها ال

عطلت عجلة  : ضعف البنية التحتية، ضعف االقتصاد المحلي وغلبة األنشطة الهامشية...، أهمها

التنمية بمجال القصر الكبير. وفي هذا االتجاه نتساءل عن مفهوم وسياق إدراج المخطط الجماعي 
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وما هي نقاط القوة والضعف لهذا النهج من خالل دراسة  .ه األساسيةوعن مراحل للتنمية بالمغرب

 ؟ المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير

 المفاهيم المرتبطة بالتخطيط الجماعي وسياقه الوطني   1

  مفاهيم عامة 2.2

يعتبر المخطط الجماعي للتنمية من المفاهيم الجديدة التي جاء بها الميثاق الجماعي لسنة 

أين  : . فالمخطط عملية اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه المستقبل من خالل طرح أسئلة محورية9002

(. وعرف في 9022السويدان والعدلوني ) ؟ كيف نصل إلى ما نريد ؟ أين نريد الوصول ؟ نحن اآلن

سعى إلى مقاربة تشاركية تبأنه " العامة للجماعات المحليةسياق دليل المنتخب المعد من قبل المديرية 
دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد أهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أوال ثم 
موارد الشركاء ثانيا... وذلك لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين 

 (20ص  9002 ،والتجهيز " )مديرية التخطيطاالعتبار على الخصوص مقاربة النوع االجتماعي.

 : ومن خالل هذا التعريف الرسمي يالحظ تضمنه لمفاهيم أخرى أساسية

عملية تلبية احتياجات األجيال حسب تعريف منظمة األمم المتحدة فهي " : التنمية المستدامة
م الحالية والمستقبلية دون التقليل من شأن مرونة الخصائص الداعمة للحياة أو تكامل وتماسك النظ

( وترتكز هذه التنمية المستدامة حسب 12، ص 9009" )برنامج األمم المتحدة االنمائي االجتماعية.

 : المخطط الجماعي إلى إدماج ثالث مرتكزات

  .مرتكز اقتصادي يرمي إلى تحقيق أهداف النماء والفعالية االقتصادية 

  داف اإلنصاف واالستجابة أله اإلنسانيةمرتكز اجتماعي يستهدف تلبية الحاجيات

 والتماسك االجتماعي بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات والمرافق األساسية.

 على  امرتكز بيئي يرمي إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها واستثماره

 المدى الطويل. 

أحوال أي إشراك وإعداد الساكنة والمنظمات المساهمة في تشخيص  : مقاربة تشاركية

الجماعة بتقديم المعلومات ورأيها حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الجماعة، وعلى إعطاء أهمية 

" سواء ضمن الهياكل االجتماعية، المهنية الساكنة المنظمةكبيرة لتمثيلية الساكنة، ويقصد بها "

الحاجيات واالقتصادية، كجمعيات التنمية، جمعيات األحياء، جمعيات حماية الطفل واألشخاص ذوي 

 الخاصة والمستهلكين والمنتجين والتعاونيات وأرباب المقاوالت....

إدماج االنشغاالت وتجارب النساء والفتيات والفتيان في بلورة  : االجتماعيمقاربة النوع 

وإنجاز وتتبع وتقييم المخطط الجماعي وتمكينهم من الولوج بالتساوي إلى الخدمات والمرافق 

 .(9020 نتخب،دليل الم) العمومية

 سياق إدراج المخطط الجماعي للتنمية بالعمل المحلي   2.9

 .ارتكز المخطط الجماعي للتنمية على مرجعية قانونية وحقوقية ذات أبعاد وطنية ودولية

فوطنيا يعتمد على التوجهات الملكية والتصريحات الحكومية واالستراتيجيات الوطنية أهمها المبادرة 

الوطنية إلدماج  واالستراتيجية ،9001ية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة الوطنية للتنمية البشر
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مقاربة النوع االجتماعي في برامج التنمية، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعدته 

، وأيضا الخالصات المنبثقة عن النقاشات الرسمية حول 9002الحكومة بعد خطاب الملك سنة 

 لموسعة وتعميق مسلسل الالتمركز اإلداري.الجهوية ا

  : أما دوليا فنقارب األمر من مستويين

  األول أن المغرب من خالل المخطط الجماعي للتنمية يلتزم باالتفاقيات الدولية التي وقعها في

مجال التنمية وحقوق اإلنسان والبيئة وحقوق المرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة 

األلفية من أجل التنمية وأهدافها، وتوصيات قمة األرض بريو دي وبالخصوص إعالن 

 حول البعد البيئي للتنمية. 2229جانيرو سنة 

 السياسية والمشاركة الديموقراطي الفكر انتشار في أساسا والمتجلي ،والثاني ذا بعد عام 

 التي بادراتالم جميع في المحلية الساكنة إشراك إلى تدعو والقانون التي الحق دولة ودعائم

عليها  المطروحة الرهانات مع التعاطي في إسهاما أكثر حتى تكون المحلي العام الشأن تهم

( p 22221(HURON & SPINDLER, .  

المتعارف  للحدود التقليدي المفهوم تجاوز في تجلياتها بكل العولمة ساهمت ذلك جانب والى

بالجهود  تعترف ال بحيث والسوق، قتصادواال للمعرفة وشموال امتدادا أكثر مفهوم إلى عليها

 .للتنمية المستدامة األساسية المبادئ إحدى التشاركي الفكر من تضع بل المركزية، للدولة االنفرادية

الدولي  النقد وصندوق دوليال كالبنك الدولية المالية الهيئات عن الصادرة التوصيات جاءت كما

الصدد  هذا وفي .والنمو التنمية إشكالية لحل آخرين اقتصاديين فاعلين إشراك على الدولة لتحث

المغربية،  اإلدارة وضعية بخصوص 2221 سنة الدولي للبنك الشهير بالتقرير مثال التذكير يمكن

 في تدبير مساهمتها وتقوية المحلية للجماعات جديدة أدوار عن البحث إليه دعا ما جملة من والذي

 .والوطني المحلي العام الشأن

ا السياق تنوع المتدخلون في إعداد الخطوط العريضة لدليل المخطط الجماعي في هذ

 : فنجد سواء تمويليا أو من حيث األفكار، للتنمية

 العامة للجماعات المحلية المديرية  -

  ،المندوبية السامية للتخطيط -

 ،مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية -

 ،(بيصناالي)لة منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفو -

 ،الوكالة األمريكية للتعاون الدولي -

  ،(مشروع الحكامة المحلية بالمغرب)الوكالة الكندية للتنمية الدولية  -

 وكالة التنمية االجتماعية وفريق اإلشراف التقني عن االتحاد األوروبي. -

  اإلطار القانوني المنظم للمخطط الجماعي للتنمية  2

   خططالصفة القانونية للم  2.1

حقيقة ال يمكن الحديث عن المخطط الجماعي للتنمية ببالدنا دون ربطه بتطور حيثيات 

الميثاق الجماعي بعد االستقالل، فقد عرفت الجماعات المحلية تطورا تدريجيا في اختصاصاتها على 

المستوى التخطيطي، فمن اإلعداد والتصويت على ميزانية التجهيز كأداة للتخطيط السنوي حسب 
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إلى اإلعداد والتصويت على مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية حسب الميثاق  2220ظهير 

