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 أكتوبر 11تاریخ مقتطفات من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشریعیة الثالثة من الوالیة التشریعیة التاسعة ب
2013  
«[...]  

أمــا الحكومــة، فتقــوم بوضــع السیاســات العمومیــة، .هــي المســؤولة عــن تــدبیر الخــدمات األساســیة، التــي یحتاجهــا المــواطن كــل یــومفالمجــالس الجماعیــة 
 .والمخططات القطاعیة، وتعمل على تطبیقیها

بــل إن المنتخبــین . الطــرق بهــافــالوزیر لــیس مســؤوال عــن تــوفیر المــاء والكهربــاء والنقــل العمــومي، أو عــن نظافــة الجماعــة أو الحــي أو المدینــة، وجــودة 
 .الجماعیین هم المسئولون عن هذه الخدمات العمومیة، في نطاق دوائرهم االنتخابیة، أمام السكان الذین صوتوا علیهم

 .كما أنهم مكلفون بإطالق وتنفیذ أوراش ومشاریع التنمیة بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل، وتوفیر سبل الدخل القار للمواطنین
لملحـة، همة نبیلة وجسیمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولیة العالیة، والقرب من المـواطن، والتواصـل المسـتمر معـه، واإلنصـات النشـغاالته اإنها م

  .والسهر على قضاء أغراضه اإلداریة واالجتماعیة
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  توطئة
  

أعضاء كل من العمل الجماعي موضوع هذه الوثیقة تمت بلورته على أساس تصور و مجهود جماعي مشترك ساهم فیه برنامج إن 
بناءا على  منهجیة  تم إعدادها بطریقة عمومیین واجتماعیین وفاعلین محلیین  جماعةالالفئات السكانیة و اطر المجلس الجماعي و 

  .رابیة ومقتضیات المرسوم المرتبط بإعداده وخصوصیات التراب الجماعيتشاوریة وفي إطار احترام مبادئ الحكامة الت

الجماعــة تنــدرج فــي لتنمیــة مجــال وتعبــر الوثیقــة علــى رغبــة المجلــس الجمــاعي مــن جهــة فــي الرفــع مــن أدائــه وفــق رؤیــة مســتقبلیة 
ن ظـروف العـیش لسـاكنة الجماعـة وفـق تطلعاتهـا القابلـة للتحقیـق المبتغى من البرامج التنمویة الجهویة ومن جهة ثانیة تطویر خدماته  مما یمكن  من  تحسی

  . .وبناءا على معیقات و مؤهالت المجال الترابي
امتنانــه وشــكره لكــل مـن ســهام فــي إعـداد هــذا المخطــط مــن سـاكنة ومنتخبــین و جمعیــات المجتمـع المــدني و المــوارد البشــریة  نوٕاذ یعبـر المجلــس الجمــاعي عـ

ى القریـب و بالجماعة وكافة المتـدخلین فـي المجـال وأشـخاص مـوارد علـى مسـاهماتهم القیمـة والهادفـة إلـى تمكـین الجماعـة مـن إسـتراتیجیة التـدخل علـى المـد
 . المتوسط 

 الكثیـرة الفـرص فـي النظـر تعمیـق مـن مكـن قـد علـى مسـتوى الجماعـة الترابیـة بولمـاس  الواسـع التشـاركي الـورش هـذا أن إلـى اإلشـارة مـن بـد ال الختـام يوفـ
 شـأنها مـن التـي الضـعف ونقط التهدیدات من عدد إلى االنتباه من أیضا الورش هذا مكن كما الجماعة، علیها تتوفر التي المهمة القوة عناصر وكذا الموجودة

 فـي وتقـدمها ونمائهـا، للجماعـة  خیـر فیـه لمـا وٕاتقانه العمل إخالص ذلك كل وراء من القصد ویبقى. األفضل نحو السریع التقدم ومن األداء جودة من تحد أن
 تحـت ومسـتقر وآمـن وواعد زاهر بمستقبل وشبابنا لشباتنا األمل تعطي التي بالفرص وملیئة جذابة استثنائیةمنها جماعة  جعلت التي الكثیرة التنمویة األوراش
 الكریمة بعنایته الجماعات  هذه یرعى فتئ ما الذي اهللا، حفظه السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة القیادة

ورومحمد اشر : المجلس الجماعي رئیس  
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 شكر خاص 
 اإلسهام في إلى  یهدف واعدا برنامجا الیوم، هو كما یكون، أن له تیسر بفضلهم الذین للكثیرین و ومتواصل دؤوب عمل ثمرة برنامج عمل جماعة ولماس 

 للمجال الجماعي  والتمیز لق والتا النمو من مزید
أو غیـر مباشـر وعلـى كـل وٕان الفریق الذي قام بإعداد هذه الوثیقة ال یسعه إال أن یتقدم بأحر تشكراته إلى كـل مـن سـاهم مـن بعیـد أو مـن قریـب بشـكل مباشـر 

  .المساعدات و سعة الصدر التي وفروها له حتى یقوم بمهامه لبلورة هذا العمل المتواضع
ات المجتمــع وٕاذ یتوجــه بالشــكر علــى وجــه الخصــوص إلــى الســلطات اإلقلیمیــة والمحلیــة و الســادة المنتخبــین والســیدات المنتخبــات والفــاعلین المحلیــین وجمعیــ

  .لسكانیة التي شاركت بكل فعالیة وانتظام في كل مراحل إعدادهالمدني والمجموعات ا
 ورجال، نساء الجماعیین، واألعوان والموظفین و األطر والمصالح األقسام  رؤساء لمختلف والفعال الواسع االنخراط لوال لیتم كان ما الورش هذا أن ومؤكد
 رأسهم  وعلى الوافر، الشكر جزیل منهم وواحدة واحد فلكل .بذلك یفخروا أن ولهم الذاتیة، بإمكاناتهم إ أنجزوه و البرنامج هذا في كبیرا سهاما إ  أسهموا الذین
 التي اإلجراءات  كل تسهیل على كما سهر العمل، فرق مختلف شارة إ رهن الجماعیة اإلدارة فوضع جهدا، یدخر لم الجماعیة الذي المصالح مدیر السید
  الورش هذا حسن تدبیر سهلت

شعر بالمسـؤولیة المواطنـة و التـي تحّملهـا بكـل مـا لهـا مـن ایجابیـات و مـا علیهـا مـن سـلبیات وبالمشـاركة فـي انجـاز مهمـة قد  ویمكن القول على أن الجمیع 
صات رصیدا أساسـیا فـي تجمیع و تنظیم المعلومات في وسط صعب وبالتزامه في أداء الواجب من اجل المصلحة العامة حیث كان تبادل الخبرات والتشاور واإلن

  . لجماعة ولماس مواجهة تحدیات التنمیة المجالیة
التنشیط فریق  
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صــــــــملخّ   

أداة عملیة توافقیة لجمیع الفاعلین المحلیین من حیث اعتمـاده علـى تلخـیص ألنشـطة موضوع هذه الوثیقة یرمى في غایاته أن یكون  ةعمل الجماع برنامجإن 
  .الممكن القیام بها في السنوات المقبلةو . متجانسة ومتداخلة یصعب إنجازها من طرف كل فاعل على حدا

بتحدیـد مسـطرة إعـداد برنـامج عمـل الجماعـة ) 2016یونیـو  29( 1437مـن رمضـان  23الصـادر فـي  301-16-2: المرسوم رقم و تمت تهیئته في إطار 
مـن طـرف األطـر التقنیـة بالجماعـة وجمعیـات المجتمـع المـدني والمنتخبـین وشـباب متطوعـون منتمـین  وتتبعه وتحینه  وتقییمه والیات الحوار والتشـاور إلعـداده

  . الخمیسات بإقلیم  ولماسي للجماعة  وبدعم من رئیس المجلس الجماعي للمجال التراب
تحلیل الحاجیـات و االنتظـارات , تحصیل الوضعیة الحالیة للمجال الجماعي بخصائص المؤهالت والمعیقات للتنمیة المجالیة المحلیة, ومن بین أهدافه األساسیة

 برنــامجى الفــاعلین المحلیـین رفعهــا مـن اجــل الـدفع بتحدیــد رؤیـة مشــتركة للتنمیـة وبالتــالي اقتـراح المعلنـة مـن طــرف السـاكنة و أن یلخــص للتحـدیات التــي علـ
  باالعتماد على منهجیة تشاوریة تشاركیة تم التوافق علیها مسبقا , التدخالت یتم وضعه رهن إشارة الفاعلین لإلدماج مقترحاتهم و للجن المحلیة للموافقة علیه

المســتحدثة لهــذا الغــرض  والمجلــس الجمــاعي والســلطات المحلیــة  اللجنــةطــیط االســتراتیجي التشــاركى والــذي تــم إنجــازه تحــت إشــراف وهـو نتیجــة لمسلســل التخ
  : ویرتكز على

 . . تعبئة الساكنة وتنشیط ورشات تشاركیة على مستوى الدواویر ونقط االلتقاء -
 تعداد المعطیات وتحلیل الوضعیة الحالیة من حیث المؤهالت والمعیقات،  -
 عملیات البحث الببلیوغرافى  -
الوســط الطبیعــي واإلنســاني، تنظــیم الفضــاء الجمــاعي، الوضــعیة : تحلیــل جمیــع المعطیــات مــع االعتمــاد علــى األبعــاد التنظیمیــة واالجتماعیــة للمجــال -

 .االقتصادیة واالجتماعیة
 . لویات المشتركةتحدید األو  -
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كـل البعـد  و لم یكن لهذا البرنامج أن یقطع أشواطه بخطى متزنة و مضبوطة و یشق طریقـه بثبـات و یقـف عنـد كـل محطـة  لـوال اعتمـاد منهجیـة محكمـة بعیـدة
 بلي االستراتیجيعن االرتجالیة و العشوائیة ، منهجیة مرتبطة منسجمة و متكاملة تربط األسباب بالنتائج و المرحلي اآلني بالمستق

 . مع مراعاة إمكانیتها ومقتضیات المرسوم المشار إلیه ةعمل الجماع برنامجلإعداد التقاریر والخروج بمخطط استراتیجي  -
 :النتائج المستخلصة من هذه األنشطة بینت على أن الحاجیات ذات األولویة و المعیقة للتنمیة المجالیة یمكن تصنیفها إلى ثالثة أصناف

 ممـا  یعرضـه لمجموعــة مـن المخـاطر و المعیقـات  قـد تحــول دون مـن حیـث طبیعــة أنظمـة االسـتغالل  جبلـيلعـیش صـعبة فـي وســط ذي طـابع ظـروف ا
 .المحافظة علیه

   الولوج إلى التكنولوجیا الجدیدةالثقافي و خصاص في مجاالت تأهیل العنصر البشرى و التنظیم االجتماعي و . 
تحسـین كـل مـا یمكـن أن یصـبو فـي تحسـین مؤشـرات التنمیـة للجماعـة وبالتـالي ولذلك فان أنشطة التخطیط أولت أهمیة كبرى للجوانـب السوسـیو اقتصـادیة أي 

   .والحفاظ على المحیط البیئي ظروف العیش لألسر على مستوى التراب الجماعي
  :في یمكن تلخیص محتواهو اللذى  ةعمل الجماع برنامجمن إعداد و أن ترجمة هذه الحاجیات في شكل تدخالت و مشاریع مكنت 

 .خمسة محاور إستراتیجیة -
 .خمسة عشر هدف فرعي -
  یمكن تجزئتهم إلى عدة مشاریع  متجمعا امشروع مائة وخمسة عشر -

  درهم و التي تبقى مشروطة بانجاز دراسات الجدوى التقنیة 890.870.000 وذلك بكلفة تقدیریة تعادل
یبقــى مــن مســؤولیة المجلــس الجمــاعي إال أن انجــازه یســتدعى تعبئــة كــل القــوات الحیــة التــي تتــدخل فــي المجــال أي المصــالح  ةعمــل الجماعــ برنــامجوبمــا أن 

الـوطنیین و مـولین الخارجیة للدولة عبر البرامج القطاعیة التي تنجزهـا و الجمعیـات المحلیـة عـن طریـق المـوارد المالیـة التـي یمكـن أن تعبئهـا علـى مسـتوى الم
 افـي انجـاز هـذ الدولیین ثم القطاع الخاص في إطار المسـؤولیات االجتماعیـة للمقـاوالت و فـاعلین آخـرین الممكـن أن یسـاهموا بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة

  .البرنامج
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السیاق العام: الجزء االول  
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  :اإلطار القانوني: 1.1
 مقتطفات من دستور المملكة لسنة 2011

 الفصل  المحتوى 

تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي لحریة المواطنات و المواطنین، و المساواة بینهم، و من 
  .مشاركتهم في الحیاة السیاسیة و االقتصادیة و الثقافیة و أالجتماعیة

6 

تعمل السلطات العمومیة على إحداث هیئات التشاور قصد إشراك مختلف الفاعلین االجتماعیین،  في إعداد السیاسات العمومیة و تفعیلها و 
. تنفیذها و تقییمها  

13 

:على السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر المالئمة لتحقیق ما یلي   
.اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة للبالدتوسیع و تعمیم مشاركة الشباب في التنمیة    

في الحیاة النشیطة و الجمعویة ، و تقدیم المساعدة ألولئك الذین تعترضهم صعوبة في التكیف المدرسي أو  االندماجمساعدة الشباب على 
.اإلجتماعي أو المهني  

و الریاضة و األنشطة الترفیهیة ، مع توفیر الظروف المواتیة لتفتق طاقاتهم و الفن  التكنولوجیا،تیسیر ولوج الشباب للثقافة و العلم و 
.الخالقة و اإلبداعیة في كل هذه المجاالت  

.یحدث مجلس استشاري للشباب و العمل الجمعوي ، من أجل تحقیق هذه األهداف  

33 
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السكان المعنیین في تدبیر  مشاركةو التضامن ، و یؤمن  نظیم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبیر الحر ، و على التعاونیرتكز التّ 
 .شؤونهم ، و الرفع من مساهمتهم في التنمیة البشریة المندمجة و المستدامة

136 

تضع مجالس الجهات ، و الجماعات الترابیة األخرى ، آلیات تشاركیة للحوار والتشاور ، لتیسیر مساهمة المواطنات و المواطنین و 
.إعداد برامج التنمیة و تتبعهاالجمعیات في    

الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول  عرائض،یمكن للمواطنات و المواطنین و الجمعیات تقدیم 
.أعماله  

139 

 

 

المتعلق بالجماعات الترابیة   113 14مقتطفات من القانون التنظیمي رقم   
 المادة المحتوى

.الجماعة، تحت إشراف رئیس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحیینه وتقییمهتضع  . 
.یحدد هذا البرنامج األعمال التنمویة المقرر إنجازها أو المساهمة فیها بتراب الجماعة خالل مدة ست سنوات . 

أبعد تقدیر بانسجام مع توجهات برنامج التنمیة الجهویة یتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب المجلس على 
ممركزة لإلدارة  ووفق منهج تشاركي وبتنسیق مع عامل العمالة أو اإلقلیم، أو من ینوب عنه، بصفته مكلفا بتنسیق أنشطة المصالح الال

 .المركزیة
ألولویاتها وتقییما لمواردها ونفقاتها التقدیریة الخاصة  یجب أن یتضمن برنامج عمل الجماعة تشخیصا لحاجیات وٕامكانیات الجماعة وتحدیدا

 .بالسنوات الثالث األولى وأن یأخذ بعین االعتبار مقاربة النوع

78 



 2023 2018برنامج عمل  :ولماسالجماعة الترابیة 

1 :  
13 

 79 .من هذا القانون التنظیمي 183 تعمل الجماعة على تنفیذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص علیها في المادة
برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حیز التنفیذیمكن تحیین  . 80 

 81 .تحدد بنص تنظیمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحیینه وتقییمه وآلیات الحوار والتشاور إلعداده
لمقاوالت العمومیة الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بغیة إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد اإلدارة والجماعات الترابیة األخرى والمؤسسات وا

 .بمشاریع التجهیز المراد إنجازها بتراب الجماعة
82 

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاریع أو العملیات، تقرن به أهداف محددة وفق غایات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة 
ستخضع للتقییم قصد التحقق من شروط الفعالیة والنجاعة والجودة المرتبطة باإلنجازاتلقیاس النتائج المتوخاة والتي  . 

تضمن أهداف برنامج معین والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة األداء المعد من قبل اآلمر بالصرف، ویقدم هذا المشروع للجنة 
عتبار معیار النوع في تحدید األهداف والمؤشرات المشار إلیها أعالهیؤخذ بعین اال .المكلفة بالمیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة  

158 

األوراش التي یتم إنجازها بهدف االستجابة لمجموعة من االحتیاجات المحددة المشروع أو العملیة عبارة عن مجموعة من األنشطة و . 159 
االقتصادیة للنفقات المرتبطة باألنشطة والعملیات المنجزة یتم تقسیم المشروع أو العملیة إلى سطور في المیزانیة تبرز الطبیعة . 160 

 .توجه نفقات التجهیز باألساس إلنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات
 180 ال یمكن أن تشتمل نفقات التجهیز على نفقات الموارد البشریة أو نفقات المعدات المرتبطة بتسییر المرافق التابعة للجماعة

ة یراد في مدلول هذا القانون التنظیمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبیق مبدأ التدبیر الحر العمل على الخصوص احترام المبادئ العام
 :التالیة

 المساواة بین المواطنین في ولوج المرافق العمومیة التابعة للجماعة؛ -
269 
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جودتها؛االستمراریة في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان  -  
 ةتكریس قیم الدیمقراطیة والشفافیة والمحاسبة والمسؤولی -
 ترسیخ سیادة القانون؛ -
التشارك والفعالیة والنزاهة - . 

 

 

المتعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه و تحیینه وتقییمه والیات الحوار  2. 16. 301مقتطفات من المرسوم التطبیقي 
إلعدادهوالتشاور   

 المادة المحتوى
تقدیم یعتبر برنامج عمل الجماعة الوثیقة المرجعیة لبرمجة المشاریع و األنشطة ذات األولویة المقرر أو المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف 

 خدمات القرب للمواطنات و المواطنین 
2 

كما یمكن له و .........یتخذ رئیس مجلس الجماعة خالل السنة األولى من مدة انتداب المجلس قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة 
.  بمبادرة منه أن یدعو لهذا االجتماع اي شخص یرى فائدة منه  4 

: یتم إعداد برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالیة  
.............اجیات وٕامكانیات الجماعة ویحدد أولویاتها انجاز تشخیص یبرز ح):  أ  

........ وضع و ترتیب األولویات التنمویة للجماعة انطالقا من سیاسیات و استراتیجیات الدولة في مجال خدمات القرب ): ب   
6 

............یقوم رئیس المجلس الجماعي بإعداد تقریر سنوي لتقییم تنفیذ برنامج عمل الجماعة   14 
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  :المنهجياإلطار : 2.1
  تقدیم

   .بناء برامج لتدخالت معینة یرتكز على تشخیص المجال في أفق تحقیق التنمیة المستدیمة إنّ 
  ".حالة المكان في إطار مبادرة إستراتیجیة لتمنیة المجال"وان تمییز الوضعیة الحالیة واألبعاد الخاصة بالمجال یبقى رهینا بمقاربة جدیدة 

  .)االقتصادیة و البیئیة و االجتماعیة و الثقافیة والریاضیة(تلك المقاربة تخضع لمنطق التدخل الشمولي وتحدید العالقات بین مختلف المكونات للتنمیة  وان
ص، وتمكـن بالخصـوص وان التساؤالت والمقاربـة تعتمـد علـى األبعـاد المؤسسـة للتنمیـة المسـتدیمة و خصوصـیات المحـیط المحلـى و األهـداف الخاصـة للتشـخی

  .االعتماد على التجربة المحلیة و االهتمامات التي عادة ما یتم تغییبها في المقاربات الكالسیكیة
للتنمیـة المجالیـة و التـي یمكـن اعتبارهـا كنتیجـة  والجهویـة  و إن التدخل بالمنهجیة المعتمدة في انجاز هذه األنشـطة ینـدرج فـي إطـار االسـتراتیجیات الـو طنیـة

  .جل استغاللها بطریقة مستدیمة و تنافسیةألسل التعبئة للموارد الداخلیة للمجال من لمس
و لــذلك فإنهــا تعتمــد علــى إشــراك . أن انخــراط الفــاعلین یبقــى تطــوعي ولــیس ذي طــابع ملــزم  أيإن إســتراتیجیة التنمیــة المجالیــة تتمیــز بنظــام مشــابه للمیثــاق 

  .حلة  االنجازالفاعلین منذ مرحلة وضع التصورات حتى مر 
فـي إطـار االهتمـام بااللتقائیـة والتقـاطع مـع التوجهـات الجهویـة و الوطنیـة للتنمیـة ویبـرز للمبـادئ والحقـوق فـي حـق   جماعـة ولمـاس عمـل  برنامجوتم إعداد 

  .التنمیة
م علـى الخصـوص السـاكنة فـي تحدیـد األولویـات ویطمح في محتواه من جهة إلى ترجمـة مقاربـة جدیـدة للتخطـیط و التـي تتمیـز بإشـراك كـل الفـاعلین ومـن بیـنه
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األنشـطة الممكـن ومن جهة ثانیة إلى إیجاد أجوبة للتساؤالت المتعددة والمظاهر بدءا من الفرص التي یوفرها المجال لظروف عیش مالئمة ووصوال إلـى تحدیـد 
  . ألتشاركيتحقیقها عبر وضع مسلسل للتدبیر 

  :  في األهدافوحددت 
 .على مستوى المجال الجماعيشمولي إنجاز تشخیص تشاركي  
 .العمل الجماعي برنامجإعداد  
   .التأسیس لألرضیة مالئمة لبناء الشراكات 

  :المنهجیة
  :وتبعا لما ذكر فان المنهجیة المعتمدة ركزت على محورین مجزأین إلى أربعة مراحل 

لفهــم وتحلیــل البنیــات و األنسـاق الطبیعیــة واالجتماعیــة و االقتصــادیة والثقافیــة التــي تــتحكم فــي تــدبیر  فـالمحور األول اهــتم بعملیــات التشــخیص الترابــي كــأداة
أمــا الثــاني فانصــب حــول بلــورة برنــامج عمــل الجماعــة عبــر بحــث شــامل ومشــاركة الفــاعلین والمهتمــین . المجــال انطالقــا مــن االكراهــات و المــؤهالت للمجــال 

  .ضبط الشخصیة المجالیة انطالقا من تحدید الموارد ونقط القوة ونقط الضعفبمختلف المیادین مما مكن من 
  :ومرت هذه المحاور عبر المراحل التالیة

قاعـدة معطیاتیـة تحلیلیـة وكمیـة وذلـك بهـدف تأسـیس  لمنوغرافیـة وهیكلتهـا باالعتمـاد علـى مقاربـة وصـفیةاعلى تجمیع المعلومات  تانكب والتي المرحلة األولى
  المجال الجماعي،  حولأولیة 

نقـط االلتقـاء والمجموعـات البؤریـة باالعتمـاد علـى مقاربـة  علـى مسـتوىمـع السـاكنة،  ة تشاركیةتشاوریجماعاتیة  اتتنشیط لقاء والتي تم فیها المرحلة الثانیة
زیادة وكذلك بهـدف اغنـاء وتعمیـق مخرجـات التشـخیص، واهتماماتها األولیةوانتظاراتها كیفیة وذلك بهدف اإلنصات للساكنة وتمكینها من التعبیر عن حاجیاتها 

   .على فرز المعطیات و إعداد التقاریر
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    تحلیل مؤهالت و معیقات المجالحول  تتمركز والتي   المرحلة الثالثة
البرمجـة المتعـددة السـنوات زیـادة علـى والتي انكبت على تدوین جمیع المعطیات تحلیلها باالعتماد على إعادة الصیاغة وبلورة برنامج عمل مـع  المرحلة الرابعة

  اإلشارة إلى شروط االنجاز و مكینزمات التتبع و التقییم 
دعــم الســلطات المحلیــة و المنتخبــین  واإلرادة القویــة للشــباب المتطــوع والتجــاوب االیجــابي للســاكنة أمــا الصــعوبات فــیمكن ومــن بــین العوامــل المشــجعة هنــاك 

  .ء انجاز عملیات التشخیص و المسافة الفاصلة بین الدواویر و كذا المدة الزمنیة المخصصة للتشخیصتلخیصها في المناخ السائد أثنا
م علــى وتـولى فریـق مـن المنشـطین الشـباب المنحـدرین مــن المجـال الجمـاعي انجـاز عملیـات التشـخیص وتـدوینها بــروح مـن المسـؤولیة والحیـاد التـام حیـث ضـ

   :أساس معاییر انتقاء كل من
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اإلعداد: 1المرحلة   

 تحدید المؤهالت و المعیقات

 التمكین من  اللوجستیكیة إخبار الفاعلین المحلیین وتحدید  مصادر المعلومات 

 البحث المنغرافى و الببلیوغرافى

والجمعیاتانتقاء وجهات نظر المنتخبین : الجماعة: 2المستوى   

تحلیل مؤهالت ومعیقات تنمیة المجال : 3المرحلة   

التشخیص أنشطةانجاز : 2المرحلة   

 انتقاء و تكوین فریق التنشیط

للساكنةاالنتظارات /الحاجیات: تنشیط المجموعات السكانیة وانتقاء: 1المستوى  

 تحیین المنغرافیة  إعداد و  األساسیةتجمیع المعطیات 

 توثیق و رسملة  النتائج التساؤالت اإلستراتیجیةطرح 

التخطیط االستراتیجي: 4المرحلة   

المؤشراتو  األهدافتحدید  لتنمیة المجال اإلستراتیجیةالتصور و التوجهات  میكانیزمات التتبع و الخالصة ةعمل الجماع برنامجإعداد    

  المجلس الجماعياستصدار قرار 

ةعمل الجماع برنامجتحریر وثیقة   
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  التنشیط  فریق
  

  االسم  اإلسم
  منشط و منسق  : عمر عكاوي  منشطة  : اآلنسة سعاد الشرقاوي
  منشط : جواد العثماني  منشطة  : السیدة فاطنة الحناوي

  منشط  : خالد شكیر  منشطة    : بویكادر  اآلنسة صفاء
  مكلف اللوجیستیك  : عثمان أهلیبو  مساعدة في التنظیم :  اقزوز اآلنسة نجاة
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الخصائص المجالیة والتشخیص : الجزء الثاني
 التشاركي  
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  القبلي االنتماء :  1.2

  ou les Izayan d’Oulmès  Oulmès : les Ait Amer       أو ازیان نولماس  آیت أعمر: ولماس 
  ".زیان"و " زمور"جماعة والماس موقعا وسطا داخل الهضاب الوسطى الشمالیة الغربیة، فهي بذلك تشكل نقطة التقاء عنصرین بشریین هما تحتل 

 الثانیة منحدرة من أبناء  أبناء عفان و فاألولى منحدرة منمتجانستین منحدرتین  مجموعتینلسكان األصلیون للجماعة إلى ینتمي ا ومن الناحیة التاریخیة 
محادیة  اي مناطق الظل" آیت أومالو" كنفدرالیة مي في األصل إلى  تتن امازیغیة  وهم قبائل. نوا مقیمین في المنطقة التي یوجدون بها حالیاو ولم یك أسعید

یتمركز موقعها في حوض أم الربیع وواد العبید و المرتفعات المتصلة به، و التي تفصل بین  حیثوالجنوبي الشمالي في الشرق  لكنفدرالیة آیت یاف ألمان
  . معروفة برفضها المطلق لسلطة المخزن قبائل هي و. لحوض األسفل لنهر سبوالمتوسط و الهضبة الوسطى   األطلس

امرابضن آیت عبدوس و آیت أعمر حیث أیضا قبائل  والتي تضموالتنظیمات االجتماعیة أصبحت جزءا من كنفدرالیة آیت اسكوكو ومع توالي الحقب الزمنیة 
  )1916و  1915حسب الدراسات المنشورة في األرشیف بالرباط لسني ( .آیت عال و آیت بوخیو وآیت ایشو  وآیت حاتم و ضمت هذه األخیرة قبائل ایزتشون 

والحمام و  تضم حالیا جماعات البرج( جبل اعالل بین واد أم الربیع و الزیار بمنطقة  القرن التاسع عشر یقیمون حتى ومن ناحیة الحركة السكانیة فكانوا 
لي األحداث ومجيء حقبة المولى أحفیظ وانتقال السلطة النفوذ القائد امحند اقبلي إبان حكم المولى عبد العزیز إال أن تو آنذاك تابعین ) اكلموس وسیدي أعمر

إلى یومنا مجال یسمى تارمیالت بنفس المعطیات الطبیعیة یوجد  وما زال.في المنطقة إلى القائد موحى و احمو الزیاني لجؤوا إلى منطقة تاندرة و امریرت 
  .أعمر بإقلیم  خنیفرة لمجال الجماعي التابع لجماعة سیديبا

مع االحتفاظ وهروبا من النزاعات المحلیة  وغابات  مراعيو بحثا عن الموارد الطبیعیة من ماء  بها حالیا المنطقة المتواجدة إلىتحركت الساكنة وبعد ذالك 
طنوس ومالوشان و ولجة السلطان ( بالمثلث حیث استقرت قبائل آیت عال و آیت ایشو و آیت حاتم بجوار منطقة ولماس ) ولماسنزیان ا(بالمفهوم المتداول 

المكونة من آیت شارد آیت حدو واسعید و ( ایزتشونبینما استقرت قبائل " تل" یفسر االستغالل بالمناصفة للمحیط الرعوي المسمى قد مما   رابضنامبجوار ) 
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كانت تقطنها  اطقمع اإلشارة إلى أن هذه المن. ووجود أراضي الجموع ببخلخال مما قد یفسر  موالي بوعزة-اكلموس –بالمثلث ولماس ) آیت یحیى و عیسى
    .قبائل بني احكم و زعیر اسابق

) ازرف(مقسـمة إلــى مجموعــات تعتمـد علــى العــرف االمــازیغي و منعزلــة لــم یسـبق لهــم أن ســافرو ولمــاس نزیـان اومـن ناحیــة التنظــیم االجتمـاعي فكانــت قبائــل  
فـي حـدود قـراءة  وجـود بعـض الشـرفاء تحتـاجهم القبیلـةربیـة باسـتثناء والذي لم یكـن موثقـا بحكـم غیـاب اي عنصـر یـتقن الكتابـة باللغـة العبمثابة قانون صارم 

ة أو نـه خشـیة مـن التعـاطي للرشـو ییعـین أو ینتخـب لمـدة سـنة واحـدة وال یـتم امتـداد تعی) أمغـار(ولكل قبیلـة شـیخها . إن اقتضى الحالأو طقوس الدفن الفاتحة 
التداول باألساس حـول قضـایا مهـر الـزواج والطـالق والسـرقة والجـرح  المجموعات وكانوقبل اتخاذ القرار تتم استشارة أعضاء . أو ما إلى غیر ذالكالمحسوبیة 

النظام القبلي الذي شكل أسـاس وحـدتهم و تمـردهم المسـتمر  بذالك على محافظین .........الحامل والدیة الخ طلقة أو األرملة والمرأةمال و القتل ووضعیة أبناء
 .و رفضهم ألي نفوذ أجنبي

بشـري وموقـع تجـاري جاءت نشأة مركز والماس نتیجة االستعمار الفرنسي الذي أدرك األهمیة االقتصادیة للمنطقة والموقع االسـتراتیجي، باعتبـاره نقطـة التقـاء و 
لالعتبـارات السـابقة الـذكر وأیضـا لتسـخیر  1928سـنة " اإلداري السیاسـي"وقد تم إنشاء المركز . للقبائل المحیطة بالمركز ونقطة بالغة األهمیة للمراقبة األمنیة

كیلـومترات إلـى  10الـذي یبعـد ب" القریـت"وتكشـف بعـض المعلومـات عـن اسـتغالل لمـنجم . المواطنین المحلیین والتكثیف من عملیة االسـتغالل والضـبط األمنـي
عمومـا فقـد كـان االسـتغالل الغــابوي و . تـم اكتشــاف المیـاه المعدنیـة المعروفـة باسـم أولمـاس 1924، وفـي سـنة 1917غربـي مـن المركـز منـد سـنة الجنـوب ال

  .المعدني من األسباب األساسیة لظهور مركز والماس
التـي تعنـي باألمازیغیـة " ألمـاس"تحـویر طفیـف لكلمـة " والماس"أما بخصوص التسمیة فقد تضاربت حولها عدد من اآلراء إال أن أقربها للقبول هو الذي یرى أن 

مــن جهــة، ومنطقــة " زیــان"و " زمــور" الوســط، ولعــل الســبب الــذي جعلنــا نأخــذ بهــذا الــرأي هــو كــون المنطقــة نقطــة وصــل طبیعیــة بــین عنصــرین بشــریین همــا
، وقســمت إلــى ثالثــة جماعــات 1956نشــئت مباشــرة بعــد االســتقالل منــد لإلشــارة فقیــادة والمــاس أ. منخفضــة تتوســط الجبــال المســیجة للمركــز مــن جهــة أخــرى
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) المعـازیز -تـداس  -والمـاس (، إذ أصـبحت دائـرة والمـاس مشـكلة مـن ثالثـة قیـادات 1973مـع مـیالد عمالـة الخمیسـات سـنة ) والمـاس بوقشـمیر آیـت یشـو(
  .باط القنیطرة حالیازعیر سابق اي جهة الر  –زمور  –تنتمي إلقلیم الخمیسات وجهة الرباط سال 

و هـي نفـس السـنة  ،1393رجـب  4الموافـق  1973أغسـطس  4الصـادر بتـاریخ  416 -73 -2إحـداث جماعـة والمـاس بمقتضـى المرسـوم الملكـي رقـم  تمّ 
  .القاضي بإنشاء هذه العمالة 1973غشت 13صدور ظهیرت مع التي تم فیها إعالن میالد عمالة الخمیسا

كلـم ومدینـة مكنـاس التابعـة لجهـة  90خنیفرة ب -كلم ومدینة  خنیفرة التابعة لجهة بني مالل 86كلم ومقر اإلقلیم ب  150الجهة ب وتبعد الجماعة عن مقر 
  .كلم 86مكناس ب -فاس
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  الخصائص الطبیعیة والجغرافیة:  2.2
  )لإلشارة(جماعة ولماس بفرنسا 

مجال الشراكة أو التوأمة أو التبادل في شان تدبیر الشأن المحلي توجد بفرنسا جماعة محلیة تحمل نفس االسم لإلشارة ولكل ما قد یفید أو یحفز  في 
 وبنفس الخصوصیات الطبیعیة
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تمتد جماعة والماس على مساحة تقدر 
في أقصى جنوب اإلقلیم  2كلم 553ب 

سطح  م من 1255والجهة، على علو 
البحر بالهضاب الوسطى على بعد 

كلم  90كلم من مدینة الرباط و  150
عن كل من اتجاه الخمیسات و مكناس 

وغربا جماعة تداس ) اقلیم خنیفرة( وجنوبا جماعات موالي بوعزة و سبت ایت رحو ) اقلیم الخمیسات ( جماعة بوقشمیر : شمـــــــــــــــــــاال : وتحدها . و خنیفرة
  ).اقلیم خنیفرة( وشرقا جماعات الحمام و اكلموس ) الخمیسات اقلیم(

