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ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على  (...)
عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين الجهويين 

والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، 
ية وتنموية، على المستوى اقتصادية واجتماع

ولة على مدهم باآلليات ، ما فتئنا نحث الدالترابي
، حتى وسائل المالية والبشرية الضرورية، والالقانونية

يتمكنوا من االضطالع األمثل بالمسؤوليات المنوطة 
بهم في مجال التنمية ، وتدعيم خدمات القرب، 
التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين االستجابة 

تمامات المالئمة لها، وإدراجها في صلب اه
 .(..) السياسات العمومية المحلية

 

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك إلى المشاركين في المؤتمر 
ك توبر  2الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية  )

 
 (.2013ا

 
صاحب الجاللة الملك  

 محمد السادس نصره اهلل 
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صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل خالل الزيارة الميمونة 

.ناظورال إلقليم  

بني  تدشين مشروع تزويد جماعة"
."بالماء الصالح للشرب سيدال الجبل  

2010مايو  31جماعة بني سيدال الجبل،   
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 الفــــــــــــــهرس

   04 تقديم عام

  سس -االطار القانوني
 
 61 للمجلس األولويةاملشاريع ذات  05 و المرتكزات اال

  07 اإلقليميةبرنامج التنمية  إعدادمراحل  62 ناظور اتفاقيات الشراكة و التعاون المصادق عليها من طرف مجلس إقليم ال 

 08 ناظور قرار إعداد مشروع برنامج تنمية إقليم ال   68 2018 – 2016 الصفقات المبرمجة خالل:حصيلة 

 69  2021 – 2019 تنمية اإلقليممشاريع برنامج   00 ناظورمنوغرافية إقليم ال

 75 اإلقليميةموارد اجمللس االقليمي و تكاليف برنامج التنمية  تقييم 11 الناظور  إقليمعامة عن  معلومات 

 12 الناظور  الخصائص المجالية إلقليم  76 تقييم موارد المجلس االقليمي 

  17 الناظور  إلقليمالبشرية الخصائص   77 في مشاريع برنامج التنمية  اإلجماليةحجم االستثمارات 

 23 و الخدماتية الخصائص االقتصادية   78 حجم االستثمارات حسب القطاعات التنموية 

 79 لناظورمشاريع برنامج التنمية االقليمية ل وتتبع اليات تنفيذ 30 التجهيزات و البنى التحتية 

  36 المخاطر الطبيعيةالبيئة و  ة برنامج التنمية االقليمية
 
جرا
 
 80 ا

 37 الحكامة الجيدة وتدبير التراب   81 اإلقليميةاليات تنفيذ و تتبع مشاريع برنامج التنمية 

 82 نظام التتبع و التقييم   42 حتليل نتائج التشخيص 

 43 حسب القطاعات التنمويةلنتائج التشخيص  تحليل   84 الناظور توطين مجموع المشاريع المبرمجة بإقليم 

 54 نقاط القوة و الضعف تحليل  85 توصيات 

   55 2021للمجلس يف أفق األولويات و األهداف االسرتاتيجية  

 هداف
 
   75 ناظور لمجلس إقليم الاالستراتيجية  اال
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 .تقديـــــــــم عام 

هداف التنمويةتحديد  نحومقاربة تشاركية تسعى إلى دفع الفاعلين المحليين  يرتكز برنامج تنمية اإلقليم على 
 
عبر مجموعة من المشاريع ذات  اال

ولوية
 
هداهذه  لتحقيقالبحث عن الشركاء  المالية والموارد  تعبئةالراهنة من خالل العمل على  اال

 
 وثيقة استراتيجية  اإلقليمعتبر برنامج تنمية ي، فاال

ك ثر فاعلية، 
 
هداف المسطرة ضمنهابا

 
ن اال

 
مستقبل  تراعي، الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية، وهي نابعة من القرار السياسي المحلي .حكم ا

 .التنميةو تحدد السبل و الوسائل الواجب إتباعها لتحقيق  اإلقليم

بعاد وطنية و دولية،  اإلقليمتنمية يرتكز برنامج 
 
منها  ةالحكومي البرامجالملكية السامية و  استنادا على التوجيهاتعلى مرجعية قانونية و حقوقية ذات ا