اقتصادية )، ثم مزيد من االستقاللية في العمل الجماعي 9009وسنة  2292الجماعي لسنتي 

مبنية على أهداف وأولويات ورؤية مستقبلية للتنمية من خالل مخططات التنمية  (واجتماعية وثقافية

 (. 1ص  اخلية، مديرية التخطيط والتجهيز،)وزارة الد 9002 و 9000القتصادية واالجتماعية ا

كتطور نوعي في مأسسة  29-01من خالل قانون  9002لقد جاء الميثاق الجماعي لسنة 

التخطيط الجماعي وجعله اختصاصا للجماعة الحضرية والقروية بالمغرب، ففي مقتضياته وخاصة 

ضرورة وضع مخطط جماعي للتنمية من طرف رئيس الجماعة ومن خالل نص على  12البند 

يل مقرر يتم اتخاذه من طرف المجلس الجماعي وباالعتماد على منظومة المعلومات الجماعية ودل

ودليل المساطر والتكوين وذلك للتخطيط لمدة ست سنوات وفق  التخطيط االستراتيجي التشاركي

 (.9002لية، مديرية الجماعات المحلية، مراحل إعداد محددة )وزارة الداخ

   المراحل األساسية إلعداد مخطط جماعي للتنمية 2.2

تبدأ بعملية اإلعداد . يمر إعداد المخطط الجماعي للتنمية من مراحل متسلسلة زمنيا

واالنطالق وهي أرضية لتعبئة الموارد البشرية والمالية داخل جماعة معينة من خالل لقاءات 

هية. ثم تنطلق فترة التشخيص وجمع المعطيات المرتبطة بمختلف المجاالت تأطيرية وتوجي

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية مع ضرورة تواجد رؤية تشاركية من خالل إشراك 

الفاعلين المحليين في هذه العملية. بعد استيفاء هذه المرحلة، يتم تقديم النتائج للعموم والمصادقة 

التشخيص من قبل المجلس الجماعي، وتأتي مرحلة المرافعة وتعبئة الموارد المالية  النهائية على

كمرحلة متقدمة من التخطيط وتعنى بالبحث عن مصادر التمويل للمشاريع المدرجة في المخطط 

الجماعي للتنمية سواء من فاعلين ومانحين تابعين للدولة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني أو حتى 

وتبقى المرحلة األخيرة تتبعية وتقييمية  ق التعاون الدولي )اتفاقيات شراكة مع أطراف دولية(.في سيا

 لمختلف المشاريع المنجزة في الفترة الزمنية المعلومة مسبقا. 

  دراسة المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير  3

   مراحل هيكلة المخطط الجماعي للتنمية  2.1

 : لمخطط )االنطالقة(وضع اإلطار المنهجي ل

على غرار باقي الجماعات المحلية بالمغرب، عملت الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير 

على تدبير إدارة مسلسل التخطيط االستراتيجي للجماعة من خالل إحداث لجنة تقنية جماعية
47

تضم  

األشغال. وقد نخبة من أطر الجماعة ذات تخصصات مختلفة وتعيين منسق عام إلدارة وتنسيق 

اعتماد مكتب للدراسات ضرورة إلى  أفضت اجتماعات اللجنة، إضافة إلى المسؤولين الجماعيين،

مختص في مجال التخطيط االستراتيجي
48

للمواكبة التقنية لعمل اللجنة ومجمل األنشطة المصاحبة  

  .إلعداد المخطط الجماعي

                                                 
 لمخطط الجماعي للتنمية على إحداث هذه اللجنة بشكل فوري.نصت الوثيقة المرجعية إعداد ا 47
اعتمد على مكتب الدراسات "ملتقى الدراسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية" مغربي مقره الرئيسي بمدينة  48

 الرباط.
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  : دراسة الحالة الراهنة والتشخيص التشاركي

 : االرتكاز على مستويين تحليليينوقد ثم 

o التنمية االجتماعية، التنمية  ،التعمير والسكنى : محاور استراتيجية رئيسية وهي

 البنية التحتية. والتنافسية الترابية  االقتصاد المحلي، المستدامة، البيئة،

o  تدبير الوظائف والكفاءات ،تعبئة الموارد الجماعية:  وهيمحاور استراتيجية داعمة 

 تكييف التنظيم اإلداري.و

"الوضعية  : الوثائق إلى مكتب الدراسات المتعاقد معه إلعداد وثيقة تركيبية تبعث هذه

تحديد إشكاليات  يتمللتشخيص االستراتيجي التشاوري. و الورشات الموضوعاتية تعتمد فيالراهنة" 

 التشخيص االستراتيجي والمصادقة عليه.

 : االستراتيجي النوعي التحليل

مكتب الدراسات أهم أبرز لقصر الكبير لدراسة الحالة الراهنة للجماعة الحضرية  من

 : التاليةمستويات الحصرها على والتي تواجه هذا المجال الحضري  اإلكراهات

 :النمو السكاني والتنمية المجالية والعمرانية 

الحضرية لمدينة خلص التحليل االستراتيجي إلى أن النمو الديموغرافي بمجال الجماعة 

هي  سنة( 22-21) ومن حيث البنية فإن فئة الشباب ،%2،2القصر الكبير هو نمو منخفض إذ يصل 

وقد بنى تحليله على معطيات  (.%12،9يتفوق ضمنها جنس اإلناث ) %10 تالمهيمنة حيث بلغ

 9021نسمة ويتوقع بلوغه في أفق  209290حيث قدر عدد السكان ب  9002 و 2222إحصائي 

 نسمة. 292912ما يقارب 

إلى على المستوى المجالي تعرف مدينة القصر الكبير كثافة سكانية قوية تصل 

ن/كلم 921
9

ن /كلم 200و  20، )المتوسط الوطني ما بين 
9 

ن/كلم 290وبالعرائش 
9

ويالحظ  (.

والذي تحكمت به قرارات سياسية محضة  الكبيرضعف الوعاء العقاري الحضري لمدينة القصر 

ل القرن الماضي بل إنها ذات جذور تاريخية عميقة، وما نقط الضعف التى أدرجت ضمن خال

 : التحليل إال جزءا بسيطا من تبعات التهميش المقصود للمجال القصري ومن أهمها

 نسيج عمراني غير منسجم نتيجة تأخر إصدار وثيقة قانونية للتعمير ، 

  حين ممرات مالئمة للراجلين والسيارات السكة الحديدية تجزئ المدينة إلى شقين بدون

 ، نسمة 12.000يزيد سكان كل ضفة عن 

  مدينة موصومة بطابع قروي نظرا لكثرة الدواوير المحيطة بها وتواجد الحيوانات داخل

 ، المدار الحضري

  استغالل الرصيف بطريقة عشوائية من طرف المقاهي والمحالت التجارية والباعة

 ، المتجولين

 وما هو موجود غير صاف قانونيا حيث يالحظ نزاع فيما بين  ،ر الجماعيضعف العقا

 ، حباس واألمالك المخزنية والخواصاأل

  ،توزيع غير متكافئ للمرافق العمومية حيث تتمركز جلها بوسط المدينة )المحطة الطرقية

 ، األسواق، اإلدارات، المستشفى....(

  زئات السكنيةالتجمن طرف الترامي على الفضاءات العمومية ، 
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  مساهمة محتشمة للقطاع الخاص في مجال السكن االجتماعي مع قلة المستثمرين في هذا

 ، المجال وشبه غياب لمؤسسة العمران

 تفاوتات كبيرة بين مختلف أنواع السكن . 