. درجة 38و  5مم، و یتراوح المتوسط السنوي للحرارة بین  660للتساقطات  و یتمیز مناخ المنطقة بكونه حارا صیفا باردا شتاء، حیث یبلغ المتوسط السنوي
كما . و قد عرفت المنطقة في الثمانینات و أواخر التسعینات سنوات جفاف مما أثر على الفالحة بصفة عامة. و تعرف سقوط الثلج والبرد و موجات الصقیع

  .لزراعات الحساسة و الماشیةأن فترات نزول الصقیع یكون له األثر السلبي على بعض ا
و جعــل منهــا موقعهــا الجغرافــي منطقــة غنیــة بالمیــاه، فكونهــا ذات منــاخ شــبه رطــب، و قربهــا مــن  

مناطق تشهد في أغلب الفترات كمیات مهمة مـن الثلـوج كلهـا عوامـل أغنـت المنطقـة بالمیـاه خاصـة 
ي و مرد ذلك الطبیعة الصـخریة للمنطقـة ثـم عامـل البنیـة الملتویـة التـي ال تسـاهم فـ. السطحیة منها

تعبئة المیاه الباطنیة، هذا ال یعني غیاب أو انعدام المیاه الجوفیة بل إن الدراسات المتخصصة التـي 
ــة . تّمــت بالمنطقــة كشــفت عــن وجــود فرشــات مائیــة لكنهــا عمیقــة لحــد مــا و تتكــون الشــبكة المائی
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" الطنـوس"فـي الوسـط    وواد " أبي رقراق المشهور ببولحمایـل"وواد في الجنوب والمنحدر من منطقة اكلموس " واد اكسیكسو: "لجماعة والماس من ثالث أودیة
  .في الغرب والمنحدرین من منطقة امریرت

هكتار  53.550وتصل المساحة اإلجمالیة للمجال الجماعي إلى ما یناهز 
األراضي الصالحة من   % 40و من المساحات الغابویة   %60منها 

  . للزراعة
ل الطبیعیـة كالمنـاخ و التضـاریس الـوعرة ثـم ولقد كـان لمجموعـة مـن العوامـ

التربة الشیستیة والكوارتزیـة القدیمـة األثـر البـالغ فـي اتسـاع مسـاحة الغابـة 
شرق الجماعة و جنوبـا " تیفوغالین"بالمنطقة، فهي تنتشر بكثافة في مجال 

ثـــم بـــالغرب و أقصـــى الشـــمال، و یبقـــى الوســـط فارغـــا مـــن " زكیـــت"بهضـــبة 
  .ابويالغ الغطاء النباتي

متبوعـا  % 60وتتوزع التشكیالت النباتیة الشجریة بین البلـوط األخضـر ب 
وعلى الرغم من المساحة المهمـة التـي تشـغلها الغابـة و كـذا الـدور  .و الباقي تتقاسمه األنواع األخرى كالزبوج و العرعار و غیرها %30بالبلوط الفلیني بنسبة 

المستوى البیئي أو السوسیو اقتصادي، فقد عرفت خالل السنین األخیرة تراجعـا مسـتمرا بفعـل االسـتغالل العشـوائي، و  االستراتیجي التي تلعبه بالمنطقة إن على
 .الضعف الذي أبانت عنه كل الجهات المسئولة عن تسییر و استغالل و مراقبة القطاع
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  :السوسیو اجتماعیة و  ةغرافیو میالدالخصائص : 3.2
  للساكنةالعدد اإلجمالي 

. أسـرة  4688و . من سـاكنة اإلقلـیم%  3,5نسمة أي ما یمثل  18706 ما مجموعه بلغ عدد ساكنة الجماعة  2014حسب إحصائیات السكان والسكنى ل 
وبكثافـة  % 49.5:  لّرجـاللنسـبة  بینمـا تمثـل. 2004أسـرة مقارنـة مـع إحصـاء  581تزاید عدد األسر بو   نسمة 308تراجع عدد الّسكان بومن المالحظ  

توزیـع الثـروات الطبیعیـة خصوصـا األراضـي الفالحیـة و  غیر أن توزیع الساكنة علـى مسـتوى التـراب الجمـاعي یخضـع لكیفیـة .²كلم/نسمة 4إلى  تصل  سكانیة
یتضـح أن سـاكنة الجماعـة عرفـت اسـتقرارا  17687حیث كان یبلغ عـدد السـكان  1994جوع إلى إحصاء و بالر  .نیات التحتیة والخدمات األساسیةبالماء وكذا ال

  . سنة بینما عرف عدد األسر ارتفاعا ملحوظا مقابل تراجع في عدد األفراد على مستوى األسرة 20نوعیا  لمدة تزید عن 
  2014هرم األعمار لساكنة الجماعة ل 

 15من الساكنة یقل عمرها عن % 27,5 : أن 2014یستخرج من تحلیل الساكنة حسب األصناف العمریة وعلى أساس اإلحصاء العام للسكان والسكنى ل 
  .سنة 59و  15یتراوح عمرهم ما بین % 62,4و. سنة 60یزید عمرهم على .% 10,2و. سنة

  سنة 27,4ویبقى السن المتوسط عند الزواج في 
  2014إحصاء الساكنة و السكنى  تنمیة المجالیة حسب  مؤشرات ال

نسبة   المكون  المرجع 
  الفقر

نسبة 
  الهشاشة

مؤشر 
قساوة 

  الهشاشة

مؤشر   مؤشر التنمیة 
  االمساواة

مؤشر 
انتشار 
  اإلعاقة

نسبة   نسبة األمیة 
الساكنة 
  النشیطة 

نسبة 
  االجتماعي   البشري   البطالة 
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  19,4  47,1  46,6  4,4 25,3      1,0  34,6 20  الجماعة   2014إحصاء 
          37,84  0,319  0,508  2,11  21,58  89 ,18  الجماعة   2004إحصاء 

    -  -  -  -  -  0,365  0,432  1,76  19,52  15,64  اإلقلیم 
  

  الجوانب السوسیو اجتماعیة
  الربط االجتماعي

  %  المكون  %  المكون  %  المكون  %  المكون  المصدر
مصالح الجماعة 

  2017لسنة 
الماء الصالح 

  للشرب
  

  الربط بالشبكة الكهربائیة  85
  

  التطهیر السائل  95
  

  التطهیر الصلب  
  

  

  64,3  64  75 72,9  2014إحصاء 

  :  مالحظات
وذالك قد یكون راجعا وجود حركة سكانیة مهمة رغم  %1یناهزفي حدود ما  2014و 2004عرفت نسبة الفقر ارتفاعا طفیفا ما بین  -

 . بحثا عن فرص الشغل فهناك إقبال متزاید للساكنة من المناطق المجاورة . استقرارها العددي

لتمكین الساكنة . ش.ص.م.و.مرهونة بمساعي من اجل تخفیف كلفة التعارف المطلوبة من متبقى نسبة التزوید بالماء الصالح للشرب  -
 من االستفادة من الربط بالشبكة  

 .إثارة االنتباه إلى مؤشر انتشار اإلعاقة وللذي أصبح یخیف ویستدعي أصحاب القرار إلى التعامل معه -

 جماعي ارتفاع نسبة الساكنة النشیطة یؤسس لنقطة قوة بالمجال ال -
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 كثافة سكانیة منخفضة  -

 .من النساء% 48سنة بما فیهم  60من الساكنة تبلغ أكثر من % 10ما یناهز  -

   .مؤشرات اجتماعیة في مجملها تستدعى إثارة انتباه المتدخلین من اجل وضع إستراتیجیة للحد من آثارها -
   

  2017/2018لموسم البنیة التربویة حسب مصالح الجماعة 

  نسبة اإلناث   عدد المسجلین   عدد المؤسسات   المستوى 
  %48  2179  19  االبتدائي 

  %45  1281  1  الثانوي اإلعدادي
  %46  700  1  الثانوي التاهیلي 
 %          65  1  التكوین المهني 

12    
   

  2014وضعیة التمدرس حسب إحصاء 

  العالي   الثانوي التاهیلي الثانوي اإلعدادي   االبتدائي    األولي   الشيء   المستوى 

  %3,5  %9,3  %14,3  %21,6  %2,2  %49,4  النسبة 

   % 3 ,87: نسبة التمدرس  
یتبین انه رغم المجهودات المبذولة لتطویر قطاع التعلیم فال تزال , ومن خالل القراءة األولیة للمعطیات المدرجة في الجداول أعاله و بمقارنتها مع نسب األمیة 
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وتیسر  هناك صعوبات تستدعي العمل على تخطیها في هذا الشأن ومنها على الخصوص تقویة بنیة المسالك وتجهیزها حتى تخفف من االنقطاع عن التمدرس
  .  ةالمرور لوسائل النقل المدرسي ثم تحسین صورة المؤسسات التعلیمیة واستكمال تجهیزها زیادة على تعمیم فوائد التمدرس لدى األسر المعنی

  : الحركة السكــانیــة
وتتمیــز هــذه تنقالتهــا،  محدودیــة اســتقرارا مــن حیــث العــدد الخــام للســاكنة ممــا یبــرز  2014و  2004و  1994مــن خــالل إحصــائیات  یعــرف المجــال الجمــاعي 

فـرص الشـغل فـي الفتـرات  ونقص حاد في الولوج إلى بقوة االنتماء لألرض واألسرة  واالكتفاء بالدخل المتواضع خاصة في مواجهة صعوبات تنوع الدخلالظاهرة 
  .بظاهرة الجفاف والتقلبات المناخیةالتي تعرف 

حركیة كبیرة تتمیز بحركیة األشخاص وبالخصوص الشباب  اكلموس ،یشو آیتیعرف المجال الجماعي إسوة بالجماعات المجاورة وخاصة جماعات بوقشمیر، 
ویمكن تصنیف .فترات التي تعرف نقص في  التساقطات المطریة والتي تؤثر بدورها على الدخل األسري والفرديوهي نتیجة لغیاب فرص الشغل خاصة في ال

  : هذه الحركیة إلي ثالثة أنواع
عبر ترحیل وعلى العموم تتم .والتي عادة ما تتم خارج التراب الجماعي أي الهجرة من الوسط القروي إلى الوسط الحضري أو الشبه الحضري: الهجرة القرویة

  .األسرة بكاملها بعد تفویت أمالكها نهائیا أو جزئیا
وتمر عبر مستویین، األول یهم حركیة وسط المجال الجماعي حیث یتم كذلك تبادل جد مهم مع الجماعات المجاورة ونسجل في هذا اإلطار : الهجرة الداخلیة

السوق األسبوعي، الثانویة،القیادة (ظر لتمركز جل المرافق االجتماعیة بولماس بالن آیت یشونزوح أعداد مهمة من ساكنة جماعة بوقشمیر و جماعة 
أو في  لقطاع غیر المهیكل، وتتمیز بحركیة األشخاص مع العمل على استقرار األسرة وذلك مثال في حالة اللجوء إلى الید العاملة في ا)المصالح الخارجیة

  .وتواجه عادة هذه الفئات إشكالیة الفقر بدون أمالك أو سكن قار". الرباعة"الرعي ومع األسرة وذلك في حالة 
أو ذات تطور في ) اكادیر(والمستوى الثاني یهم كذلك اللجوء إلى الید العاملة وتتم على المستوى الوطني خاصة في المناطق ذات اإلنتاج الفالحي المكثف
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إضافة إلى اكادیر ومن بین المؤشرات التي تبرز هذه الظاهرة تنظیم رحالت أسبوعیة لسیارات األجرة من والماس إلى ) والناظور طنجة (ناعة والبناءوحدات الص
  .طنجةوجود حافالت عمومیة تربط بین والماس ومدن الدار البیضاء 

  .إسبانیا وٕایطالیا وال تمّثل نسبا مهّمة الجیل األول نحو فرنسا ثم الجیل الثاني إلى وتهم شباب نساء ورجال إلى أوربا  وتتشكل من جیلین:الهجرة الدولیة

  : جوانب النوع االجتماعي
  : من خالل تحلیل المعطیات المتوفرة حول مسألة النوع االجتماعي وبناء على المالحظات المیدانیة یتبین أن  وبالّرجوع إلى جوانب الّنوع اإلجتماعي و

  الجماعةساكنة الزوجات على مستوى  دتراجع مهم في تعدهناك. 

 وهي ببساطة تكریس لعادات وقیم تقلیدیة ممارسة بالمنطقة. القرار بالنسبة لألسر المسیرة من الرجال ما زالت في ملك الرجل تمیكانیزما. 

 قـوي، مشـاركة  اثنـيانتمـاء ( ةیـیر فـي التنظیمـات الجماعاتالعنصر النسوي عرف ویعرف انفتـاح فـي الوسـط المحلـي للجماعـة ویتمتـع بالقـدرة علـى التـأث
 ).فعالة في تنظیم الحفالت ومواسم العزاء، تضامن محلي

  ضـعیتها االجتماعیـة ومسـتوى و توزیع األنشطة والمهـام بـین الرجـل والمـرأة یـتم علـى أسـاس األنشـطة الممارسـة علـى مسـتوى األسـرة وحسـب كثافتهـا، و
تـولي المـرأة إنجـاز أنشـطة داخلیـة لألسـرة مـن حطـب والتزویـد بالمـاء ثـم دعـم أنشـطة الرعـي تتولي الرجـل أنشـطة زراعیـة وتجاریـة و یوفي أغلب األحیان . دخلها

 .وممارسة أنشطة الصناعة التقلیدیة المخصصة لالستهالك األسري باألساس مما یؤثر سلبا على صحتها وتربیة األطفال

 ات أو أرامـل یلجـن بكـل حریـة إلـى اتخـاذ القـرار فـي المجموعـات الجماعاتیـة وفـي تسـییر الممتلكـات والمـوارد النساء المسیرات لألسـر علـى العمـوم مطلقـ
  .كما یتمتعن باحترام من الساكنة المحلیة. المحلیة

طـویال لجلبـه، و یسـتغل فـي  یحتل جمع الحطب والرعي مكانة مهمة بـین األنشـطة الیومیـة بالنسـبة لفئـة مـن النسـاء خاصـة فـي األمـاكن الجبلیـة، و یشـغل وقتـا
  .الطبخ والتدفئة
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منطقة جبلیة ذات خصوصیات اجتماعیة و طبیعیة تستدعي التعامل مع تلبیة حاجیات الّساكنة ك یمكن تصنیف المجال الّترابي للجماعة
نسبة الفقر و مؤشر الهشاشة و  ).إلخ...على المحیط الجهوي و الوطني، االنفتاح،الّشغل،التنشیط اإلجتماعي،االستثمارالطرق،التعلیم،الّصحة،البنیة العقاریة،(

  .العمل باستمرار لتحسینهما بغایة االستقرار األسري يیستدعوالكل 

  بالجماعة البنیة الصحیة
  العدد  المكون  العدد  المكون  العدد  المكون  العدد  المكون  العدد  المكون  العدد  المكون  العدد  المكون

المراكز   1  المستوصفات 
  الصحیة 

  دور   1
  الوالدة 

األطباء   1
  العمومیون

األطباء   5
  الخواص 

  5  الصیدلیات  11  الممرضین   2

  الجماعة  :مصالح :  المصدر

  .  شخص لكل من المؤسسات الصحیة     9000قروي ومركز صحي، یقدمان الخدمات الصحیة بها، فنجد  مستوصف تتوفر الجماعة على
أسلوب ثابت، وأسلوب الخدمات المتنقلة، هذه اإلستراتیجیة تواجههـا عـدة معیقـات : الصحیة على صعید اإلقلیم، ترتكز على نمطین إستراتیجیة التغطیة

 .كصعوبة الولوج في المجال، قلة األطر الطبیة، قلة التجهیزات

 4040و  2013لـوزارة الصـحة أللـذي صـدر سـنة علـى المسـتوى الـوطني حسـب تقریـر  1339وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر الخـدمات الصـحیة یعـادل  
  .نسمة لكل طبیب

 وعلى أساس ما ذكر فالجماعة تسجل نقصا حادا من حیـث التجهیـزات الصـحیة والمـوارد البشـریة أمـام مجـال ترابـي صـعب الولـوج ممـا یجعـل الخـدمات
      .المقدمة على مستوى الجماعة بمستوى ال یتالءم مع حاجیات الساكنة وانتظاراتها

  :وضعیة تقدیم الخدمات الطبیة

  المؤشرات
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مركز صحي قروي لكل من 
  نسمة 6775

طبیب من قطاع عمومي لكل من 
  نسمة  4040

طبیب من قطاع خاص لكل من 
  نسمة  3676

ممرض من القطاع العمومي لكل 
  نسمة  1339من 

   2013الطبعة لسنة  2012تقریر وزارة الصحة لسنة :  المصدر
   

  .التعمیر و السكن جوانب 
ومتشتت ومحدود العدد في المنطقة ذات  المساحات الصعبة لالستغالل )  مركز ولماس و مركز تارمیالت (یعرف المجال الجماعي سكن متجمع في منطقتین 

  .والتي تستغل عادة من طرف صغار الفالحین أو رعاة الماشیة بدون ارض
  : هناك نوعین من البناء بالجماعة 

بناء السائد بالمجال البناء بالمواد المحلیة ، لكن أصبح هذا النوع ینقص یوم بعد یوم نظرا لكون هذا النوع ال یقاوم عوامل المناخ ونظرا لتأثر السكان بال.  1 
  .الحضري 

   .مع البناء بالمواد المحلیةالسكان یلجئون إلى هذا النوع من البناء، لكونه یستمر لفترة أطول بالمقارنة : البناء باالسمنت المسلح  .  2 

  :أنواع السكن بالجماعة 
  

  سكن أخر  سكن عشوائي  سكن قروي  سكن مغربي  شقق  فیالت
1,5 0,6  64,4  22,8 9,6  1,1  

  .2014إحصاء :المصدر
  قدمیة السكن بالجماعةا
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سنة 50كتر من أ سنة 49و  20ما بین   سنة 19و 10بین  ما  سنوات 10اقل من   السكن اقدمیة   
5,7 46,6 25,9 21,8 % 

  .2014 إحصاء:المصدر
للملك الغابوي بینما ال تمثل أراضي ملك ، أراضي تابعة  في الملك الخاصأراضي  منتتكون أساسا البنیة العقاریة وتجدر اإلشارة إلى أن 

  الدولة و أراضي الجموع إال نسبة قلیلة 
فئة من ذوي و قلة الوعي لل انتشار المنازعات حول العقارو تداخل ما هو قانوني وعرفي في تدبیر بالمعاییر القانونیة ، ومن هناك یبرز 

 المثبتةوثائق ات في شان الالوكالة الحضریة لتلك المساحزیادة على اقدمیة السكن والعراقیل التي تملیها  الحقوق بحقوقهم وواجباتهم
  .دمهملكیة الشخص لألرض من عل

 وبما أن التطورات السوسیو اقتصادیة و السوسیو مهنیة للمجتمع الجبلي أدت إلى توسیع مخیف للسكن فان هذا التوسیع تم على
حساب الوحدات المجالیة األخرى خصوصا تلك  المخصصة للزراعة والمرافق التابعة للدواویر وهو ما أدى إلى الالتوازن على الصعید 

ورغم كل التطورات التي یمكن لمسها فان المسكن . تارتفاع حدة المخاطر المرتبطة بالطبیعة كالفیضانا لى صعیدالعمراني ولكن أیضا ع
  .یبقى في مجمله من نوع سكن مغربي

   
  :الطرقیة بنیة ال

مركز ولماس فالمسافة التي تفصل دوار بفراط  عن  .تعتبر البنیة الطرقیة من وجهة نظر الساكنة العقبة األساسیة لتنمیة الجماعة والتي یمر إنجازها ببطء
وعموما فان أغلبیة المواقع بالجماعة هي صعبة الولوج ، حیث أننا نجد مسالك غیر  .كلم  10الطریق المعبدة إلى حولي كلم  و عن  50تصل إلى أكثر من 

  .معبدة زیادة على قلة قناطر التواصل بین الدواویر

  :بالجماعةوسائل النقل المستعملة 
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وواحدة تأتي من . مراكش،طنجة والدار البیضاء: منها تنطلق من مركز أولماس نحو مدن 3حافالت كبیرة  4یستعمل  لنقل الساكنة في المسافات البعیدة 
  . سیارة 20وكذلك سیارات االجرة الكبیرة بأكثر من . الرباط نحو أولماس

: نحو الجماعات المجاورة منها تنطلق من مركز أولماس   10المتوسطة حافالت النقل المزدوج بأكثر من یستعمل  لنقل الساكنة في المسافات القصیرة و 
  .عبرتیداس والمعازیزوالخمیسات تیفلت  ,بوقشمیر,  بمكناس ,راس اجیري ,خنیفرة ,اكلموس

.  تربط مركز أولماس ومركز تارمیالت وكذلك سیارات االجرة الكبیرةیستعمل  لنقل الساكنة في المسافات القصیرة داخل تراب الجماعة حافالت النقل المزدوج 
وفیما یخص نقل البضائع فهناك حركیة  .كما یستعمل لنقل االشخاص وخاصة أیام االسواق سیارات نقل البضائع كما یستعمل السكان القرویون الدواب للتنقل

  .ملحوظة لعربات الشحن بمختلف االحجام

  :ثقافیةالبنیة الریاضیة وال
كما تتوفر .   ملعبین و مسبح و نادي نسويتتوفر بالجماعة مالعب ریاضیة مستحدثة محلیا والتي توجد في وضعیة جیدة  ومطابقة للمعاییر المعتمدة منها 

  .خزانة جماعیة ومركز المالحظة و التنمیة المحلیة ودارین للشباببالجماعة 

  :التراث الالمادي
.  و التعبیر الشفوي بعدة لغات و احتفاالت باإلعراس واألعیاد الدینیة.....) التبریدة الخ, تملكازت ,  احیدوس(من فنون شعبیة  يأشكال التراث الالمادتزخر الجماعة بمختلف   
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  :المواسم بالجماعة

 المواسم تاریخ انعقادها الموقع
 تارمیالت قرب 

أنشطة -ألعاب الفروسیة: األنشطة
 اقتصادیة

شتنبر مع مراعاة فترات األعیاد شهر 
 .الدینیة واألحوال الجویة

زاویة ضریح سیدي علي (  موسم سیدي علي الشریف
 )الشریف

.قبائل والماس وتیداس والقبائل المجاورة  
أكثر  من عدد الزوار مختلف االنشطة ب

عبیدات  -الحضرة: األنشطة5000
 -الرمى

 موسم الولي الصالح سیدي عبد الحق ادریر  )خمسة أیام(شهر أبریل /عطلة الربیع
و  تیداسبآیت بوحقي وقبائل واد و  خریبكة: قبائلمختلف 

 تارمیالت 
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   لیشغتو ال یةاالقتصادالجوانب : 3.2

  أهم مداخل ونفقات األسرة
  .العاملة، التجارة الصغیرة والمتوسطة وكتلة األجور العمومیة النباتي، الید ، اإلنتاجاإلنتاج الحیواني  باألهمیةمداخیل األسر 

نفقات الصحة  االستثمار في البنیات العقاریة  ،المواد البیطریة، الفالحي   متطلبات اإلنتاج الحاجیات الغذائیة،  نفقات األسر باألولویة
    والتربیة 

  )2014إحصاء (  :بوضعیة الساكنة النشیطة حسب الجنستذكیر 
  نسبة العطالة  نسبة الساكنة النشیطة  الساكنة غیر النشیطة  الساكنة النشیطة  المكون

    19,4  47,1  12280  6426  مجموع الجماعة
   :وضعیة المهنیة للمزاولین لألنشطة بالجماعةال

  . 2014إحصاء : المصدر

خرونآ شریك/مساهم   مستخدم مستقل بمحل أجیر قطاع خاص أجیر عمومي مساعد عائلة متدرب 
0,2% 2,1% 0,5% 9,8% 9,3% 34,6% 41,3% 2,2% 

    ایت عكي ترمیالت  أیت واحي موسم سیدي بولفجر  شهر أكتوبر  مختلف االنشطة
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  مستقل بمحلو   أجیر قطاع خاصوضعیة  حسب األهمیة نسجل ,على مستوى تحلیل الساكنة النشیطة حسب الوضعیة داخل المهنةو 
لفرص  األخرىویبقى عرض القطاعات ,ومن هنا نستخلص أن خلق فرص للشغل بالجماعة یمر عبر تشجیع االستثمار الخاص,مساعد عائلةو 

 .الشغل جد ضعیف على األقل في الظرف الراهن

  :الزراعة وتربیة الماشیة
 نوع الملكیة )بالهكتار(المساحة   )%(النسبة 

 ملك خاص 17100 95
 ملك الدولة 100 0.45
 أراضي الجموع 800 4.57
   ي الصالحة للزراعةمجموع االراض 18000 100

  :أهم المنتجات الفالحیة

        

معدل اإلنتاج في 
 المواسم العادیة 

 النوع

  الحبوب   قنطار 70.00
  الكالء  طن  850
 الفول قنطار 360
 الخضروات طن 223

  االشجار المثمرة   قنطار  16.000
 الخزامة قنطار 8400
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بوریــة فــي مسـاحة وهــي ) 31%( الثلـث مــن المسـاحة اإلجمالیــة للجماعـة نســبة إال  ال تمثـلكمـا تمــت اإلشـارة إلیــه سـابقا فالمســاحة الصـالحة للزراعــة 
  .المائیة الباطنیة  تستغل بواسطة محطات الضخ الفرشاةكما أن  شمولیتها 

  .لواحدلهكتار  5 مساحتهاتعدى تنادرا ما استغاللیات الفالحیة المجزئة حیث یمتلك أغلبیة الفالحین ات وزیادة على ذلك فهناك بنیة الضیع
متوسـطة حیـث  بمردودیـة زیـد مـن الثلثـین مـن المسـاحة الصـالحة للزراعـة بزراعة معیشیة موسمیة تمتد سنویا على مـا ی رهینویبقى المجال الجماعي، 
  .ي والثانیة القمح الصلب والثالثة الشعیر و الكألالقمح الطر یأتي في المرتبة األولى 

اللحــوم، الحلیــب، الجلــد، (الحیــواني لإلنتــاجوعلــى عكــس هــذا یبقــى قطــاع اإلنتــاج الحیــواني العمــود الفقــري المــدعم للــدخل األســري بالجماعــة مــع تنویــع 
و % 66رأس موزعــة علــى األغنــام  68600مجموعــه  حیــث یلعــب هــذا النشــاط دورا مهمــا داخــل الجماعــة،و یصــل فــي مجملــه مــا...) الصوف،الشــعر

  %.8ثم األبقار ب % 26الماعز 
اإلشـارة إلـى أن ویبقى القطیع في مجمله بنمط تسییر غیر مكثف نسـبیا یسـتمد باألسـاس تغذیتـه مـن منتجـات الضـیعات الفالحیـة والمـوارد الطبیعیـة مـع 

علــى القیمــة إیجابــا یــؤثر  أمــا األغنــام و المــاعز فیمتــازان بأصــناف جیــدة خاصــة فــي مجــال إنتــاج اللحــوم ممــا ) صــنف ولمــاس(األبقـار مصــنفة و طنیــا 
  .المضافة للدخل

فــي المراعــي و األراضــي غیــر الصــالحة احــتالل األغنــام والمــاعز نســبة مهمــة مــن القطیــع ومــن اإلنتــاج الحیــواني، یرجــع باألســاس إلــى إمكانیــة الرعــي 
  . لدى مربي الماشیة للزراعة ، ویرجع كذلك إلى المعرفة المحلیة و التجربة
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  :اإلنتاج الحیواني 

 

 النوع العدد
  االبقار  رأس 5600

  األغنام  رأس 45000
  الماعز  رأس 18000

   الصوف طن 60
  :الماشیة الصغیرةتربیة مشتقات األعشاب الطبیة و 

  .تكون أساسا من تربیة الدجاج من صنف محلي و تمارس على مستوى كل أسرة بأعداد محدودة متوجهة في الغالب إلى االستهالك الداخليت
األنشـطة الممارسـة وهناك مؤهالت طبیعیة ومعرفة محلیة جـد مهمـة فـي مجـال إنتـاج العسـل حیـث یتسـم بجـودة عالیـة، ویعـرف هـذا النشـاط انتشـارا واسـعا بـین 

، إضـافة إلـى قلـة )التداوي بالعسل(بالمنطقة ألنه یمكن من تنویع موارد الدخل األسري، وكذلك لسهولة تسویق المنتوج وألهمیته في الثقافة السائدة في المجتمع
   .ةالمصاریف مقارنة بالمردودی

كما أن ,.ولماس لساكنة جماعة تشكل الفالحة النشاط الرئیسي الممیزكمجال جبلي  ,من جهة والثروات التي تزخر بهاإذن بفضل موقعها الجغرافي و 
تعتبر بمثابة ورقة رابحة لتنمیة القطاع السیاحي الذي یجب أن یرتكز أساسا على مبادئ احترام البیئة  منطقةاإلمكانیات التي توفرها المناظر التي تتمیز بها ال

  .والثقافة
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  :التقلیدیة والحدیثةالصناعة مجال 

حیویا للرفع إن جماعة أولماس تتوفر على مجمع للصناعة التقلیدیة والذي یعد االساس الضامن للحفاظ على الموروث الثفافي و الحضاري للمنطقة ومركزا 
  .من  المؤهالت الحرفیة التقلیدیة والحدیثة

  الوحداتعدد   نوع النشاط  عدد الحرفیین  عدد الوحدات  نوع النشاط
عدد 

  الحرفیین
  11  06  اصالح مختلف االالیات والمحركات  83  23  النحث على الخشب  

  04  02  صناعة القصب  24  12  الحندیرة والخناسة
  12  02  نسج الخیام  37  23  الزربیة والحنبل
  03  03  اصالح االالت السمعیة البصریة  12  05  الحدید المطروق
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  28  09  والصباغةالبناء   52  17  البناء التقلیدي

  57  13  حرف خدماتیة أخرى  12  05  الخیاطة

    36  07  حرف خدماتیة انتاجیة

    

  
  
  
  
  
  

  

  
هــو فنــي وتتمیــز بســیادة روح اإلبــداع و  تعــرف الجماعــة أنشــطة صــناعة تقلیدیــة مهمــة والتــي تمــارس أساســا مــن طــرف النســاء القرویــات، والرجــال ومنهــا مــا
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واألثـاث واأللبسـة والغطـاء وكـذا أدوات منزلیـة مـن المحلیـة وتتمحور حول صـناعة الزرابـي : هو تقلیدي موجه في الغالب لالستعمال المنزلي  التجدید، ومنها ما
  .طرف النساء وتبقى في مجملها موجهة لالستهالك الداخلي األسري وال ترقى إلى مستوى جني المداخل

قلـة وتنویـع المنتـوج زیـادة علـى ارتفـاع أسـعار المـواد الخـام و والتنظـیم ن نقـص حـاد فـي مجـال اإلخبـار والتكـوین وتعاني فصیلة الصناعة التقلیدیـة بالجماعـة مـ
  .التسویق فرص

 والعوامـل الطبیعیـة ویبقى بصفة عامة مجال األنشطة المدرة للدخل بارتباطهـا مـع المنتـوج المجـالى مجـاال قـابال للتطـور بـالنظر إلـى الطاقـات البشـریة الموجـودة
  .المساعدة

فهي  الدواب  أما ما یهم السیاحة البیئیة والتي ذات وجهة استغالل الثروات الطبیعیة وجمالیة المنطقة في أنشطة مختلفة كرحالت نزهة سیاحیة على ظهر
  .تتنامى من حیث التنظیمات الجمعویة ولكنها مازالت ال ترقى إلى مستوى التقاسم وتثمین المؤهالت

  ةالغذائیالصناعة مجال 
  اآللیاتالمعامل المعروفة على الصعید الوطني و العالمي ، ویستغل وفق أحدث التجهیزات و  أهموهو من  :أطلس  معمل أولماس سیدي علي

  :ةیالسیاح الجوانب 
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هذا المعطى  إن منطقة أولماس تعد من المناطق ذات الطبیعة الجبلیة و الغابویة بجهة الرباط سال زمور زعیر وهي غنیة بثرواتها الطبیعیة لكن اسثمار
الزالت الرؤیة نحو التوجه  تقویة للمردودیة االقتصادیة بالمنطقة الزال ضعیفا، مقارنة مع باقي مناطق المملكة ، ّإذو الطبیعي لصالح النهوض بقطاع السیاحة 

وتركیز الجهود  التحسیسذالك تطلب حیث یالقطاع لالستثمار في هذا 
ج السیاحي الذي من اإلمكان أن و وفق مقاربة تشاركیة لترویج المنت

مع األخد بعین اإلعتبارأن المردود المالي السیاحي .توفره هذه المنطقة
حسین وضعیة الساكنة كفیل إلى جانب الموارد االقتصادیة األخرى بت

  .المحلیة وبتوفیر فرص الشغل حالیا
من ضمنها  البنیات التحتیةلكن رغم ذلك فإن الجماعة تتوفر على بعض 

:  
o كلم عن مركز أولماس 12(المتواجد بتارمیالت  فندق الحمامات (

ویتبع له مدار سیاحي صغیر عبارة عن . وهو تابع للشركة المجهولة االسم المیاه المعدنیة بأولماس Aالمصنف ضمن الفنادق ذات الثالثة نجوم 
 . مسلك اسمنتي ینتهي بحامات ساخنة جل روادها من ساكنة المنطقة والنزالء األجانب للفندق

o  لخاص وهو من استثمار القطاع ا) كلم عن مركز أولماس 4(بأیت عمر  "تبوعضیات"المأوى السیاحي 
o والمتواجد بحي البام بمركز أولماس وهو عبارة عن مركز استقبال للسائحین تدیره وتشرف على تسییره جمعیة األطلس  مركز أطلس للسیاحة الجبلیة

السبعة ساعات حوالي لالمتوسط للسیاحة الجبلیة والتي تنظم بین الفینة واألخرى جوالت سیاحیة لوفودها المغاربة و األجانب ضمن المدار السیاحي 
 . من المشي یلیق بالمستوى المتوسط و العالي من المشي
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o القرویة لالستقبال عند العائالت في البادیة وهو نافذة جدیدة تدخل في إطار السیاحة العادلة تسهر على تنظیم أنشطتها جمعیة  أربعة دور للضیافة
 .األطلس المتوسط للسیاحة الجبلیة

o بمركز أولماس والذي یوجد في حالة االغالق فندق الحرمة. 
o بانجاز الجماعة  قد قامت بالقیساریة القدیمة لولماس التي تفتقر الى الجمالیة والجودة في تقدیم الخدمات باالضافة الى ضیقها ، و  المطاعم الشعبیة

 .ملكیتهالمشروعا یهدف الى إعادة تحسین واجهة هذه المحالت التابعة 
تثماریة الخاصة في هذا ونهوضا بالقطاع السیاحي البد من توجیه التطور العمراني لمنطقة ولماس لیكون مرحبا وجمیال وأهال لالستقبال ومن تشجیع المبادرات االسو على العموم 

  . هو فضاء رحب وجمیل ومورد اقتصادي و فرص شغل  للساكنةفاإلطار، والحصیلة النهائیة إن تم تبني هذا التوجه 

  التجارة مجال 
  :األسواق

 السوق یوم االنعقاد عدد الزوار
– 400مختلف  – 50مقاهي الخیام –تجار الحبوب - تجار األلبسة 60- تاجر خضار 80مایناهز 
  تاجر 150و 100فضاء بیع األغنام والبقر مابین  – 30الجزارة 

أما فیما یخص رواد السوق من الساكنة فالعددغیرمحدد  اذ یستقطب ساكنة جماعتي بوقشمیر وایت  
 ایشو

سوق الثالثاء مركز  االثتین و الثالثاء
 أولماس

 زكیت السبت شخص 20أقل من  تجار متنقلین والزوار 3
  رمیالت   االحد   شخص حسب الظروف المناخیة   50الى  30تجار والزوار من حوالي  10الى  5من 
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  تفوغالین   االحد  شخص حسب الظروف المناخیة 40الى  30تجار والزوار من حوالي  10الى  5من 
  
  

  :المحالت التجاریة
  العدد  الصنف   العدد  الصنف   العدد  الصنف 

  15  بائعي الدجاج   12  النجارة  75  بائعي الخضر
  6  المخبزات و االفرنة  14  المیكانیك و المطالة والكهرباء  21  المقاهي 
    -  التغذیة العامة   8  الجزارة   7  المحلبات

  قطاع المعادن
  الوضعیة القانونیة  نوع المنتوج  الموقع  االسم 

  مغلق   الزنك والرصاص   ایت عطا   معدن فروا 
  مغلق   الزنك والرصاص   ایت عكي   معدن زكیت 

Encadré 2 : références de deux études réalisées dans la zone d’Oulmès 
 Carte hydrologique du plateau d’Oulmès « notice  explicative 2005», réalisée par le département de 

géologie de l’école nationale de l’industrie minière à Rabat et le service d’hydrologie, de l’université de 
liège Belgique. 