طلقها 
 
يدهالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ا

 
، الوطنية إلدماج مقاربة النوع االستراتيجية، و 2005سنة  جاللة الملك محمد السادس نصره هللا و ا

  الوطنية و الدولية.وغيرها من المخططات و المواثيق 

تلزمها ضرورة و المجالس المنتخبة، الترابية اذا كانت الدولة هي التي تتحمل مسؤولية مساعدة كل مجال ترابي إلبراز مؤهالته فان مسؤولية الجماعات 
لى الجماعات رصد المؤهالت التنافسية لمختلف المجاالت الجهوية والمحلية، فعلتنمية تنافسية لتلك المجاالت التي تقتضي تركيز المجهودات  خلق
عمال الرامية إلى تدعيم تنافسية ترابه الترابية

 
ن تنجز بدعم من الدولة اال

 
مثل لتنميتها وا

 
ن تضع التصور اال

 
و في اطار تك تالت منسجمة ا

 
 .امنفردة ا

بطة بمختلف مجاالت التنمية يهدف إلى جمع المعطيات الكمية و الكيفية المرت ترابي دقيق تشخيص إن  إعداد برنامج تنمية اإلقليم رهين بالقيام ب
لرصد  ،، و تشخيص المشاكل المهمة و حاجيات السكان و قدراتهمعلى مستوى جماعات اإلقليماالقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البيئية 

 .اإلقليممشاريع تنموية تراعي خصوصيات هذا  المؤهالت المجالية والتحديات التنموية، ومن خالله سيتم وضع
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  و المرتكزات.  األسس –االطار القانوين 

قاليم  112.14القانون التنظيمي رقم  بناء على
 
تى به القانون التنظيمي هو والمتعلق بالعماالت واال

 
هم ما ا

 
على عدة مقتضيات جديدة تهم التدبير اإلداري والمالي لتراب اإلقليم، ومن ا

ولوية التي يريد اإلقليم القيام بها في ترابه خالل الست سنوات االنتدابية للمجلس اإلقليمي) إعداد " برنامج تنمية اإلقليم " كوثيقة مرجعية 
 
نشطة ذات اال

 
للمشاريع التنموية  واال

 (.84إلى  80المواد من 
ولى من مدة انتداب المجلس على 

 
 كما نص نفس القانون التنظيمي على ضرورة إعداد هذا البرنامج في السنة اال

 
 وبعد تقدير،  ا

 
عضاء المك تب ا

 
      ن يتم إعداده وفق منهج تشاركي بين ا

نشطة المصالح هيئة تكافئ الفرص و المساواة و مقاربة النوعو اللجان الدائمة ورؤساء الجماعات الترابية و إشراك 
 
و من ينوب عنه باعتباره مكلفا بتنسيق ا

 
، بتنسيق مع العامل ا

خذ بعين االعللدولةالخارجية 
 
 تبار توجهات برنامج التنمية الجهوية.، كما يجب اال

ليات الحوار والتشاور إلعداده،  تنمية اإلقليميحدد مسطرة وضع برنامج  الذي  2016 يونيو 1437/29رمضان  23صادر في  2.16.30على المرسوم رقم  بناء
 
وتتبعه وتحيينه وتقييمه وا

ساسية إلعداد هذا البرنامج المنصوص عليه في 2021-2018على وضع برنامج التنمية اإلقليمية للفترة الممتدة ما بين  للناظور قرر المجلس اإلقليمي 
 
. وذلك باالعتماد على المبادئ اال

قاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  112.14القانون التنظيمي 
 
 83و  82و  81و  80(، والسيما المواد 2015يوليو  7)1436من رمضان  20بتاريخ  1.15.84المتعلق بالعمالت و اال

 منه. 84و 
عاله مراعاة مايلي:

 
 وتتطلب مسطرة اإلعداد حسب المرسوم المذكور ا

 وضاع الحالية لإلقليم؛
 
ولويات  التنموية  تشخيص اال

 
 ؛لإلقليمتحديد برنامج التنمية لال

  ساسية والتنمية االجتماعية في الوسط القروي ومحاربة اإلقصاء والهشاشة مواكبة برنامج تنمية اإلقليم لسياسات  واستراتيجيات الدولة
 
فيما يخص التجهيزات والخدمات اال

 في مختلف القطاعات االجتماعية؛
 ة؛اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامو  االلتقائية  مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛ السعي إلى تحقيق االنسجام و 
 نها بين اإلقليم والج

 
و التي يمكن تعبئتها. وكذا االلتزامات المتفق في شا

 
خذ بعين االعتبار االمكانات المادية المتوفرة لإلقليم ا

 
خرى وهيائتها والمقاوالت اال

 
ماعات الترابية اال

و العمالة.
 
 العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية باإلقليم ا

 امج التنمية اإلقليمية فيما يلي:مرتكزات برن إجمالويمكن 

 ساس نظرة مستقبلية مشتركة؛ إرساء
 
 برنامج التنمية اإلقليمية على ا

 اعتماد برنامج التنمية اإلقليمية على مشاريع تمكن من توفير الطاقات. ترشيد الموارد المادية و البشرية؛ 
 .الدولية التي صادق عليها المغرباحترام بنود االتفاقيات  مراعاة التوجهات الوطنية و الجهوية؛



 

  

7 

  اإلقليميةبرنامج التنمية  إعدادمراحل. 

       ، طبقا للقوانينتنمية إقليم الناظور مشروع برنامج  إعدادتمت عملية 
و المراسيم المنظمة له، وذلك عبر مجموعة من المراحل والخطوات التي 

 مراحل فيما يالي:تنا من بلورة هذه الوثيقة وتتمثل هذه المكن

  مشروع برنامج  إعدادانعقاد اللقاء التشاوري وانطالق عملية
 ؛الناظور  إقليمتنمية 

 والتشاركي مع الفاعلين المحليين  التشخيص الترابي                  
و المنتخبين على مستوى كل جماعات و ممثلي جمعيات 

 المجتمع المدني؛

  إقليمالالممركزة على مستوى التنسيق والتواصل مع المصالح 
 الجهوية بوجدة؛ اإلداراتو الناظور 

  جمع المعطيات وتحليلها عبر برامج خاصة )التحليل
 ، التحليل البياني، التحليل الكرطوغرافي...(؛اإلحصائي

  ولويات و
 
هدافتحديد اال

 
 إقليم لمجلساالستراتيجية العامة  اال

 ؛الناظور 

  ولويةتحديد المشاريع ذات
 
  اال

  و تكاليف مشاريع  اإلقليميتقييم الموارد المالية للمجلس
 المخطط العملي؛

  تحديد المخطط العملي وبرمجة المشاريع حسب
 ؛2021و  2018السنوات بين 

  جر
 
 تحديد منظومة و اليات تنفيذ و ا

 
ة مشاريع برنامج ا

 .للناظور  اإلقليميةالتنمية 
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 قرار إعداد مشروع برنامج تنمية اإلقليم 
 ناظوررئيس  مجلس إقليم الإن 

قاليم، 112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر بتاريخ  1.15.84بناء على الظهير الشريف رقم  -
 
 المتعلق بالعماالت و اال

و اإلقليم و تتبعه و تحيينه و تقييمه و 2016يونيو  29) 1437الصادر في رمضان  2.16.300بناء على المرسوم رقم  -
 
( بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة ا

 ، إلعدادهاليات الحوار و التشاور 
 ، 11/12/2018م وور يظالنا إقليمالمنعقد بمقر مجلس  ي التشاور  اإلخباري وتبعا لالجتماع  -

 يقرر ما يايل
 

 المادة األوىل:

 حسب الجدولة الزمنية التالية: إعدادهور و تتم عملية ظالنا إقليمبرنامج تنمية  إعداديشرع في  11/12/2018ابتداء من تاريخ 

 ناظورال إقليممراحل إعداد برنامج تنمية 

 و االنطالقة:  اإلعدادمرحلة 

 يوم 15داخل اجل  اإلقليمالسيد عامل  إلىو نشره و تبليغه  اإلعداداتخاذ قرار 
 :مرحلة التشخيص

 .اإلقليم إمكانياتلحالة الراهنة و تشخيص ا

 .تجميع المعطيات و تحليلها -
 طنين و جمعيات المجتمع المدني و الفاعلين المحليين.اومو ال تالمواطنا إشراك -