 :االقتصادي والتنافسية الترابية  المناخ

التي نظمت في سياق إعداد  احتل هذا العنصر الحيز األكبر من المناقشات خالل الورشات

المخطط الجماعي للتنمية، لكن عند الحديث عن إشكالية انتعاش أي مناخ اقتصادي محلي ال بد من 

وأن ما يطبع االستثمار الخاص هو  المقومات واإلمكانيات المحليةتوفر أو عدم توفر اإلشارة إلى 

وهنا يكمن  اتخاذ أي قرار استثماري.أخذ أكبر قسط من الحيطة والحذر ودراسة الفرص المتاحة قبل 

دور الدولة والجماعة المحلية في خلق بيئة تنافسية مناسبة تشكل عامل جذب للمستثمرين )مناطق 

صناعية، توفر وعاء عقاري، توفر يد عاملة مؤهلة، بنية تحتية، تأمين مواقع لمشاريع االستثمار 

 بأسعار تشجيعية، تبسيط المشاريع....(.

الجانب يجعلنا نفكر في معنى التنافسية الترابية المقصودة في التحليل، هل نقارن حقيقة هذا 

؟ أم أننا بصدد إيجاد منبع لالستثمارات ذا صبغة  مجال مدينة القصر الكبير مثال بالمجاالت المجاورة

ضي محلية بغض النظر عن تأثير الرقي اإلداري المتعمد لمدينة العرائش مند ثمانينيات القرن الما

 ؟  على حساب القصر الكبير ذو الكثافة السكانية األعلى

خلص التحليل إلى أن عجلة التنمية بالمدينة متعثرة مقارنة بما تعرفه الجهة من عموما 

. فعلى نقاط الضعف حسب حركية القطاعات اإلنتاجية حددو مشاريع كبرى )طنجة وتطوان كمثال(

مؤهلة  ةيعدم وجود مناطق صناعو ليص في التموونق ميهشاشة التنظالمستوى الفالحي، نجد 

ووجود بضع حقيقية مقاوالت  ابيغوصناعيا  .ةيالحتضان االستثمارات في مجال الصناعات الفالح

أما تجاريا فقد تالشت حركية  صعوبات جمة، ايتعمل ضمن نظام شبه عائلي تواجهها حال اتيتعاون

ت وتغيير محاور الطرق الرئيسية الوطنية بعيدا عن القطاع مع حمالت مكافحة التهريب منذ التسعينا

 المدينة خاصة عبر الطريق السيار في اتجاه طنجة.

 : التأهيل البيئي للمدينة وآفاق التنمية المستدامة بها

يرتبط التأهيل البيئي بمدينة القصر الكبير بشكل وثيق بتطوير جاذبيتها وجلب المستثمرين 

 بحماية المدينة بيئيا وجعلها فضاء نقيا وصحيا لألجيال المتعاقبة. والمنعشين االقتصاديين وأيضا

 : م التركيز في سياق التحليل االستراتيجي لهذا العنصر على المكونات التاليةتلقد 

  مكونات التأهيل البيئي للمدينة : 2 الشكل

 
 الكبير  قصرلل الجماعة الحضرية : المصدر

الصرف 
 الصحي 

تصريف 
مياه 

 األمطار

الحماية من 
 الفيضانات

المساحات 
الخضراء 
وفضاء 
 الترفيه

التطهير 
 الصلب
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 على مستوى الصرف الصحي : 

حسب معطيات سنة  %19 ة الربط بشبكة الصرف الصحي بمدينة القصر الكبيرتبلغ نسب

 .أسفلهالجدول ب موزعة كما 9020

  يرشبكة الصرف الصحي بمدينة القصر الكب : 9 جدولال

 المنطقة
مجموع 

 السكان

 معدل الربط

(%) 

الساكنة 

 المرتبطة

 غير الساكنة

 المرتبطة

 0 15000 200 15000 المدينة العتيقة

 0 25560 200 25560 نسيج القديمال

 0 34793 200 34793 التوسعات المبرمجة

 11831 17746 20 29577 التوسعات غير المبرمجة

 2450 0 0 2450 دور الصفيح

 8045 4332 11 12377 الدواوير

 8045 4332 - 119757 المجموع

 ق ك  الجماعة الحضرية : المصدر

ياب قنوات الصرف الصحي رغم إنجاز الشطر ويتضح أن بعض المناطق تعاني من غ

مشروع التطهير السائل بالمدينة، بل إن قنوات الصرف الصحي المدرجة مكشوفة حيث من األول 

السي عبد هللا ال تبعد قنواتها إال ببضع أمتار عن منازل السكان، وتصب ون في دواري زبيدة أ

المواشي، وبالتالي تضرر تربة والنباتات لاينجم عن ذلك تلويث و .مباشرة في األراضي الفالحية

 ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة وتحول القنوات إلى مرتع خصب للعب األطفال.

 القصرالكبير بمدينة الصحي الصرف بكةلش الراهنة الحالة تحليل : 1جدول ال

 اإلكراهات الفرص المتاحة

 من االستعجالية االشغال برنامج تحديد -

 األوحال، اصالح استخالص الشبكة، تنقية

 بالشبكة، الربط مواقع اصالح الدخول، ذمناف

 شبكة المصبات، تجديد وإصالح إصالح -

 األمطار، مياه تصريف قناة تجديد المدينة،

 الصرف لخدمات التقنية االمكانات تعزيز

 .الصحي

 الصحي للصرف المديري المخطط إنجاز -

 : إلى يهدف ،والبعيد المتوسطدين المد في

 في طرحها قبل المياه تجميع ومعالجة -

 الواد.

 فيضانات خطر من المدينة تحصين -

 المجاورة. المناطق

 الفيضانات. وتوسعتها لمقاومة الشبكة تقوية -

 التمويل. عن البحث -

 ستقام التي األراضي القتناء العقارية الصعوبات -

 .المشاريع عليها

 الصيانة بأشغال المتعلقة الجماعة إمكانيات ضعف -

 االستثمارات حجم مع السائل مقارنة التطهير لشبكة

 القطاع. يتطلبها التي

 بأسفل والواقعة للمدينة الجغرافية الوضعية إن -

 معها وتجرف ضاناتبحدوث في تسمح الهضاب

 أوحاال وموادا صلبة.