 Etude « Oulmès (sn-w) », (massif hercynien central, Maroc), réalisé par l’ONHYM à Rabat, (Site web : 
www.onhym.com)   

  :األشغال العمومیة والبناء
وثائق التعمیر المنطقة كانت تستعمل  في  األشغال المواد المحلیة، لكن أصبحت تعتمد في البناء على االسمنت المسلح، فمعظم السكان یلجئون إلى إعداد 
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  .بالجماعة  وأداء واجب الرخصة حسب القرار الجبائيواستكمال اإلجراءات القانونیة للحصول على الترخیص القانوني ابتداء من إثبات الملكیة 
  :الشركات والمقاوالت المتواجدة بالجماعة

  
القطاع /الصنف المنخرطین بشكل دائم عدد العمال العدد   

 275 55 البناء واألشغال العمومیة 
 7 1 تعاونیة البناء واألشغال المختلفة 

 16 8 المعامالت التجاریة 
 31 3 التعدین 

 8 4 النقل 
المصالح الجماعیة : المصدر     

  

  )الفاعلین والمتدخلین على مستوى المجال الجماعي(الجوانب المؤسساتیة :  4.2
  :النسیج الجمعوي والتنظیمات المهنیة 
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وما یجب مالحظته هـو أن هـذه التنظیمـات االجتماعیـة حدیثـة النشـأة ممـا یسـتدعي . جمعیة وتعاونیة بمختلف توجهاتها 338تنشط بالمجال الجماعي ما یفوق 
قـص حـاد باالشـتغال بـالتنظیم وهنـاك أیضـا هیمنـة الجمعیـات التنمویـة ون. مواكبتها تقنیا و معرفیا و قانونیا وتنظیمیا حتى تستطیع أن تلعب األدوار المنوطة بهـا

  .یدمج العنصر النسوي أنالتعاوني خاصة ما یمكن 
 وضعیة  التنظیمات االجتماعیة: 

  مالحظات  العدد  الصنف
تختلف اقدمیة الجمعیات واألنشطة   34  الجمعیات الثقافیة 

  36  الریاضیة الجمعیات  التي تقوم بها 
  08  وأولیاء التالمیذ آباءجمعیات 

  68  التنمویة الجمعیات
  47  الجمعیات الفالحیة

  04  الجمعیاتشبكات /فیدرالیة 
  38  الجمعیات االجتماعیة

  15  جمعیات الفرس والخیمة 
  16  جمعیات القنص

  16  جمعیات تدبیر شؤون المساجد
  08  جمعیات دعم مدرسة النجاح
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  14  المنتوج الفالحي وتسویق  إنتاج تعاونیة

  08  تعاونیات المنتوج الغابوي 

  26  منتجات الصناعة التقلیدیةوتسویق  إنتاج تعاونیة
  

  و الهیئات المدعمة لإلنتاج  المصالح العمومیة
  الموارد البشریة  منطقة النفوذ  العدد   الهیأة /اإلدارة

  غیر محددة   )جماعات ترابیة 7(  دائرة ولماس  1  الدائرة 

  جماعات  3  1  القیادة 
  جماعات  3  1  مركز االستشارة الفالحیة

  جماعات 3  1  مركز التكوین المهني الفالحي بالتدرج
  جماعات 3   3  القطاع البنكي 

  جماعات 3    جمعیات القروض الصغرى 
    جماعات 3  1  الوكالة البریدیة 

  

  الجماعةالبشریة بموارد ال
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  :األساسي والجنسالنظام /توزیع موظفي الجماعة حسب الدرجة
  المجموع عدد اإلناث عدد الذكور النظام األساسي/ الدرجة 

 07  07 متصرف 
 01  01 مهندس

  03 02  01  األطر الطبیة وشبه الطبیة
 01  01 )جمیع الدرجات(إداري محرر 
 18 03 15 )جمیع الدرجات(تقني 

  10  03  07  )جمیع الدرجات( إداريمساعد 
  34  10  24  )الدرجاتجمیع (مساعد تقني 

  74  18  56  المجموع 
  توزیع موظفي الجماعة حسب الفئة العمریة والجنس

  المجموع عدد اإلناث عدد الذكور الفئة العمریة
 33 03 30 1970إلى  1960من
 25 10 15 1980الى 1970من 
 15 07 08 1990الى 1980من 
  01    01  1999الى 1990من 

  74  20  54  المجمـــوع
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  :حسب المستوى الدراسيوالمنتخبات  المنتخبین توزیع
  المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المستوى الدراسي

 11 2 9 العالي
 9 2 7 الثانوي

 4 - 4 اإلعدادي
 3 - 3  االبتدائي 
 27 4 23  المجموع 
  سنة   40المنتخبین و المنتخبات یقل سنهم عن  األغلبیة من: مالحظة

  المحلیةالئحة وتكوین اللجان 
 عدد اإلناث في اللجنة عدد الذكور في اللجنة تسمیة اللجنة

 03 12 اللجنة المحلیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 
 00 05 المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجةلجنة 
 01 04 المرافق والتجهیزات العمومیة المحلیة والخدماتلجنة 
 03 02  واالجتماعیةالتنمیة االقتصادیة لجنة 

 00 05  لجنة التعمیر والبناء وٕاعداد التراب والبیئة
   00 05  اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافیة والریاضیة
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  موارد الجماعة : 
  2017و  2016تي سنالجماعة خالل  مداخل

 الجماعة خالل مداخل
  السنة المالیة   المبلغ اإلجمالي    الضریبة على القیمة المضافة    الخاصة بالجماعة  المداخل أخرى  مداخل

  2016 116.804.708,63 21.794.000,00 95.010.708,63 ال شيء 
    النسب  %100   %19   %81   %
  106.580.195,56  21.794.000,00  128.374.195,56  2017  
    النسب %100   %17   %83   %

  
  العام التسییرنفقات 

  2017  2016  الوصف
 % المبلغ  %  المبلغ

إدارة الجماعة بما في ذلك نفقات 
  الموظفین

29.709.325,89  25 51.148.414,70 40 

  60  77.225.780,86  75  87.095.382,74  نفقات التجهیز
    -    -  أخریات 
63 ,116.804.708  المجموع     100  128.374.195,56 100  
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250.000:  2017و  2016وخالل سنتي  2.000.000 :2015إلى  2011المساهمة في تمویل مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من   

  تعلیق
وتمكن من ترجمة األولیات طبقا لقرارات المجلس الجماعي جداول المقابیض والمصاریف من لإلشارة فان هذه العملیات موثقة في دفاتر المیزانیة الجماعیة 

لجماعة في ل ذات األهمیةتعتبر من أكثر الوثائق المحاسبیة المخصصة له من جهة ومن جهة ثانیة تقییم الصحة المالیة للجماعة و وفي إطار المجاالت 
   .ارنة على المحلل الماليفترة زمنیة محددة ، كما أن هذه الوثائق موضوعة بشكل موحد یسهل عملیة المق

 وحسابات والمصاریف المقابیض وجداول المیزانیات مقارنة بكونه حیث یمكن تعریفه  األفقي التحلیل في هذه الوثیقة قد یشملإلیه كذالك اإلشارة  یمكنوما 
 ,المتحرك بالتحلیل ویدعى , السابقة الفترات في مثیالتها مع المیزانیات غلق

 لسنوات القیاسیة األرقام على باالعتماد صحیحة نتائج إلى التوصل یتم لكي سلیم بشكل لألساس سنة اختیار من بد ال فائدة أكثر الطریقة هذه تكون وحتى
 اختیار في الحاسم العامل نفقاتال أو الموارد تلك تكون ال أن فیجب وبالتالي استثنائیة نفقات أو موارد المحلیة للجماعات تكون ما ا كثیر ألنه ,المقارنة

  . التحلیلیة للدراسة ا أساس اعتباره یمكن ال استثنائي بشكل السنوات إحدى نفقات أو موارد زیادة أن حیث , األساس سنة
 5إلى  3 بین التحلیل مدة تتراوح .التحلیل لسنة السابقة الزمنیة للفترة معینة محلیة عمومیة لجماعة المالي الوضع دراسة رجعي بأثر بالتحلیل یقصدو 

  .سلبا أو إیجابا والنفقات الموارد عناصر مختلف وتطور حركة على التعرف بهدف وذلك تقدیر أقصى على سنوات
  :یستخرج 2017و  2016من القراءة والمقارنة بین السنتین المالیتین و 

  9تقدر بحوالي  2017زیادة مهمة في المداخل بالنسبة لسنة  %  
  مقابــل تقلــیص مصــاریف .% 42تقــدر بحــوالي  2017زیــادة مهمــة فــي المصــاریف المخصصــة إلدارة الجماعــة ونفقــات المــوظفین بالنســبة لســنة

   % 11التجهیز ب 
  2017لسنة  4128إلى  2016درهم لسنة  4650تقلص مبلغ االستثمار للفرد من  
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 من للقاءات الجماعاتیة التشاوریةقاة تسمالخالصة ال: 1.3
 

بالنظر إلى المعطیـات المدرجـة فـي الجـداول السـالفة  
لحاجیات المعبر عنها مـن طـرف الذكر وبناءا على  ا

أثناء تنشیط  ورشـات التشـاور الجماعاتیـة  الساكنة؛
نقطــــــة االلتقــــــاء   20مــــــا یفــــــوق علــــــى مســــــتوى 

 بالبیانـــات التالیـــة والمجموعـــات البؤریـــة والمصـــاغة 
ـــــان  ـــــات تقـــــاطع یمكـــــن القـــــول ب وبعـــــد عملی
األولویات المرتبطة  بالمواصالت  و التمدرس 

ــدخل  ــة مهمــة  احتلــت وال وذات األولویــة مكان
ثالثـــة مـــن تصـــنیفها إلـــى  حیـــث مكـــن فرزهـــا 

ـــــــتح : مجموعـــــــات  فـــــــاألولى تصـــــــب فـــــــي ف
ك لتمكــــین الســــاكنة مــــن واستصــــالح المســــال

التعلیم الثـانوي والجـامعي تسویق المنتوج المجالي والولوج إلى الخدمات االجتماعیة أما الثانیة فتهم كل ما یتعلق بالتمدرس بدءا من التعلیم األولى ووصوال إلى 
  .عبر األنشطة المدرة للدخل أو التشغیل خاصة لدى الشباب و النساء  الثالثة والتي ترمي إلى العمل على  إیجاد فرص تحسین الدخل ثم ,

إلى برامج التكوین و التوعیة والتنظیم والتربیة ذات أهمیة مما تجنیه كقیمـة مضـافة علـى االنفتـاح والمشـاركة ولوج الالمرتبطة بومع ذالك تبقى الجوانب األخرى و 
 .و التشاور من اجل تنمیة مجالیة مندمجة محورها العنصر البشري 
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ومع أنها تبدو صعبة التحقیق إال أنها تشكل لحاجیات ملحة لدى الساكنة ومنها على ,االجتماعاتهناك أولویات أخرى أثارتها الساكنة المشاركة في ,أخیرا
دات التي تقدمها الدولة الرفع من المساعو , الحفاظ على الموروث الثقافيالتزوید بآبار تورید الماشیة  و و الصالح للشرب .الخصوص تلك المرتبطة بالماء 

للمرأة تحسین الدخل األسري للفالحین والفردي للشباب الحامل للشهادات والشباب  الحامل للمهن القرویة والعمل باستمرار على اإلدماج المعقلن مستوى على 
  .      یه للشباب و األطفالوهناك أیضا إثارة وبحدة لكل ما یتعلق بالحفاظ على الثقافة المحلیة وتوفیر فضاء الترف .و الفتاة

وهذه .الجماعة ةللمنوغرافیالتي خرجنا بها أثناء معالجتنا  و الخالصات تعكس مختلف النتائج المستقاة من الساكنة  والمنبثقة من الورشات التشاركیة و 
وقدرة العنصر البشري الوسط الطبیعي صعوبة  ظروف عیش الساكنة انطالقا من الخصاص المسجل على مستوى الخدمات األساسیة صعوبةالمعطیات تعكس 

  .على الرفع من تحدیات تنمیة المجال الترابي للجماعة

على مستوى نقط االلتقاءات ولإلشارة فان المشاركة في عملیات التشخیص التشاركي الترابي للجماعیة والتي فاق عددها حوالي األلف من مشارك و مشاركة 
واالحترام و اإلرادة  من النساء والتي اتسمت باالنضباط %25منها ما یناهز   التي تم تحدیدها على أساس معاییر بمعیة المجلس الجماعي والسلطة المحلیة

القویة والمسئولة للرقي بوثیرة سد الخصاص وتلبیة الحاجیات  
  تقاءلإال بیان لنقط : 2.3

  /االنتظارات/الحاجیات
  المشاكل

  نقط االتقاء 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

  المجال البیئي
وسائل لتجمیع النفایات  نقص في 

  الصلبة 
          X                                

                            X  X            األراضي الصالحة للزراعة من حمایة 
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  الفیاضانات 
              X                              غیاب شبكة الصرف الصحي

                                      X    X  معالجة المیاه غیر الصالحة للشرب 
                  X                  X      بناء سد ثلي 

  المجال البنیوي
نقص في شبكة التزید بالماء 

  الشروب
X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X    X  X  X  X    

    X X       X  X   X   X  X  X   X  X  X  X  X   إصالح الصهاریج 
  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ضعف شبكة اإلنارة 

      X       X    X  X          X  X          X   غیاب السیاج الحامي للمقبرة
              X                  X            في المرافق الریاضیة نقص

  X  X  X    X  X    X      X  X    X  X  X  X  X  X      نقص في القناطر
  X  X  X    X  X    X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X      مسالك في وضعیة مزریة

  X  X X X X  X  X   X        X      طرق غیر معبدة 
  تربويالمجال ال

  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  وسائل النقل المدرسي نقص في
    X    X  X  X  X  X  X    X      X  X  X  X  X  X  X  X  تزاید نسب الهذر المدرسي

              X    X               X      إحداث إعدادیة بمركز تارمیالت 
        X    X  X  X    X  X    X      X  X      X  X  غیاب فضاء لمحاربة األمیة
  X    X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  قلة األهمیة للتعلیم األولي

    X      X  X  X      X  X  X  X  X    X  X  X    X  مدارس في  حاجة إلى تحسین 
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  صورتها
  المجال الصحي

    X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  الصحیةاالهتمام بنقص في 
    X       X  X                   X  غیاب مستوصف 

    X        X    X  X    X      X          X  X  X  غیاب مولدة 
    X    X X  X  X  X  X    X  X X   X  X  X  X  غیاب برامج صحیة 

  المجال االقتصادي
    X  X  X  X  X    X  X    X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  أبار شرب الماشیة  إصالح

       X                     توزیع أراضي ملك الدولة 
                            تسویة أراضي الجموع 

    X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  قلة فرص الشغل
    X  X  X  X      X  X    X  X  X  X    X  X  X    X  X  صعوبة تسویق المنتوجات المحلیة

              X  X  X              X            غیاب السوق األسبوعي
    X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  غیاب أنشطة مدرة للدخل

        X                    X     إعادة االشتغال لمنجم قریت 
    X  X  X  X      X  X    X    X  X  X  X      X  X  X  تدني مستوى المعیشة

  التنظیمي االجتماعي و المجال
      X    X  X    X  X  X    X      X    X    X    X  غیاب التعاونیات

نقص في الدورات التكوینیة للفالحین 
  والجمعیات

X  X  X  X    X  X  X    X    X  X  X    X  X    X  X    

                    X  X          X  X        X  بین الدواویر وجود نزاعات 
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    X  X    X      X  X    X      X        X      X  غیاب دار القبیلة
غیاب فضاءات الشتغال الجمعیات 

  النسویة
X      X      X  X    X      X           X  X    

نقص حاد في االهتمام باألشخاص 
  في وضعیة إعاقة

X  X  X  X    X  X  X          X    X    X          

          X          X              X          موروث ثقافي مهدد باالنقراض
  

  نقطة االتقاء  نقطة االتقاء  نقطة االتقاء نقطة االتقاء  نقطة االتقاء
  االسم  الرقم  االسم  الرقم  االسم  الرقم  االسم  الرقم  االسم  الرقم
  دار العروسي   17  تحانوت   13    9  ایت یحیى وعیسى   5  آیت إیكو   1
  قریط   18  اصنال اعیساوي   14  تفوغالین   10  ترمیالت المركز  6  سیدي المخفي    2
  الرحیات   19  2ترمیالت   15  بلحمایل   11   بخلخال   7  اجضاض اعر وشن     3
  زكیت   20  ایت رحو واعلي ایت عبد الصادق  16  تمیانت   12  بفراط   8  آیت واحي   4
  

  خالصة انتظارات الساكنة على مستوى نقط االتقاء: 3.3

  مالحظات   التفصیل   االنتظار
  مدرسة آیت إیكو. 1

  على مستوى الدواویر   فتح مسالیك طرقیة   المواصالت 
  على مستوى الدواویر  .ش و الحّد من االنقطاع المتكرر للماء.ص.م.و.توسیع الربط بشبكة مالماء الصالح 
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  للشرب 
  على مستوى الدواویر  .بالطاقة الّشمسیةتزوید أسر المناطق الوعرة . ك .و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
 :التمدرس

  
. توفیر النقل المدرسي االبتدائي، اإلعدادي و الثانوي. قبول التالمیذ بالمدرسة الجماعاتیة. استصالح و إعادة فتح مدرسة آیت إیّكو

 .توفیر التعلیم األولي. محاربة األمیة
  

المنطقة تعرف هدرا مدرسیا خاّصة 
تداء من اإلعدادي اب( عند الفتیات 

.(  
 .إحداث قاعة لإلسعافات األولیة بدوار آیت إیكو و توفیر طاقم طبي   .توفیر مولدة بأدوات عصریة .توفیر سیارة اإلسعاف  .التوعیة الصحیة  الصحة 

  .معالجة میاه األنھار .توفیر أدویة األمرضة المزمنة
  على مستوى الدواویر

حفر . تربیة الماشیة و زراعة الحبوب و األشجار المثمرة: تمویل مشاریع مدرة للدخل. ضعف رأس المال. الّرواج اإلقتصاديضعف . البطالة  التشغیل والدخل 
 .توفیر وحدات للتزوید .إحداث مشارب للماشیة .اآلبار بدوار آیت إیّكو

  

  على مستوى الدواویر

تحویل مدرسة . إحداث تعاونیات فالحیة الستغالل الغابة. دعم الجمعیات و التعاونیات. ونیاتدورات تكوینیة حول تأسیس و تدبیر الجمعیات و الّتعا  التنظیم 
  .آیت إیكو إلى دار القبیلة أو إلى روض للتعلیم األولي

  على مستوى الدواویر

  سیدي المخفي. 2
  على مستوى الدواویر  ".أیت احماد أوغانم "  ". آیت منصور ".  " آیت باعّقا  " الّسوق : " استصالح الطرق الرسمیة   المواصالت

الماء الصالح 
  للشرب

 .آیت بنعزوز. آیت احماد أوغانم ". أیت احماد أوغانم ".  " آیت منصور ".  " آیت باعّقا  : " ش دواویر.ص.م.و.توسیع الربط بشبكة م
 
  

  

  والمركز الدواویرعلى مستوى   .توفیر اإلنارة العمومیة .ك .و.توسیع شبكة م  الكهرباء
 :التمدرس
  المركبات 

توفیر  .توفیر النقل المدرسي االبتدائي بدوار آیت باعّقا ".آیت باعقا " و " إفّران أوغیول " تسییج مدرستي  .فتح مدرسة ابتدائیة ب آیت باعّقا
 .توفیر التعلیم األولي .محاربة األمیة .النقل المدرسي اإلعدادي

  

  المعنیة  على مستوى الدواویر

  المعنیة  على مستوى الدواویر  .رفع الضرر البیئي الناتج عن قنوات الصرف الصحي .الّتلقیح  .توفیر سیارة اإلسعاف .التوعیة الصحیة  الصحة
. الرفع من عدد المستفیدین من البرامج التنمویة للجماعة .اإلستفادة من اإلنعاش .توفیر فرص عمل بمعمل سیدي علي -  التشغیل والدخل

 .آیت بنعزوز .آیت احماد أوغانم .آیت منصور .آیت باعقّا :استصالح الصھاریج بدواویر
  

  

  على مستوى الدواویر .إحداث دار القبیلة. دورات تكوینیة للفالحین  التنظیم
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  افصال معطار   .إحداث سدود تّلیة  البیئة 

  وشن اجضاضاعر . 3
واد . دار الخلیفة و تمّجوت: إحداث مسلك بین. ّباعا و بوخرویع والماس و تارمیالت مرورا بّباعا. تجموت و سیدي مراح: تعبید الطریق بین  المواصالت 

  .إحداث قناطر على مستوى الّدواویر. موالي بوعّزة بولحمایل و طریق
  على مستوى الدواویر

الماء الصالح 
  للشرب

  .میاه اآلبار غیر صالحة للشرب  .تزوید دوار إجضاض بالماء الّشروب .شبكة الماء الّصالح للّشرب بإعروشن توسیع

  اسر یتم تحدیدها على مستوى   .توسیع شبكة اإلنارة العمومیة و المنزلیة بالدوارین  الكهرباء
الدوارین یعرفان ھدرا مدرسیا خاصة  .الّتعلیم األولي .محاربة األمیة .توفیرالنقل المدرسي لإلبتدائي و اإلعدادي  التمدرس 

  عند الفتیات
 التوعیة الصحیة ".آیت عمر" توفیر سیارة اإلسعاف ب  .التوعیة الصحیة .التلقیح .معاجة میاه اآلبار واألنھار  الصحة 

  
األشخاص ذوو اإلحتیاجات الخاصة 

  .یعانون اإلھمال

المقابر 
  والمساجد

  المعنیة  على مستوى الدواویر  .تمجوت.  إجضاض. إعروشن: بناع مسجد بدوار. بالماء، الكھرباء و الحراسةتزوید المقبرة 

  على مستوى الدواویر  .اإلستفادة من األنعاشتوفیر فرص العمل بمعمل سیدي علي . تسھیل مساطر تسلیم رخص البناء  .تمویل مشاریع مدّرة للّدخل   التشغیل والدخل
 .إحداث دار القبیلة  التنظیم 

  
استعداد الّساكنة لتوفیر األرض 

لدار القبیلة و ) أرض الجموع(
  .المساجد

  آیت واحي. 4
 ".و اتر" تعبید طریق  ".دار حاّدي " استصالح مسلك ومسلك من امحارص إلى واد بلحمایل   ".موعطار " فتح مسلك قرب قنطرة   المواصالت 

  
  ماكن المعنیة األعلى مستوى 

الماء الصالح 
  للشرب 

تشیید سد  .فتح مكتب مخالصة الفواتیر بتارمیالت ".و اتر" توفیر سّقایات بمنطقة  .ش و التخفیض في األسعار.ص.م.و.توسیع الربط بشبكة م
  .تّلي بمنطقتي آیت عّطا و آیت واحي

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى  .الوعرة بالطاقة الّشمسیةتزوید أسر المناطق  .ك .و.الربط بشبكة م  الكهرباء 
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 .محاربة األمیة .توفیر النقل المدرسي اإلعدادي و الثانوي لتالمیذ دوار آیت واحي .إحداث إعدادیة بتارمیالت  التمدرس 
  .توفیر التعلیم األولي

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  مركز العلى مستوى   .استصالح المركز الّصحي بتارمیالت و توفیر طاقم طبي بدوام كامل .الّتوعیة الصحیة .توفیر سیارة اإلسعاف  الصحة 
 .تربیة الماشیة و الزراعة: تمویل أنشطة مدّرة للدخل .استغالل المنطقة سیاحیا .المناوبة في اإلنعاش ".قریط " إعادة فتح منجم   التشغیل و الدخل 

  

مراعاة الفالحین الّصغار في تقسیم 
 .أراضي األمالك

 .تسھیل مساطر تسلیم رخص البناء
المنطقة تعرف هجرة مرتفعة للید 

  .العاملة
  الدواویر  المعنیةعلى مستوى   .دورات تكوینیة حول تأسیس و تدبیر الجمعیات و الّتعاونیات خاصة منها الفالحیة  التنظیم 

  آیت یحیى و عیسى. 5
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .فتح ممرات .استصالح قنطرة الّزاویة ".بوتزروت " تعبید مسلك  ).كم  3" ( تورثوت " استصالح مسلك   المواصالت 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر خزان للمیاه .حفر آبار جدیدة و تسهیل مساطر رخص حفرها .ش .ص.م.و.توسیع الربط بشبكة م  الماء 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .المناطق الوعرة بالطاقة الّشمسیةتزوید أسر  .ك .و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
توفیر النقل المدرسي  .هدم المدرسة القدیمة التي أصبحت تشكل خطر على سالمة التالمیذ .تسجیل أبناء المنطقة بداخلیة أولماس  التمدرس 

  .توفیر التعلیم األولي .محاربة األمیة .اإلعدادي و الثانوي
هدرا مدرسیا خاّصة المنطقة تعرف 

ابتداء من اإلعدادي ( عند الفتیات 
.(  

 .إحداث قاعة لإلسعافات األولیة بزاویة آیت یحیى أوعیسى و توفیر طاقم طبي  .توفیر مولدة بأدوات عصریة .التوعیة الصحیة  الصحة 
  .الّتلقیح

  الدواویرعلى مستوى 

  الدواویرعلى مستوى   .تربیة الماشیة و تربیة النحل: تمویل أنشطة مدّرة للدخل .البطالة  التشغیل و الدخل 
إحداث تعاونیات فالحیة  .دورات تكوینیة حول تأسیس و تدبیر الجمعیات و الّتعاونیات خاصة منها الفالحیة .تسییج مقبرة الّزاویة  التنظیم 

  .تسهیل مساطر تسلیم رخص البناء اویةإعادة إحیاء الموروث الثقافي لموسم الزّ  .دورات تكوینیة للفالحین .الستغالل الغابة
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  بولحمایل بوتسكاتین .6
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استصالح .طریق بولحمایل و بوعرعار .طریق الّزاویة و بولحمایل :إحداث مسلك بین ).3km(ردوین و تعبید الطریق بین بولحمایل و ت  المواصالت 
  .بویمجة/ بونكارف / بولحمایل : القناطر ب

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .حفر اآلبار بمنطقة بولحمایل .ش.ص.م.و.توسیع شبكة م  الماء
    الشيء   الكهرباء

التعلیم  ).لماء، الكهرباء، المطعم، الّسیاج و المرافق الصحیة(استصالح مدرسة بولحمایل .توفیر النقل المدرسي االبتدائي و الثانوي  التمدرس 
  .محاربة األمیة .األولي

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   اإلسعافات األولیة الّتوعیة الّصحیة  الصحة 
  المنطقة تعرف هجرة قرویة  .تربیة الماشیة و زراعة الحبوب: تمویل مشاریع مدّرة للّدخل   التشغیل و الدخل 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   دار القبیلةإحداث  .إحداث مسجد  التنظیم 
   الشمالیة و الجنوبیة تارمیالت . 7

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .الزیادة في عدد الحاویات .الزیادة في عدد مرّات مرور شاحنات جمع النفایات. الصرف الصحيتوسیع قنوات   البیئة 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".موعّطار  "تارمیالت و : تعبید الطریق الرابطة بین   المواصالت 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .نقطاع المتكرر للماءالحّد من اال  .ش .ص.م.و.توسیع الربط بشبكة م  الماء 
  المعنیةماكن األعلى مستوى   .عقلنة استهالك كهرباء اإلنارة العمومیة  .تزوید األزّقة باإلنارة العمومیة.ك .و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
توفیر  .محاربة األمیة .زیادة عدد األقسام بمجموعات مدارس لحّل مشكل اإلكتظاظ.توسیع النقل المدرسي .إحداث إعدادیة بتارمیالت  التمدرس 

  .توفیر المنحة الجامعیة و السكن و الّنقل لطلبة تارمیالت .التعلیم األولي
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

 .زیادة عدد األقسام بمجموعات مدارس لحّل مشكل اإلكتظاظ .توسیع النقل المدرسي  .بتارمیالتإحداث إعدادیة   الصحة 
  .توفیر المنحة الجامعیة و السكن و الّنقل لطلبة تارمیالت .توفیر التعلیم األولي .محاربة األمیة

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

فتح سوق أسبوعي  .اإلستفادة من الّدكاكین التّابعة للجماعة .اإلنعاشاإلستفادة من  .توفیر فرص العمل بمعمل سیدي علي  التشغیل و الدخل 
  .بتارمیالت

المنطقة تعرف هجرة قرویة 
  األبناء  موسمیة لتدریس

  شخاص المعنیةاألعلى مستوى  .دورات تكوینیة خصوصا للنساء و ذوي االحتیاجات الخاّصة حول تأسیس و تدبیر الجمعیات .مركز للمعاقینو  إحداث نادي نسوي  التنظیم 
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فتح تحقیق حول المستفیدین من ودادیة  .محاربة دور الصفیح. دعم الجمعیات النسویة و جمعیات األشخاص في وضعیة إعاقة
  .تسهیل مساطر تسلیم رخص البناء .تارمیالت

  بخلخال .8
 ".شیرت"و " موكرینات"."آیت بنطالب"و " میكتشاون:"إحداث طریق بین  .تعبید الطریق الرابطة بین بوخلخال و طریق أكلموس  المواصالت 

كم 6" ( سیدي درید"و " بوخلخال)."كم 6" ( بوخلخال"و " الز غمن"."احضور بولخیر"و طریق " بوسعید" :استصالح الطریق الرابطة بین
  ".الخمیس"و " منغ الز"استصالح قنطرتي ".لولیجة"و " سیدي درید" ).