 المساواة و التكافؤ الفرص و مقاربة النوع. مبادئاالستشارية المكلفة بتفعيل  الهيئةإشراك  -
وجرد المشاريع المبرمجة  -

 
خرى العمومية  الهيائتالمتوقع برمجتها من قبل الدولة و  ا

 
 .اال
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خرى ، و الجماعات الترابية باإلقليممراسلة السادة رؤساء المصالح الخارجية للدولة  -
 
بالمعطيات الالزمة و  اإلقليميو المؤسسات العمومية قصد مد المجلس  اال

 يوم. 60داخل اجل  ةالضروريتقديم يد المساعدة التقنية 
 

 سياسات و اسرتاتيجيات الدولة من مجال التنمية االجتماعية إىلباالعتماد  اإلقليمالتنموية لمجلس  األولوياتوضع و ترتيب 

 

ولويةتحديد المشاريع ذات  -
 
خذ، مع اال

 
خالل السنوات الممتدة من  تعبئتهاو التي يمكن  اإلقليمالمادية المتوفرة لدى مجلس  اإلمكانياتبعين االعتبار  اال

 يوم. 15و ذلك داخل اجل  اإلقليمببرنامج تنمية  فيهاالتي سيتم العمل  2019/2021
يام  05داخل اجل  اإلقليمو نفقاته التقديرية الخاصة ببرنامج تنمية  اإلقليمتقييم موارد  -

 
 ا

 يوم15داخل اجل  اإلقليمبلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية  -
حالتهو  اإلقليمعرض مشروع برنامج تنمية  -

 
 يوم  30داخل اجل  الدائمةعلى اللجان  ا

شيرقصد  اإلقليمد عامل يعلى الس إحالتهو  اإلقليم تنيمهعلى برنامج  ةالمصادق -
 
 يوم. 15دخل  التا

 المادة الثانية:

 ناظور ال إقليممجلس  يعلق هذا القرار بمقر -
 المادة الثالثة:

 السيد المدير العام للمصالح إلىيعهد بتنفيذ هذا القرار  -
 

 رئيســال
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  ناظورال إقليممعلومات عامة عن 

 

قص
 
يحده نهر ملوية شرقا ونهر كرت غربا،  يمتاز بموقع استراتيجي على الواجهة البحرية المتوسطية للمغرب،ى الشمال الشرقي للمغرب في الريف، يقع إقليم الناظور في ا

بيض المتوسط شماال وسلسلة جبال قبيلة بني بويحي  ي
 
 . جنوبا والبحر اال

 ينتمي لجهة الشرق إداريا، إذ يحد من الجانب اإلداري بإقليم بركان شرقا وبإقليم جرسيف وتاوريرت جنوبا وبإقليم الدريوش غربا. 

داري التقسم  جهة الشرق،  :الإ
 الناظور  إقليمعمالة 

)منها  جماعة 23 عدد الجماعات: 
 جماعات قروية( 14حضرية و  7

قليممساحة    3127 : الإ
 ²كلم

 561 070 عدد السكان: 
 نسمة
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 إلقليم الناظور المجالية  الخصائص. 

  طبغرافية متنوعة 

ور بط       ابع تضاريس       ي متن       وع يغل       ب علي       ه ط       ابع االنبس       اط، ظيتمي       ز إقل       يم الن       ا
بوح       دات تضاريس       ية  تتف       رع ب       ين  ن       اظور الوض       ع الطب       وغرافي إلقل       يم ال يتش       كل

 : ويمكن ذكر ما يلي الجبال و السهول
 والت    ي بركاني    ةمرتفع    ات إقلعي    ين الت    ي تتك    ون م    ن جب    ال كرك    و ال :جبااااار كور كااااو
 ن      اظور تش      كل ح      دودا طبيعي      ة لمدين      ة ال مت      ر  1000ح      والي  إل      ىيص      ل ارتفاعه      ا 
ت     نخفض ارتفاعاته     ا ت     دريجيا م     ن م     ن الجه     ة الش     مالية الغربي     ة،  عاص     مة اإلقل     يم

ي      ت س      هل الك      ارب بجب      ال إل      ىالجه      ة الجنوبي      ة لتنته      ي 
 