 معالجة بدون اللوكوس واد في العادمة المياه صب -

 المدينة. في البيئي للمحيط كبيرا خطرا يشكل

 حجم مع مقارنة الجماعة إمكانيات ضعف -

 الصحي. قطاع الصرف يتطلبها التي االستثمارات

  ق ك الجماعة الحضرية : المصدر
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ويضاف إلى ذلك انعدام محطة لتصفية ومعالجة المياه المستعملة وضعف الوعي البيئي 

كما أن المناطق التي  ة.بالمدينة وقدم وتالشي شبكة التطهير السائل ببعض األحياء والمدينة القديم

غير ألنها ضمت إلى المجال الحضري )أوالد احميد، دوار زبيدة وبالد الصرصري( تلجأ إلى حفر 

. وقد حددت الفرص المتاحة وإكراهاتها لتأهيل التطهير السائل الصرف الصحيمتصلة بقنوات 

  .بالجماعة الحضرية للقصر الكبير

 لصلبعلى مستوى التطهير ا : 

قوة لهذا العنصر الحساس داخل المجال الحضري للدت الدراسات على عدم تواجد نقاط أك

 : القصري بل تتعدد نقاط ضعفه

 وجود نقاط سوداء في العديد من األحياء. -

كلم عن المدينة ويلحق أضرارا بالغة  21المطرح البلدي عشوائي وغير مراقب ويبعد ب  -

دوار صنادلة، كما يؤثر على المياه والتربة والمزروعات وقطعان بالدواوير المجاورة وخاصة 

 الماشية.

ويرى المحللون أن تفويض هذا القطاع خطوة نحو تأهيله
49

األقل داخل المجال  على 

. الحضري، وكذا الدخول في شراكات مع الجماعة الحضرية للعرائش إلنشاء مطرح مشترك مراقب

ن اإلمكانيات التي يتطلبها القطاع تفوق الواقع المالي للجماعة المقابل يرون إكراهات جمة أهمها أب

وتعرض الحاويات لإلتالف المتعمد وإقدام بعض المواطنين على الرمي العشوائي للنفايات ومخالفة 

 الضوابط وأيضا قلة المبادرات الجماعية للمساهمة في نظافة المدينة.

 على مستوى الحماية من الفيضانات : 

مليون درهم عن طريق  290طبيعيا عويصا رغم إنجاز قناة للتصريف بمبلغ  اعتبر مشكال

الشراكة
50

 (12،12%من التمويل( ووزارة الداخلية ) %12،2مع كتابة الدولة المكلفة بالماء ) 

( فما زالت تجزئة السعادة والمزوري وحي األمل % 1،1والمجلس الجهوي لطنجة تطوان )

 .ضاناتومناطق مجاورة ال تسلم من الفي

 على مستوى جودة الهواء والمساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية : 

ملم  210أجمع المحللون على تواجد ظروف طبيعية مالئمة بمجال القصر الكبير )أزيد من 

سنويا( تدعمها العمليات المكثفة التي خضع لها المجال الحضري سابقا ووجود جمعيات تعنى بالبيئة، 

يرة العمران على حساب المساحات الخضراء المغيبة في تصاميم تي من تزايد ولكن بالمقابل تعان

التهيئة، ناهيك على أن أغلب الحدائق أصبحت في حالة متدهورة مع عدم وجود أي متنزه داخلي أو 

 خارجي لألطفال.

ويرى المخططون فرصة استغالل جنبات وادي اللوكوس كمتنفس طبيعي للساكنة وزيادة 

ت التشجير باألحياء الهامشية على الخصوص مع دعم النوادي البيئية، لكنهم يتنبؤون تشجيع عمليا

بإكراهات عديدة خاصة على مستوى جودة الهواء حيث الروائح المنبعثة من تصفية المياه المستعملة 

التابعة لمعمل الشمندر السكري ومخلفات المطرح الضخم للنفايات الصلبة لمعمل األحذية "ريكبير" 

منطقة الصنادلة قرب المدينة جراء حرق النفايات بمكوناتها الكيميائية، وأيضا تصريف المياه غير ب

 المعالجة إلى الوادي من معمل الحليب "كولينور".

                                                 
 Sos   فوض مؤخرا لشركة  49
 (2،9%مليون درهم ) 1حصة المجلس البلدي للمدينة من التمويل  50
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 التجهيزات والبنيات التحتية الجماعية األساسية : 

 الكبير لعقود خلت من نقص التجهيزات العمومية وضعف البنيات مدينة القصرتعاني 

التحتية الجماعية فرغم وزنها الديموغرافي لم تستفد من قبل اإلدارة المركزية من تجهيزات جماعية 

 هو أكبر من حجمها السكاني. في أمس الحاجة إليها، بل إن مدنا أصغر حجما منها وهبت ما

فبخصوص الطرق والسير والجوالن نجد تصدعات واضحة في طرق رئيسية داخل 

ياب طرق دائرية وفرعية تخفف من االزدحام مع قلة مواقف السيارات، ويزداد المدينة وخارجها وغ

األمر سوءا مع مرور الشاحنات وسط المدينة. وعن اإلنارة والماء الصالح للشرب فبالرغم من 

التغطية إال أن أحياء رئيسية وهامشية مازالت تعاني من االنقطاع المتكرر للماء أو للكهرباء إما 

 و تردي حالة الشبكة العمومية.بسبب الضغط أ

أما وضعية النقل فتعاني هي األخرى من عدم استجابة معايير الجودة سواء من حيث 

 وسائل النقل أو محطاتها، مع تفشي النقل المزدوج والسري في ظروف تغيب عنها السالمة كليا. 

 المناخ االجتماعي : 

مقاربة النوع ئ األساسية له خاصة التزاما بمرتكزات المخطط الجماعي للتنمية وبالمباد

للمناخ االجتماعي بمدينة القصر الكبير، وأكد على  جانباصص التحليل االستراتيجي خ االجتماعي

وجود مجموعة من الفعاليات النسائية بالمدينة تخلق نشاطا متميزا، ويؤكدها وجود أربع نساء في 

وحضور الطابع المحافظ  اإلناثفي صفوف  تركيبة المجلس البلدي، إال أنه لم يخفي تفشي األمية

 الفرص". ؤزال يفوت على العنصر النسوي " تكاف لساكنة المدينة ما

 التحليل انتظام أطر عليا في العمل الجمعوي "ثمن"على مستوى وضعية المجتمع المدني 

)أطباء، مهندسون، رجال قانون....( ومحاولة اقترابهم من تشخيص األعطاب الحساسة داخل 

المجتمع القصري واقتراح البدائل لكنه قدم بالمقابل مجموعة من المعيقات الموضوعية تعطل فعالية 

 : عملهم وأهمها

 .ضعف القدرة على التنظيم الذاتي 

 .غياب التجانس والتنسيق الجمعوي 

 وشخصية. إيديولوجيةو والتنافر ألسباب سياسية حضور االنقسام 

 .تشتت الجهود وتعدد مجاالت التدخل 

  ضعف التأطير الجمعوي وبرامج التأهيل والتكوين للفاعلين الجمعويين والمكونين على

 المستوى اإلداري والقانوني والمالي والمحاسباتي وفي هندسة المشاريع والتخطيط.

 .ضعف المساعدة الفنية والتقنية مع غياب المواكبة والتتبع في إعداد ودراسة المشاريع 

 واالستمراريةلجمعيات لروح التراكمية من حيث الفعالية تفتقد ا. 

  قدرة متدنية على إجراء تعديالت في األنشطة المواكبة للمستجدات السياسية والثقافية

 واإلكراهات االقتصادية والعلمية.