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".میكتشاون"و " منغ الز"، "الخمیس"، "بوخلخال: "استصالح صهاریج  .حفر اآلبار .ش.ص.م.و.ربط المنطقة بشبكة م  الماء 
توفیر الطاقة لساكنة  ".لولیجة"و " سیدي درید"توفیر اإلنارة المنزلیة لمجموعة من األسر بمنطقتي  .ك.و.متوسیع الربط بشبكة   الكهرباء 

  .المناطق الصعبة الولوج
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .وليتوفیر التعلیم األ  . توفیر الّنقل المدرسي ).ماء،كهرباء و مرافق صحیة( تسییج و استصالح مدرسة بوخلخال   التمدرس 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .معالجة میاه األنهار و اآلبار .التلقیح .التوعیة الصحیة .توفیر سیارة اإلسعاف  الصحة 

المنطقة تعرف مساحات شاسعة   .اإلستفادة من دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تمویل مشاریع مدّرة للّدخل .خلق أوراش محلیة  التشغیل و الدخل 
من األراضي الساللیة مقسمة منذ 

1945.  
برامج تكوینیة . إحداث دار القبیلة .إحداث مسجد. و تزویدهما بالماء، الكهرباء و الحراسة" بوخلخال"و " سیدي درید"تسییج مقبرتي   التنظیم 

  .تكوین الفالحین .حول تأسیس الجمعیات و التعاونیات
  اكن المعنیةماألعلى مستوى 

  بفراط. 9
" طریق أكلموس"تعبید الطریق الرابطة بین  ".حد بوحسوسن"و حدود حماعة " موالي بوعزة"تعبید الطریق الرئیسیة الرابطة بین طریق   المواصالت 

و " راس الدفلة" ).كم 45"( آیت ملول"و " أزكاني" .الزوبیت ".بوفراط"و " زیان" :إحداث مسلك بین  ".بوخلخال"مرورا ب " بوفراط"و 
استصالح المسلك ". آیت ملوك"و " بووابو" ) ).كم6" ( حمو أكزار"و " بوتاكا" ).كم 7" ( تابوغرومت"و " ممكراز" ).كم 5" (قبر الحاج"

ن ، یب"ثالث نعتاین"، "قبر الحاج"، "تزي تازكاغت"، "أقرو ولیلي: "إحداث قناطر ب".ثالث نعتاین"و " أكرض أوزكار"الرابط بین 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 
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  ".بوامسا"و " تابوغرومت"، "تسكسوت
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".بوفراط"إصالح بئر تابع للجماعة ب  .تدبیر محطة التزود بالماء الشروب  .حفر بئر جماعي  الماء 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .الصعبة الولوجتوفیر الطاقة لساكنة المناطق  أسرة 15ك لتضم أكثر من .و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
توفیر  .و إعادة فتحها في وجه التالمیذ حّتى مستوى السادس ابتدائي مع توفیر الّسكن الوظیفي" بوفراط"استصالح و تسییج مدرسة   التمدرس 

  .األوليتوفیر التعلیم  .إیواء تالمیذ المنطقة بدور الطالب .النقل المدرسي لالبتدائي و اإلعدادي
المنطقة تعرف هدرا مدرسیا خاّصة 

  عند الفتیات
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر مولدة بمعّدات عصریة .التلقیح .التوعیة الصحیة .توفیر سیارة اإلسعاف  الصحة 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .خلق أوراش محلیة .تربیة الماشیة و تربیة الّنحل: تمویل مشاریع مدّرة للّدخل  التشغیل والدخل 
  .تكوین الفالحین .برامج تكوینیة حول تأسیس الجمعیات و التعاونیات .حداث دار القبیلةا.تشیید مسجد". بوفراط"تسییج مقبرة   التنظیم 

  
الّنزاعات الفردیة تعیق التنظیم 

 .االجتماعي المالئم للمجال
أراضي الجموع مقسمة منذ 

1945.  
  تمیانت. 10

مرورا ب " تیزي انكیرت " و "سیدي عیسى "  :استصالح الطریق الرابطة بین ".تمركاكوت " إحداث طریق بین الطریق الرئیسیة و   المواصالت 
" و " تامیانت :" استصالح المسلك الرابط بین ".طنوس " و ربطها ب طریق " تالت انسافت " و " تمیانت "." ثالث تاوراغت "

:" إحداث قنطرة ب".تلبابت " الطریق الرئیسیة و  ".طنوس " الطریق الرئیسیة و  ".مسجد بولعش " لرئیسیة و الطریق ا ".بوعضیات 
  مسلك آیت بوهو). 3" ( تالت تاوراغت " و " سیدي عیسى )."  2" ( تالت انسافت 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

" و " آیت بوهو " ، "عنصر إثري "، " قرب مدرسة أبردي : " استصالح العین ب ".تیزي نكلرت " و " تالت تاوراغت : " حفر آبار ب   الماء 
  .و ثالثة أخرى" تمیانت : " إصالح المشارب"آیت عم 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".تیزي انكریت " و " تبوعضیات : " ك ب.و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
  ).الماء، الكهرباء، المطعم، المرافق الصحیة" ( تمیانت " استصالح مدرسة ".تمیانت " مدرسة جماعاتیة ب إحداث   التمدرس 

محاربة  .توفیر المنح الدراسیة لإلعدادي و الثانوي ".و آیت عمر" آیت بوهو" توفیر النقل المدرسي لجمیع المستویات ب دواري 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 
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  .توفیر التعلیم األولي .األمیة
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .التوعیة الصحیة ".آیت عمر" توفیر سیارة اإلسعاف ب   الصحة 

  سر المعنیةاألعلى مستوى   .تربیة الماشیة، تربیة النحل و الفالحة: تمویل مشاریع مدّرة للدخل  .اإلستفادة من إنعاش الجماعة  التشغیل و الدخل 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   "تیزي أنكیرت " و " أمالو أبردي " ، "تالت تاوراغت " ، "تامیانت " ، "أشرورو " ، "تبوعضیات : " إحداث سقیفات ب .فتح نادي نسوي  التنظیم 

  زكیت. 11
 ".تارمیالت " و " زكیت " بین تعبید الطریق الرابطة  ".بوكرینات " نحو خنیفرة مرورا ب " ازكیت : " تعبید الطریق الرئیسیة الرابطة بین  المواصالت 

آیت رحو " مرورا ب " أم الّریحان " الرئیسیة و " زكیت " طریق  :فتح مسلك بین  ".تیغزى " و " ازكیت : " تعبید المسلك الرابط بین 
" و " زكیت " یق طر  ".و آیت یحیى أوعیسى " آیت رحو أوعلي :" استصالح المسلك الرابط بین".بني برة " و " زكیت " طریق  ".أوعلي 

" إحداث قنطرة ب قیساریة  ".بوعتروس " إحداث قنطرتین ب   ".آیت رحو أوعلي " و " زكیت " الطریق الرئیسیة ل  ".العیساویات 
  .إحداث قنطرة بمسلك المسجد ".زكیت 

المنطقة تعرفا ضعفا حادا في 
 .وسائل النقل العمومي 

  

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".إیش میمون " حفر بئر ب  .حفر آبار جماعاتیة .استصالح البئر الثاني.ش .ص.م.و.توسیع الربط بشبكة م  الماء
    ).أسر غیر مستفیدة  10( ك .و.توسیع الربط ب شبكة م  الكهرباء

إحداث روض  .اإلعدادي و الثانويتوفیر النقل المدرسي لالبتدائي،  .حّتى السادس ابتدائي" ازكیت " استمراریة التمدرس ب مدرسة   التمدرس 
  .قرب المسجد" إیش میمون " لألطفال ب 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .الّتوعیة الصحیة .عافات األولیةسإحداث وحدة لإل  الصحة 
  سر المعنیةاألعلى مستوى   تمویل أنشطة مدرة للدخل   التشغیل و الدخل 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .غیاب الجمعیات و التعاونیات .إحداث ملعب لكرة القدم ".بوتمزوغت " مقبرة تسییج   التنظیم 
  تحانوت. 12

" مركز  ).كم  3" ( بوآمسا " مرورا ب " بلعّطا " و " شباكو "  -: فتح مسلك بین  .تعبید الطریق الرابطة بین مریرت و أولماس  المواصالت 
  ).كم  2( و الحدود الفاصلة بین جماعة بوقشمیر و أولماس " راس الما " الطریق المؤدي إلى  ).كم  3" ( بوردوزن " و " تاحانوت 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى " ، "العالمة " ، "بواظو : " حفر بئر بكّل من   ).تاحانوت ( و إضافة خزانات أخرى " بوغادي " استصالح خّزان  .بناء سدود تّلیة  الماء 



 2023 2018برنامج عمل  :ولماسالجماعة الترابیة 

1 :  
69 

  ".بوفراس " استصالح مشربیة  ".آیت أوماها " و "بوفراس " ، "بوتسكرة 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .ك.و.بشبكة م" بواظو " ربط دوار   الكهرباء 
، توفیر األطر الّتربویة و استمراریة الدراسة حتى السادس " بوغادي " استصالح مدرسة  ".تیفوغالین " إحداث مدرسة جماعاتیة ب   التمدرس 

  .التعلیم األولي .محاربة األمیة .توفیر النقل المدري لالعدادي و الثانوي .ابتدائي
المنطقة تعرف هدرا مدرسیا خاّصة 

  عند الفتیات
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر مولدة بأدوات عصریة .التوعیة الصحیة .اإلسعافإحداث قاعة لإلسعافات األولیة و تزویدها بسیارة   الصحة 

  سر المعنیةاألعلى مستوى   .الفالحة و تربیة الماشیة: تمویل أنشطة مدّرة للّدخــــل   التشغیل و الدخل 
تأسیس و تدبیر الجمعیات و التعاونیات خاّصة  دورات تكوینیة حول". تاحانوت " و " المسیلي " ، "العالمة " استصالح مقبرة   التنظیم 

  .تشجیع الموسم الذي یقام بالمنطقة .الفالحیة
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  القریط. 13
طریق  ).كم2(طریق القریط و اروروثن  ).كم3(طریق القریط  و بوحفراون  ).كم2(طریق القریط و آیت بنعبو :إحداث مسلك بین   المواصالت 

عبر  ةتارمیالت و أسول المار  ).م3( طریق القریط وماّحا  :استصالح المسلك الرابط بین .إلى موعطار مرورا ب سیدي بولفجرالقریط 
  .طریق القریط و دار الشیخ خویا .الطریق الرئیسیة و تیداس  إلى القریط .تارمیالت و مسجد القریط طریق .البركادي

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

 .آیت بوزیان/ بوغادي/ آیت امارك: حفر اآلبار ب .ش لتشمل مناطق ماّحا و مرجوف.ص.م.و.توسیع شبكة م  الماء 
 إحداث مشربة بآیت سعید ).قرب المسجد(اقلعي/ بوغادي/ ماّحا: استصالح المشارب ب .استصالح الصهریج المتواجد قرب المدرسة

  .تنقیة سد القریط 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

 .توفیر موّلدة بمعدات عصریة .التوعیة الصحیة .توفیر مرفق صحي لإلسعافات األولیة  الصحة 
  

معاق یعانون  20أكثر من 
التهمیش یطالبون بدمجهم في 

  .تنظیمات جمعویة
 .منجم فروا إعادة فتح  .ات الجماعاتیةالنساء یعانین اإلقصاء من المادر  .تربیة المواشي و زراعة الحبوب:تمویل مشاریع مدّرة للّدخل   التشغیل و الدخل 

  .توفیر فرص الشغل بمعمل سیدي علي
تفویت أراضي األمالك المخزنیة 
للشباب من أجل استغاللها في 

  .مشاریع تنمویة
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  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .تسهیل مساطر تسلیم رخص البناء تكوین الفالحین .برامج تكوینیة حول تأسیس الجمعیات و التعاونیات  التنظیم 
  الّرحیات .14

 :استصالح المسلك الّرابط بین ).كم  3" ( بوبغور  " و " الّرحیات "  ).كم  3" ( الطالب نآفراو " و "  او غبوتسلی: " فتح مسلك بین   الواصالت 
  ).كم  8. ( الّرحیاتو الحدود الجماعیة على الجهة الیسرى لواد " الرحیات "  ).كم  2". ( بوتزارت " الطریق الرسمیة و 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر وحدات للتزوید .حفر اآلبار .ش .ص.م.و.الربط بشبكة م  الماء
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .تزوید خمسة أسر بالّرحیات بالطاقة الّشمسیة .ك .و.توسیع شبكة م  الكهرباء 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر التعلیم األولي .محاربة األمیة .توفیر النقل المدرسي وصوال إلى المدرستین  ".إفّران أغیول " و " حرشا " بعد مدرستي   التمدرس 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .التوعیة الصحیة  الصحة 

  سر المعنیةاألعلى مستوى   تربیة المواشي و زراعة الحبوب : تمویل مشاریع مدّرة للّدخل  التشغیل والدخل 
 .إحداث دار القبیلة .إحداث مسجد .تسییج و تجهیز مقبرة الّرحیات  التنظیم 

  .دورات تكوینیة حول تأسیس و تدبیر الجمعیات
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  إصّنال أوعیساوي. 15
"." الطریق الرابطة بین أولماس و تیفوغالین " و " مدرسة إصنال أوعیساوي "  " غابة أبردي " و " ادر ݣبوي: " مسلك بین  فتح  المواصالت 

واد " و " بوتمساوت "." بویلفان " و " بوتمساوت ". " بالد مهدي " و " منزل العودي "." بن جبیرا " و " مدرسة إصنال أوعیساوي 
الطریق الرابطة بین )." كم  6". ( دار الشیخ " و " الطریق الرابطة بین أولماس و تیفوغالین :" لرّابط بین استصالح المسلك ا".طّنوس 

الطریق الرابطة بین : " إحداث و استصالح قناطر على مستوى المسلك الّرابط بین ).كم  6". ( بوسفرجل " و " أولماس و تیفوغالین 
  ".دار الشیخ " و " أولماس وتیفوغالین 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .توفیر أربعة صهاریج موزعة على المنطقة .حفر  و تسهیل مساطر اآلبار  الماء 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .تزوید أسر المناطق الوعرة بالطاقة الّشمسیة. ك .و.الربط بشبكة م  الكهرباء

توفیر ".إصنال أوعیساوي " استصالح و تجهیز مدرسة  .توفیر النقل المدرسي اإلعدادي و الثانوي  ".بوسفرجل " إحداث مدرسة ب   التمدرس 
  .إحداث مدرسة جماعاتیة بأولماس .السكن الوظیفي بالمدرسة

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 
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  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   .الّتوعیة الصحیة.  توفیر سیارة اإلسعاف  الصحة 
  سر المعنیةاالعلى مستوى   .اإلستفادة من اإلنعاش. خلق أوراش بالمنطقة  التشغیل والدخل 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   ".إصّنال أوعیساوي " إحداث دار القبیلة قرب مدرسة  .استصالح المسجد و تجهیزه بالمرافق الضروریة  التنظیم 
  دار العروسي. 16

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   فتح مسلك الى منطقة الصدر ). كلم2( طریق ثالث عرفة ) كلم6(طریق البسابس ) كلم5(طریق ادروش : استصالح المسالك   المواصالت 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   الربط بالشبكة جفر االبار في االماكن التي ال یمكن تغطیتها  انشاء وحدات التزوید   الماء 

  الشيء  الشيء   الكهرباء
اصالح اقسام في مدرسة دار العروسي النق المدرسي على مستوى االعدادي و الثانوي النقل للتالمیذ المسجلین بمدرسة تارمیالت   التمدرس

  محاریة الهذر المدرسي في المستوى السادس وما فوق محاربة االمیة التعلیم االولي 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   سیارة االسعاف التربیة االسریة دار االمومة تنظیم الحمالت الطبیة   الصحة 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   اعطاء االولیة في تشغیل ابناء المنطقة في معمل سیدي علي انشطة مذرة للدخل في مجال تربیة الماشیة والماشیة الصغیرة   التشغیل و الدخل 

  سر المعنیةاألعلى مستوى   ورات تكوینیة للجمعیات و التعاونیات الفالحیة اصالح المسبح القدیم بدار العروسي توفیر حراس للمقابر تبسیط رخص البناء د  التنظیم 
  ایت رحو واعلي ایت عبد الصادق.17

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   احداث ممرات ترمیم قنطرة ثالت نتغسایت ) كلم2(ومن الضریح الى باعا ) كلم 8(تعبید الطریق المؤدیة لتارمیالت   المواصالت 
  الشيء  الشيء   الماء 

  الشيء  الشيء  الكهرباء
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   النقل المدرسي احداث مدرسة بایت عبد الصادق  التمدرس
  الشيء  الشيء  الصحة 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   دعم الفالحین بالحبوب   التشغیل و الدخل 
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   حمایة المسجد والتزوید بالماء تجدید فراش المسجد   التنظیم 

  تفوغالین.18
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من العالمة ) كلم 6(من العالمة الى بزاریف ) كلم8(من دوار اكجداد الى بلحمایل ) كلم8(بصفصاف الى مرغادة : استصالح المسالك  المواصالت 
) كلم 2(من الطریق الرئیسیة الى مسجد فریر ) كلم2(من فریر الى بتزروت ) كلم6(من فریر الى تنغریت ) كلم5(الى لمان اوراغن 

  ) كلم3(من امكراس الى اكجداد ) كلم 3(ت الى بویباون من مركز المیاه و الغابا
من اش امالل الى الطریق اكلموس عبر بلحمایل من تنغریت الى بلحمایل  من ) كلم5(من بصفصاف الى واد بلحمایل : فتح مسالیك

  روة فریر الى تنغریت من امان اوراغن الى بصفصاف 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى 

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   الربط بالشبكة حفر االبار اصالح بئر تیفوغالین اصالح العیون ببصفصاف بترثوت باكجداد   الماء
  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   الربط بالشبكة بمرغادة  بتنغریت ببوزاریف  باش امالل   الكهرباء

  ماكن المعنیةاألعلى مستوى   استصالح مدرسة تفوغالین ومدرسة فریر احداث مدرسة جماعاتیة الهذر المدرسي محاربة االمیة التعلیم االولي   التمدرس 
  سر المعنیةاألعلى مستوى   سیارة االسعاف التربیة االسریة التوعیة الصحیة قاعة العالج موالدات ونقل النساء الحوامل   الصحة 

  سر المعنیةاألعلى مستوى   تریة الماشیة و التسمین دعم الفالحین (دعم مشاریع مذرة للدخل   التشغیل و الدخل 
  المعنیة سراألعلى مستوى   دورات تكوینیة للجمعیات و التعاونیات دار القبیلة حمایة المقبرات   التنظیم 
فهنــاك . إدراج حاجیـات المغاربــة المقیمـین بالخــارج والتـي تمثــل لفئـة اجتماعیــة ذات أهمیـة علــى مسـتوى الجماعــة خــالل مختلـف المناقشــات أثیـرت مســالةومـن 
مراعاة مساهماتهم فـي تمنیـة المجـال ال علـى المشـاركة فـي األنشـطة ثم إلى العنایة باهتماماتهم وتطلعاتهم والمشاكل التي یجب الوقوف علیها من جهة  ةالحاج

  .    والت من جهة ثانیةامار في المشاریع االقتصادیة في مجال عصرنة القطاع الفالحي والسیاحي وٕانشاء المقثبل على إمكانیات االست االجتماعیة فقط

نسـتنتج أنـه هنالـك تـالق بـین ,مع الساكنة وتلـك التـي تـم الخـروج بهـا مـن الورشـات التشـاركیة باالجتماعاتومن خالل تركیب المعطیات الخاصة ,من جهة أخرى
تأهیـل تلـك المصـنفة فـي خانـة بعة وبفـارق كبیـر و األولویات المرتبطة بالمحیط السوسیو اقتصادي في المقام األول متب/النتائج بشكل یسمح لنا بوضع الحاجیات

  .المحليالعنصر البشري وتحریك االقتصاد 
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               Analyse SWOT  التحلیل بنقط القوة ونقط الضعف: 4

  :نقط القوة للمجال
 بارتباطه مع المحیط الطبیعي السائد في المنطقة ویتمیز بظروف مناخیة مالئمة للمنتوج الجبليمؤهالت طبیعیة  مجال جبلي ذي. 

  موارد مائیة مستقرة نسبیا مدعمة لإلنتاج ألفالحي خاصة تربیة الماشیة واألنشطة السیاحیة. 

  موروث ثقافي ساهمت الخصوصیات الطبیعیة في تثمینه والحفاظ علیه.  
  مرســخة وأنمــاط التــدبیر مـوارد بشــریة تتمیــز بنسـبة مرتفعــة للســاكنة النشـیطة بخبــرة محلیــة فــي مجـال األنشــطة والحــرف القرویـة بأشــكال التضــامن جـد

 للساكنة  مالئمة محلیا لمواجهة الحاجیات الیومیة

 واعتمـاد مبـادئ التشـاور والحكامــة  مؤسسـة جماعیـة بـالقرب مـن السـاكنة، بمجلـس جمـاعي منفـتح لولــوج منـاهج التخطـیط والمشـاركة والعمـل بالشـراكة
 .الترابیة

 ألتشاركي لكن في إطار استراتیجیاتهم  فاعلین عمومیین ملتزمین محلیا من اجل العمل المشترك و .  
 والتعبئة من أجل تحقیق تنمیة الجماعة ة قویة للمشاركةدار بإو أطر منحدرة من المجال منسجمة ب تنظیمات اجتماعیة.  
 ماعةفي المسلسل التنموي للج قوة نسویة تحملت مسؤولیات أساسیة في وسط صعب، منفتحة وقادرة على االندماج من أجل مساهمة أكثر.  
  ي قابلة للتثمین لكي تشكل رافعة االقتصاد المحليالزراعاالستغالل مؤهالت في مجال اإلنتاج الحیواني و. 

 مؤهالت سیاحیة مهمة وقابلة لالستغالل لخلق فرص الشغل خاصة للفئات الشبابیة. 

  تغطیة مرتفعة بالماء الشروب و الكهرباء 

 للمؤسسات التعلیمیة مع مجهودات مهمة یبذلها المجلـس الجمـاعي لتحسـین ظـروف التمـدرس خاصـة فـي  توزیع متوازن بالمقارنة مع التواجد السكاني
 مجال النقل المدرسي وٕاحداث مدارس جماعاتیة    

 وذلـك فـي أفـق إیجـاد إمكانیـات  إسـتراتیجیة وولوجیـة مهمـة مقارنـة مـع سـاكنة الجماعـات المجـاورةمكانـة  یظـل ذو الجماعة من مقر اإلقلـیم لكنـه موقع
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  .ودعم التواصل التسویق
  :نقط الضعف

ثم تمت إعادة والمعطیات المنوغرافیة تم تحدید المعیقات ونقط الضعف على أساس التقاطع بین نتائج االستشارات مع الساكنة ومع الفاعلین المحلیین 
  .صیاغتها وترتیبها على أساس أهمیتها

  قرویة بمسالك  املةشالتغطیة ضعف الیعاني نسبیا من ما زال مجال 
   فرشة مائیة في تراجع مخیف من جراء استغاللها المفرط 
  زراعة معاشیة تشكل زراعة الحبوب قاعدتها األساسیة  و الماعز و تربیة الماشیة على الخصوص األغنام واألبقار و اقتصاد هش محوره اإلنتاج ألفالحي

  .التقلبات المناخیةوضیعات جد مجزأة تعاني من ظاهرة 
  المولدة للشغل وضعف مساعدات  تلكوسكن قروي من بینه ما هو قدیم وأیل للسقوط مع ضعف االستثمارات لألسر خاصة نسبیا نسبة الفقر مرتفعة

  .)سر بدون مواردأ و ةإعاقة، الشیخوخأشخاص في وضعیة  (ي وضعیة صعبة الدولة، ألولئك الذین یتواجدون ف
 ة مؤسسات تعلیمیة في حاجة إلى تحسین صورتها وتجهیزها بما یتالءم ومتطلبات االستمراریة في التمدرس زیادة على ضعف التغطیة الشاملة وقل

  .المدرسيبرامج  التشجیع على التمدرس خاصة لدى الفتیات ومحاربة ظاهرة الهذر 
 ینفي التجهیزات والموارد البشریة وبرامج التربیة الصحیة خاصة للنساء في طور اإلنجاب مع العلم أن المستوصف حاد تغطیة صحیة تعاني من نقص 

  .ضعیة المرأةزیادة على قلة برامج حمایة الطفل والمواكبة من أجل تحسین و .  مجموع التراب الجماعيلحاجیات الساكنة الموزعة على  انال یلبی
  استغالل اآلبار الماشیة،نقط تورید  الباطنیة،باللجوء إلى تجمیع میاه األمطار وتغذیة الفرشاة المائیة (نقص في استغالل الموارد المائیة(.  
  لیة، المحافظة على تحسین الساللة المح (غیاب رؤیة موحدة حول استغالل وتثمین المؤهالت المحلیة من ثروة حیوانیة وتحویل المنتوج المجالى

 خاصة تلك المتعلقة باألنشطة النسویة ،  ة الموروث الثقافي، تحویل المنتجات المحلی

  الحدیثة   ونقص في إدخال التكنولوجیاووجود النزاعات صعوبة الولوج إلى مصادر اإلخبار والتكوین و التنظیم المالئم بالموازاة مع ارتفاع نسبة األمیة
  .خاصة في المجال الصحي والمجال الطاقي وتحویل واستغالل المنتجات المحلیةین المعرفة المحلیة سوتح الخدماتیة 
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 باب وفضاءات االشتغال لشا التي تستهدف أماكن الترفیهودعمها ب .التدبیر والتخطیط أنماطین ستنظیمات تحتاج إلى تقویة مكانتها المؤسساتیة وتح
 .ها الغیر المصرحالخاصة بالتنظیمات االجتماعیة بما فی

 قلة تمثیلیات المصالح الخارجیة للدولة مما  یقلل من فرص التشاور واالستشارة.  

  :الفرص التي یجب استغاللها 
 التوجه الوطني في مجال التنمیة المستدیمة والمنفتح على التنمیة الجهویة بقوانین وهیاكل جد مالئمة  
  تدبیر الشأن العام والطرق المنهجیة الموصى بهاالقوانین الوطنیة الجاري بها العمل في مجال 

  خطة تنمیة , مخطط المغرب األخضر, المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة(االستراتیجیات التنمویة القطاعیة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة
  ..)ن الشغل الخمیثاق التربیة و التكوین إدماج الشباب عبر األنشطة المدرة للدخل والبحث ع, السیاحة

   األدوار الجدیدة  المنوطة بالمجتمع المدني وفرص انفتاحه على تطویر مبادرات تنمویة محلیة  
 فرص التمویل بالشراكة والموجة أساسا إلى تعمیم مبادئ المشاركة و التشاور و الحكامة والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.  

  العوامل المهددة
  وتوجهاته لالعتماد على طرق التخطیط والمشاركةاستقرار المجلس الجماعي  
  نتائج النزاعات التي قد تؤدي إلى عرقلة عجلة التنمیة  
 مصداقیة التزام الشركاء وهجرة الساكنة    

  
  المؤهالت الخمسة للمجال 

  جذابة لمحبي الجوالن والتمتع بمناظرهامناخ جبلي صحي بفصول مستقرة متوازنة مالئمة و طبیعة خالبة مكسوة بالثلوج شتاءا وغابات مكثفة و 
  أنشطة فالحیة بمنتجات متنوعة من حبوب وماشیة وفواكه مختلفة
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  مؤهالت في مجال السیاحة االیكولوجیة التضامنیة ومنتجات الصناعة التقلیدیة أصیلة  
  التعایش والتسامحساكنة مستقبلة ورحبة مدعمة لمبادئ و  ثقافة امازیغیة غنیة بعادات وتقالید عریقة

  )الرباط و فاس و مكناس و خنیفرة(مجال بالقرب من المدن العریقة 
  

  .التساؤالت اإلستراتیجیة
  : من خالل ما سبق وعلى ضوء تحلیل الوضعیة اآلنیة یمكن طرح مجموعة من التساؤالت اإلستراتیجیة

فرص الولوج إلى الحاجیات األساسیة ولمظاهر اجتماعیة كالفقر والهشاشة  ضعفهل یتعلق األمر بتحسین ظروف استقرار األسر القرویة المعرضة ل -
وفي المقابل مجلس جماعي منفتح بإرادة قویة للعمل یحتضن سكن مشتت  جبليمقابل ارتباطها القوي باألرض ، في مجال ترابي  والهذر المدرسي واألمیة

  ؟التنمیة المجالیةسویا مع مكوناته بغیة االنكباب على تحسین مؤشرات 
المجالیة في مجال الذي یعتمد أساسا في مصادر دخله على األنشطة وٕاحداث فرص الشغل أم  یتعلق األمر بدعم وٕانعاش النسیج االقتصادي األسري  -

مقابل ضیق  جع مخیف للموارد المائیة مجال ترابي یعاني من تراوفي ) داخلیا وخارجیا موارد الید العاملةوتربیة الماشیة و  الزراعات الموسمیة (: ةالفالح
وذالك بغیة تنویع مصادره , التقلبات المناخیةوتشتت االستغاللیات  الفالحیة ، و ضعف التنظیم المهني والحرفي وتدهور الموارد الطبیعیة بفعل عوامل 

  ؟یة والسیاحة والتي لم ترقى إلى المستوى المالئم زیادة على مؤهالت في مجال والصناعة التقلید لتحسین ظروف العیش والحد من الهجرة القرویة
اإلقلیمیة، والجهویة والوطنیة، مع الفهم الجید للتحدي المستدیمة وفي كل الحاالت فان التحدي األول هو إدماج المجال الجماعي في السیاسة التنمویة  -

اء األولویة لتأهیل العنصر البشري من أجل االنخراط والمشاركة الفعالة في العمل الموجودة مع إعطالمجالیة الذي یجب رفعه والذي یتجلى في تثمین المؤهالت 
  .والحفاظ على الموارد الطبیعیة المشترك
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  التخطیط و البرمجة : الجزء الرابع
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  الرؤیة و الرسالة و القیم . :1.4
  :الرؤیة التنمویة للجماعة : 1.1.

ترابي ایكولوجي مهیكلة منظمة متجانسة مع محیطها تشتغل طبقا لمبادئ الحكامة الترابیة وتنخرط في التوجهات التنمویة اإلقلیمیة  جماعة ولماس بمجال   «
عاد تأخذ بعین االعتبار األب". و الجهویة  في أفق تحقیق  االندماج االجتماعي وتقویة فرص العنایة واالستقرار ألسرها تطمح لغد أفضل  لمختلف أجیالها

    » .األساسیة للتنمیة المستدیمة تعمل باستمرار على احترام اإلنسان ومسالة النوع االجتماعي ومبادئ المشاركة المواطنة
  

 سنعمل خالله من الذي نجاحنا ومسار طموحنا یعكس الذي المستقبل حلم وهي ،ولماس  لجماعة اإلستراتیجیة المنظومة في األول المستوى هي الرؤیة
 استشراف هي إنما الحالي المجلس عمر یتجاوز والذي الممتد الزمني بمداها والرؤیة .لجماعتنا ما أفضل إلى للوصول ،المجال الجماعي  ساكنة نحن جمیعا،

 الجماعي العمل من طویلة مسیرة عبر للمستقبل
  .ة السالفة الذكررؤیال لتحقیق والمسؤول الجاد المنتظم والتشاركي

فیها  ماب الذكیة، الجماعات االیكولوجیة  منظومة في الفعال انخراطه على سنعمل فإننا ،اورائد امتفرد مجال جماعة ولماس مجاال  من نجعل أن نطمح وألننا
 بحیث الحیاة بمستوى االرتقاء إلى تؤدي بطرق لهم المقدمة الخدمات وٕادارة احتیاجاتهم وتلبیة للمواطنین الیومیة المشاكل لتذلیل مبتكرة أسالیبو  مكوناتمن 

 .السرعة وعالیة الفعالیة فائقة اتصال بوسائل أطرافه تتصل وحدیث، وولوج وسلس مستدام جبلي مجال في بالعیش یستمتعون
حركة  عرف  المتعدد الثقافي الموروث وتثمین استثمار في اإلسهام تستشرف المستقبلیة رؤیتنا فإن ،األهمیة غایة في وتنمویة إستراتیجیة قیمة التراث وألن

  .وخبرة محلیة ساعدت على التعایش والتضامن بین مختلف مكوناته  القدم في ةضاربسكانیة مهمة إذ حملت معها تنظیمات اجتماعیة 

  :الرسالة. 2. 1
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 تفصیال أكثر بشكل توضح وهي ،الجماعة رؤیة تحقیق في الجماعة التزامات وهي ولماس، لجماعة اإلستراتیجیة المنظومة في الثاني المستوى هي الرسالة
 .العامة وأهدافها اشتغالها وقواعد والتزاماتها الجماعة أهداف المتدخلین ومختلف للمواطنین

 :یلي كما ولماس جماعة رسالة وتحدد
 والریاضیة والثقافیة اإلداریة الجماعیة؛ الخدمات جود أ تقدیمإلى  بتدبیر ملتزم مسؤول للشأن المحلي یؤدي  وموظفون منتخبون ،ولماس بجماعة نلتزم «

 وذكیة مستدامة تنمیة جل أ من التشاركیة، والدیمقراطیة الجیدة والحكامة الشفافیة بادئولم للقانون تام احترام في وللزوار، للساكنة والترفیهیة واالجتماعیة
 » .واالستمتاع للترفیه متنوعة وفضاءات والعمل للدراسة وجذابة ولوجة تحتیة بنیة و سلسا، وتنقال نظیفة وبیئة كریما، عیشا وزوارها لسكانها توفر
 الثقافي الموروث وتسویق وتثمین وبحفظ وتطویرها، الجماعیة العمومیة والتجهیزات المرافق على وبالحفاظ شركائنا، مع المشترك والعمل بالتعاون نتعهد كما

 التحتیة وبنیاتها االستراتیجي، الجغرافي موقعها من ستفادةباال وذلك ، والمستثمرین سیاحلل ونموذجیا یاستناف قطبا هاوجعل ؛جماعةلل المتعدد والتاریخي
 .المؤهلة البشریة ومواردها الحدیثة
 خالل من الساكنة حیاة لتیسیر والمستمر الذؤوب الجهد ببذل ،ولماس جماعة وموظفي منتخبي بین وتضامني جماعي التزام عن إعالنا الرسالة هذه وتعتبر
  .وأجانب مواطنین و زوار لیشمل االلتزام هذا یمتد كما تحیز، أو تمییز دون والخدمات المرافق لمختلف ومتوازن عادل توزیع

  :القیم:  3.1
 المنتخبین عمل تحكم السلوكالتي ومدونة األخالقیة والضوابط المبادئ أهم وهي ،ولماس لجماعة اإلستراتجیة المنظومة في الثالث المستوى هي القیم

ومنتخبات  منتخبین الجماعة، وتلتزم .خدماتها من والمستفیدین معها المتعاملین مع ولماس جماعة تتصرف كیف المنتقاة القیم هذه وتوضح .والموظفین
 :وسلوكها عملها في قیم بخمس ،وموظفات  وموظفین

 :التمیز .أ
 الخدمات أجود لهم ونقدم جماعاتو  فرادا المرتفقین نحترم وأن النتائج؛ أفضل تحقیق أجل من البعض بعضنا نحترم وأن الفریق بروح نعمل أن هو التمیز

 بمرونة والتعامل اإلبداع تشجیع خالل من المستمر التحسن على نعمل كما .والتنظیمي والمهنيصي الشخ السلوك في العالیة األخالقیة بالمعاییر متمسكین
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 .المتاحة للموارد وفقا العمل في وزمالئنا وشركائنا مواطنینا احتیاجات لتلبیة
 :المسؤولیة .ب

 .وجه أحسن على إنجازها على ونحرص وناجعة فعالة خدمات لتقدیم والتنظیمیة الفردیة وأعمالنا قراراتنا اتخاذ في المسؤولیة نتحمل
 :التحیز وعدم والنزاهة الصدق .ج

 .األخالقیة بالتزاماتنا ونوفي وقراراتنا أعمالنا في التحیز وعدم والنزاهة الصدق نلتزم
 :الفعال التواصل .د

 ونلتزم الفعل وردود التجاوب ونلتمس ونقدر السریة مبدأ نحترم كما المناسب، الوقت في المعلومات ونتقاسم ونتبادل بأریحیة، وننصت وبشفافیة علنا نتواصل
 .الجمیع على باالنفتاح

 :السالمة وتوفیر البیئة احترام .ه
 السالمة شروط توفیر في نجتهد كما القادمة؛ لألجیال وضمانها والجمالیة واالقتصادیة والتاریخیة الطبیعیة مواردنا على الحفاظ في اإلسهام على جاهدین نعمل

  األوقات جمیع وفي الفضاءات كل في للجمیع
  

  :  میهببعض المفا عام تذكیر: 2.4
للتنمیة . تعني تنمیة تستجیب لحاجیات األجیال الراهنة دون تعریض للخطر قدرة األجیال الالحقة لالستجابة لحاجیاتها أیضا:  التنمیة المستدیمة

تطرح التنمیة المستدیمة مسألة الحاجات التي یتكفل النظام االقتصادي بتلبیتها، لكن الطبیعة تضع حدودا یجب : البعد البیئي: المستدیمة ثالثة أبعاد
إنه البعد اإلنساني، : البعد االجتماعي و .یعني االنعكاسات الراهنة و المقبلة لالقتصاد على البیئة: البعد االقتصادي  و .مها في مجال التصنیعاحترا

على احترام خصوصیة ینبني المحافظة على الثقافة المحلیة وجعلها رافعة للتنمیة المستدیمة و : البعد الثقافي و .یجعل النمو وسیلة لاللتحام االجتماعي
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 الشركاء"لتحقیق االستدامة یجب ضمان االستمراریة وذلك بتبني و تملك المشاریع من طرف المستفیدین و .الهویة الثقافیة والحضاریة للفرد
بهدف الحد من التفاوت  یشكل قطاع التنمیة المجالیة كما هو معلوم نقطة تالقي بجمع السیاسات القطاعیة في سیاق نظرة شمولیة: الیةجالتنمیة الم

جاعة االقتصادیة والعدالة نكما یعتبر أمثل طریقة للتوفیق بین ال .الجهوي وٕابراز المؤهالت التنمویة الكفیلة بإنتاج الثروات الجدیدة ومن تم توفیر التشغیل
 .االجتماعیة مع الحفاظ على البیئة في إطار نهج تنمیة مجالیة مستدامة

فترة  إلىالفضل في بروزها یرجع :  أن إلىنشأة وتطور الدیمقراطیة التشاركیة  إشكالیةتشیر البحوث والدراسات التي تناولت  : الدیمقراطیة التشاركیة
الدیمقراطیة  أهمیةفي الكشف عن  األساسیةمواجهة الفقر والتهمیش كانتا من بین العناصر  أن، حیث أخرىالستینیات من القرن الماضي في بلدان 