الت      ي تحت      وي  ب      ويفرور ا

   على ثروات معدنية مهمة كالحديد مثال.
 ن      اظور ك ت      ل تمت      د بجن      وب وش      رق إقل      يم ال يه        كبدانااااااة:  ياابااااااو   بناااااا  جبااااااار

متوس      طة. فك تل      ة بن      ي ب      ويحي تش      رف عل      ى س      هل الك      ارب م      ن جه      ة  بارتفاع      ات
وتمت       د ش       رقا لتتص       ل بجب       ال كبدان       ة الت       ي تنته       ي نح       و البح       ر بج       رف  الجن       وب

غلبي       ة  االمت       دادمرتف       ع. وم       ا يمي       ز ه       اتين الك تلت       ين ه       و 
 
المج       الي إذ تح       تالن ا

مس      احة اإلقل      يم مم      ا جع      ل م      ن المج      ال الس      هلي ال      ذي يش      كل قاع      دة النش      اط 
 مجاالت سهلية ضيقة.ورة في الفالحي محص

يمت    د ه    ذا الس    هل عل    ى مس    احة واس    عة تش    كل   :سااااصور  اااابرب  الكااااار   بااااوعر 
الفالح    ي و الزراع    ي، تح    ده ش    ماال م    ن خ    الل االس    تغالل  مج    اال الس    تقرار الس    اكنة

ي    ت مرتفع    ات 
 
 و تح    ده م    ن جه    ة الش    مالب    ويفرور و جنوب    ا جب    ال بن    ي ب    ويحي  ي،  ا

 ناظور: طبغرافية اقليم ال1خريطة 
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خص     بة  مهم     ة تس     اهم ف     ي الرف     ع م     ن مردودي     ة اإلنت     اج  بترب     ةتتمي     ز ه     ذه المج     االت وم     ا تح     يط ب     ه جب     ال كبدان     ة م     ن جه     ة الجن     وب الش     رقي كك تل     ة كورك     و  الغرب     ي
 الفالحي.

 مناخ شبه جاف 

ثيرات الش     به ص     حراوية ن     اظور الإقل     يم  يتمي     ز
 
ف     ي  بمن     اس متوس     طي م     ع بع     ض الت     ا

و  قحي     ث المن     اطال م     ن بع     ض المن     اطق، يتس     م بتس     اقطات مطري     ة غي     ر منتظم     ة 
وه     و م     ا يمي     ز منطق     ة الري     ف كك     ل، بس     بب ترك     ز سلس     لة   ال م     ن حي     ث الفص     ول

 
 
ثيرات اال

 
مط     ار المتوس     طية و الت     ا

 
ية إل     ى س     لطجب     ال الري     ف الت     ي تعي     ق وص     ول اال

مط       ار يق       در ب  المع       دلبخص       وص و .المنطق       ة
 
مل       م، ف       ي ح       ين  314الس       نوي لال

ي        ة التس        اقطات يق        در معام        ل التب        اين ال        ذي يعب        ر ع        ن التش        تت النس        بي لكم
 %34الس     نوية مقارن     ة م     ع المع     دل الس     نوي للتس     اقطات ف     ي السلس     لة المطري     ة ب 

 االتج    اهفيم    ا يش    ير س    هم  ك    د عل    ى ش    دة ه    ذه التغايري    ة المطري    ة.ؤ ت مهم    ة نس    بة يه    
همي     ة  إل     ىالع     ام للتس     اقطات 

 
ن ه     ذا التط     ور غي     ر ذي ا

 
تط     ور إيج     ابي ب     الرغم م     ن ا

 2010 س     نة إل     ى 2008 س     نة المطري     ة الممت     دة م     ن تس     اقطاتالكبي     رة وق     د لعب     ت 
 دورها في إيجابية هذا التطور.

 
  

 
 المصدر: وكالة الحوض المائي لملوية.
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19% 

 توزيع نسب طبيعة السنوات

 جافة

 عادية

 رطبة

 12 إذ قدرت السنوات الجافة ب  ناظور البإقليم  1984تردد الجفاف سمة بارزة للتساقطات السنوية منذ  يعتبر
وكانت باقي السنوات تصنف ضمن  مرة 13سنة الماضية بينما ترددت السنوات الرطبة  31خالل فترة مرة 

مجاميعها السنوية ك ثيرا عن المتوسط. إن التردد المستمر للسنوات الجافة  تتقلصالسنوات العادية التي ال 
ودية اتيؤثر بشكل سلبي على خزانات الموارد المائية بالخصوص )فرشات مائية، صبيب

 
...( يونوالع اال

خرى بشكل عام
 
زمة توفير الموارد المائية  والموارد الترابية اال

 
 الالزمةوخاصة الفالحة التي تعاني من ا

 .لالستغالل

درجة مئوية خالل فصول  32و  9إلى جانب هذا يتميز إقليم الناضور بحرارة معتدلة خالل السنة تتراوح بين 
 السنة.
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  متنوعغطاء نبايت. 