 .إمكانيات جد محدودة لدعم الجمعيات من ميزانية الجماعة 

جي تواضع مجموعة من وبخصوص وضعية التربية والتكوين لم يخفي التحليل االستراتي

 %90منها  %12،1سنوات يقارب  20المؤشرات حيث أن معدل األمية لدى الفئة البالغة أزيد من 

عند الرجال. كما أن االكتظاظ مشكل عويص بمدارس المدينة حيث يطرح  % 29لدى النساء و 

 الالتناسب بين البنية التحتية المدرسية والنمو الديموغرافي.
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باقي المدن المغربية أبان التحليل االستراتيجي للمخطط الجماعي ضعف  وحقيقة على غرار

 .المؤشرات الصحية واعتبرها دون المستوى حتى بالمقارنة مع المستوى الوطني

 مؤشرات طبية بمدينة القصر الكبير : 2 جدولال

 ق.كمدينة  وطني أهم المؤشرات

 22202 22192 عدد السكان/ للمؤسسة الصحية

 290 201 ن / للسرير االستشفائيعدد السكا

 2211 2291 عدد السكان/ لكل طبيب )القطاع العام والخاص(

 11922 29212 عدد السكان/ لجراحة األسنان

 ق ك الجماعة الحضرية : المصدر

وقد وضح في هذا السياق غياب بعض التخصصات الطبية وقلة الموارد البشرية خصوصا 

زالت المدينة تعتمد على مستشفى وحيد  ذات التكنولوجيا العالية وماالممرضين، والتجهيزات الطبية 

نسمة بالمدينة  100 000 سرير لساكنة تفوق 200ة ال تتعدى ثالثينيات القرن الماضي بسعفي شيد 

 وهي معادلة كارثية. ،ومحيطها القروي

الجمود  على مستوى آخر تعاني وضعية العمل الثقافي واألنشطة الموجهة للشباب نوعا من

فالمركز الثقافي الوحيد يوجد داخل بناية قديمة  .فالبنية الثقافية للمدينة ال تالئم إشعاعها والقصور،

أو  10مناصفة مع المعهد الموسيقي، كما أن دار الشباب الوحيدة صغيرة المساحة ال تستوعب سوى 

 شخصا على األكثر. 20

 اإلدارة الجماعية : 

اب التحليل االستراتيجي في اإلحاطة به إال أن أغلب هذا الجانب رغم إسه ،حقيقة

المالحظات واإلكراهات تبقى ذات صبغة وطنية تتطلب إعادة النظر في القوانين التنظيمية المؤطرة 

عن غياب  الكن بالمقابل نجد عملية التواصل الداخلي والخارجي شأنا محليا ناجم ،لإلدارة الجماعية

 ماعي على مستوى التواصل والعالقات.تكوين داخلي خاص بالموظف الج

 : المشاريع المبرمجة وتمويلها

بلغ عدد المشاريع المبرمجة في سياق المخطط الجماعي للتنمية بمدينة القصر الكبير 

ارتبطت ب و 9022 – 9022مشروعا همت ست مستويات رئيسية، فترتها الزمنية ما بين  22

 (.بالملحق )أنظر الجدول كبيرةمموال بقيم مالية  92

   قراءة في المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير  2.2

تضمن المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية للقصر الكبير صفحات متنوعة 

ارتكزت على الخطوط العامة التي حددها دليل المخطط الجماعي للتنمية على المستوى الوطني. 

وأن جزءا كبيرا منها وجب أن يكون متواجدا قبل  ةضخميبدو من حجم المشاريع أنها  ،ةوحقيق

لخطوط العريضة لمن خالل تأملنا عقدين من الزمن على األقل وجزء آخر فضفاض في عالم المثل. 

تتضح لنا جملة من المالحظات الموضوعية حول تجربة المخطط الجماعي للتنمية ذات سمات عامة 

 : وخاصة نوردها عبر النقاط التالية
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  : لة المجال الترابي للجماعاتتعقد حا

إن تراب الجماعة المحلية مجال لتدخل مجموعة من الفاعلين سواء الدولة بمؤسساتها أو 

القطاع الخاص وبالتالي فإن مسألة تواجد ساللم ومستويات ترابية للتقرير والتخطيط والتدخل 

شركاء المحتملون للمشاريع لذا فإن ال ،حاضرة وقادرة على تنفيذ مشاريع وتأخير أو إلغاء أخرى

)الخاصة أو العامة( يضعون التزامات المخطط الجماعي للتنمية هذه محل شك )لعدم االلتزام 

 بمشاريع سابقة(.

 : مصداقية التشاور والتشارك

جانب التشاور والتشارك يطرح العديد من عالمات االستفهام في ظل العزوف الواضح 

لية والوطنية والذي اكتوى من حالة االهتمام فقط أثناء الحمالت والبين للشباب عن المستجدات المح

االنتخابية البلدية والبرلمانية، من جانب آخر فإن جمعيات المجتمع المدني والتى لها صفة التشارك 

 والتشاور الفعلي غير مؤهلة تكوينا وال ديموقراطيا من حيث انتخاب مجالسها.

 : طقدرات األطر الجماعاتية على التخطي

المحلية،  انبني المخطط الجماعي للتنمية على اإلعداد والتهيئة له من قبل أطر الجماعات

ومن البديهي أن تكوين هذه الفئة على مستوى صياغة مونوغرافية أو أعمال تطبيقية ميدانية ال 

يتماشى وقيمة مسألة التخطيط. ونؤكد هذا الحديث بتخصيص المخططات الجماعية للتنمية على 

مستوى الوطني لحيز مهم لدعم قدراتهم وإلعطاء صالحيات واسعة لجلب مكاتب الدراسات ال

 والتي تقوم باستنساخ المخططات في وقت زمني خرافي. الخاصة بمقابل مادي كبير

 : صعوبات تقنية

يعتبر البطء في تنفيذ الدراسات التقنية من أسباب تأخر بداية المشاريع المتوقعة، ينضاف 

خبرة بعض المقاولين وتذمرهم أحيانا من تأخر مستحقاتهم، كما أن الزيارات المفترضة إليه قلة 

لمعاينة المشاريع نادرة وتعوض بتقارير دورية عبارة عن وثائق مكتوبة ال تعبر عن سير العمل 

 وهذا يشجع على عدم االنضباط في العمل وتأخيره عن وقته المحدد. 

 : الخصوصيات المختلفة للمجال

على عدد من المخططات الجماعية للتنمية يالحظ تشابه خصائص  االطالع خاللمن 

التخطيط رغم اختالف الطابع المجالي للجماعات مما يفوت على الجماعات فرصة إبراز ماهية 

 مجالها.

 : بناء المخطط على معطيات غير دقيقة

مخططات المحلية جاء المخطط الجماعي للتنمية لمدينة القصر الكبير على غرار باقي ال

الوطنية في شاكلة معلومات تسرد مشاكل المجال الحضري لمدينة القصر الكبير، وقد بني التشخيص 

 األولي من منظورنا على إحصائيات قديمة ال تواكب التطورات المجالية والسكانية.