على الحوار والتشاور مع المواطنین بشأن كیفیة تدبیر الشأن العام وصنع القرار الكفیل لمواجهة التحدیات المطروحة  أسلوبهاتعتمد في و  .ةالتشاركی
لنخبة على خلق نخبة محلیة من المواطنین العادیین لها القدرة والقوة لطرح الحلول المالئمة للمشاكل المطروحة ولمواجهة ا أسفرتالحصیلة و محلیا، 

بالنسبة إلیهم عن طریق التفاعل  األولویاتیمكن اعتبارها بمثابة  نظام یمكن من مشاركة المواطنین في صنع القرارات السیاسیة ذات و   المهیمنة محلیا
 .المباشر مع السلطات القائمة والمشكالت المطروحة

امتداد للدیمقراطیة -الدیمقراطیة التشاركیة–وازیة فحسب علماء االجتماع لیست هناك من یعتبرها مكملة للدیمقراطیة التمثیلیة ، وهناك من یعتبرها مف
تساهم " والذي وفق تصورهم )" االجتماعیة األدوارالمقصود هو ( التمثیلیة  وال حتى مكملة لها ولكنها من خالل التطبیق تخلق صیغا للتبادل االجتماعي 

 .ن االجتماعيبناء التضام إعادةموضوعیا وربما بشكل حاسم في 
 كما ن الحرما و الجوع من ن متحررو وهم خیاراتهم ن یمارسو یجعلهم كلبش لاالرج واء للنس المتاحة الخیارات و القدرات عتوسی به ونقصد : التمكین

  .المجتمعیة القرارات صناعة في و المشاركة في فرصهم من یزید أنه

 وعمجم ینب اونالتع هركیزت يمجتمع اعيجم لعم وه ام ربقد ا أحادی أو فردیا خیارا لیست التنمیة أن  مضمونها رئیسیة قاعدة على یتأسس و :التعاون
  . المستویات عدة على أفضل مستوى لتحقیق الشرائح مجموع و القطاعات
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 أو افيثق ظلم من تعاني أو عانت اجتماعیة فئات إنصاف وٕانما الدخلفي  ادةزی ردمج لیس ه الخیارات و الفرص عتوسی أ به یقصد و :اإلنصاف
 بطرق لربما أو الفئات كلمع   متساوي بشكل األساسیة ةاالجتماعی ماتالخد ىإل جالولو  نم بتمكینهم)...اجرینالمه  ,األطفال, ءاالنس (اعياجتم

    تشجیعیة أو تفضیلیة
 

 :أالستراتیجیات توجهات ال: 3.4

لمجال الجماعي یمكن القول على أن ساكنة الجماعة تواجه تحدیات تنمیة امعیقات و النتائج العامة لعملیة التشخیص، وتحلیل مؤهالت  تحلیل من خالل
  :أساسیة منها

 كما  مقواة حتى تكون سهلة الولوجو متوفرة سلیمة أساسیة وبیئیة اجتماعیة سوسیو  مجال ایكولوجي بخدمات: تحدي تحسین صورة المجال الجماعي
  .ونوعا وذلك من أجل دعم استقرار الساكنة

 ةقادر الالمجتمع المدني فعالیات ساكنة منظمة وفاعلین محلیین على مستوى المجال الجماعي وبالخصوص : والحكامة الترابیة تحدي التنظیم والمشاركة 
مع احترام مسألة مشتركة  ةبیئیة سوسیو اقتصادیتنمویة  ةار رؤیعلى تطویر دینامیة مشتركة لمواجهة حاجیات استغالل عقالني للمؤهالت المجالیة في إط

 .النوع االجتماعي وتأهیل العنصر البشري والمشاركة المتساویة

 ؤهالت المعدنیة تحدي التسییر واالستغالل العقالني للموارد الطبیعیة وتثمین المنتجات المحلیة في مجاالت الفالحة و السیاحة والصناعة التقلیدیة والم
  . لكي تصبح موارد مذرة لمصادر عیش مالئمة  في وسط متوازن

على دینامیة متوازنة طموحة تتطور حسب الخصوصیات المحلیة تمكن من االستغالل تعتمد لتدخل ا  إستراتیجیةلذا فإن فریق البحث قد عمد على وضع 
شراك الفاعلین العقالني لمؤهالت المجال من جهة والحفاظ على التوازنات السوسیو اقتصادیة من جهة ثانیة باالعتماد على مقاربة مندمجة شمولیة ضامنة إل

تهدف إلى تحسین  وامل التواصل وأسس الفالحة التضامنیة والسیاحة البیئیة وتأهیل العنصر البشري والمجالیین كل حسب خصوصیاته مع احترام وتطویر ع
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ومجّدد بمنهجیة قوامها اإلنصات والتشخیص و التخطیط برامج تنمویة مجالیة في إطار مسلسل تدریجي تنفیذ  عن طریقیو اقتصادیة للساكنة سو سالظروف ال
  .والمشاركة

أو بمعنى أخر یتعلق األمر بأربعة محاور إستراتیجیة . محاور للتدخل من اجل تحسین ظروف عیش ساكنة الجماعة خمسةتتلخص في هذه اإلستراتیجیة س
  .مستقلة ویصعب تحقیقها بمعیة شریك وحید

 البیئیة حمایة المنظومة عوامل  التكثیف  من :  المحور االستراتیجي األول
  دعم االستقرار األسري بالجماعة :  المحور االستراتیجي الثاني
   جتماعیة األساسیةج األسر للخدمات االو ول تحسین مؤشرات: المحور االستراتیجي الثالث
  .تقویة الطاقات التنظیمیة والمشاركاتیة للساكنة وتحسین خدمات المؤسسة الجماعیة:  المحور االستراتیجي الرابع

  تثمین منتجات المجال وإنعاش ودعم األنشطة االقتصادیة المحلیة النسیج االقتصادي األسري عبر  إنعاش:  المحور االستراتیجي الخامس
 

یتطلبون تعبئة  عكس المحور االستراتیجي االول والرابع والخامس  فان المحورین الثاني و الثالث باإلضافة إلى إمكانیة تنفیذیهم على المدى القریب فهم
برنامج ة ، كما یوضح ذلك تمت صیاغتها في أهداف عملیو.الموارد المالیة مع إدراجها في إطار إمكانیات الساكنة والمؤسسات المحلیة واالشتغال بالشراكة 

  .عمل الجماعة
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 الجدول في مبین هو وخمسة مشروعا كما ومائة ، خمسة عشر هدفا فرعیا  تتضمن إستراتیجیة، محاور على خمسة جماعة ولماس  عمل برنامج یتوزع
  :التالي

  المشاریع   االهداف الفرعیة  المحاور

الرسالةو الرؤیة   

محاور إستراتیجیة 5  

هدف فرعي 15  

مشروع 115  
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  4  تحسین التدبیر العقالني للموارد المائیة: .1.1  البیئیةحمایة المنظومة التكثیف  من عوامل . 1
  6  تقویة عوامل التطهیر الصلب والسائل: 2.1
  14  تطویر آلیات تدبیر المنظومات البیئیة: 3.1

  6  تقویة عوامل التواصل و الحركة السكانیة: 1.2  دعم االستقرار األسري بالجماعة .2
  2   تحسین مؤشر الربط بشبكة التزوید بالكهرباء :2.2

ج األسر للخدمات و ولالرفع من مؤشرات  .3
  جتماعیة األساسیةاال

  3  العنایة بالمنشئات الدینیة بالجماعة :1.3
  17  .ومحاربة األمیةإلى التكوین ولوج والالتمدرس االستمراریة في تشجیع :   :2.3
  8  مؤشرات الكثافة الصحیةالمساهمة في تحسین :3.3
  10  المجال الریاضي و الترفیهي والثقافيالعنایة ب: 4.3

تقویة الطاقات التنظیمیة والمشاركاتیة للساكنة  .4
  .وتحسین خدمات المؤسسة الجماعیة

  9  مستوى أداء المؤسسة الجماعیة الرفع من: 1.4
  9  تفعیل آلیات الدیمقراطیة التشاركیة والتشاور والمشاركة المواطنة: 2.4

إنعاش النسیج االقتصادي األسري عبر  إنعاش .5
تثمین  وودعم األنشطة االقتصادیة المحلیة 

  منتجات المجال

  8   تأهیل المنتجین وتثمین المنتجات في المجال الفالحي : 1.5
  7  االیكولوجیة التضامنیةدعم السیاحة : 2.5
  5  إنعاش منتجات الصناعة التقلیدیة: 3.5
  7  في مجال تحریك االقتصاد المحليالمقیمین بالخارج المغاربة و تقویة مكانة الشباب: 4.5

  115  15  المجموع 
  

  :  البیانات التالیة موزعة على ستة سنوات حسب 890.870.000یناهز   ما و تصل الكلفة التقدیریة إلى
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  البرمجة
 المالئمة  والمشاریع البرامج اختیار وكذا اإلستراتیجیة، المحاور وضعیة تحلیل لمرحلة الناجحة في تدبیره البرامج تدبیر" منهجیة اعتماد اإلعداد فریق اختار لقد

  :MSP (Managing Successful Programmes) 
 اإلطار هذا ویرتكز إلدارتها؛ تحویلي تغییر أي إنجاح إلى تسعى التي المعتمدة البرامج إدارة في الناجحة للتطبیقات مرجعیة تعتبر المنهجیة فهذه ولإلشارة
  : كاآلتي وهي أساسیة مراحل ثالثة على MSP : المرجعي

 یقوم التي المشتركة العوامل تمثل و السابقة، البرامج مختلف عن الناتجة والخبرات والسلبیة االیجابیة التجارب عن تنتج التي المبادئ وهي:  منهجیة مبادئ
 برنامج أي نجاح علیها
  البیاني الرسم في ممثل هو كما تغییري تحول

 المراقبة بالمعلومات تتحكم قویة، تنظیمیة عمل وفرق قیادیین وضع على تساعد بحیث والضبط، والقیاس للتحدید قابلة المحاور هذه وتكون  حكامة محاور
  .المبتغاة واألهداف المنافع وتحقیق النجاح، إمكانیات من الرفع قصد مناسبة، بصورة
 النتائج توفر والتي لالنتقال الجدیدة القدرات وتحدد تسلیمه، غایة إلى تصمیمه من ابتداء البرنامج، دورة حیاة مسیرة وصف یتم خاللها من: التحولي التدفق

  البرنامج بإغالق األخیر في وتنتهي المنشودة، المنافع تحقیق قصد المبتغاة
  

 فیما مرتبطة وأنشطة مشاریع مجموعة تطبیق على واإلشراف والتوجیه للتنسیق ُینشئُ  مرن مؤقت تنظیم كل هو ةمنهجیال هذه  حسب البرنامج مفهوم ویعتبر
 .سنوات عدة على عامة بصفة البرامج مدة وتمتد لإلدارة اإلستراتیجیة واألهداف تتماشى ومنافع نتائج تحقیق ابتغاء بینها،

 لمحوره وفقا األقل على واحدا إنجازا المشروع وینتج البرنامج، مدة عن تقل زمنیة لمدة لكن مؤقت تنظیم كل فهو المنهجیة، هذه حسب المشروع مفهوم أما
 .فیه یندرج الذي بالبرنامج العملي
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 بحیث بینهما، فیما متكاملتین مقاربتین المشاریع وتدبیر البرامج تدبیر فإن وبالتالي إنجازات، المشروع ُینِشئ حین في ومنافع، نتائج ُینِشئ فالبرنامج وبالتالي،
 .المشاریع مختلف بین التنسیق خاللها یتم التي األرضیة یمنح فالبرنامج وبالتالي وٕانهائها، وتنفیذها له التابعة مشاریع تهیئة یتم البرنامج تدبیر خالل أنه

 البیاني الرسم ویقدم المعنیین، لإلدارات واألفراد الجوهري والتغییر المالي بالتدبیر ویرتبط والمنظمات، اإلدارات مختلف لتسییر هاما تدبیرا البرنامج یعتبر وعلیه،
  )MSP (لمنهجیة    تبعا البرنامج تدبیر لمحیط نموذجیا ملخصا الموالي

 

  )القانوني والبیئي, التكنولوجي, االجتماعي, السیاسي(الداخلي و الخارجي المحیط 
  دویحدِّ  ُیؤِثر

  
  هدافالمبادرات و األ, السیاسات, جیات االستراتی

  معرفة وضبط األولیات
  

  البرامج
  رسطَّ ب وتُ راقَ ع وتُ ضَ تُ 

  
  لة المحدثة لقدرات جدیدةالمشاریع واألنشطة ذات الصّ 

  م العملقدِّ وتُ ذ نفَّ تُ 
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  ل علیهاالمرحلة االنتقالیة النتائج المحصّ 
  

  العملیات والخدمات المتحولة التي تسمح بتحقیق المنافع
 

 األولویـات وضـبط معرفـة یـتم التـأثر هـذا إثـر علـى بحیـث للعمل، والخارجي الداخلي تتأثر بمحیطها اإلدارة وأهداف ومبادرات وسیاسات أن استراتیجیات و یالحظ
 بـالتغییر صـلة ذات وأنشـطة مشـاریع األولویـة ذات البـرامج هـذه روتسـط تضـع ثـم المطلوبـة، النتـائج تحقیـق منهـا الهـدف بـرامج شـكل علـى توضـع التـي

 الخـدمات تلـك بإحـداث التغییـر یتحقـق حتـى وتتبعهـا بمراقبتهـا تقـوم ثـم بها، تغییرات تحقیق أو لإلدارة جدیدة خدمات أو قدرات خلق منها الهدف ،واإلستراتیجیة
 العملیات األخیر كافة تجز في أن أجل من تنفیذها، یتم مبرمجة التسلسل النتائج مضبوطة انتقالیة مراحل عبر وذلك ، المتداولة الخدمات في التطویر أو جدیدة

 .منها والغایة أهدافها مداها وأتمت بلغت قد اإلدارة تحول عملیة تكون لكي التغییر من المتوخاة المنافع تحقیق التي تسهل وتساعد في
وكذا من والمنهجیة المعتمدة لمجالي للجماعة اصیاغته وفقا للنتائج المستخلصة من التشخیص  عمل الجماعة وبرنامج تمت من جهة بلورة وفي هذا اإلطار  

زیادة على االعتماد على  االقتصادیة للجماعة والمؤشرات المصنفة للمجالالطبیعیة و و الخطوط العریضة للقراءة األفقیة للمعطیات السوسیو دیمغرافیة ، 
  :التالیةالمنهجیة والقانونیة المراجع 

  
  المرتبط بالمیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدیمة   12 – 99القانون اإلطار 

  حمایة واستثمار المجال البیئيالمتعلق ب: 11-03 - القانون رقم 
  على البیئة اآلثاردراسة ب المتعلق: 12-03 - القانون رقم 
محاربة تلوث الهواء ب المتعلق  :13-03 - القانون رقم   
  تدبیر الموارد المائیة  ب المتعلق: 95 -10- القانون رقم 
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 النفایات ب المتعلق: 28-00القانون رقم 
  استغالل المجال الغابوي ب المتعلق 1917 الشریف  ظهیرال

 المحیطات المحمیةب المتعلق - 22-07القانون  رقم  
  الطاقة المتجددةب المتعلق 13-09القانون رقم 

  المواثیق الوطنیة و الدولیة في شان التقلیص من الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
  .اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدیمة

  اإلستراتیجیة الوطنیة للماء
  الخطة الوطنیة لتدبیر میاه الري

  یر و تثمین النفایات بالوطنیة لتدالبرامج 
  المخطط األخضر لالستثمارات 

  المخطط الوطني للحمایة من الفیاضانات 
 مخطط المغرب األخضر

  
من خالله لكل واحد أن یحدد  للجماعة یمكنمشترك وهو یتكون من مجموعة من التوجهات اإلستراتیجیة قابلة إلثارة نقاش مثمر ومشترك حول مشروع مجالي 

  .  طبیعة الدور الذي یمكنه تقلده كفاعل أو كفرد مجرد
  : مجال الجماعينتائج ملموسة لفائدة ساكنة ال وثقافیة ذاتاجتماعیة واقتصادیة بیئیة و هو ضمان تنمیة  البرنامجإن الهدف من هذا 

 االقتصادیة االیكولوجیة و وذلك بتطویر المؤهالت  بالموازاة مع الحفاظ على المنظومة البیئیة الحصول على نتائج منطقیة في محاربة ظاهرة الفقر
  .الصحة و البنیات التحتیة األساسیةو وتحسین الولوج إلى التعلیم ، 
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 خلق مناخ مؤسساتي یعمل على تشجیع ودعم مسلسل تنمیة مجال الجماعة وبشكل مستمر.    
  

  المشاریع المقترحة 
االنجاز   األولویة   الشركاء المحتملین  التدخالت/المشاریع

بالموارد 
  الذاتیة 

االنجاز 
  بالشراكة 

  الكلفة التقدیریة

  البیئیةالمنظومة  حمایةالتكثیف  من عوامل : المحور االستراتیجي األول 
  تحسین التدبیر العقالني للموارد المائیة : الهدف الفرعي االول

وواد ثالت واد معطار على واد أفصال  انجاز أشغال بناء ثالثة سدود  
  بما فیها إعداد وانجاز الدراسة  انتغصایت 

  X 60.000.000    2  م.ب.و –و .ت.ج

بما فیها إعداد الدراسة على  توسیع شبكة التزوید بالماء الصالح للشرب
  مستوى التراب الجماعي  

  X  20.000.000    1  ك.م.و.م –و.ت.ج

نقط الماء وسیالن المیاه الجاریة وبلورة انجاز دراسة تشخیصیة لتحدید 
  إستراتیجیة شمولیة  لتدبیر المیاه السطحیة والجوفیة 

  X  800.000    2  ك.م.و.م –و.ت.ج

  X    50.000.000  1  م.ب.و –و .ت.ج  خزانات لتجمیع المیاه   10بناء وتجهیز 
  130.800.000  المجموع 

  تقویة عوامل التطهیر الصلب والسائل :الهدف الفرعي الثاني
بمقر الجماعة ومركز  الصلبة اقتناء شاحنات إضافیة لتجمیع النفایات

  تارمیالت على أساس تلبیة الخصاص المتزاید
  X    5.000.000  1  ج.م –ا .م –م .ب.و –و .ت.ج

  X    800.000  1  ج.م –ا .م –م .ب.و –و .ت.ج الجماعةبمقر اقتناء شاحنة صهریجیة مجهزة بمعدات التطهیر السائل 
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على أساس بمركزي ولماس و تارمیالت توسیع شبكة التطهیر السائل 
  دراسة یتم إعدادها

  X  6.000.000    2  ج.م –ا .م –م .ب.و –و .ت.ج

وعلى   تحسین شبكة التطهیر الصلب على مستوى التجمعات السكنیة
   أساس دراسة یتم إعدادها وتواجد األسواق األسبوعیة

  X  3.000.000    2  م  .ج.ع.م –م .ب.و –و .ت.ج

  X    750.000  1  ج.م –ا .م –م .ب.و-د.و –و .ت.ج  انجاز أشغال تأهیل مطرح النفایات بالجماعة وفق المعاییر المعمول بها  
تطویر برنامج لتشجیع األسر على استعمال المراحیض الفردیة بالوسط 

دواویر الجماعة على أساس تصامیم نموذجیة یتم مستوى القروي على 
   إعدادها زیادة على انجاز مراحیض نموذجیة

  X    5.000.000  1  م  .ج.ع.م –م .ب.و –و .ت.ج

  20.550.000  المجموع 

  تطویر آلیات تدبیر المنظومات البیئیة : الهدف الثالث
في شكل  استصالح و تجهیز المحیط البیئي المسمى غابة ولماس

بالمركز المتواجد بالقرب من اإلدارات العمومیة على  مساحات خضراء 
أساس تصامیم یتم إعدادها بهدف تحسین صورة المركز وتقویة عوامل 

   )مرافق صحیة الخ, إحداث مدارات ریاضیة , إعادة التشجیر (الترفیه

  X  6.000.000    1  ج.م –ا .م –م .ب.و –و .ت.ج

بمقر  والكوارث الطبیعیةبرنامج وهیكل الیقظة البیئیة إحداث وتفعیل 
  )هیكل وبرنامج(الجماعة 

  X    500.000  1  م.ب.و –و .ت.ج

بمركزي ولماس و  استصالح وتجهیز ساحات عمومیة ومناطق خضراء
  انجاز عملیات التشجیر على أساس تصامیم یتم إعدادها تارمیالت

 –ج .م –ا .م –م .ب.و –و .ت.ج
  م.م.ج

2    X  25.000.000  

على أساس  تطویر و انجاز برنامج لحمایة الطیور المهاجرة خاصة اللقالق
  تصامیم یتم إعدادها

ج .م –ا .م –ب .م.غ.س.م –و .ت.ج
  م.م.ج –

1  X    500.000  

  X  1.000.000    1ج .م –ا .م –ب .م.غ.س.م –و .ت.جعلى  برنامج لمنح جوائز تحفیزیة تشجیعیة للمحافظة على البیئةتطویر 
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  م.م.ج –  أساس معاییر یتم إعدادها
إعداد و بلورة دلیل شامل للقوانین واالستراتیجیات الوطنیة و الدولیة حول 

توزیعه على األسر  التدبیر البیئي للمجال والممارسات الجیدة یتم نسخه و
  و الفاعلین المحلیین

  X    500.000  1  ب.و - م.م.ج -و.ت.ج

على  مدارس ایكولوجیة نموذجیة 10واستصالح دعم تصنیف  وتفعیل  
  أساس تصامیم یتم إعدادها

  X  2.000.000    1  م ج ت ت  - م.م.ج -و.ت.ج

  X  500.000    2  ك.م.و.م –و.ت.ج  انجاز دراسة لبلورة مخطط تدبیري لتطویر الطاقات المتجددة
من األسر على األقل  200انجاز أشغال الربط بالطاقة الشمسیة لفائدة 

  على أساس دراسة  یتم إعدادها والمصالح الجماعیة
  X  2.500.000    1  ك.م.و.م –و.ت.ج

تحدید العوامل المشجعة على تقنین : انجاز دراسات موضوعاتیة حول 
للطاقة الكهربائیة  والتشخیص للفعالیة الطاقیة استهالك اإلدارات الجماعیة 

)DPE  (و بلورة مخطط جماعي لتدبیر التنوع  واألنشطة الملوثة
  البیولوجي

-ب.و -م.م.ج -ج.م –ا .م –و.ت.ج
  م.ك.و.م

2    X  2.000.000  

دور القبیلة بتصامیم مالئمة ایكولوجیا وباالعتماد  10إحداث و تجهیز 
على المواد المحلیة تحتوي على مقر للجمعیات و مقر لتخزین األثاث 

و قاعة لالجتماعات ) ملك أجماعةمن الخیمة الجماعیة وكل ما (الجماعیة 
آیت  –تیفوغالین  –بخلخال : (وقاعة للتعلیم األولي ومحاربة األمیة ب 

إصنال أو  –زكیت  –آیت واحي  –دار لعروسي  -آیت منصور –عطا 
  )بفرات –باعا  –عیسوي 

  X  30.000.000    1  .م.م.ج -ج.م –ا .م –و.ت.ج

 االیكولوجیة والخصوصیات الترابیةمؤهالت الوثائقي حول انجاز فیلم 
  ةلجماعیل

  X    200.000  1  م.ج.ع.م –ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج
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االیكولوجي عبر المساهمة بالتصامیم النموذجیة دعم السكن القروي 
  .والتمویل لألسر المعوزة

  X  20.000.000    2  م.م.ج -و.ت.ج

  X  10.000.000    2  ب.و -ج.م –ا .م - م.م.ج -و.ت.ج  إحداث و تجهیز متحف بیئي 
  100.700.000  المجموع

  252.050.000   % 28:مجموع المحور االول

  االستقرار األسري بالجماعةدعم : المحور الثاني
  تقویة عوامل التواصل و الحركة السكانیة: الهدف االول

 اكز ذات التجمعات السكنیة ومر الب أشغال التهیئة والهیكلة المجالیة انجاز
  بمركزي ولماس و تارمیالتعلى أساس الدراسة 

  X  50.000.000    2  م.ج.ع.م –ج .م –ا .م –و .ت.ج

كلم على مستوى  150بحوالي   مسالك التواصلإنجاز أشغال استصالح 
آیت  -زكیت -بخلخال  –بفرات  .الجدوىأساس دراسات على الدواویر  

- إصنال أوعیساوي -آیت إیكو-الرحیات -اعروشن –آیت واحي  -عطا
     تیفوغالین–آیت احدیدو –آیت یحیى و عیسى  -آیت الحاج -تمیانت

ج .م –ا .م –ب .م.غ.س.م –و .ت.ج
–   

1  X    60.000.000  

كلم على مستوى الدواویر   100 بحوالي إنجاز أشغال فتح  مسالك التواصل
  .أساس دراسات الجدوىعلى 

ج .م –ا .م –ب .م.غ.س.م –و .ت.ج
–  

1  X    70.000.000  

على أساس دراسات كلم   50تعبید المسالك  الرئیسیة  على طول 
من  بوعزة  و  جماعة مواليمن  بخلخال إلى بوفراط وحدود  .الجدوى

 قریط مكرینات إلى اش میمون ومن بوآمسا إلى تاركو ومن تارمیالت إلى 
  .أحطاب عبر الرحیات ومن قریط إلى

  X    35.000.000  2  –ج .م –ا .م –و.ت.ج

  X    15.000.000  1  –ج .م –ا .م –و.ت.ج  اقتناء آلیات خاصة بفتح المسالك و فك العزلة 
  X    9.000.000  1  –ج .م –ا .م –و.ت.جقنطرة على مستوى المسالك  وممر للحقول  للربط بین مختلف  30بناء  
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  على أساس دراسات الجدوى الدواویر بالجماعة
  239.000.000  المجموع 

  تحسین مؤشر الربط بشبكة التزوید بالكهرباء : الهدف الفرعي الثاني
  X  500.000    1  ك.م.و.م –و.ت.ج  بدوا ویر الجماعةانجاز دراسة لتوسیع شبكة التزوید بالكهرباء 

بدوا ویر  على أساس دراسات الجدوىانجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء  
  الجماعة

  X  10.500.000    1  ك.م.و.م –و.ت.ج

  11.000.000  المجموع 
  250.000.000  %28 مجموع المحور االستراتیجي الثاني

   جتماعیة األساسیةج األسر للخدمات االو ولالرفع من مؤشرات :  المحور االستراتیجي الثالث
  العنایة بالمنشئات الدینیة بالجماعة:  الهدف الفرعي االول

  X    2.500.000  1  م.م.ج –و.ت.ج  على األقل من مقابر الجماعة 8انجاز أشغال تحصین  وتجهیز 
  X    2.500.000  1  م.م.ج –و.ت.ج  على األقل من المساجد القرویة 8انجاز أشغال تحصین  وتجهیز 

  X  15.000.000    2  وا -م .م.ج –و.ت.ج  انجاز أشغال بناء ثالثة مساجد على مستوى ولماس و تارمیالت 
  20.000.000  المجموع

  .ومحاربة األمیةإلى التكوین ولوج والالتمدرس االستمراریة في تشجیع :   الهدف الفرعي الثاني
وحدات مدرسیة بالسیاج و المرافق  10 تهیئة وتجهیزانجاز أشغال 

   على أساس التشخیص األولي واإلنارة الصحیة
  X    8.000.000  1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

بالقرب من وحدات التعلیم االبتدائي  10انجاز أشغال بناء و تجهیز 
  الوحدات المدرسیة  

  X  8.000.000    2  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

  X  9.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.جعلى أساس وحدة التعلیم األولي  30انجاز أشغال بناء و تجهیز 
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  التشخیص التربوي
انجاز برنامج توسیع عملیات النقل المدرسي على أساس دراسة الجدوى 

  والتدبیربدوا ویر الجماعة بما فیه مصاریف الصیانة 
  X    6.000.000  1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

انجاز أشغال بناء و تجهیز مدرستین جماعتین على أساس األعداد 
   التشخیص األولي    والمحتملة 

  X  15.000.000    2  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

  X  30.000.000    2  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج  ثانویة  إعدادیة بتارمیالت  .انجاز أشغال بناء و تجهیز
  X  1.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج  إحداث و تجهیز مكتبتین وسائطیتین بثانویتین بولماس

إحداث وتفعیل برنامج تشجیع  التعلیم العالي خاصة اإلناث عبر مأوى 
   على مستوى الجامعات المختلفةجماعي على مستوى القنیطرة أو منح 

  X  10.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

على أساس   المدرسیة من المالعب الریاضیة 10استصالح وتجهیز 
  التشخیص التربوي

  X  1.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

 2000تطویر وانجاز برنامج تشجیع االستمرار في  التمدرس على مستوى 
من األسر المعنیة بالوسط القروي باالعتماد على تقنیات التنشیط المجالي 

  والمقاربة القربیة 

  X  2.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

تطویر وانجاز برنامج تقویة القدرات لمجالس تدبیر المؤسسات التعلیمیة 
  )یوم على األقل  100( وبلورة مشاریع المؤسسة 

  X  2.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

من  50%.مستفید منها  2000تطویر وتنفیذ برنامج لمحو األمیة لفائدة 
  النساء على األقل 

  X  2.000.000    1  م.م.ج -ا .م.و.و –و.ت.ج

ل أو مشاریع لما بعد محاربة األمیة تطویر وتفعیل برنامج لجوائز تحفیزیة 
من النساء المستفیدات من برامج محو األمیة وتحسیهن على  1000

  إحداث مشاریع لما بعد األمیة 

  X  1.000.000    1  م.م.ج -ا .م.و.و –و.ت.ج
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على مستوى تحسین ظروف اإلقامة بالثانویات  تطویر وتنفیذ برنامج
   الداخلیة وعلى أساس التشخیص

  X  1.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

تحسین صورة الثانویتین من سیاج وٕانارة وممرات  تطویر وتنفیذ برنامج
  والتشویر والتجهیزات   

  X  1.000.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج

  X  500.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج  إحداث وتجهیز مدرستین رقمیتین بالجماعة 
  X  500.000    1  م.م.ج -.ت.ت.ج.ا –و.ت.ج  المتمدرسین المتوفقین عبر جوائز تحفیزیةالمساهمة في تشجیع 

  98.000.000  المجموع 

  مؤشرات الكثافة الصحیةالمساهمة في تحسین : الهدف الفرعي الثالث
تخصص لبخلخال و  ثالثةسیارات إالسعاف منها  5تجهیز الجماعة ب 

  وزكیت تیفوغالین 
  X  1.500.000    1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج

ولماس و  يبمركز  المساهمة في التجهیزات الصحیة للمؤسسات الحالیة
  تارمیالت

  X  3.000.000    1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج

الهالل (بناء و تجهیز مركز صحي ببخلخال آو مركز اإلسعافات األولیة 
  )األحمر

  X  500.000    2  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج

  X    500.000  1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج  بدوا ویر الجماعةمن المولدات التقلیدیات  30تكوین و تجهیز 
من  النساء في  2000تطویر وتنفیذ برنامج  للتربیة الصحیة  لفائدة  

  طور اإلنجاب
  X  1.000.000    1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج

  X    1.000.000  1  م.م.ج - ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج  القرویات النساءمن  2000تطویر وتنفیذ برنامج التدبیر المنزلي لفائدة 
نموذجي على مستوى أسرة قرویة مع اعتماده فردي إعداد تصمیم لحمام 

  وحدة أسریة  100على مستوى 
  X  1.000.000    1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج

  X  500.000    1  م.م.ج -ص .ج.م –و.ت.ج  هیكلة وتجهیز المكتب الجماعي للوقایة الصحیة 
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  9.000.000  المجموع 

  المجال الریاضي و الترفیهي والثقافي العنایة ب: الهدف الفرعي الرابع
على من مالعب القرب حسب دراسة الجدوى و  6انجاز أشغال بناء 

   مستوى التجمعات السكنیة
  X  3.000.000    1  م.م.ج -ر .ش.و –و.ت.ج

فیهیة على الصحیة والتر انجاز أشغال تجهیز ممرات لممارسة الریاضة 
  بمركز ولماس) ق الرباط و بوقشمیر و خنیفرة طر(مدارات مركز ولماس 

  X  2.500.000    1  م.م.ج -ر .ش.و –و.ت.ج

–ا .م -م.م.ج -ر .ش.و –و.ت.ج  بناء وتجهیز مركب أللعاب القوى بالغابة الحضریة لمركز ولماس 
  ج.م

2    X  20.000.000  

  X    2.000.000  1  م.م.ج - ث .و –و.ت.ج  انجاز أشغال استصالح وتجهیز برج ولماس 
  X  1.000.000    1  م.م.ج - ث .و –و.ت.ج  تخصیص جوائز تحفیزیة للمبدعین في مجال حمایة الموروث الثقافي

  X    200.000  1  م.م.ج - ث .و –و.ت.ج  انجاز فیلم وثائقي حول التراث الالمادي بالمجال الجماعي
  X  8.000.000    2  م.م.ج -ر .ش.و –و.ت.ج  إحداث و تجهیز مخیم صیفي بدار لعروسي

  X  300.000    2  م.م.ج - ث .و –و.ت.ج  ترمیم وتجهیز مقر المدرسة القدیمة بالزاویة آیت یحیى وعیسى 
تغرما  –دار باالرج (حصر وتأهیل البنایات والمواقع التاریخیة بالمنطقة 

  )الخ –تین 
  X  6.000.000    2  م.م.ج - ث .و –و.ت.ج

-ج.م–ا .م - م.م.ج -ث .و –و.ت.ج  تنظیم مهرجانات ثقافیة ترفیهیة سنویة
  و.ش

1    X  3.000.000  

  46.000.000   المجموع
  173.000.000   %19مجموع المحور االستراتیجي الثالث 

  .للساكنة وتحسین خدمات المؤسسة الجماعیةتقویة الطاقات التنظیمیة والمشاركاتیة  : المحور االستراتیجي الرابع
  .مستوى أداء المؤسسة الجماعیة الرفع من  :الهدف الفرعي االول
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لرسملة تجربة المجلس الجماعي في تدبیر الشأن انجاز دراسات میدانیة 
  المحلي 

  X    500.000  1  ج.م –م .ج.ع.م –و.ت.ج

المالیة و تدبیر أمالك تطویر وانجاز برنامج هیكلة وتحدیث وتنمیة الموارد 
  الجماعة

  X    500.000  1  م.ج.ع.م –و.ت.ج

إعداد دلیل المساطر لتحسین الخدمات اإلداریة المنتظرة من المواطنین و 
  المواطنات وظروف االستقبال 

  X    200.000  1  م.ج.ع.م –و.ت.ج

و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة المنتخبین و  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  المنتخبات على أساس التشخیص األولي للحاجیات

  X    2.000.000  1  م.ج.ع.م –و.ت.ج

  X    150.000  1  م.م.ج -و.ت.ج  .مواطنةكجماعة ایكولوجیة جماعة تصنیف الدعم ملف الولوج إلى إعداد و 
  X    150.000  1  م.ج.ع.م –ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج  الجماعي وخصوصیات الترابوثائقي حول مؤهالت انجاز فیلم 

  X    500.000  1  م.م.ج –و.ت.ج  إحداث خلیة لتتبع تنفیذ برنامج عمل الجماعة وٕاعداد التقاریر السنویة 
مخفر مستودع مراب (تخصیص دعم لتجهیز واستصالح مصالح الجماعة 