دوارا اقتص    ادية وبيئي    ة 
 
ي    ؤدي الغط    اء الغ    ابوي والنب    اتي بش    كل ع    ام ا

همي  ة  يت  وفر إقل  يم الناض  ور عل  ى هام  ة. وإيكولوجي  ة
 
م  وارد غابوي  ة ذات ا

، حي    ث تص    ل المس    احة الكلي    ة للغط    اء الغ    ابوي قص    وى كم    ا  ونوع    ا
ص ناف الرئيس ة    500 110إل ى

 
م ن هك ت ار تت وزع حس ب مجموع ة م ن اال

همها الحلفاء ب
 
 . هك تار 000 40هك تار ومساحات الماتورال  60 000          ا

همية هذا الغطاء 
 
ف ي العائ دات الت ي ي تم  في الجانب االقتصاديتتمثل ا
 ف إنوبالنسبة للجان ب اإليكول وجي ، الغابوي االستغاللجراء تحصيلها 
همي    ة بيولوجي    ة  يت    وفر ن    اظور الإقل    يم 

 
إيكولوجي    ة وعل    ى م    وقعين ذو ا

ول بغاب  ة 
 
دوارا  الغ  ابوي ي  ؤدي الوس  ط والث  اني بمص  ب ملوي  ة. كروك  واال

 
ا

ومنع السيول والعمل على تس رب المي اه  حماية انجراف التربةمهمة في 
حواض الص   غيرة  داخ   ل الترب   ة

 
والتقلي   ل م   ن س   رعة المي   اه خاص   ة ب   اال

من ه  يدفتس تجانب كل ما  إلى ،نصاراوبني  ناظور المشرفة على مدينة ال
ن هذا الغطاء الغابوي يع اني م ن 

 
الساكنة المستقرة بجانب الغابة. غير ا

م    راض...(االجتث    ا إكراه    ات الت    دهور )حرائ    ق، 
 
س    بب ف    ي الت    ي ت ، ا

تعم  ل المديري  ة اإلقليمي  ة للمي  اه  ول  ذلكالتراج  ع المس  تمر ف  ي مس  احته 
 إنش اء) والغابات على الحد من هذه اإلكراهات من خ الل ع دة ت دخالت

  .(دة التشجير...إعامسالك 
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 االستغاللبني تحديات النذرة وضغط  موارد مائية جوفية وسطحية. 

خ       ر، م       ن ع       دمها الم       وارد المائي       ة إن وف       رة 
 
  ت       تحكم فيه       ا ب       ين مج       ال و ا

و الظ     روف والبني     ة الجيولوجي     ة   ن     وع التض     اريس عوام     ل ع     دة انطالق     ا م     ن

يت       وفر عل       ى  ن       اظور ه       ذه العوام       ل ف       إقليم الل، ونتيج       ة المناخي       ة الس       ائدة

 موارد مائية منها ما هو سطحي و ما هو باطني: 

 :تتش       كل ه       ذه الم       وارد م       ن مي       اه  الماااااااوارد الماطياااااااة السااااااا  ية

ن    ه إذا 
 
ودي    ة الت    ي تغط    ي اإلقل    يم، غي    ر ا

 
مط    ار الت    ي تج    ري ف    ي اال

 
 اس    تثنينااال

ودي       ة )ملوي       ة وك       رت( م       ن الجه       ة الش       رقية والغربي       ة
 
 المي       اه الجاري       ة باال

ن  لإلقل        يم،
 
يص        عب الح        ديث ع        ن م        وارد مائي        ة س        طحية حقيقي        ة، إذ ا