الهامشية  الذي لم يدرج ضمنه المعطيات السكانية لألحياء 9002اعتمد ديموغرافيا على إحصاء سنة 

والد احميد، دوار زبيدة ودوار سي عبدهللا. ومن أالتي كانت تابعة لجماعات قروية وهي دوار 

وبالتالي فإن  9020المعلوم أنها أقحمت رسميا ضمن المجال الحضري القصري ابتداء من سنة 

فوق ي ينسمة بينما الواقع السكان 209290على ساكنة تعدادها  وضعت أسسهاإسقاطات التخطيط 

قصد من المشاريع لن يبلغ هدفه بل إن التوقعات المستقبلية كذلك نسمة وهكذا فإن ال 219000

 ستكون خاطئة.
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 مدينة القصر الكبير حسب معطيات المخطط الجماعي للتنمية  اكنةتطور س:  9 الشكل

 
 الجماعة الحضرية للقصر الكبير : المصدر

نمية تنافسية المدينة اقتصاديا يجزم بأنها متعثرة عجلة تفي فإن المتأمل  ،على مستوى آخر

بل إن أغلب األفكار االستثمارية توجه نحو مركز  ،مقارنة مع ما تعرفه الجهة من مشاريع كبرى

وهنا ستبقى المشاريع المحفزة للتنافسية في  .الجهة طنجة وتطوان العتبارات إدارية وسياسية ومالية

ر ذات قيمة ومحط تساؤل وستنضاف إلى المشاريع الموجودة في سياق المخطط الجماعي للتنمية غي

 رفوف الغرف التجارية. 

مشاريع تهيئة البنية التحتية وخاصة التزفيت والترصيف تتطلب الصيانة بعد التهيئة  إن

 وهي غير مدرجة مما يجعلها مشاريع عطوبة.

ي تخروقات الالأن حيث  ،مدينة القصر الكبيرل األساسيةكل االمش منالعقار الحضري و

 ىوعجلت بخلط المجال القروي بالحضري وفرضت عجزا بنيويا عل شابت التعمير عمقت األزمة

 ،ضمن المخطط الجماعي فإن طبيعتها العمومية له مشاريع دراجإ ورغم .جميع المستويات الخدماتية

يار تهيئة الحقيقية لها فلن تفضي إلى الهيكلة التامة لألحياء الهامشية وإنما بداية الت ،من منظورنا

 زال نشيطا خاصة في ظل األزمة االقتصادية للبوادي.  الهجرة القروية ما

وأخيرا فإن التوزيع المجالي لمشاريع المخطط الجماعي للتنمية بمدينة القصر الكبير غير 

 متكافئة فيما بين المقاطعات من جهة واألحياء من جهة ثانية. 

   تواجه المخطط الجماعي للتنمية يتآفاق تجاوز الصعوبات ال  2.9

 تصحيح االختالالتيحتاج أي مخطط تنموي إلى أٍرضية صلبة لالنطالق وإرادة قوية ل

 ،تقزيم دور الجماعة وخاصة من حيث التي أفرزتها عشوائية التدبير والتسيير والمزايدات السياسية

تمت تدابير ، ولمعالجتها .يومنا هذا إلىوالذي أدى إلى إعاقة التطور االقتصادي واالجتماعي للمدينة 

  : نذكر أهمها كما يلي ،وإجراءات وجب إقحامها في سياق التخطيط الجماعي للتنمية بالمغرب

  انتشار ثقافة المشروع بين أعضاء المجلس الجماعي أمر يساعد على تمثل المخطط الجماعي

 للتنمية تمثال صحيحا وااللتزام بتطبيق مضامينه.

 األسلوب التقليدي في تدبير الشأن المحلي أساسه االنخراط في عمل جماعي  إرادة تغيير

 هادف ومنتج يحتكم لقواعد العقلنة وأسلوب الحكامة الرشيدة.

107065 107120 

113246 

119722 

124821 

1994 2004 2008 2012 2015
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 من  بها يقومون التي المهام مع وتكييفهم المحليين، الموظفين مستوى من الرفع على العمل

 ية.الجماع المخططات إنجاح في يساهم تكوينا تكوينهم خالل

  دعم الجماعات المحلية ومساعدتها بمراجعة سلبيات التقطيع الترابي ومركزية القرارات

 والوصاية.

  احترام األولويات في اختيار المشاريع حيث أن برنامج التنمية المحلية يهدف إلى انطالق

يق الجماعات المحلية في الميادين االجتماعية واالقتصادية والثقافية في أعمال كفيلة بتحق

نتائج تؤدي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين وتحقيق النمو في القطاعات الحيوية وكذا 

 استغالل الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى الجماعة المحلية.

  إعادة النظر في المالية المحلية بتقليص األعباء وذلك بتوزيع أفضل بين الدولة والجماعات

المداخيل الجبائية، من خالل إلزام رؤساء الجماعات المحلية المحلية، وزيادة عائداتها من 

بتحصيل العائدات الجبائية والباقي استخالصه، إضافة إلى البحث عن موارد جديدة عن 

 طريق تدعيم االستثمارات التجارية والصناعية.

  إتاحة الفرصة لتوظيف رؤوس األموال األجنبية )مع ضوابط صارمة( والوطنية في مشاريع

 م تراب الجماعة.ته

  فعالية برنامج التتبع والتقييم من أجل اتخاد اإلجراءات الالزمة والمناسبة لتصحيح مسارات

التنمية المحلية مع اإللمام بالتوجهات الوطنية من سياسات واستراتيجيات وبرامج ومخططات 

 قطاعية.

 ( إقحام نظامSIGالمعلوماتي في حفظ ومعالجة المعلومات الضرورية من )  أجل اتخاذ

 القرارات المناسبة. 

  خاتمة

حقيقة جاءت مشاريع المخطط الجماعي للتنمية بالمغرب في وقت بلغ فيه مجاله استنزافا 

كبيرا للموارد وتعقدا في التعامل معه، ورغم ما نلمسه في تغير لنمط التفكير إال أن التجارب السابقة 

ل تفاؤلنا حذرا، فأرضية العمل تتقاطع بها في إسقاط المخططات االجتماعية واالقتصادية يجع

خلفيات وسلوكات تتحكم في الفشل أو النجاح ومدينة القصر الكبير كانت وال زالت أبرز مثال على 

  ذلك.

 

  المراجع

، سلسلة دليل المنتخب، للتنميةالمخطط الجماعي  9020 الجماعة الحضرية القصر الكبير

 . منشورات مركز االتصال

، 9022-9022إعداد المخطط الجماعي للتنمية ضرية للقصر الكبير الجماعة الح

 ص. 221 ،تحليل الحالة الراهنة 9 المرحلة

، 9022-9022الجماعة الحضرية للقصر الكبير "إعداد المخطط الجماعي للتنمية 

 ص.  9 ،بلورة األهداف ووضع مؤشرات التتبع  1 المرحلة

 9022-9022 ،مخطط الجماعي للتنميةالجماعة الحضرية للقصر الكبير "إعداد ال

 ص.  201برمجة المشاريع والجدولة المالية"  2 المرحلة
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، 9022-9022إعداد المخطط الجماعي للتنمية  الجماعة الحضرية للقصر الكبير"

 ص  90اإلعداد واالنطالقة   2 المرحلة

 .تكوينية"دورة التخطيط" مصفوفات  9022والعدلوني  السويدان

دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية االقتصادية والمحلية  : 9002ن الطاهر قرحا

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق )القانون العام( جامعة محمد الخامس أكدال  : بالمغرب

 الرباط.