  )الخ
  X    20.000.000  1  و.ت.ج

  X    800.000  1  و.ت.ج  دعم تحدیث االدراة الجماعیة
  24.800.000  المجموع 

  تفعیل آلیات الدیمقراطیة التشاركیة والتشاور والمشاركة المواطنة: الهدف الفرعي الثاني 
تنظیم ورشات تكوینیة وزیارات تبادلیة لفائدة اطر الجماعة على أساس 

  التشخیص األولي للحاجیات
  X    1.500.000  1  م.ج.ع.م –و.ت.ج

تجهیز وتفعیل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع االجتماعي هیكلة و 
  وباقي آلیات الحكامة المحلیة

 -ج.م -ا.م –ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج
  م.ج.ع.م

1  X    1.000.000  

  X    1.500.000  1  ا.ت.ا.ت.و –و.ت.جوزیارات تبادلیة لفائدة مسیري الجمعیات و  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی 
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  ألولي للحاجیات على أساس التشخیص ا) یوم على األقل 100(التعاونیات 
الخبرة  تبادلأیام دراسیة  في مجال /ملتقیات 10تطویر و انجاز برامج ل 

ومواضیع موضوعاتیة یتم الال مركزي والشراكة و التعاون  والمعرفة المحلیة
  تحدیدها 

  X    500.000  1  م.ج.ع.م –ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج

إحداث وتجهیز مركب اجتماعي متعدد الوظائف یضم على األقل مقرات 
قاعات , مقر للتنشیط الطفولة, االشتغال للجمعیات الموضوعاتیة

المسنین قاعة للمسرح والموسیقى ومركز إلیواء , للمحاضرات والتكوین 
  شخص على األقل      30ل  بطاقة تسع

  X  50.000.000    1  م.ج.ع.م –ا .ت.ا.ت.و –و.ت.ج

  X    25.000.000  1  .ا.ش-و.ت.ج  إحداث صندوق تضامني لتمویل مشاریع منظمات المجتمع المدني 
  X    20.000  1  و.ت.ج  إعداد دلیل مساطر لتمویل الجمعیات 

  X  5.000.000    2  م.م.ج –و.ت.ج  إحداث و تجهیز دار المسنین و العجزة 
  X  5.000.000    1  م.م.ج –و.ت.ج  األشخاص في وضعیة اإلعاقة للعنایة بإحداث و تجهیز دار 

  89.520.000  المجموع 
  114.320.000   %13مجموع المحور االستراتیجي الرابع

  تثمین منتجات المجال وإنعاش ودعم األنشطة االقتصادیة المحلیة النسیج االقتصادي األسري عبر  إنعاش المحور االستراتیجي الخامس
   تأهیل المنتجین وتثمین المنتجات في المجال الفالحي  :الفرعي األولالهدف 
 chaines de (  انجاز دراسات میدانیة لتطویر االشتغال بمقاربة سلسة القیمة 

valeurs ( في مجاالت تربیة الماشیة و الزراعة و األشجار المثمرة وتریة
  الماشیة الصغیرة والنباتات العطریة 

  X  1.000.000    1  -م .م.ج -ف .ا.و.م –و.ت.ج

مجموعات من  و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  الفالحین ومربي الماشیة

  X  3.000.000    1  م.م.ج –ب .ص.ف.و –و.ت.ج
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من  مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  رة للدخل وتثمین المنتوج المجالىذاألنشطة الم  حولالتعاونیات ومسیري  مسیرات

 -ا.ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج
  م.م.ج

1    X  3.000.000  

  X  5.000.000    1  م.م.ج –ب .ص.ف.و –و.ت.ج  تخصیص جوائز تحفیزیة  لفائدة التنظیمات المهنیة العاملة في المجال الفالحي  
الماشیة بالمواد العلفیة و تعمیم االستفادة الدوریة من التلقیحات ضد  يدعم مرب

  الفتاكة مراضاأل
  X  1.000.000    1  م.م.ج –ب .ص.ف.و –و.ت.ج

  X  10.000.000    1  م.م.ج –ب .ص.ف.و –و.ت.ج  استصالح وتجهیز اآلبار الخاصة بتورید الماشیة
  X  4.000.000    2  م.م.ج –ب .ص.ف.و –و.ت.ج  وتحویل األعشاب العطریة العسل أنواعإحداث و بناء و تجهیز وحدات تلفیف 

  X  1.000.000    2  ا.م-ج.م-و.ت.ج  استصالح األسواق األسبوعیة تزكیت وتفغالین تارمیالت  
 28.000.000 المجموع 

  دعم السیاحة االیكولوجیة التضامنیة : الهدف الفرعي الثاني
المسارات والجوالن السیاحیة وتحدید المآثر انجاز دراسة میدانیة لتحدید 

  التاریخیة
  X    500.000  1  س.و –و.ت.ج

  X    200.000  1  س.و –و.ت.ج  انجاز مخطط مدیري لتطویر السیاحة االیكولوجیة التضامنیة 
على أساس مشاریع  يمجال السیاحالالجمعیات العاملة في الفاعلین و دعم 

  منبثقة من الدراسة
  X  5.000.000    1  س.و –و.ت.ج

  X  200.000    1  س.و –و.ت.ج  انجاز فیلم وثائقي لتسویق المنتوج السیاحي 
  X  100.000    1  س.و –و.ت.ج  إعداد دلیل توجیهي للتعریف بالمؤهالت السیاحیة 

انجاز أشغال بناء و تجهیز متحف محلي للتعریف بمنتجات المجالیة 
  والتراث االمازیغي 

-ب.ص.ف.و-س.و –و.ت.ج
  ت.ص.و

2    X  5.000.000  

دعم بنیات االستقبال من خالل إحداث و بناء دور اإلیواء و الضیافة على 
   مستوى التراب الجماعي

  X  2.000.000    2  ث.و-س .و –و.ت.ج

  13.000.000  المجموع 
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  إنعاش منتجات الصناعة التقلیدیة: الهدف الفرعي الثالث
التقلیدیة ذات القیمة انجاز دراسة میدانیة لتحدید منتجات الصناعة 

  المضافة في مجال تحسین الدخل وتشجیع السیاحة التضامنیة
  X    500.000  1  ت.ص.و –و.ت.ج

من  مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  ومسیري وحدات الصناعة التقلیدیة   مسیرات

  X  1.500.000    1  م.م.ج -ا.م-ج.م-ت.ص.و –و.ت.ج

  X  2.000.000    2    انجاز أشغال استصالح وتجهیز وحدات الصناعة التقلیدیة  
المشاركة في المعارض اإلقلیمیة و الجهویة و الوطنیة و الدولیة تشجیع 

  الخاصة بتسویق المنتجات المحلیة
ا .ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج
  م.م.ج -

1    X  3.500.000  

 -ا.ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج  المحلیة بالمنتجاتتشجیع وتنظیم مهرجانات موسمیة للتعریف 
  م.م.ج

1    X  6.000.000  

  13.500.000  المجموع 

  في مجال تحریك االقتصاد المحليالمغاربة والمقیمین بالخارج  تقویة مكانة الشباب: الهدف الفرعي الرابع
مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة   ةتطویر و انجاز برامج تكوینی

   ةالمحلی اإلدماج في الدینامیات االقتصادیةمن الشباب في مجال 
 -ر .ش.و –ب .ص.ف.و –و.ت.ج
  ا.ت.ا.ت.و -م .م.ج

1  X    3.000.000  

 -ا.ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج  الشباب  الحامل للشهادات وحدة خاصة بتوجیه الشباب القروي و إحداث وتجهیز
  م.م.ج

1  X    2.000.000  

 -ا.ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج  وتركیبة المشاریع فرص التمویلإحداث وحدة خاصة بتدوین 
  م.م.ج

1  X    1.000.000  

ا .ت.ا.ت.و -ب .ص.ف.و –و.ت.ج  تخصیص صندوق تمویل خاص باألنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب 
  م.م.ج -

1  X    20.000.000  

  X    1.000.000  1  م.م.ج -ب .ص.ف.و –و.ت.ج  .والمغاربة المقیمین بالخارجإحداث خلیة خاصة بتشجیع استثمارات والمقاولة 
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  X  10.000.000    2  ش.ا.م.ت.م–و.ت.ج  إحداث مركب للتكوین المهني 
  X  10.000.000    2  و.ت.ج  إحداث منطقة صناعیة بمركز ولماس 

  47.000.000  المجموع 
  101.500.000   %12مجموع المحور االستراتیجي الخامس   

  890.870.000   % 100المجموع العام
, المدیریة العامة للجماعات المحلیة: م.ج.ع.م -, المجلس الجهوي: ج.م -,المجلس اإلقلیمي : ا.م -, وزارة البیئة و الماء: م.ب.و -,الجماعة الترابیة ولماس: و.ت.م: المفاتیح

األكادیمیة الجهویة : ت.ت.ج.ا - , المكتب الوطني للماء و الكهرباء: ك.م.و.م -, للغابات و محاربة التصحر المندوبیة السامیة: ت.م.غ.س.م -, جمعیات المجتمع المدني: م.م.ج
وزارة التضامن و : ج.ت.ا.ت.و –المدیریة الجهویة للصحة : ص.ج.م –المكتب الوطني لالستشارة الفالحیة : ف.ا.و.م -, الوكالة الوطنیة لمحاربة األمیة: ا.م.و.و –للتربیة و التكوین 

وزارة الفالحة والصید : ب.ص.ف.و–وزارة السیاحة : س.و –وزارة الثقافة :ث.و -وزارة الشبیبة و الریاضة: ر.ش.و -التعاون الوطني: و.ت –األسرة و التنمیة االجتماعیة 
  غرفة الفالحة: ف.غ-غرفة الصناعة التقلیدیة:ت.ص.غ.البحري

  المشاریع المقترح انجازها في الفترة الزمنیة الثانیة من البرنامج أي بعد تحیینه     : 2. األولویة للفترة الزمنیة األولى الممتدة للسنوات الثالثة األولى من البرنامج: 1
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  البرمجة المتعددة السنوات
  الكلفة التقدیریة  التدخالت/المشاریع

  اإلجمالیة 
  االنجازسنوات 

2018  2019  2020  2021  2022  2023  
  البیئیةحمایة المنظومة التكثیف  من عوامل : المحور االستراتیجي األول 

  التدبیر العقالني للموارد المائیة : الهدف الفرعي االول
انجاز أشغال بناء ثالثة سدود ثلیة من الصنف الصغیر  على واد أفصال 

  وواد معطار وواد ثالت انتغصایت بما فیها إعداد وانجاز الدراسة  
60.000.000      10.000.000  20.000.000  20.000.000  10.000.000  

بما فیها إعداد الدراسة على  توسیع شبكة التزوید بالماء الصالح للشرب
  مستوى التراب الجماعي

20.000.000    10.000.000  10.000.000        

نقط الماء وسیالن المیاه الجاریة وبلورة انجاز دراسة تشخیصیة لتحدید 
  إستراتیجیة شمولیة  لتدبیر المیاه السطحیة والجوفیة 

800.000      400.000  400.000      

    10.000.000  10.000.000  20.000.000  10.000.000    50.000.000  خزانات لتجمیع المیاه السطحیة 10بناء وتجهیز 
  10.000.000  30.000.000  30.400.000  40.400.000  20.000.000    130.800.000  المجموع

  تقویة عوامل التطهیر الصلب والسائل :الهدف الفرعي الثاني
بمركزي بمقر الجماعة  اقتناء شاحنات إضافیة لتجمیع النفایات الصلبة

  ومركز تارمیالت على أساس تلبیة الخصاص المتزایدولماس 
5.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000    1.000.000  1.000.000  

      800.000        800.000   بمقر الجماعةاقتناء شاحنة صهریجیة مجهزة بمعدات التطهیر السائل 
على أساس بمركزي ولماس و تارمیالت توسیع شبكة التطهیر السائل 

  دراسة یتم إعدادها
6.000.000    1.000.000  2.000.000  2.000.000  500.000  500.000  

      1.000.000  1.000.000  1.000.000    3.000.000. وعلى  تحسین شبكة التطهیر الصلب على مستوى التجمعات السكنیة 
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  أساس دراسة یتم إعدادها وتواجد األسواق األسبوعیة 
  400.000  300.000  50.000        750.000  انجاز أشغال تأهیل مطرح النفایات بالجماعة وفق المعاییر المعمول بها  

تطویر برنامج لتشجیع األسر على استعمال المراحیض الفردیة بالوسط 
دواویر الجماعة على أساس تصامیم نموذجیة یتم القروي على مستوى 

  إعدادها زیادة على انجاز مراحیض نموذجیة 

5.000.000      1.000.000  2.000.000  1.000.000  1.000.000  

  2.900.000  2.800.000  5.850.000  5.000.000  3.000.000  1.000.000  20.550.000  المجموع

  تطویر آلیات تدبیر المنظومات البیئیة : الهدف الثالث
استصالح و تجهیز المحیط البیئي المسمى غابة ولماس في شكل 

بالمركز المتواجد بالقرب من اإلدارات العمومیة على مساحات خضراء  
بهدف تحسین صورة المركز وتقویة عوامل أساس تصامیم یتم إعدادها 

  الترفیه

6.000.000  500.000  1.000.000  2.000.000  1.000.000  500.000  1.000.000  

بمقر  والكوارث الطبیعیةبرنامج وهیكل الیقظة البیئیة إحداث وتفعیل 
  )هیكل وبرنامج(الجماعة 

500.000  500.000            

بمركزي ولماس و استصالح وتجهیز ساحات عمومیة ومناطق خضراء 
  على أساس تصامیم یتم إعدادهاتارمیالت 

25.000.000    5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  

على تطویر و انجاز برنامج لحمایة الطیور المهاجرة خاصة اللقالق 
  أساس تصامیم یتم إعدادها

500.000  100.000  100.000  100.000    100.000  100.000  

على تطویر برنامج لمنح جوائز تحفیزیة تشجیعیة للمحافظة على البیئة 
  أساس معاییر یتم إعدادها

1.000.000  100.000  100.000  200.000  200.000  200.000  200.000  

إعداد و بلورة دلیل شامل للقوانین واالستراتیجیات الوطنیة و الدولیة حول 
التدبیر البیئي للمجال والممارسات الجیدة یتم نسخه و توزیعه على األسر 

  و الفاعلین المحلیین

500.000  100.000  400.000          

على مدارس ایكولوجیة نموذجیة  10دعم تصنیف  وتفعیل واستصالح 
  أساس تصامیم یتم إعدادها

2.000.000  200.000  200.000  400.000  400.000  400.000  400.000  

        400.000  100.000    500.000  انجاز دراسة لبلورة مخطط تدبیري لتطویر الطاقات المتجددة
  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000    2.500.000من األسر على األقل  200انجاز أشغال الربط بالطاقة الشمسیة لفائدة 
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  على أساس دراسة  یتم إعدادهاوالمصالح الجماعیة 
تحدید العوامل المشجعة على تقنین : دراسات موضوعاتیة حول انجاز 

استهالك اإلدارات الجماعیة للطاقة الكهربائیة  والتشخیص للفعالیة الطاقیة 
)DPE ( و واألنشطة الملوثة والتشخیص و بلورة مخطط جماعي لتدبیر

  التنوع البیولوجي

2.000.000    500.000  1.500.000        

دور القبیلة بتصامیم مالئمة ایكولوجیا وباالعتماد  10إحداث و تجهیز 
على المواد المحلیة تحتوي على مقر للجمعیات و مقر لتخزین األثاث 

و قاعة لالجتماعات ) الخیمة الجماعیة وكل ما ملك أجماعة(الجماعیة 
آیت  –تیفوغالین  –بخلخال : (وقاعة للتعلیم األولي ومحاربة األمیة ب 

إصنال أو  –زكیت  –آیت واحي  –دار لعروسي  - آیت منصور –عطا 
  )بفرات –باعا  –عیسوي 

30.000.000    10.000.000  19.000.000  500.000    500.000  

 االیكولوجیة والخصوصیات الترابیةمؤهالت الوثائقي حول انجاز فیلم 
  ةلجماعیل

200.000      200.000        

دعم السكن القروي االیكولوجي عبر المساهمة بالتصامیم النموذجیة 
  .ت.جوالتمویل لألسر المعوزة 

20.000.000  500.000  1.000.000  500.000  10.000.000  4.000.000  4.000.000  

  2.500.000  2.500.000    4.500.000  500.000    10.000.000  إحداث و تجهیز متحف بیئي 
 14.200.000 13.200.000  17.600.000 34.300.000 19.400.000  2.000.000  100.700.000  المجموع

 27.100.000 46.000.000  53.850.000 79.700.000 42.400.000  3.000.000  252.050.000  مجموع المحول االول

  دعم االستقرار األسري بالجماعة: المحور الثاني
  السكانیةتقویة عوامل التواصل و الحركة : الهدف االول

انجاز أشغال التهیئة والهیكلة المجالیة بالمراكز ذات التجمعات السكنیة و 
  على أساس الدراسة 

50.000.000    10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  

كلم على مستوى  150بحوالي   إنجاز أشغال استصالح مسالك التواصل
آیت  - زكیت - بخلخال  –بفرات  .الجدوىأساس دراسات على الدواویر  

- إصنال أوعیساوي -آیت إیكو- الرحیات - اعروشن –آیت واحي  -عطا
  تیفوغالین   –آیت احدیدو –آیت یحیى و عیسى  - آیت الحاج - تمیانت

60.000.000  5.000.000  20.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  5.000.000  
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كلم على مستوى الدواویر   100بحوالي  التواصلإنجاز أشغال فتح  مسالك 
  .أساس دراسات الجدوىعلى 

70.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  15.000.000  15.000.000  10.000.000  

على أساس دراسات كلم   50تعبید المسالك  الرئیسیة  على طول 
اش  - مكرینات جماعة موالي بوعزة  وبین  - بوفراط /بخلخال. الجدوى

أحطاب عبر  –تاركو وبین تارمیالت وبین قریط- میمون وبین بوآمسا 
  .الرحیات

35.000.000  10.000.000    10.000.000  15.000.000      

        10.000.000  5.000.000    15.000.000  اقتناء آلیات خاصة بفتح المسالك و فك العزلة
للربط بین مختلف  قنطرة على مستوى المسالك  وممر للحقول  30بناء  

  على أساس دراسات الجدوى الدواویر بالجماعة
9.000.000  500.000  3.000.000    3.000.000  500.000  2.000.000  

 27.000.000  35.500.000 53.000.000  50.000.000 48.000.000 25.500.000  239.000.000  المجموع

  تحسین مؤشر الربط بشبكة التزوید بالكهرباء : الهدف الثاني 
          500.000    500.000  بدوا ویر الجماعةانجاز دراسة لتوسیع شبكة التزوید بالكهرباء 

بدوا ویر  على أساس دراسات الجدوىانجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء  
  الجماعة

10.500.000    1.000.000  3.000.000  500.000  3.000.000  3.000.000  

 3.000.000 3.000.000 500.000 3.000.000 1.500.000    11.000.000  المجموع
 30.000.000 38.500.000 53.500.000 53.000.000 49.500.000  25.500.000  250.000.000  مجموع المحور االستراتیجي الثاني

  جتماعیة األساسیة للخدمات االج األسر و ولالرفع من مؤشرات : المحور االستراتیجي الثالث 
  العنایة بالمنشئات الدینیة بالجماعة:  الهدف الفرعي االول

  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000    2.500.000  على األقل من مقابر الجماعة 6انجاز أشغال تحصین  وتجهیز 
  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000    2.500.000  على األقل من المساجد القرویة 6انجاز أشغال تحصین  وتجهیز 

  5.000.000    5.000.000    5.000.000    15.000.000  انجاز أشغال بناء ثالثة مساجد على مستوى ولماس و تارمیالت
 6.000.000  1.000.000 6.000.000  1.000.000 6.000.000    20.000.000  المجموع

  .ومحاربة األمیةإلى التكوین ولوج والالتمدرس االستمراریة في تشجیع :  الهدف الفرعي الثاني 
وحدات مدرسیة بالسیاج و المرافق  10  تهیئة وتجهیزانجاز أشغال 

  على أساس التشخیص األولي  واإلنارة الصحیة
8.000.000  200.000  1.800.000  1.000.000  2.000.000  2.000.000  1.000.000  
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- بفرات –بخلخالوحدات التعلیم االبتدائي  5انجاز أشغال بناء و تجهیز 
  آیت إیكو - إصنال أوعیساوي- تمیانت

8.000.000    2.000.000  2.000.000  1.500.000  2.000.000  500.000  

على أساس وحدة التعلیم األولي  30انجاز أشغال بناء و تجهیز 
  التشخیص التربوي

9.000.000  500.000  1.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  

انجاز برنامج توسیع عملیات النقل المدرسي على أساس دراسة الجدوى 
  بدوا ویر الجماعة بما فیه مصاریف الصیانة والتدبیر

6.000.000  100.000  3.000.000  2.000.000  900.000      

انجاز أشغال بناء و تجهیز مدرستین جماعتین على أساس األعداد 
   المحتملة على التشخیص األولي   

15.000.000  500.000  2.000.000  10.000.000    2.500.000    

    10.000.000  10.000.000  5.000.000    5.000.000  30.000.000  ثانویة  إعدادیة بتارمیالت  .انجاز أشغال بناء و تجهیز
    500.000  500.000    500.000  500.000  1.000.000  إحداث و تجهیز مكتبتین وسائطیتین بثانویتین بولماس

إحداث وتفعیل برنامج تشجیع  التعلیم العالي خاصة اإلناث عبر مأوى 
  على مستوى الجامعات المختلفة جماعي على مستوى القنیطرة أو منح 

10.000.000  1.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  1.000.000  

على أساس  من المالعب الریاضیة المدرسیة  10استصالح وتجهیز 
  التشخیص التربوي

1.000.000  500.000  500.000          

تطویر وانجاز برنامج تشجیع االستمرار في  التمدرس على مستوى 
من األسر المعنیة بالوسط القروي باالعتماد على تقنیات التنشیط  2000

  المجالي والمقاربة القربیة 

2.000.000  500.000  500.000    500.000    500.000  

التعلیمیة تطویر وانجاز برنامج تقویة القدرات لمجالس تدبیر المؤسسات 
  )یوم على األقل  100( وبلورة مشاریع المؤسسة 

2.000.000  500.000  500.000    500.000    500.000  

من  50%.مستفید منها  2000تطویر وتنفیذ برنامج لمحو األمیة لفائدة 
  النساء على األقل 

2.000.000  500.000  500.000    500.000    500.000  

من النساء المستفیدات  1000تطویر وتفعیل برنامج لجوائز تحفیزیة ل 
  من برامج محو األمیة وتحسیهن على إحداث مشاریع لما بعد األمیة 

1.000.000  200.000  200.000    200.000  200.000  200.000  

على مستوى تحسین ظروف اإلقامة بالثانویات  تطویر وتنفیذ برنامج
  الداخلیة وعلى أساس التشخیص 

1.000.000  500.000  500.000          

      500.000    500.000    1.000.000تحسین صورة الثانویة من سیاج وٕانارة وممرات  تطویر وتنفیذ برنامج
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  والتشویر  والتجهیزات   
          300.000  200.000  500.000  إحداث وتجهیز مدرستین رقمیتین بالجماعة 

  100.000  100.000  100.000  100.000  50.000  50.000  500.000  المساهمة في تشجیع المتمدرسین المتوفقین عبر جوائز تحفیزیة
 5.800.000 21.300.000 21.200.000 23.100.000 15.850.000 10.750.000  98.000.000  المجموع

  الصحیةمؤشرات الكثافة المساهمة في تحسین : الهدف الفرعي الثالث
تخصص لبخلخال و  ثالثةسیارات إالسعاف منها  5تجهیز الجماعة ب 

  وزكیتتیفوغالین 
1.500.000    500.000  500.000  500.000      

بمركز ولماس و  المساهمة في التجهیزات الصحیة للمؤسسات الحالیة
  تارمیالت

3.000.000  1.000.000  1.000.000    1.000.000      

الهالل (ببخلخال آو مركز اإلسعافات األولیة بناء و تجهیز مركز صحي 
  )األحمر

500.000    500.000          

          400.000  100.000  500.000  بدوا ویر الجماعةمن المولدات التقلیدیات  30تكوین و تجهیز 
من  النساء في  2000تطویر وتنفیذ برنامج  للتربیة الصحیة  لفائدة  

  طور اإلنجاب
1.000.000  100.000  200.000  200.000  100.000  200.000  200.000  

  200.000  200.000  100.000  200.000  200.000  100.000  1.000.000  القرویات من النساء 2000تطویر وتنفیذ برنامج التدبیر المنزلي لفائدة 
إعداد تصمیم لحمام نموذجي على مستوى أسرة قرویة مع اعتماده على 

  وحدة أسریة  100مستوى 
1.000.000  200.000    200.000  200.000  200.000  200.000  

        300.000  200.000    500.000  هیكلة وتجهیز المكتب الجماعي للوقایة الصحیة 
  600.000  600.000  1.900.000 1.400.000 3.000.000  1.500.000  9.000.000  المجموع

  العنایة بالمجال الریاضي و الترفیهي والثقافي : الهدف الفرعي الرابع
من مالعب القرب حسب دراسة الجدوى  6انجاز أشغال بناء 

  على مستوى التجمعات السكنیة و 
3.000.000  500.000  500.000    1.000.000    1.000.000  

انجاز أشغال تجهیز ممرات لممارسة الریاضة الصحیة 
طریق الرباط و (والترفیهیة على مدارات مركز ولماس 

2.500.000  500.000  1.000.000    1.000.000      
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  بمركز ولماس) بوقشمیر و خنیفرة 
بناء وتجهیز مركب أللعاب القوى بالغابة الحضریة لمركز 

  ولماس
20.000.000  500.000  2.000.000  5.000.000  10.000.000  2.500.000    

        500.000  1.000.000  500.000  2.000.000  انجاز أشغال استصالح وتجهیز برج ولماس 
تخصیص جوائز تحفیزیة للمبدعین في مجال حمایة الموروث 

  الثقافي
1.000.000  100.000  200.000  200.000  200.000  200.000  100.000  

          200.000    200.000  التراث الالمادي بالمجال الجماعيانجاز فیلم وثائقي حول 
    500.000  1.000.000  3.000.000  3.000.000  500.000  8.000.000  إحداث و تجهیز مخیم صیفي بدار لعروسي

ترمیم وتجهیز مقر المدرسة القدیمة بالزاویة آیت یحیى 
  وعیسى 

300.000  100.000  200.000          

دار باالرج (حصر وتأهیل البنایات والمواقع التاریخیة بالمنطقة 
  )الخ –تغرما تین  –

6.000.000  500.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.500.000  1.000.000  

  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  3.000.000  تنظیم مهرجانات ثقافیة ترفیهیة سنویة
 2.600.000 5.200.000 14.700.000 10.200.000 9.600.000 3.700.000  46.000.000  المجموع

 15.000.000 28.100.000 43.800.000 35.700.000 34.450.000 15.950.000  173.000.000  مجموع المحور االستراتیجي الثالث

  .للساكنة وتحسین خدمات المؤسسة الجماعیةتقویة الطاقات التنظیمیة والمشاركاتیة  :المحور االستراتیجي الرابع 
  .مستوى أداء المؤسسة الجماعیة الرفع من:  الهدف الفرعي االول

لرسملة تجربة المجلس الجماعي في تدبیر الشأن انجاز دراسات میدانیة 
  المحلي 

500.000    500.000          

تدبیر أمالك تطویر وانجاز برنامج هیكلة وتحدیث وتنمیة الموارد المالیة و 
  الجماعة

500.000    500.000          

إعداد دلیل المساطر لتحسین الخدمات اإلداریة المنتظرة من المواطنین و 
  المواطنات وظروف االستقبال 

200.000  200.000            
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و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة المنتخبین و  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  المنتخبات على أساس التشخیص األولي للحاجیات

2.000.000  100.000  300.000  400.000  400.000  400.000  400.000  

          150.000    150.000  .مواطنةكجماعة ایكولوجیة جماعة تصنیف الدعم ملف الولوج إلى إعداد و 
          150.000    150.000  الجماعي وخصوصیات الترابوثائقي حول مؤهالت انجاز فیلم 

    100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  500.000  إحداث خلیة لتتبع تنفیذ برنامج عمل الجماعة وٕاعداد التقاریر السنویة 
مخفر مستودع مراب (تخصیص دعم لتجهیز واستصالح مصالح الجماعة

  )الخ
20.000.000  500.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  2.500.000  2.000.000  

        300.000  400.000  100.000  800.000  دعم تحدیث االدراة الجماعیة
  2.400.000  3.000.000  5.500.000 5.800.000 7.100.000 1.000.000  24.800.000  المجموع

  التشاركیة والتشاور والمشاركة المواطنةتفعیل آلیات الدیمقراطیة : الهدف الفرعي الثاني 
تنظیم ورشات تكوینیة وزیارات تبادلیة لفائدة اطر الجماعة على أساس 

  التشخیص األولي للحاجیات
1.500.000  200.000  300.000  300.000  300.000  200.000  200.000  

هیكلة و تجهیز وتفعیل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع االجتماعي 
  آلیات الحكامة المحلیة وباقي

1.000.000  200.000  200.000  100.000  100.000  200.000  200.000  

وزیارات تبادلیة لفائدة مسیري الجمعیات و  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی 
على أساس التشخیص األولي ) یوم على األقل 100(التعاونیات 
  للحاجیات 

1.500.000  200.000  300.000  300.000  300.000  200.000  200.000  

الخبرة  تبادلأیام دراسیة  في مجال /ملتقیات 10تطویر و انجاز برامج ل 
  والشراكة و التعاون ومواضیع موضوعاتیة یتم تحدیدها  والمعرفة المحلیة

500.000    200.000    200.000    100.000  

إحداث وتجهیز مركب اجتماعي متعدد الوظائف یضم على األقل مقرات 
قاعات , مقر للتنشیط الطفولة, االشتغال للجمعیات الموضوعاتیة

شخص  30قاعة للمسرح والموسیقى ومركز إلیواء , للمحاضرات والتكوین 
  على األقل    

50.000.000    5.000.000  30.000.000  15.000.000      

  5.000.000    5.000.000    10.000.000  5.000.000  25.000.000  إحداث صندوق تضامني لتمویل مشاریع منظمات المجتمع المدني 
            20.000  20.000  إعداد دلیل مساطر لتمویل الجمعیات

        2.000.000  3.000.000    5.000.000  إحداث و تجهیز دار المسنین و العجزة 
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        2.000.000  3.000.000    5.000.000  إحداث و تجهیز دار األشخاص في وضعیة اإلعاقة 
  5.700.000  600.000  20.900.000 34.700.000 22.000.000  5.620.000  89.520.000  المجموع

  8.100.000  3.600.000  26.400.000 40.500.000 29.100.000  6.620.000  114.320.000  الرابعمجموع المحور االستراتیجي 

  تثمین منتجات المجال وإنعاش ودعم األنشطة االقتصادیة المحلیة تقویة  النسیج االقتصادي األسري عبر : المحور االستراتیجي الخامس 
   تأهیل المنتجین وتثمین المنتجات في المجال الفالحي  :الهدف الفرعي األول

 (  انجاز دراسات میدانیة لتطویر االشتغال بمقاربة سلسة القیمة 
chaines de valeurs ( في مجاالت تربیة الماشیة و الزراعة و

  األشجار المثمرة وتریة الماشیة الصغیرة والنباتات العطریة 

1.000.000    500.000  500.000        

مجموعات من  و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  الفالحین ومربي الماشیة

3.000.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  

من  مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
المنتوج رة للدخل وتثمین ذاألنشطة الم  حولالتعاونیات ومسیري  مسیرات
  المجالى

3.000.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  

تخصیص جوائز تحفیزیة  لفائدة التنظیمات المهنیة العاملة في المجال 
  الفالحي  

5.000.000  500.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  500.000  

الماشیة بالمواد العلفیة و تعمیم االستفادة الدوریة من  يدعم مرب
  الفتاكة األمراضالتلقیحات ضد 

1.000.000  100.000  200.000  200.000  200.000  200.000  100.000  

  2.000.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  2.000.000  500.000  10.000.000  استصالح وتجهیز اآلبار الخاصة بتورید الماشیة
وتحویل األعشاب  العسل أنواعإحداث و بناء و تجهیز وحدات تلفیف 

  العطریة
4.000.000  500.000  1.500.000  2.000.000        

      300.000  400.000  300.000    1.000.000  استصالح األسواق األسبوعیة تزكیت وتفغالین تارمیالت  
  3.600.000  4.200.000  4.500.000  6.600.000  6.500.000  2.600.000  28.000.000  المجموع

  دعم السیاحة االیكولوجیة التضامنیة : الهدف الفرعي الثاني
انجاز دراسة میدانیة لتحدید المسارات والجوالن السیاحیة وتحدید المآثر 

  التاریخیة
500.000    500.000          
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          200.000    200.000  انجاز مخطط مدیري لتطویر السیاحة االیكولوجیة التضامنیة 
على أساس مشاریع  يمجال السیاحالالجمعیات العاملة في الفاعلین و دعم 

  منبثقة من الدراسة
5.000.000  500.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  500.000  

          200.000    200.000  انجاز فیلم وثائقي لتسویق المنتوج السیاحي 
          100.000    100.000  إعداد دلیل توجیهي للتعریف بالمؤهالت السیاحیة 

        3.500.000  1.000.000  500.000  5.000.000  انجاز أشغال بناء و تجهیز متحف محلي للتعریف بمنتجات المجالیة 
دعم بنیات االستقبال من خالل إحداث و بناء دور اإلیواء و الضیافة على 

  الجماعيمستوى التراب 
2.000.000    500.000  500.000  500.000    500.000  

  1.000.000  1.000.000  1.500.000  5.000.000  3.500.000  1.000.000  13.000.000  المجموع

  إنعاش منتجات الصناعة التقلیدیة: الهدف الفرعي الثالث
انجاز دراسة میدانیة لتحدید منتجات الصناعة التقلیدیة ذات القیمة 

  في مجال تحسین الدخل وتشجیع السیاحة التضامنیة المضافة
500.000    500.000          

من  مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة ةتطویر و انجاز برامج تكوینی
  ومسیري وحدات الصناعة التقلیدیة   مسیرات

1.500.000  200.000  500.000  500.000  100.000  200.000    

        1.000.000  500.000  500.000  2.000.000  انجاز أشغال استصالح وتجهیز وحدات الصناعة التقلیدیة  
المشاركة في المعارض اإلقلیمیة و الجهویة و الوطنیة و الدولیة تشجیع 

  الخاصة بتسویق المنتجات المحلیة
3.500.000  500.000  500.000  1.000.000  500.000  500.000  500.000  

  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  6.000.000  المحلیة بالمنتجاتتشجیع وتنظیم مهرجانات موسمیة للتعریف 
  1.500.000  1.700.000  1.600.000  3.500.000  3.000.000  2.200.000  13.500.000  المجموع

  في مجال تحریك االقتصاد المحليالمغاربة والمقیمین بالخارج تقویة مكانة الشباب : الهدف الفرعي الرابع
مجموعات و تنظیم زیارات تبادلیة لفائدة   ةتطویر و انجاز برامج تكوینی

  من الشباب في مجال اإلدماج في الدینامیات االقتصادیة المحلیة 
3.000.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  500.000  

الشباب  الحامل  وحدة خاصة بتوجیه الشباب القروي و إحداث وتجهیز
  للشهادات

2.000.000  200.000  400.000  400.000  400.000  300.000  300.000  

  100.000  200.00  200.000  200.000  200.000  100.000  1.000.000  وتركیبة المشاریع فرص التمویلإحداث وحدة خاصة بتدوین 
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  3.000.000  3.500.000  5.000.000  5.000.000  3.000.000  500.000  20.000.000  تخصیص صندوق تمویل خاص باألنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب 
إحداث خلیة خاصة بتشجیع استثمارات والمقاولة والمغاربة المقیمین 

  .بالخارج
1.000.000  200.000  200.000  200.000  200.000  100.000  100.000  

        5.000.000  5.000.000    10.000.000  إحداث مركب للتكوین المهني
        5.000.000  5.000.000    10.000.000  إحداث منطقة صناعیة بمركز ولماس

  4.000.000  4.600.000  6.300.000  16.300.000  14.300.000  1.500.000  47.000.000  المجموع
  10.100.000  11.500.000  13.900.000  31.400.000  27.300.000  7.300.000  101.500.000  مجموع المحور االستراتیجي الخامس

  90.300.000  127.700.000  191.450.000  240.300.000  182.750.000  58.370.000  890.870.000  المجموع العام
    6,55% 20,51% 26,97% 21,49% 14,33% 10,13% 
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  شروط اإلنجاز

  
  :نجازمیكانیزمات اإل : 

  :بمرحلتیننجاز و یمكنها االستعانة أن تعمل على تحدید طریقة اإل  المكلفة باإلنجاز على اللجنة ةالجماع برنامج عملعندما تتم الموافقة على 
و انخراط مختلف یمر عبر حمالت تحسیسیة و إخباریة ثم المرافعة و التي تهدف إلى تقویة المشاركة للساكنة   برنامجنجاز الإ: التواصل و التحسیس  -

  . و الشركاء المحتملین الفاعلین المحلیین
  .لیة و من المهم أن تعتمد الجماعة على مجلسها الجماعي حتى یتم تسویق المخطط و إثارة اهتمام الشركاء المحتملیناتعبئة الموارد الم -

تركیبة تصمیم أولى لتدبیر الصندوق المحتمل . دخالت ذات األولویة خاصة فیما یهم الت برنامجویمكن للجماعة أن تلجأ إلى إحداث صندوق خاص لتمویل ال
  .تتم دراستها مسبقا

  :دور الفاعلین : 1.1

  .المساهمة بدراسات الجدوى التقنیة  -
  .طیر الساكنة أتعبئة عملیات ت  -
  .دعم عملیات التتبع و التقییم -
 .المساهمة في تمویل التدخالت  -
 .التسییر بة التقنیة لهیاكلحالمصا -
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  :إجراءات التتبع و التقییم  
  :تتمحور حول  على الجماعة منذ البدایة إخبار الفاعلین اآلخرین للتمكن من إعداد خطة مشتركة لتجسید االنتظارات من الشركاء اآلخرین و التي یمكن أن

 عاریالدعم التقني عند تركیبة المش. 
  نجازها إنشطة أثناء تتبع األ. 
  تقییم التدخالت المنجزة. 

  .للفاعلین و تحفیزهم على المساهمة التقنیة و المالیة يوتمكن هذه اإلجراءات من إشراك فعل

  الخالصة
  .االجتماعيحالیا و التي تبلورت باالعتماد على المقاربة المجالیة التشاركیة مع احترام مقاربة النوع  ولماستعتبر هذه الوثیقة صورة للمجال الجماعي لجماعة 

سـاكنة وٕاثـارة اهتمـام وال تعتبر هذه الوثیقة غایة في حد ذاتها و لیست لها قیمة إذا لم تسـاهم فـي خلـق دینامیـة محلیـة تشـاركیة تأخـذ بعـین االعتبـار حاجیـات ال
  .الفاعلین والشركاء اآلخرین

ات التـي تـم تجمیعهـا یـمجموعـة المعط: لتنافسـیة والتـي تـم إهمالهـا لمـدة طویلـةكمجـاالت هشـة وضـعیفة ا لجبلیـةنها وثیقة إلبراز إشكالیة التنمیة في المناطق اإ
  .دها لتلبیة حاجیات و انتظارات الساكنةحلو  ين موارد المجال ال تكفأتبین أن ظروف العیش لساكنة الجماعة غیر مطمئنة و 

لحـذر فیمـا یخـص مسـتقبل التنمیـة اذات أهمیـة فـي مجـال التفـاوض مقابـل  نه و بـالموازاة مـع هـذه الوضـعیة فـان األسـر تمتلـك قـدرةأومع ذلك تجب اإلشارة إلى 
  .المجالیة لجماعتهم

و المـاء الصـالح للشـرب و التطهیـر السـائل و فـتح  اءتتمحـور حـول الحاجیـات األساسـیة مـن الكهربـ ان نفـس األسـر تعـرف جیـدا أن جـزءا مهمـا مـن انتظاراتهـأو 
  تاج إلى دراسات تقنیة وقانونیة معمقة وقد تكون معقدةتحو المسالك و البنیة الصحیة و المدرسیة 
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  .الساكنة بالتحدیات التي یجب رفعها والمعیقات التي وجب تخطیها لیعتبر ضمانة إلنجاح مسلسل التنمیة المستدیمة  ين وعأو 
 ذجل إیجاد سیاسة خاصة لوضعه حیز التنفیأوثیقة للمرافعة من  برنامجونتمنى أن یكون كذلك هذا ال
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منظومة التتبع و التقییم: الجزء الخامس  
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 والتقییم لتتبع ا منظومة

 نظام اعتمادضي یقت ،مجلس الجماعي لل اإلستراتیجیة الرؤیة إطار في المندرجة اإلستراتیجیة أهدافهلجماعة ولماس  وتحقیق  عمل لبرنامج الجید اإلنجاز إن
 تهدف والتقییم التتبع منظومة فإن العمل، لبرنامج رئیسیا ومكونا أساسیة حلقة إطارها في المندرجة والمشاریع البرامج وألن .والتقییم للتتبع وناجع فعال

 .والمشاریع البرامج أي الهامین المستویین هاذین تتبع حسن إلى باألساس
 التي المنظومة هذه إرساء على ستعمل فإنها والتقییم، التتبع في علیها المتعارف والوسائل األدوات على اعتمادها إلى إضافة الجماعة أن إلى اإلشارة وتجدر
 .والمادیة البشریة إمكانیاتها تطور مع بالتناسب وذلك تدریجیا ثم تبنیها شرحها،مع االتفاق علیها و  اإلشارة إلیها  بصدد نحن

  
 .سنة كل نهایة عند ضروریا والمعمق المنتظم التقییم ویكون .شطر كل بعد مرة األقل على تنفیذ، مرحلة كل وبعد وأثناء قبل تتمعملیة  والمشاریع البرامج تقییم
المستقبلیة .والمشاریع البرامج أداء لتحسین الدروس استخالص بهدف وذلك انجازه، من االنتهاء قبل یتم أن بد ال عالمشرو  أو للبرنامج البعدي التقییم أن كما

  .البعید المدى على المحققة للمنافع البعدي بالتقییم معنیین التغییر تدبیر عن المسئولون یظل والمشاریع البرامج انتهاء بعد وحتى المتوالیة 
 :التالیة ثالثال العناصر من المتزامن التحقق إلى المشروع على واإلشراف التتبعویهدف 
 اآلجال   في التحكم 
 ؛ عالمشرو  خصوصیات في التحكم  
 التكالیف في التحكم.  

كما تتم في ورشة تشاركیة للجنة إطار االختصاصات المخولة لمجلس الجماعة  فيالجماعة  عمل برنامج وتقییم بتتبعالخاصة  الحكامة هیئاتویتم تحدید 
 تنفیذ البرنامج والفریق التقني آلیات التتبع والتقییم  زیادة على التكالیف واآلجال المحددة والموارد البشریة التي تتم تعبئتها 
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  والتقییم  جدولة التتبع
  

قیمة البدء   التدخالت / المشاریع 
للمؤشر ب 

% 

القیمة 
النهائیة 
المرتقبة 
   %للمؤشر 

تقدم األشغال 
المرتبطة 
  بالمشاریع

قیمة المؤشر 
حسب تقدم 

نسبة 
  % األشغال

  مصادر التحقق  الفرضیات 

  %  السنة

  البیئیةحمایة المنظومة التكثیف  من عوامل : المحور االستراتیجي األول 
  التدبیر العقالني للموارد المائیة: الهدف الفرعي االول

انجاز أشغال بناء ثالثة سدود ثلیة من الصنف :  1.1
وواد معطار وواد ثالت انتغصایت الصغیر  على واد أفصال 

  بما فیها إعداد وانجاز الدراسة  

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین         % 70  غیر محددة
   التمكن من احتواء النزاعات المحلیة

  للجماعةانخراط الفریق التقني 
  استقرار مكونات المجلس الجماعي 

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  اتفاقیات الشراكة 

ویحتسب لفرشة المائیة على السالفة تجمیع المیاه السطحیة لغایة شرب الماشیة و اغناء  الفرشة المائیة یتم تعریفه بالكمیة المجمعة وأعداد القطیع المستهدف ومستوى عمق ا: التعریف بالمؤشرات
  رضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة الدراسات و مستوى إ

بما  توسیع شبكة التزوید بالماء الصالح للشرب:  2.1
  فیها إعداد الدراسة على مستوى التراب الجماعي

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین        85%  73%
  انخراط الفریق التقني

  استقرار مكونات المجلس الجماعي 

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  اتفاقیات الشراكة
ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني  المستفیدة على مجموع اسر الجماعة األسریتم تعریفه بنسبة بالماء الشروب األسر  /الرفع من نسب تغطیة الدواویر :التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجة الماء الصالح للشربمستوى إرضاء الساكنة و نوعیة على مجموع اسر الجماعة ثم مقسومة  الماء الصالح للشربنسبة األسر المستفیدة من شبكة والمالي  مع مراعاة  
نقط الماء وسیالن انجاز دراسة تشخیصیة لتحدید :  3.1

 المیاه الجاریة وبلورة إستراتیجیة شمولیة  لتدبیر المیاه
  السطحیة والجوفیة

   انخراط الفریق التقني        %100  غیر محددة
  المحتملین االلتزام الفعلي للشركاء

االهتمام المستمر للجنة الخاصة بتتبع انجاز 
  البرنامج 

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  اتفاقیات الشراكة 
  وثیقة الدراسة 
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نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى ونوعیة یتم تعریفه بالمن دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل و  التمكن: التعریف بالمؤشرات
  الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة

  التمكن من احتواء النزاعات         % 100  غیر محددة  خزانات لتجمیع المیاه السطحیة 10بناء وتجهیز :  4.1
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 

  انخراط الفریق التقني

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  اتفاقیات الشراكة
نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي ویحتسب مع مراعاة العدد المبرمج و تعریفه بال یتمالرفع من مستوى كمیات المیاه المجمعة لغایة توفیر میاه شرب الساكنة و الماشیة و : التعریف بالمؤشرات

  محتوى ونوعیة البناء و التجهیز ومطابقتها مع التصامیم و العناصر المرجعیة ومستوى إرضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة

  تقویة عوامل التطهیر الصلب والسائل :الهدف الفرعي الثاني
 اقتناء شاحنات إضافیة لتجمیع النفایات الصلبة:  1.2

ومركز تارمیالت على بمركزي ولماس بمقر الجماعة 
  أساس تلبیة الخصاص المتزاید

  انخراط الفریق التقني        % 85  % 64
  االلتزام الفعلي للشركاء المتحملین 

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  
كمیة المجمعة مقسومة على الكمیة اإلجمالیة المنتجة على مستوى اسر الجماعة نسبة المأویة النهائیة للیتم تعریفه بالالتمكن من رفع مستوى تجمیع كمیات النفایات الصلبة و : التعریف بالمؤشرات

  ة ویحتسب على أساس نسبة االنجاز التقني والمالي مع مراعاة العدد ونوعیة الشاحنات ومطابقتها مع دفتر التحمالت والمدة الزمنیة المبرمج
 اقتناء شاحنة صهریجیة مجهزة بمعدات التطهیر:  2.2

   بمقر الجماعةالسائل 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء 

  
  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي ویحتسب مع مراعاة العدد ونوعیة الشاحنة ومطابقتها مع دفتر یتم تعریفه بالتقویة عوامل الحمایة و الصیانة للمنشات الفنیة المنجزة و : التعریف بالمؤشرات
  التحمالت والمدة الزمنیة المبرمجة 

بمركزي ولماس و توسیع شبكة التطهیر السائل :  3.2
  على أساس دراسة یتم إعدادهاتارمیالت 

  انخراط الفریق التقني        % 75  % 64
  االلتزام الفعلي للشركاء المتحملین

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 

  اتفاقیات الشراكة
 نسبة المأویة النهائیة مع مراعاة عدد األسر المستفیدة یتم تعریفه بعدد األسر المستفیدة واالمتداد العرضاني للشبكة  ویتم احتسابه بالالتمكن من رفع  مستوى التطهیر السائل و : التعریف بالمؤشرات

  و نسبة االنجاز النهائي التقني والمالي ومطابقته مع دفتر التحمالت والمدة الزمنیة المبرمجةمقسومة على عدد األسر اإلجمالیة للجماعة  
تحسین شبكة التطهیر الصلب على مستوى :  4.2

وعلى أساس دراسة یتم إعدادها  التجمعات السكنیة 
  انخراط الفریق التقني        %  90  غیر محددة  

االهتمام المتزاید للجنة الخاصة بتتبع انجاز 
  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز 
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  البرنامج  وتواجد األسواق األسبوعیة 
كمیة المجمعة مقسومة على الكمیة اإلجمالیة نسبة المأویة النهائیة للیتم تعریفه بالمستوى األسواق األسبوعیة القرویة الصغیرة الحجم و  التخفیف من الضرر الصحي والبیئي على: التعریف بالمؤشرات

ات ومطابقتها مع دفتر التحمالت والمدة الزمنیة المبرمجة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة العدد ونوعیة الشاحنالمنتجة على مستوى األسواق المستهدفة  
  و أماكن الطرح  

انجاز أشغال تأهیل مطرح النفایات بالجماعة وفق :  5.2
  المعاییر المعمول بها  

وضعیة غیر 
  مالئمة 

  انخراط الفریق التقني        % 100
االهتمام المتزاید للجنة الخاصة بتتبع انجاز 

  البرنامج

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز

  التصامیم المعتمدة 
كمیة المجمعة مقسومة على الكمیة اإلجمالیة المنتجة على مستوى اسر الجماعة    للیتم تعریفه بالطاقة االستیعابیة التخفیف من الضرر الصحي والبیئي على مستوى الجماعة  و : التعریف بالمؤشرات

 األشغال الفنیةمستوى إرضاء الساكنة و نوعیة ووالسنوي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة مطابقته مع دفتر التحمالت وتطور كمیات اإلنتاج الیومي 

  والمدة الزمنیة المبرمجةمع المعاییر المعمول بها ومطابقتها 
تطویر برنامج لتشجیع األسر على استعمال :  6.2

على أساس تصامیم المراحیض الفردیة بالوسط القروي 
  نموذجیة یتم إعدادها زیادة على انجاز مراحیض نموذجیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة 
  استقرار مكونات المجلس 

  االلتزام الفعلي لألسر المستهدفة  

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز

  التصامیم المعتمدة

ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني یتم تعریفه بمستوى تبني األسر للبرنامج  التخفیف من الضرر الصحي والبیئي على مستوى األسر القرویة بالجماعة  و : التعریف بالمؤشرات
  مع نمط السكن وٕارضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة النموذجیة والمالي من العدد المبرمج مع مراعاة مطابقة التصامیم 

  تطویر آلیات تدبیر المنظومات البیئیة : الهدف الثالث
المسمى غابة  استصالح و تجهیز المحیط البیئي: 1.3

بهدف تحسین صورة المركز وتقویة عوامل  ........ولماس
  الترفیه

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  استقرار مكونات المجلس 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز

  التصامیم المعتمدة

ویحتسب  یتم تعریفه بمستوى تبني الساكنة للفضاء التمكن من فضاء بیئي مجهز بغایة تحسین صورة المجال وتوفیر متنفس مالئم  للساكنة من اجل الترفیه وممارسة الریاضة و : بالمؤشراتالتعریف 
  الزمنیة المبرمجة على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي  مع مراعاة التصمیم النموذجي والمدة

برنامج وهیكل الیقظة البیئیة إحداث وتفعیل :  2.3
  )هیكل وبرنامج(بمقر الجماعة  والكوارث الطبیعیة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االهتمام المستمر للجنة الخاص بتتبع البرنامج  

  الملفات التقنیة و المالیة 
  التقاریر السنویة لالنجاز

  مخطط الهیكلة
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المالي  مع مراعاة هیكلة اللجنة وتمكینها التمكن من احتواء أثار  الكوارث الطبیعیة على المحیط المجالي و الساكنة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني و : التعریف بالمؤشرات
  الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجةمن آلیات االشتغال ومستوى إرضاء 

استصالح وتجهیز ساحات عمومیة ومناطق :  3.3
على أساس تصامیم بمركزي ولماس و تارمیالت خضراء 

  یتم إعدادها

  انخراط الفریق التقني        % 75  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  مستوى المالئمة 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  التصامیم المعتمدة 
ویحتسب على أساس النسبة المأویة یتم تعریفه بمستوى تبني الساكنة للفضاء التمكن من فضاءات ترفیهیة مجهزة بغایة تحسین صورة المجال وتوفیر متنفس مالئم  للساكنة و : التعریف بالمؤشرات

  والمالي مع مراعاة التصامیم المعتمدة والمدة الزمنیة المبرمجةالنهائیة  لالنجاز التقني 
تطویر و انجاز برنامج لحمایة الطیور المهاجرة :  4.3

  على أساس تصامیم یتم إعدادهاخاصة اللقالق 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز المشروع 
  التصامیم المعتمدة 

  اتفاقیات الشراكة 
حتسب على أساس النسبة المأویة التمكن من حمایة الطیور المهاجرة وٕادماجهم في محیطهم الطبیعي  لما لها من قیمة مضافة على المجال البیئي ومكانة في نفوس الساكنة وی: التعریف بالمؤشرات

  لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة التصامیم  ومستوى استقرار الطیور المهاجرة والمدة الزمنیة المبرمجةالنهائیة 
تطویر برنامج لمنح جوائز تحفیزیة تشجیعیة :  5.3

  على أساس معاییر یتم إعدادهاللمحافظة على البیئة 
  انخراط الفریق التقني        % 100   غیر محددة

  لمكونات المجلسااللتزام الفعلي 
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز المشروع 
  اتفاقیات الشراكة

  الئحة المعاییر الموضوعیة 
المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء المستهدفین   الرفع من االهتمام المستمر للفاعلین في المجال البیئي ویحتسب بالنسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجة
إعداد و بلورة دلیل شامل للقوانین واالستراتیجیات :  6.3

الوطنیة و الدولیة حول التدبیر البیئي للمجال والممارسات 
الجیدة یتم نسخه و توزیعه على األسر و الفاعلین 

  المحلیین

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  وثیقة الدلیل 
  

لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة الدلیل تمكین األسر و الفاعلین المحلیین من معلومات كمیة و نوعیة في مجال التدبیر البیئي ویحتسب بالنسبة المأویة النهائیة : التعریف بالمؤشرات
  وعدد المستفیدین والمدة الزمنیة المبرمجة
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مدارس  10دعم تصنیف  وتفعیل واستصالح :  7.3
  على أساس تصامیم یتم إعدادهاایكولوجیة نموذجیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  اتفاقیات الشراكة 
النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع  تمكین األطفال  من تبني مقاربة ایكولوجیة عبر المعایشة في وسط مدرسي ایكولوجي والولوج إلى معارف في المجال ویحتسب بالنسبة المأویة: التعریف بالمؤشرات

  مراعاة  محتوى و نوعیة االستصالحات وبرامج التمدرس ومعاییر التصنیف والمدة الزمنیة المبرمجة
انجاز دراسة لبلورة مخطط تدبیري لتطویر الطاقات :  8.3

  المتجددة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  اتفاقیات الشراكة 
المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع نسبة یتم تعریفه بالالتمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل في مجال الطاقة المتجددة و : التعریف بالمؤشرات

  مراعاة  محتوى ونوعیة الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة
 200انجاز أشغال الربط بالطاقة الشمسیة لفائدة :  9.3

على أساس من األسر على األقل والمصالح الجماعیة 
  دراسة  یتم إعدادها

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  اتفاقیات الشراكة
نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة یتم تعریفه بالالتمكن من توسیع اإلنارة بالطاقة الشمسیة الرفع خاصة في المناطق الصعبة الولوج و : التعریف بالمؤشرات

  الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة وعدد األسر المستفیدة 
تحدید العوامل : انجاز دراسات موضوعاتیة حول :  10.3

المشجعة لتقنین استهالك اإلدارات الجماعیة للطاقة 
  الكهربائیة  

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع 

  
التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة نسبة المأویة النهائیة لالنجاز یتم تعریفه بالالتمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل و : التعریف بالمؤشرات

  الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة
دور القبیلة بتصامیم  10إحداث و تجهیز :  11.3

تحتوي على مقر للجمعیات و مقر .... مالئمة ایكولوجیا 
...  وقاعة لالجتماعات........لتخزین األثاث الجماعیة 

  ومحاربة األمیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة 
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع

  اتفاقیات الشراكة
  التصامیم المعتمدة 

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني ویحتسب على أساس  ال  دور القبیلة بتصامیم مالئمة ایكولوجیاالمجموعات الجماعاتیة القبلیة المصرحة أو غیر المصرحة بالتمكن من دعم : التعریف بالمؤشرات
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  ي هذا الشأن والمدة الزمنیة المبرمجة والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة  ومستوى إرضاء الساكنة والمعاییر الموضوعیة والتصامیم المعدة ف
االیكولوجیة مؤهالت الوثائقي حول انجاز فیلم : 12.3

  ةلجماعیل والخصوصیات الترابیة
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء 

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز المشروع
نسبة المأویة ویحتسب على أساس  ألتقویة عوامل تثمین والتعریف بالمجال البیئي بالجماعة بغیة الحفاظ على الموروث البیئي من جهة و استغالله عقالنیا من جهة ثانیة  : : التعریف بالمؤشرات

  النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة الفلم والمدة الزمنیة المبرمجة  
دعم السكن القروي االیكولوجي عبر المساهمة :  13.3

  .بالتصامیم النموذجیة والتمویل لألسر المعوزة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي لألسر المستهدفة

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین  

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
  التصامیم المعتمدة 

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  نوعیة المعاییر والتصامیم ایكولوجیة ویحتسب على أساس ألتقویة عوامل تحسین السكن القروي على أساس مقاربة : : التعریف بالمؤشرات
  المعدة في هذا الشأن والمدة الزمنیة المبرمجة  

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء   إحداث و تجهیز متحف بیئي :  14.3
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

الملف التقني و المالي والتقاریر 
السنویة النجاز  المشروع و 
اتفاقیات الشراكة والتصامیم 

  المعتمدة
نسبة المأویة ویحتسب على أساس  ألتقویة عوامل تثمین والتعریف بالمجال البیئي الجماعي بغیة الحفاظ على الموروث البیئي من جهة و استغالله عقالنیا من جهة ثانیة  : : التعریف بالمؤشرات

  نیة المبرمجة  النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة منتجات المتحف  والمدة الزم

  دعم االستقرار األسري بالجماعة: المحور الثاني
  تقویة عوامل التواصل و الحركة السكانیة: الهدف االول

انجاز أشغال التهیئة والهیكلة المجالیة بالمراكز ذات :  1.1
  التجمعات السكنیة و على أساس الدراسة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
  التصامیم المعتمدة

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع ویحتسب على أساس  ألتثمین صورة المجال وتمكین الساكنة من تحبیبه بغیة دعم االستقرار األسري وتحسین ظروف اإلقامة  : التعریف بالمؤشرات
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  مراعاة  محتوى ونوعیة التصامیم وٕارضاء الساكنة  والمدة الزمنیة المبرمجة  
بحوالي   إنجاز أشغال استصالح مسالك التواصل:  2.1

أساس دراسات على دوار   14كلم على مستوى  150
   .الجدوى

  انخراط الفریق التقني        % 80  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة 

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز على أساس  ألویحتسب وتمكین الساكنة من الولوج إلى خدمات اجتماعیة و اقتصادیة  عن مسلك صالح لعبور السیاراتتقلیص المسافة الفاصلة : التعریف بالمؤشرات
 )غیر الصالحة لالستعمال عبر تراب الجماعة المعزولة والمسالكالدواویر  مسافة الفاصلة بینمجموع  مقسومة على   x 100  الغیر الصالحة لالستعمال  مسافة المسالكمجموع أي ( التقني والمالي 

  .والمدة الزمنیة المبرمجة  الدراسةمحتوى و نوعیة زیادة 
 100بحوالي  إنجاز أشغال فتح  مسالك التواصل:  3.1

  .أساس دراسات الجدوىعلى كلم على مستوى الدواویر  
  انخراط الفریق التقني        % 70  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز على أساس  ألویحتسب وتمكین الساكنة من الولوج إلى خدمات اجتماعیة و اقتصادیة  عن مسلك صالح لعبور السیاراتتقلیص المسافة الفاصلة : التعریف بالمؤشرات
  ..والمدة الزمنیة المبرمجة  الدراسةمحتوى و نوعیة زیادة  )عبر تراب الجماعةغیر المعزولة مجموع عدد الدواویر  مقسومة على   x 100   الدواویر المعزولة مجموع أي ( التقني والمالي 

كلم لفائدة  50تعبید المسالك  الرئیسیة  على طول :  4.1
  . على أساس دراسات الجدوىدواویر و  5

  انخراط الفریق التقني        % 80  غیر محددة
  لمكونات المجلسااللتزام الفعلي 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة

الطرق  مجموعأي ( نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي على أساس  ألویحتسب لتمكین الساكنة من الولوج إلى خدمات اجتماعیة و اقتصادیة  تقلیص المدة الزمنیة  :التعریف بالمؤشرات
  ..والمدة الزمنیة المبرمجة  الدراسةمحتوى و نوعیة زیادة  )عبر تراب الجماعةالطرق غیر المعبدة مجموع  مقسومة على x 100 المعبدة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  اقتناء آلیات خاصة بفتح المسالك و فك العزلة:  5.1
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیات الشراكة 
ومطابقتها مع دفتر التحمالت والمدة الزمنیة  اآللیاتنسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة العدد ونوعیة أل ویحتسب على أساساآللیات التقنیة  التمكن من: التعریف بالمؤشرات
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  المبرمجة 
قنطرة على مستوى المسالك  وممر  30بناء  :  6.1

على أساس  للحقول  للربط بین مختلف الدواویر بالجماعة
  دراسات الجدوى

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة العدد ونوعیة أل تقویة عوامل الولوج إلى خدمات اجتماعیة و اقتصادیة وتسهیل التواصل االجتماعي ویحتسب على أساس : التعریف بالمؤشرات
  ومطابقتها مع دفتر التحمالت والمدة الزمنیة المبرمجة التصامیم

  تحسین مؤشر الربط بشبكة التزوید بالكهرباء : الهدف الثاني 
  انجاز دراسة لتوسیع شبكة التزوید بالكهرباء :  1.2

  بدوا ویر الجماعة
  انخراط الفریق التقني        % 100  محددة غیر

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع یتم تعریفه بالإستراتیجیة التدخل في مجال التزوید بالكهرباء و  التمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید: التعریف بالمؤشرات

  مراعاة  محتوى ونوعیة الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة
على أساس انجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء  :  2.2

  بدوا ویر الجماعة دراسات الجدوى
  انخراط الفریق التقني        % 98  % 95

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة

مقسومة على العدد  x     100أي عدد األسر  المستفیدة   ( الرفع من مستوى تزوید الساكنة بالكهرباء ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة  عیة و مستوى إرضاء الساكنة األشغال ومطابقتها مع العناصر المرجاإلجمالي آلسر الجماعة مع مراعاة محتوى و نوعیة 

  جتماعیة األساسیة ج األسر للخدمات االو ولالرفع من مؤشرات : المحور االستراتیجي الثالث 
  العنایة بالمنشئات الدینیة بالجماعة:  الهدف الفرعي االول

على األقل من  6انجاز أشغال تحصین  وتجهیز :  1.1
  مقابر الجماعة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة
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مقسومة على العدد اإلجمالي  x     100أي عدد المقابر  المحصنة   ( الرفع من مستوى حمایة المقابر بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة  ناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة األشغال ومطابقتها مع العللمقابر الجماعة مع مراعاة محتوى و نوعیة 

على األقل من  6انجاز أشغال تحصین  وتجهیز :  2.1
  المساجد القرویة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة

مقسومة على العدد  x     100أي عدد المساجد  المحصنة   ( الرفع من مستوى الحمایة والعنایة بمساجد المجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة  األشغال ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة اإلجمالي للمساجد الجماعة مع مراعاة محتوى و نوعیة 

انجاز أشغال بناء ثالثة مساجد على مستوى :  3.1
  ولماس و تارمیالت

  التقنيانخراط الفریق         % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  منوغرافیة الجماعة

مقسومة على العدد  x     100أي عدد المساجد  المركزیة   ( الرفع من مستوى حمایة المساجد المركزیة بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة  ال ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة األشغاإلجمالي للمساجد المركزیة الجماعة مع مراعاة محتوى و نوعیة 

  .ومحاربة األمیةإلى التكوین ولوج والالتمدرس االستمراریة في تشجیع :  الهدف الفرعي الثاني 
وحدات مدرسیة  10  تهیئة وتجهیزانجاز أشغال :  1.2

على أساس التشخیص  واإلنارة بالسیاج و المرافق الصحیة
  األولي 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة  

  منوغرافیة الجماعة
مقسومة  x     100أي عدد المدارس  المستفیدة    ( الرفع من مستوى تحصین وتحسین صورة المدارس  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي : التعریف بالمؤشرات

  والعدد اإلجمالي للمدرسین  والمدة الزمنیة المبرمجة األشغال ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة على العدد اإلجمالي للمدارس بالجماعة مع مراعاة محتوى و نوعیة 
وحدات التعلیم  5انجاز أشغال بناء و تجهیز :  2.2

آیت  - إصنال أوعیساوي- تمیانت-بفرات –بخلخالاالبتدائي 
  إیكو

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  التعلیمیةتقاریر المؤسسات 
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  اتفاقیة الشراكة    االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة
  منوغرافیة الجماعة

األشغال ومطابقتها مع العناصر اة محتوى و نوعیة الرفع من مستوى التمدرس بالوسط القروي  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراع: التعریف بالمؤشرات
  والعدد اإلجمالي للمدرسین  والمدة الزمنیة المبرمجة المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة 

وحدة التعلیم  30انجاز أشغال بناء و تجهیز :  3.2
  على أساس التشخیص التربوياألولي 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  المجلسااللتزام الفعلي لمكونات 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة  

  منوغرافیة الجماعة
األشغال ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و ى و نوعیة الرفع من مستوى التعلیم األولي  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتو : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجةوالعدد اإلجمالي للمدرسین  والمدة الزمنیة  مستوى إرضاء الساكنة 
انجاز برنامج توسیع عملیات النقل المدرسي على :  4.2

بدوا ویر الجماعة بما فیه مصاریف أساس دراسة الجدوى 
  الصیانة والتدبیر

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االجتماعیة االلتزام الفعلي للمؤسسات

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة  

  منوغرافیة الجماعة
آلیات النقل ومطابقتها ني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة التقلیص من نسب الهذر المدرسي بجمیع المستویات التعلیمیة  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التق: التعریف بالمؤشرات

  ي للمستفیدین  والمدة الزمنیة المبرمجةوالعدد اإلجمال مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة 
انجاز أشغال بناء و تجهیز مدرستین جماعتین :  5.2

   على أساس األعداد المحتملة على التشخیص األولي   
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  للمؤسسات االجتماعیةااللتزام الفعلي 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة 

النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع  التقلیص من نسب الهذر المدرسي بجمیع المستویات التعلیمیة  والرفع من فرص االستمراریة في التمدرس بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس: التعریف بالمؤشرات
  والتدبیر العددي والنوعي للمستفیدین  والمدة الزمنیة المبرمجة توى إرضاء الساكنة األشغال ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مسمراعاة عدد و نوعیة 

ثانویة  إعدادیة .انجاز أشغال بناء و تجهیز:  6.2
  بتارمیالت  

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
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  تقاریر المؤسسات التعلیمیة  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  اتفاقیة الشراكة

على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني  التقلیص من نسب الهذر المدرسي بجمیع المستویات التعلیمیة  والرفع من فرص التمدرس واالستمراریة في التمدرس بالمجال الجماعي  ویحتسب: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة جعیة و مستوى إرضاء الساكنة األشغال ومطابقتها مع العناصر المر والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة 

إحداث و تجهیز مكتبتین وسائطیتین بثانویتین :   7.2
  بولماس

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

المكتبات لالنجاز  التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الرفع من فرص االستمراریة في التمدرس ودعم االنفتاح على المحیط الجهوي و الوطني والدولي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة ناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الساكنة الوسائطیة ومالئمتها مع الفئات المستهدفة  ومطابقتها مع الع

إحداث وتفعیل برنامج تشجیع  التعلیم العالي :  8.2
خاصة اإلناث عبر مأوى جماعي على مستوى القنیطرة أو 

  على مستوى الجامعات المختلفة منح 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  المجلسااللتزام الفعلي لمكونات 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
المأویة النهائیة لالنجاز  التقني والمالي مع مراعاة الرفع من فرص االستمراریة في التمدرس ودعم االنفتاح على المحیط الجهوي و الوطني والدولي بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجة ى إرضاء الساكنة المستفیدین   ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستو عدد و نوعیة 
من المالعب الریاضیة  10استصالح وتجهیز :  9.2

  على أساس التشخیص التربوي المدرسیة 
  انخراط الفریق التقنيمستوى         % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع  الرفع من مستوى ممارسة الریاضة المدرسیة ومواكبة المستفیدین في مجال االنفتاح على المحیط الجهوي و الوطني والدولي ویحتسب على أساس: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةتوى إرضاء الفئات المستهدفة المالعب ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مسمراعاة عدد و نوعیة 
تطویر وانجاز برنامج تشجیع االستمرار في  :  10.2

من األسر المعنیة بالوسط  2000التمدرس على مستوى 
القروي باالعتماد على تقنیات التنشیط المجالي والمقاربة 

  القربیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع  الرفع من مستوى إقبال الساكنة على تمدرس األطفال وٕابراز مكانة المدرسة  في مجال النمو المتوازن للطفل بالمجال الجماعي  ویحتسب على: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة الساكنة  المستفیدین والمستفیدات  و مستوى إرضاءمراعاة عدد و نوعیة 
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تطویر وانجاز برنامج تقویة القدرات لمجالس :  11.2
( تدبیر المؤسسات التعلیمیة وبلورة مشاریع المؤسسة 