المنهجية  : "التخطيط الجماعي 9002وزارة الداخلية، مديرية التخطيط والتجهيز، 

 والمواكبة" 

 ."الميثاق الجماعي" 9002داخلية، مديرية الجماعات المحلية، وزارة ال

 
ECHKOUNDI M  . 2004 : De la gouvernance à La gouvernance local, in 

revue Marocaine d’audit et de développement, RMUD, N° Décembre 2004. 

HURON D.   & SPINDLER J., 1998 : Le Management public local, 

L.G.D.J. 

SEDJARI A. 1226 : Avant-propos de l’ouvrage Etat Nation et prospective 

des territoires, éditions l’Harmattan –Gret. 

 

 الملحق

 (9022 9022مشاريع المخطط الجماعي للتنمية بالجماعة الحضرية القصر الكبير وتمويلها ) : 1 جدولال

 محوره االستراتيجي المشروع
فترة 

 ازاإلنج
 مصادر التمويل/الشركاء

الميزانية 

 المقدرة

 درهما(106)

خلق منطقة لألنشطة االقتصادية 

الحتضان األنشطة المرتبطة 

 بالصناعة والصناعة الغذائية

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 الغرف المهنية

 المجلس الجهوي

 المجلس اإلقليمي

99,2 

للمقاوالت الصغرى  ثالث قرى

 والمتوسطة

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 الغرف المهنية

 وزارة الصناعة والتجارة

92 

تأهيل المناطق التجارية الموجهة 

 للقرى

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الصناعة والتجارة

 طنجة تطوان جهة

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الفالحة

21 

خلق وحدات للميكانيك الزراعية 

 المختصة والخدمات

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 جهة طنجة تطوان

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الفالحة

 وزارة الصناعة والتجارة

29 

ية تجارية للمنتوج أرض إحداث

 الحيالف

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الفالحة

 وزارة الصناعة والتجارة

21 
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 يةالزراع مركزلألبحاث إحداث
تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الفالحة

99 

 

 ين المهني الفالحيالتكو هدمع إحداث

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الفالحة

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وزارة التشغيل والتكوين المهني

29 

 المسلك السياحي يئةته
تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9022 

 اعة الحضرية ق ك.الجم

 وزارة السياحة

 وزارة الثقافة

 التعاون المركزي

21 

 الدباغ يئة قاعة العرض بدارته
تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 مجلس جهة األندلس
0,33 

 تجهيز محالت الدرازة بالمدينة
تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9029 

 الحضرية ق ك. الجماعة

 مجلس جهة األندلس
0,33 

 مناطق الصناعة التقليدية 1إحداث 
تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9021 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 غرفة الصناعة التقليدية

 المجلس اإلقليمي

 الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية

92 

إنشاء نواة للتكوين المهني في ميدان 

 نالحرف والفنو

تعزيز القدرة التنافسية 

 للمدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة التشغيل والتكوين المهني

 المجلس اإلقليمي

 الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية

29 

تحيين تصميم التهيئة الجديد قبل 

 الشروع في مسطرة المصادقة عليه

التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9029 
 0,4 الجماعة الحضرية ق ك.

 إنجاز دراسات قطاعية للتعمير
التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9021 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

إعادة االعتبار للدور التقليدية 

 بالمدينة العتيقة

التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 سكان والتعميروزارة اإل

 العمران

90 

إنجاز دراسة إلعادة هيكلة األحياء 

أو الملتحقة بالمدار  الهامشية

 الحضري

التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9021 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

 اقتناء بعض دور المدينة القديمة
التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9021 
 2 الحضرية ق ك. الجماعة

 تأهيل الفنادق التاريخية
التحكم في التعمير، 

 تهيئة المجال والسكن

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الثقافة

 وزارة السياحة

6,5 

أشغال بناء الطرق والجنبات على 

 مستوى األحياء الناقصة التجهيز

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المديرية ع ج م

 العمران

290 

توسيع شبكة التطهير السائل على 

مستوى األحياء الناقصة التجهيز 

 واألحياء ملتحقة بالمدار الحضري

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9029 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 مكتب الوطني للماء الصالح للشربال

 المستفيدين

20 

القيام بدراسة لتدبير الموارد المائية 

 الجوفية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
0,5 

إنجاز تصميم مديري حول قطاع 

 وميةالكهرباء واإلنارة العم

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
0,6 
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توسيع شبكة اإلنارة العمومية 

 باألحياء الناقصة التجهيز

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المكتب الوطني للكهرباء

 مالمديرية ع ج 

11,121 

توسيع شبكة اإلنارة العمومية 

 الحضري باألحياء الملتحقة بالمدار

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9021 

9022 
 21 الجماعة الحضرية ق ك.

وضع نظام حديث لتدبير اإلنارة 

 العمومية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 
 2,5 الحضرية ق ك.الجماعة 

إنجاز دراسة حول تصميم السير 

 الحضري

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 صندوق التجهيز الجماعي

1,5 

إنجاز النظام المعلوماتي الجغرافي 

 بعالقة مع إنجاز الخرائط الرقمية

ة تعزيز البنى التحتي

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 
 2 الجماعة الحضرية ق ك.

تدعيم التشوير األفقي والعمودي 

 بمختلف مدارات المدينة

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

إحداث محطة معالجة مياه الصرف 

 الصحي

تعزيز البنى التحتية 

سية والشبكات األسا

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الداخلية

 وزارة البيئة

 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

21 

إتمام تهيئة مدخل المدينة عبر 

 العرائش

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 ة تطوانجهة طنج

10 

تثنية الربط الطرقي بين مدينتي 

 العرائش والقصر الكبير

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 المجلس اإلقليمي

 وزارة التجهيز والنقل

 خرىالجماعات األ

 العمران

911 

 الشمال : تأهيل الطرق الهيكلية

 نوبالج

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 .ع ج م المديرية

 المجلس اإلقليمي

16,1 

 الشرق : تأهيل الطرق الهيكلية

 الغرب

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 إلقليميالمجلس ا

15,8 

إحداث الطريق الجانبية الداخلية 

 الغربية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 المجلس اإلقليمي

18,2 

إحداث الطريق الجانبية الخارجية 

 الغربية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 المجلس اإلقليمي

19,8 

إنشاء طريق بين القنطرة وشارعي 

 نونبر 2نونبر و 22

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 المجلس اإلقليمي

1 

 إحداث الطريق الجانبية الشرقية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 المجلس اإلقليمي

16,5 

تعزيز الطريق المخترقة الثانوية 

 الغربية

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م

 قليميالمجلس اإل

8,2 

 إحداث حزام داخل األحياء
تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

9022 

9021 
 20,7 الجماعة الحضرية ق ك.
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 المختلفة

 مدارات 2إحداث 

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 
 2 الجماعة الحضرية ق ك.

إنجاز الطريق بين المسجد الكبير 

 باسوطريق بلع

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9021 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

إعادة تهيئة المدار على مستوى 

 شارع الحسن الثاني

تعزيز البنى التحتية 

األساسية والشبكات 

 المختلفة

9022 

9029 
 1,8 الجماعة الحضرية ق ك.

 لجماعيةتأهيل المرافق ا إعادة تأهيل المجزر البلدي
9022 

9021 
 1 الجماعة الحضرية ق ك.