  )یوم على األقل  100

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

مجال النمو المتوازن للطفل بالمجال الجماعي  ویحتسب تمكین المؤسسات التعلیمیة من مخططات العمل بغایة استشراف عوامل الرفع من مستوى االستمراریة في التمدرس  وٕابراز مكانة المدرسة  في : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالمستفیدین  و مستوى انخراط أسرة التدریس والمؤسسات التعلیمیة في هذا الشأن عاة عدد و نوعیة على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مرا

 2000تطویر وتنفیذ برنامج لمحو األمیة لفائدة :  12.2
  من النساء على األقل  50%.مستفید منها 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  الفعلي لمكونات المجلسااللتزام 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

مع مراعاة بالجماعة األمیین  مجوع السكان  مقسوم على x  100المستفیدین عدد (على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي  التقلیص من نسب األمیة  بالمجال الجماعي  ویحتسب: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالمستفیدین  عدد و نوعیة 

 1000تطویر وتفعیل برنامج لجوائز تحفیزیة ل :  13.2
من النساء المستفیدات من برامج محو األمیة وتحسیهن 

  على إحداث مشاریع لما بعد األمیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  سسات االجتماعیةااللتزام الفعلي للمؤ 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الساكنة والمدة الزمنیة الرفع من االهتمام المستمر للنساء في مجال محو األمیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة : التعریف بالمؤشرات
  المبرمجة 

تحسین ظروف اإلقامة  تطویر وتنفیذ برنامج: 14.2
  على مستوى الداخلیة وعلى أساس التشخیص بالثانویات 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  المشروع  التقاریر السنویة النجاز

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

یحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز تمكین المؤسسات التعلیمیة من ظروف إقامة  مالئمة  بغایة استشراف عوامل الرفع من مستوى االستمراریة في التمدرس  بالمجال الجماعي  و : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةلمؤسسات التعلیمیة في هذا الشأن المستفیدین  و مستوى انخراط االتقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة 

تحسین صورة الثانویة من  تطویر وتنفیذ برنامج:  15.2
     والتشویر  والتجهیزاتسیاج وٕانارة وممرات 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
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  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

سبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع تحسین صورة المؤسسات التعلیمیة بغایة استشراف عوامل الرفع من مستوى االستمراریة في التمدرس  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس الن: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةفي هذا الشأن المستفیدین  و مستوى انخراط المؤسسات التعلیمیة مراعاة عدد و نوعیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  إحداث وتجهیز مدرستین رقمیتین بالجماعة :  16.2
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  السنویة النجاز  المشروع التقاریر

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  اتفاقیة الشراكة

ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز تقویة فرص االنفتاح على مستوى  المؤسسات التعلیمیة بغایة استشراف عوامل الرفع من مستوى االستمراریة في التمدرس  بالمجال الجماعي  : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالمؤسسات التعلیمیة في هذا الشأن المستفیدین  و مستوى انخراط التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة 

المساهمة في تشجیع المتمدرسین المتوفقین عبر :  17.2
  جوائز تحفیزیة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات التعلیمیة
  المبرمجةوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة الرفع من االهتمام المستمر للمتمدرسین  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموض: التعریف بالمؤشرات

  مؤشرات الكثافة الصحیةالمساهمة في تحسین : الهدف الفرعي الثالث
 ثالثةسیارات إالسعاف منها  5تجهیز الجماعة ب :  1.3

  وزكیتتخصص لبخلخال و تیفوغالین 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر مستقرة 

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  المحتملینااللتزام الفعلي للشركاء 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة 
التقني والمالي مع مراعاة المعاییر ة النهائیة لالنجاز تحسین محددات الكثافة الصحیة والتقلیص من مؤثرات الهشاشة الصحیة وتقویة عوامل وفرة الخدمات الصحیة  ویحتسب على أساس النسبة المأوی: التعریف بالمؤشرات

  الموضوعیة ومستوى إرضاء الساكنة  والمدة الزمنیة المبرمجة
المساهمة في التجهیزات الصحیة للمؤسسات :   2.3

  بمركز ولماس و تارمیالت الحالیة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  للشركاء المحتملینااللتزام الفعلي 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة
لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر ة النهائیة تحسین محددات الكثافة الصحیة والتقلیص من مؤثرات الهشاشة الصحیة وتقویة عوامل وفرة الخدمات الصحیة  ویحتسب على أساس النسبة المأوی: التعریف بالمؤشرات

  الموضوعیة ومستوى إرضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة
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بناء و تجهیز مركز صحي ببخلخال آو مركز :   3.3
  )الهالل األحمر(اإلسعافات األولیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الفعلي للشركاء المحتملینااللتزام 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة
النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر ة تحسین محددات الكثافة الصحیة والتقلیص من مؤثرات الهشاشة الصحیة وتقویة عوامل وفرة الخدمات الصحیة  ویحتسب على أساس النسبة المأوی: التعریف بالمؤشرات

  الموضوعیة ومستوى إرضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة
بدوا من المولدات التقلیدیات  30تكوین و تجهیز :  4.3

  ویر الجماعة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  للشركاء المحتملین االلتزام الفعلي

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة
لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر ة النهائیة تحسین محددات الكثافة الصحیة والتقلیص من مؤثرات الهشاشة الصحیة وتقویة عوامل وفرة الخدمات الصحیة  ویحتسب على أساس النسبة المأوی: التعریف بالمؤشرات

  الموضوعیة ومستوى إرضاء الساكنة والمدة الزمنیة المبرمجة
تطویر وتنفیذ برنامج  للتربیة الصحیة  لفائدة  : 5.3

  طور اإلنجابمن  النساء في  2000
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة
  اتفاقیة الشراكة 

ومستوى  اتالمستفیدبالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الرفع من نسب الوعي الصحي لدى النساء في طور اإلنجاب : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجة إرضاء الفئات المعنیة 

 2000تطویر وتنفیذ برنامج التدبیر المنزلي لفائدة :  6.3
  القرویات من النساء

  انخراط الفریق التقني         % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

  والمدة الزمنیة المبرمجة  اتالمستفیدویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الرفع من نسب الوعي االجتماعي  لدى األسر : التعریف بالمؤشرات
إعداد تصمیم لحمام نموذجي على مستوى أسرة :  7.3

  وحدة أسریة  100قرویة مع اعتماده على مستوى 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة 
  اتفاقیة الشراكة

  المبرمجةوالمدة الزمنیة   األسر المستفیدةویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الرفع من نسب الوعي االجتماعي  لدى األسر : التعریف بالمؤشرات
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  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  هیكلة وتجهیز المكتب الجماعي للوقایة الصحیة :  8.3
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات الصحیة 
  الشراكةاتفاقیة 

  والمدة الزمنیة المبرمجة  الخدماتویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة التمكن من توفیر خدمات قربیة : التعریف بالمؤشرات

  العنایة بالمجال الریاضي و الترفیهي والثقافي : الهدف الفرعي الرابع
من مالعب القرب حسب  6انجاز أشغال بناء :  1.4

  على مستوى التجمعات السكنیة دراسة الجدوى و 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات المعنیة 
  اتفاقیة الشراكة

المالعب ومطابقتها تقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الرفع من مستوى ممارسة الریاضة واالنفتاح على المحیط الجهوي و الوطني والدولي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز ال: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةمع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات الشبابیة 

انجاز أشغال تجهیز ممرات لممارسة الریاضة : 2.4
طریق (الصحیة والترفیهیة على مدارات مركز ولماس 

  بمركز ولماس) الرباط و بوقشمیر و خنیفرة 

  التقنيانخراط الفریق         % 100  الشيء 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  
ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و  التقني والمالي مع مراعاة عدد و نوعیة الممراتالرفع من مستوى ممارسة الریاضة الصحیة بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةمستوى إرضاء الفئات المعنیة  
القوى بالغابة الحضریة بناء وتجهیز مركب أللعاب : 3.4

  لمركز ولماس
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  المجلسااللتزام الفعلي لمكونات 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ومطابقته  للعناصر المرجعیة و مستوى إرضاء  نوعیة المركبالرفع من مستوى ممارسة الریاضة بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةالفئات المعنیة  
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  انجاز أشغال استصالح وتجهیز برج ولماس :  5.4

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
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ومطابقتها  للعناصر المرجعیة و مستوى إرضاء  األشغال تحسین مستوى التواصل والترفیه  بالمجال الجماعي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة نوعیة: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالساكنة   

تخصیص جوائز تحفیزیة للمبدعین في مجال :  6.4
  حمایة الموروث الثقافي

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  الفعلي للمؤسسات االجتماعیة االلتزام

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة المعاییر  الرفع من االهتمام المستمر للمهتمین بالمجال الثقافي   ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة: التعریف بالمؤشرات
  الزمنیة المبرمجة

انجاز فیلم وثائقي حول التراث الالمادي بالمجال :  7.4
  الجماعي

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  
الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة إبراز وتثمین مكانة الثقافة بالمجال الجماعي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء   تجهیز مخیم صیفي بدار لعروسي إحداث و:  8.4

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات المعنیة 
ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة التصامیم ونوعیة األشغال  والمدة الزمنیة تمكین الشباب واألطفال من التعرف على الخصوصیات الطبیعیة للمجال : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
ترمیم وتجهیز مقر المدرسة القدیمة بالزاویة آیت :  9.4

  یحیى وعیسى 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات المعنیة
الموروث الثقافي الستشراف المستقبل  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر إبراز أهمیة الذاكرة االجتماعیة في تنویر الشباب والوقوف على : التعریف بالمؤشرات

  الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة
حصر وتأهیل البنایات والمواقع التاریخیة بالمنطقة : 10.4

  )الخ –تغرما تین  –دار باالرج (
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات المعنیة
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  اتفاقیة الشراكة   االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة
  راعاة المعاییر الموضوعیة والمدة الزمنیة المبرمجةإبراز أهمیة المآثر والمواقع التاریخیة  في التنمیة المحلیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع م: التعریف بالمؤشرات

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  تنظیم مهرجانات ثقافیة ترفیهیة سنویة:  11.4
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

اعاة المعاییر وتشجیع الفاعلین المحلیین  على الحفاظ على الموروث الثقافي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مر تثمین أهمیة الثقافة  في التنمیة المحلیة : التعریف بالمؤشرات
  الموضوعیة والمدة الزمنیة المبرمجة

  .خدمات المؤسسة الجماعیةتقویة الطاقات التنظیمیة والمشاركاتیة للساكنة وتحسین  :المحور االستراتیجي الرابع 
  .مستوى أداء المؤسسة الجماعیة الرفع من:  الهدف الفرعي االول

لرسملة تجربة المجلس انجاز دراسات میدانیة : 1.1
  الجماعي في تدبیر الشأن المحلي 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

الدراسة  ومطابقتها مع المالي مع مراعاة محتوى و نوعیة تمكین المجلس الجماعي من الوقوف على المكتسبات وتقییم التجارب الناجحة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني و : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالعناصر المرجعیة و مستوى إرضاء أعضاء المجلس 

تطویر وانجاز برنامج هیكلة وتحدیث وتنمیة الموارد :  2.1
  المالیة و تدبیر أمالك الجماعة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

البرنامج  ومطابقته مع العناصر مراعاة محتوى و نوعیة تمكین المجلس الجماعي من سد الخصاص على الرفع من بالمردودیة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالمرجعیة و مستوى إرضاء أعضاء المجلس 

إعداد دلیل المساطر لتحسین الخدمات اإلداریة :  3.1
  المنتظرة من المواطنین و المواطنات وظروف االستقبال 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  المجلسااللتزام الفعلي لمكونات 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

الدلیل  ومطابقته مع العناصر المرجعیة و و نوعیة  تمكین المجلس الجماعي من تحسین الخدمات الجماعیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةمستوى إرضاء أعضاء المجلس والساكنة 

و تنظیم زیارات  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی:  4.1
تبادلیة لفائدة المنتخبین و المنتخبات على أساس 

  التشخیص األولي للحاجیات

  التقنيانخراط الفریق مستوى         % 100  الشيء
  مستوى االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
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ساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز تمكین المنتخبین والمنتخبات  من تحسین معارفهم في مجال طرق التدبیر والتخطیط والتعامل مع الحاجیات األساسیة للساكنة  ویحتسب على أ: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةو مستوى إرضاء الفئات المعنیة  البرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیةالتقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 

جماعة تصنیف الدعم ملف الولوج إلى إعداد و : 5.1
  .مواطنةكجماعة ایكولوجیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

الملف  و ني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة تمكین المجلس الجماعي من إدراج الجماعة ضمن  مجموعة الجماعات االیكولوجیة   ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التق: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةمستوى إرضاء أعضاء المجلس 

وخصوصیات وثائقي حول مؤهالت انجاز فیلم :  6.1
  الجماعي التراب

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

تسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز تمكین المجلس الجماعي من وثیقة السمع البصري حول مؤهالت المجال الجماعي  بغایة المرافعة من اجل تحسین الوضع االجتماعي للساكنة ویح: : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالمجلس  الفلم  و مستوى إرضاء أعضاءالتقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 

إحداث خلیة لتتبع تنفیذ برنامج عمل الجماعة : 7.1
  وٕاعداد التقاریر السنویة 

  انخراط الفریق التقني        فعالة   متدبدبة 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي تمكین المجلس الجماعي من فریق تقني خاص بمواكبة انجاز برنامج عمل الجماعة بغایة إعداد التقاریر ومؤشرات التتبع و التقییم  ویحتسب : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةیر وسائل االشتغال  أعضاء الفریق ومستوى توفللبرنامج مع مراعاة محتوى و نوعیة 

تخصیص دعم لتجهیز واستصالح مصالح :  8.1
  )مخفر مستودع مراب الخ(الجماعة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة 
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  والمدة الزمنیة المبرمجة  اآللیات تقویة آلیات اشتغال الفریق التقني ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي  مع مراعاة محتوى و نوعیة : التعریف بالمؤشرات
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  دعم تحدیث االدراة الجماعیة:  9.1

  الفعلي لمكونات المجلس االلتزام
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
  والمدة الزمنیة المبرمجة  اآللیات ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي  مع مراعاة محتوى و نوعیة  تحدیث االدراة الجماعیةومساطر تقویة آلیات : التعریف بالمؤشرات

  تفعیل آلیات الدیمقراطیة التشاركیة والتشاور والمشاركة المواطنة: الهدف الفرعي الثاني 
تنظیم ورشات تكوینیة وزیارات تبادلیة لفائدة اطر :  2.1

  الجماعة على أساس التشخیص األولي للحاجیات
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  الفعلي لمكونات المجلسااللتزام 
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
ة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة تمكین اطر الجماعة  من تحسین معارفهم في مجال طرق التدبیر والتخطیط والتعامل مع الحاجیات األساسیة للساكنة  ویحتسب على أساس النسب: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةإرضاء الفئات المعنیة البرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى محتوى و نوعیة 
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هیكلة و تجهیز وتفعیل لجنة المساواة وتكافؤ : 2.2
  االجتماعي وباقي آلیات الحكامة المحلیةالفرص والنوع 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
مهیكلة ببرنامج مالئم و ظروف اشتغال میسرة طبقا للقوانین الجاري بها العمل  ویحتسب على أساس النسبة المأویة  لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع االجتماعيتمكین اطر المجلس الجماعي من : التعریف بالمؤشرات

  الزمنیة المبرمجةوالمدة البرامج والتركیبة االجتماعیة ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 
وزیارات تبادلیة  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی:  3.2

یوم على  100(لفائدة مسیري الجمعیات و التعاونیات 
  على أساس التشخیص األولي للحاجیات ) األقل

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االجتماعیةااللتزام الفعلي للمؤسسات 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
لالنجاز من تحسین معارفهم في مجال طرق التدبیر والتخطیط والتعامل مع الحاجیات األساسیة للساكنة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة   مسیري الجمعیات و التعاونیاتتمكین اطر و : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجةوالمدة الزمنیة البرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 
أیام دراسیة  /ملتقیات 10تطویر و انجاز برامج ل : 3.3

والشراكة و  الخبرة والمعرفة المحلیة تبادلفي مجال 
  التعاون ومواضیع موضوعاتیة یتم تحدیدها 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
البرامج والمواضیع المتداولة  ومطابقتها مع العناصر المرجعیة توفیر فضاءات للمناقشة وتبادل التجارب ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةو مستوى المشاركة 
إحداث وتجهیز مركب اجتماعي متعدد الوظائف : 4.3

, یضم على األقل مقرات االشتغال للجمعیات الموضوعاتیة
قاعة , قاعات للمحاضرات والتكوین , مقر للتنشیط الطفولة

  شخص على األقل     30للمسرح والموسیقى ومركز إلیواء 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء 
  لمكونات المجلسااللتزام الفعلي 

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

ز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة التصامیم تمكین المجال الجماعي من مؤسسة مندمجة للرفع من أداء الخدمات والرعایة االجتماعیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجا: التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةكة ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى المشار وألشغال ذات الصلة 

إحداث صندوق تضامني لتمویل مشاریع منظمات : 5.3
  المجتمع المدني 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  تقاریر المؤسسات المعنیة
  اتفاقیة الشراكة

ي والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة المساطر و تمكین المجلس الجماعي من صندوق تضامني لتمویل مشاریع المنظمات االجتماعیة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقن: التعریف بالمؤشرات
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  والمدة الزمنیة المبرمجةومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى المشاركة المعاییر ذات الصلة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  إعداد دلیل مساطر لتمویل الجمعیات: 6.3

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
نهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و تمكین المجلس الجماعي من دلیل تقني في شكل منظومة متكاملة  لتمویل مشاریع المنظمات االجتماعیة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة ال: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةو مستوى المشاركة  ومطابقتها مع العناصر المرجعیةنوعیة المساطر و المعاییر ذات الصلة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  إحداث و تجهیز دار المسنین و العجزة : 7.3

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  الشراكةاتفاقیة 
ز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة التصامیم تمكین المجال الجماعي من مؤسسة مندمجة للرفع من أداء الخدمات والرعایة االجتماعیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجا: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى المشاركة وألشغال ذات الصلة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  إحداث و تجهیز دار األشخاص في وضعیة اإلعاقة : 8.3

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة التصامیم تمكین المجال الجماعي من مؤسسة مندمجة للرفع من أداء الخدمات والرعایة االجتماعیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجا: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةكة ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى المشار وألشغال ذات الصلة 

  المجال تثمین منتجات وإنعاش ودعم األنشطة االقتصادیة المحلیة تقویة  النسیج االقتصادي األسري عبر : المحور االستراتیجي الخامس 
   تأهیل المنتجین وتثمین المنتجات في المجال الفالحي  :الهدف الفرعي األول

انجاز دراسات میدانیة لتطویر االشتغال بمقاربة : 1.1
في مجاالت ) chaines de valeurs (  سلسة القیمة 

تربیة الماشیة و الزراعة و األشجار المثمرة وتریة الماشیة 
  الصغیرة والنباتات العطریة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الفعلي للشركاء المحتملینااللتزام 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة

النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى نسبة المأویة یتم تعریفه بالالتمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل في مجال القطاع الفالحي  و : التعریف بالمؤشرات
  ونوعیة الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة

و تنظیم زیارات  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی: 2.1
  مجموعات من الفالحین ومربي الماشیة تبادلیة لفائدة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  المجلسااللتزام الفعلي لمكونات 

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
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  اتفاقیة الشراكة  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین
محتوى و  من تحسین معارفهم في مجال طرق تدبیر األنشطة الفالحیة  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة مجموعات من الفالحین ومربي الماشیةتمكین : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةالبرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة نوعیة 
و تنظیم زیارات  ةبرامج تكوینیتطویر و انجاز : 3.1

التعاونیات ومسیري  من مسیرات مجموعات تبادلیة لفائدة
  رة للدخل وتثمین المنتوج المجالىذاألنشطة الم  حول

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
المجالي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني  رة للدخل وتثمین المنتوجذاألنشطة الم من تحسین معارفهم في مجال طرق تدبیرالتعاونیات ومسیري  من مسیرات مجموعاتتمكین : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةالبرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 
تخصیص جوائز تحفیزیة  لفائدة التنظیمات المهنیة : 4.1

  العاملة في المجال الفالحي  
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للمؤسسات االجتماعیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  الشراكةاتفاقیة 
لموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة الرفع من االهتمام المستمر بالمجال الفالحي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر ا: التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة 
الماشیة بالمواد العلفیة و تعمیم  يدعم مرب: 5.1

  الفتاكة األمراضاالستفادة الدوریة من التلقیحات ضد 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  الشراكةاتفاقیة 
دة الزمنیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والممواكبة المنتجین الفالحیین للحفاظ على أنشطتهم  : التعریف بالمؤشرات

   المبرمجة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  بتورید الماشیةاستصالح وتجهیز اآلبار الخاصة : 6.1

  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
دة الزمنیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والممواكبة مربي الماشیة  للحفاظ على أنشطتهم : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
 العسل أنواعإحداث و بناء و تجهیز وحدات تلفیف : 7.1

  وتحویل األعشاب العطریة
  التقنيانخراط الفریق         % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
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التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز مواكبة منتجي العسل للحفاظ على أنشطتهم : التعریف بالمؤشرات
  المبرمجة

استصالح األسواق األسبوعیة تزكیت وتفغالین : 8.1
  تارمیالت  

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

تقني والمالي مع مراعاة نوعیة األشغال و التصامیم المعدة دعم عملیات إنعاش االقتصاد المحلي وتسویق المنتجات والحفاظ على سالمة الساكنة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز ال: التعریف بالمؤشرات
  إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجةفي هذا الشأن  ومستوى 

  دعم السیاحة االیكولوجیة التضامنیة : الهدف الفرعي الثاني
انجاز دراسة میدانیة لتحدید المسارات والجوالن : 1.2

  السیاحیة وتحدید المآثر التاریخیة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة نسبة المأویة یتم تعریفه بالالتمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل في مجال السیاحة و : التعریف بالمؤشرات

  الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة
انجاز مخطط مدیري لتطویر السیاحة االیكولوجیة :  2.2

  التضامنیة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
محتوى ونوعیة المخطط نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  یتم تعریفه بالالتمكن من بلورة مخطط مدیري  لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل في مجال السیاحة و : التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجة
مجال الالجمعیات العاملة في الفاعلین و دعم : 3.2

  على أساس مشاریع منبثقة من الدراسة يالسیاح
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة الرفع من االهتمام المستمر بالمجال السیاحي  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  انجاز فیلم وثائقي لتسویق المنتوج السیاحي : 4.2

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة إبراز وتثمین مكانة السیاحة في تنمیة  المجال الجماعي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة : التعریف بالمؤشرات



 برنامج عمل الجماعة الترابیة ولماس

 
142 

  الزمنیة المبرمجة
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء  إعداد دلیل توجیهي للتعریف بالمؤهالت السیاحیة : 5.2

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  الملف التقني و المالي 

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة  محتوى ونوعیة الدلیل وعدد المستهدفین والمدة الزمنیة یتم تعریفه بالالدخل و تعمیم المؤهالت السیاحیة بالمجال بغایة إنعاش األنشطة تحسین  :التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
انجاز أشغال بناء و تجهیز متحف محلي للتعریف : 6.2

  بمنتجات المجالیة 
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  للمؤسسات المهنیةااللتزام الفعلي 
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
  الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجةتثمین المنتجات السیاحیة بالمجال  ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة إرضاء : التعریف بالمؤشرات

دعم بنیات االستقبال من خالل إحداث و بناء دور : 7.2
  اإلیواء و الضیافة على مستوى التراب الجماعي

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة دعم البنیات السیاحیة من اجل تحسین الدخل ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة إرضاء الفئات: التعریف بالمؤشرات

  إنعاش منتجات الصناعة التقلیدیة: الهدف الفرعي الثالث
انجاز دراسة میدانیة لتحدید منتجات الصناعة : 1.3

التقلیدیة ذات القیمة المضافة في مجال تحسین الدخل 
  وتشجیع السیاحة التضامنیة

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

محتوى   نسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاةیتم تعریفه بالالتمكن من دراسة تقنیة یستعان بها لتوجیه انجاز المشاریع وتحدید إستراتیجیة التدخل في مجال قطاع الصناعة التقلیدیة و : التعریف بالمؤشرات
  ونوعیة الدراسات والمدة الزمنیة المبرمجة

و تنظیم زیارات  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی: 2.3
ومسیري وحدات  من مسیرات مجموعات تبادلیة لفائدة

  الصناعة التقلیدیة  

  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

المجالي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة  رة للدخل وتثمین المنتوجذاألنشطة الم من تحسین معارفهم في مجال طرق تدبیر ومسیري وحدات الصناعة التقلیدیة من مسیرات مجموعاتتمكین : التعریف بالمؤشرات
  والمدة الزمنیة المبرمجةالبرامج ومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة محتوى و نوعیة 

  الملف التقني و المالي   انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددةانجاز أشغال استصالح وتجهیز وحدات الصناعة : 3.3
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  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین   التقلیدیة  
  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة

  التقاریر السنویة النجاز  المشروع
  اتفاقیة الشراكة

ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء مواكبة حاملي أنشطة الصناعة التقلیدیة للحفاظ على أنشطتهم وتثمین منتجاتهم : التعریف بالمؤشرات
  الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة

اإلقلیمیة و الجهویة المشاركة في المعارض تشجیع : 4.3
  و الوطنیة و الدولیة الخاصة بتسویق المنتجات المحلیة

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ة والعدد ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة دعم تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعی: التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة
تشجیع وتنظیم مهرجانات موسمیة للتعریف : 5.3

  المحلیة بالمنتجات
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات المهنیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ة  والمدة الزمنیة ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة والعدد ومستوى إرضاء الفئات المعنیدعم تسویق منتجات الصناعة التقلیدیة : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجة

  في مجال تحریك االقتصاد المحليالمغاربة والمقیمین بالخارج تقویة مكانة الشباب : الهدف الفرعي الرابع
و تنظیم زیارات  ةتطویر و انجاز برامج تكوینی: 1.4

مجموعات من الشباب في مجال اإلدماج تبادلیة لفائدة  
  في الدینامیات االقتصادیة المحلیة 

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات الشبابیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
البرامج محتوى و نوعیة من تحسین معارفهم وٕادماجهم في المجال السوسیو اقتصادي ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة الشبابیة   مجموعاتتمكین ال: التعریف بالمؤشرات

  والمدة الزمنیة المبرمجةومطابقتها مع العناصر المرجعیة و مستوى إرضاء الفئات المعنیة 
وحدة خاصة بتوجیه الشباب القروي  إحداث وتجهیز: 2.4

  الشباب  الحامل للشهادات و
  انخراط الفریق التقني        % 100  الشيء

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات الشبابیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة مواكبة الشباب الحاملین لمشاریع فردیة وجماعیة في المجال السوسیو اقتصادي لصقل معارفهم : التعریف بالمؤشرات

  ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة
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وتركیبة  فرص التمویلإحداث وحدة خاصة بتدوین : 3.4
  المشاریع

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة 
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات الشبابیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى مواكبة الشباب الحاملین لمشاریع فردیة وجماعیة في مجال المواكبة التقنیة لمشاریعهم : التعریف بالمؤشرات

  إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة
تخصیص صندوق تمویل خاص باألنشطة المدرة : 4.4

  للدخل لفائدة الشباب 
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات الشبابیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مراعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى مواكبة الشباب الحاملین لمشاریع فردیة وجماعیة في مجال التمویل المجدي لمشاریعهم : التعریف بالمؤشرات

  إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجة
خلیة خاصة بتشجیع استثمارات والمقاولة إحداث : 5.4

  .والمغاربة المقیمین بالخارج
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین 
  االلتزام الفعلي للمؤسسات الشبابیة

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة
اعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة دعم إنعاش االشتغال بالمقاربة المقاولتیة وتشجیع االستثمار ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مر : بالمؤشراتالتعریف 

  الزمنیة المبرمجة
  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  إحداث مركب للتكوین المهني

  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس
  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  التقاریر السنویة النجاز  المشروع

  اتفاقیة الشراكة 
  التقني والمالي مع مراعاة التصامیم ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة الزمنیة المبرمجةدعم مؤسسات التكوین المهني ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز : التعریف بالمؤشرات

  انخراط الفریق التقني        % 100  غیر محددة  إحداث منطقة صناعیة بمركز ولماس
  االلتزام الفعلي لمكونات المجلس

  االلتزام الفعلي للشركاء المحتملین

  الملف التقني و المالي 
  السنویة النجاز  المشروعالتقاریر 

  اتفاقیة الشراكة
اعاة المعاییر الموضوعیة ومستوى إرضاء الفئات المعنیة  والمدة دعم إنعاش االشتغال بالمقاربة المقاولتیة وتشجیع االستثمار ویحتسب على أساس النسبة المأویة النهائیة لالنجاز التقني والمالي مع مر : التعریف بالمؤشرات

  المبرمجةالزمنیة 
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  برنامج عمل الجماعة 
  بطاقة المشروعنموذج ل

  : المحور
  : الهدف الفرعي
  :اسم المشروع 
  :مجال التدخل

  الموقع
  : االهداف 
  المبررات 

  )أة(المستفیدین 
  :وصف موجز

  المدة الزمنیة 
  :صاحب المشروع
  :المكلف بالتنفیذ

  : الشركاء
  :.............النسبة المأویة................................................................................االول
  :.............النسبة المأویة .:.............................................................................الثاني
  :.............النسبة المأویة .........:.....................................................................الثالث
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  : مؤشرات التتبع
  :..............النسبة المأویة................................................................................االول
  :.............النسبة المأویة .:.............................................................................الثاني
  :.............النسبة المأویة .........:.....................................................................الثالث
  :تعلیق
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  )نموذج لالستعانة( قریر السنويتال
  )االنجازات و االكراھات : في شكل خالصة: (كلمة السید رئیس المجلس

  
  

  ) والمرسوم المتعلق بإعداد عمل الجماعة  113.14نبذة من القانون (: اإلطار المرجعي
  
  
  

من المرسوم رقم  14و  13و تنزیال للمادتین  113.14من القانون التنظیمي  94و  78تنفیذا ألحكام المادتین : منھجیة تتبع تنفیذ برنامج عمل الجماعة
فان رئیس المجلس الجماعي یتولى تنفیذ برنامج عمل الجماعة كما یقوم بإعداد تقریر , المتعلق بتحدید مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة  2.16.301

  ناءا علیھ تم االعتماد علة منظومة تتبع و تقییم  المشاریع النجاز التقریر السنوي سنوي لتقییم البرنامج وب
  : تتمحور التقییم السنوي لالنجاز المشاریع أساسا حول تقدیم تفاصیل بخصوص نقطتین:  بیانات منظومة تتبع المشاریع و البرامج

فقرة الثانیة نسبة انجاز المشاریع المدرجة في برنامج عمل الجماعة مع قیاس الفعالیة المتعلقة بھا والمضمنة في منظومة التتبع والمشار إلیھا في ال: األولى 
  من المرسوم السالف الذكر  6من المادة 

  تعترض انجازھا مع اقتراح حلول د المحتملة التي ق واإلكراھاتاإلمكانیات المادیة المرصودة للمشاریع : الثانیة
ھي مؤشرات ویقدم التقریر جردا مفصال للعملیات والمشاریع التي اعتمدھا برنامج عمل الجماعة والمنجزة خالل السنة مصحوبة بمؤشرات نسبة االنجاز و

  رمن المرسوم السالف الذك 14تخص الفعالیة كما أشار إلیھا المشروع في الفقرة الثانیة من المادة 
  

وتھدف ھذه المنظومة إلى توضیح  النسب المأویة الخاصة بمختلف العملیات الھادفة إلى تنفیذ المشاریع منھا على سبیل : بیانات حول منظومة التنقیط
  : المثال
 منظومة التنقیط الخاصة بالمشاریع التي تتطلب تسویة العقار و إعداد الدراسات  من طرف مكاتب الدراسات  
   منظومة التنقیط الخاصة بالمشاریع التي تتطلب تسویة العقار حیث تتولى مصالح الجماعة  إعداد الدراسات  
 منظومة التنقیط الخاصة بالمشاریع التي ال تتطلب تسویة العقار و تستوجب إعداد الدراسات من طرف مكاتب الدراسات  



 برنامج عمل الجماعة الترابیة ولماس

 
148 

 لعقار حیث تتولى مصالح الجماعة  إعداد الدراسات  منظومة التنقیط الخاصة بالمشاریع التي ال تتطلب تسویة ا  
  منظومة التتبع الخاصة بالدراسات و المقتنیات  

  
  

  تقدم تنفیذ برنامج عمل الجماعة

  المشاریع الذاتیة :  الجزء االول
العملیات المتوقع انجازها إلى   المشروع   التوطین   الرمز   الرقم 

  : ............غایة
ما یعادل 
النسبة 
  المأویة 

العملیات التي تم انجازها 
  فعلیا 

ما یعادل النسبة 
المأویة المحققة 

  من المشروع

المؤشر اإلجمالي 
  للفعالیة 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 برنامج عمل الجماعة الترابیة ولماس

 
149 

                  

  الخالصة 
  
  
  
  
  

  

   بشراكة المشاریع :  الثاني الجزء 
ما یعادل النسبة   /....31/12غایة  إلىاالنجازات    مساهمة الجماعة   الشركاء   المشروع   التوطین   الرمز   الرقم 

المأویة المحققة 
  من المشروع

المؤشر اإلجمالي 
  للفعالیة 
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  الخالصة
  
  
  
  
  
  

  
   المقترح نقلھا من المشاریع الذاتیة إلى المشاریع بشراكة  المشاریع :  الثالث الجزء 

یعادل النسبة ما   /....31/12االنجازات إلى غایة    مساهمة الجماعة   الشركاء   المشروع   التوطین   الرمز   الرقم 
المأویة المحققة 

  من المشروع

المؤشر اإلجمالي 
  للفعالیة 
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  الخالصة
  
  
  
  
  
  

  

  المشاریعاإلمكانیات المالیة المرصودة النجاز : الجزء الرابع 
  التوطین  المشروع  رمز المشروع  المبالغ المرصودة  نوع المصاریف
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  الخالصة
  
  
  
  
  
  

  الوضعیة العقاریة :  الخامسالجزء 
تقدم المسطرة إلى   نوع المسطرة   مالك العقار   المشروع   التوطین   الرمز 

  /.......31/12.غایة
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  الخالصة
  
  
  
  
  
  

  االكراهات المعترضة النجاز بعض المشاریع في أجالها والحلول المقترحة  :  السادس الجزء 
العملیات المتوقع انجازها   المشروع   التوطین   لرمزا  الرقم

  ............: إلى غایة
نسبة االنجاز 
المحققة من 
  المشروع 

اإلجراءات و   نوعیة اإلكراه 
  الحلول المقترحة 

                
                
                



 برنامج عمل الجماعة الترابیة ولماس

 
154 

                
                
                
                
                

  الخالصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  