 تأهيل المرافق الجماعية تأهيل المحجز البلدي
9022 

9029 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

استكمال بناء وتجهيز السوق المغطى 

 ببالد البقالي
 تأهيل المرافق الجماعية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
4,2 

أسواق خصوصا باألحياء  2خلق 

درجة في برنامج التأهيل الم

 الحضري

 تأهيل المرافق الجماعية
9022 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الصناعة والتجارة
1 

 تأهيل المرافق الجماعية إعادة تأهيل األسواق الحالية
2011 

2013 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الصناعة والتجارة
2 

إحداث فضاء إلقامة المعارض ذات 

 لتجاريالطابع ا
 تأهيل المرافق الجماعية

9022 

9022 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

إنشاء قناة كبرى لحماية المدينة من 

 خطر الفيضانات

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 وزارة الداخلية

 كتابة الدولة المكلفة بالماء

 اللكوسوكالة الحوض المائي 

 المجلس الجهوي

211,4 

 إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 كتابة الدولة المكلفة بالبيئة
0,6 

المساهمة في إنشاء مطرحة مراقبة 

لطمر النفايات في إطار تجمع 

 الجماعات

حماية البيئة وتعزيز 

 المدينة جمالية

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 كتابة الدولة المكلفة بالبيئة

 الجماعات األخرى

29,9 

 إنشاء نظام آللية التنمية النظيف
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 كتابة الدولة المكلفة بالبيئة

 وزارة الداخلية

 المجلس اإلقليمي

 جماعاتتجمع ال

2,5 

 خلق حزام األخضر
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9021 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

1,5 

 تشجير الشوارع )الشطر األول(
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
0,2 

 (تهيئة الشوارع )الشطر الثاني
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9022 
 9 الجماعة الحضرية ق ك.

اتمام عمليات وضع أشجار التصفيف 

على مستوى المحاور الرئيسية 

 للمدينة

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9021 

9022 
 2 الجماعة الحضرية ق ك.

إتمام إعادة تهيئة وصيانة الساحات 

 العمومية

بيئة وتعزيز حماية ال

 جمالية المدينة

9022 

9022 
 0,36 الجماعة الحضرية ق ك.

 إحداث مشتل بلدي
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
1 
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 : برنامج الغطاء النباتي بالمدينة

أشجار التصفيف على طول المحاور 

 الكبرى

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
2 

 إحداث فضاء للترفيه والنزهة
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

 وزارة الداخلية

 وزارة الشباب والرياضة

1 

تهيئة حديقة المسجد الكبير جامع 

 األعظم

حماية البيئة وتعزيز 

 مالية المدينةج

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

0,8 

 تجميل مدخل المدينة عبر الرباط
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

 قلوزارة التجهيز والن

1 

 تهيئة ساحة جامع السعيدة
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
0,9 

تهيئة ساحة سيدي مخلوف وخلق 

 موقف سيارات األجرة

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 الجهوي المجلس ليميإلقالمجلس ا

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

1 

 تهيئة حديقة واد المخازن
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

9 

 تهيئة ساحة لمرس
حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 
 2,2 ك. الجماعة الحضرية ق

تهيئة ساحة المحطة وإحداث موقف 

 السيارات

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9022 

9029 
 9,5 الجماعة الحضرية ق ك.

إحداث ساحة سيدي بلعباس وإتمام 

 تهيئة طريق سيدي بلعباس

حماية البيئة وتعزيز 

 جمالية المدينة

9029 

9022 
 1 الجماعة الحضرية ق ك.

 مارس 1ب إحداث دار الشبا

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 
 1,2 الجماعة الحضرية ق ك.

 دار الثقافة الجديدة

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 

1 

 ب سيدي المظلومإحداث دار الشبا

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 
 2,5 الجماعة الحضرية ق ك.

 إنجاز دور لتأهيل الفتيات

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9021 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
1 

 وتجهيز المركز االجتماعيبناء 

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9029 

9022 
 2 الجماعة الحضرية ق ك.

 إحداث مركب متعدد الوظائف

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9021 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

ولة كتابة الدولة المكلفة باألسرة والطف

 واألشخاص المعاقين

 المجلس اإلقليمي

 المجلس الجهوي

21 

 إحداث مركز االستقبال

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
9 
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 إحداث مركز في خدمة الشباب

دعم األعمال االجتماعية 

والرياضية في  والثقافية

 المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشباب والرياضة
1 

 إحداث مركز للتكوين النسائي

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشباب والرياضة
2 

 إحداث مركز العطل والترفيه

جتماعية دعم األعمال اال

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشباب والرياضة
2 

تأهيل وتجهيز المكتب الصحي 

 الجماعي

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 
 0,75 الجماعة الحضرية ق ك.

إنجاز مراكز اجتماعية للرعاية 

عن قرب في األحياء الصحية 

 الملتحقة بالمدار الحضري

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9021 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الصحة
20 

 بناء المسجد الكبير للمدينة

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9021 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 زارة األوقاف والشؤون اإلسالميةو
1 

 تهيئة مصلى الضريسية

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
0,2 

 تهيئة مقبرة الضريسية

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
9 

عادة االعتبار للضريح موالي علي إ

 بوغالب

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المجلس الجهوي

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

21 

 إنشاء مكتبة بلدية

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9021 

9022 

 لجماعة الحضرية ق ك.ا

 وزارة الثقافة
1 

 بناء مسبح أولمبي

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

2012 

2016 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشبيبة والرياضة
20 

 بناء مسبح شبه أولمبي

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9029 

9021 

 عة الحضرية ق ك.الجما

 وزارة الشبيبة والرياضة
1 

مالعب سوسيو رياضية  20إحداث 

 ف –للقرب من نوع 

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشبيبة والرياضة
99 

مارس  1تهيئة ملعبين للقرب 

 والمزوري

 دعم األعمال االجتماعية

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9021 
 0,212 الجماعة الحضرية ق ك.

 بناء القاعة المغطاة

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9022 

9029 
 20 الجماعة الحضرية ق ك.

 إحداث حلبة مطاطية أللعاب القوى

دعم األعمال االجتماعية 

والثقافية والرياضية في 

 المدينة

9029 

9021 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 وزارة الشبيبة والرياضة
1 

 إعداد هيكلة جديدة لإلدارة الجماعية
تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 
0,6 

 بناء وتجهيز مقر للجماعة
تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9029 

9022 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية
90 

إعداد دراسة لتثبيت نظام للمراقبة 

 الداخلية

تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م
0,5 
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إنجاز دراسة لبلورة إستراتيجية 

 التواصل

تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م
0,4 

تستهدف توصيف  القيام بدراسة

محدد لالختصاصات والمهام 

 باإلدارة الجماعية

تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 المديرية ع ج م
0,4 

صياغة خطة تكوينية متعددة 

 السنوات

تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9029 
 0,3 الجماعة الحضرية ق ك.

 إنجاز اإلحصاء الجبائي
زيز هياكل الحكامة تع

 المحلية

9022 

9029 

 الجماعة الحضرية ق ك.

 إدارة الضرائب
0,5 

إقحام النظام المعلومياتي في تسيير 

 المرافق العمومية

تعزيز هياكل الحكامة 

 المحلية

9022 

9021 
 9,5 الجماعة الحضرية ق ك.

 القصر الكبيربالجماعة الحضرية  : المصدر

 