ح     واض ص     غيرة وتص     ب 
 
ح     واض النهري     ة الت     ي تغط     ي اإلقل     يم ه     ي ا

 
غل     ب اال

 
ا

، وبالت      الي فمي      اه الطب      وغرافي  للمج      ال االنح      دار ش      دةنتيج      ة   نح      و البح      ر 

مط        ار ال
 
. خ        الل م        دة التس        اقطاتس        اقطة ال تبق        ى عل        ى الس        طح إال متاال

س به      ا ب      الرغم م      ن ذل      ك ف      اإلقليم 
 
واد  مي      اه م      ن يس      تفيد م      ن حص      ة ال ب      ا

ملوي    ة وم     ن خزان    ات الس     دود )س    د مش     رع حم    ادي، وس     د محم    د الخ     امس( 

ج     ل 
 
و م     ن ا

 
ج     ل تلبي     ة حاجي     ات المراك     ز الحض     رية ا

 
 االس     تغاللس     واء م     ن ا

 .  وبني وكيل اوالد امحند تزطوطين وبوعرك وصبرة كلالفالحي في 
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س      د  ) ص      غير تل      ي ذل      ك ف      اإلقليم يت      وفر عل      ى س      د إل      ىوباإلض      افة 

 متر مكعب. 1700 إلى االستيعابيةالذي تصل طاقته  (عرابات

ف       ي  ن       اظور إقليم الب        تتمث       ل المي       اه الجوفي       ة  الميااااااااي الجو ياااااااة:

ساس     يتين وهم     ا فرش     ة 
 
والك     ارب اللت     ين  ب     وعركفرش     تين م     ائيتين ا

اللت         ين   توج         دان عل         ى مس         احة مهم         ة ف         ي منخفض         ي ب         وعرك 

ن 
 
مط         ار ومي         اه الس         قي، غي         ر ا

 
 اس         تغاللهماتتغ         ذيان بمي         اه اال

 إل    ىج    ودة مياههم    ا إذ تص    ل الملوح    ة فيهم    ا  ض    عفض    عيف نتيج    ة 

تس         رب الم         واد  إل         ى/ل ه         ذا باإلض         افة  رامغ          16و  12م         ا ب         ين 

ه     اتين الفرش     تين  إل     ىباإلض     افة  المس     تعملة ف     ي الس     قي. الكيمائي     ة

خ      رى ص      غير تتس      رب 
 
مط      ار  عب      ر الش      قوق إهن      اك فرش      ة ا

 
ليه      ا اال

داخ     ل الك تل     ة الجبلي     ة كروك     و ذات الص     خور البركاني     ة الميوس     ينية 

مت       ر، تظه       ر ف       ي ش       كل عي       ون  130و 10ويص       ل عمقه       ا م       ا ب       ين 

ولىبالدرجة تستغل في الشرب 
 
 .اال
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 .ناظورالإلقليم  البرشية  الخصائص

 زايد ديموغرايف مهم واتجاه نحو التمدن.ت 

المنطق  ة م  ن وق  ت  اجتاح  ترغ  م موج  ات الهج  رة الت  ي مهم  ة، ك ثاف  ة س  كانية  ن  اظور يع  رف إقل  يم ال
وروب ا م ا بع د 

 
، ه ذا الوض ع ال ي زال عل ى م ا ه و علي ه إذ يحت ل االس تقاللمبكر نح و الجزائ ر ث م نح و ا

سقاط السكاني لسنة 2024 الإ نسبة النمو ما بين 04-2014عدد السكان/ن سنة 2014 نسبة النمو ما بين 2004-94 ية الجماعة التراب

207241.27 161726 2.48 1.15 الناضور

57365.87 34025 5.22 0.60 ازغنغان

100676.82 56582 5.76 2.86 بني انصار

42948.97 35806 1.82 1.41 زايو

62898.44 47599 2.79 2.86 العروي

18702.61 21570 -1.43 3.05 سلوان

5810.72 7580 -2.66 -0.77 راس الماء

2410.22 6418 -9.79 1.84 بني بويفرور

7741.29 14345 -6.17 4.37 احدادن

7870.89 8417 -0.67 -0.54 ايكسان

60912.83 37737 4.79 2.16 بوعرك

8286.91 8930 -0.75 -0.82 بني سيدال الجبل

5384.82 6283 -1.54 -1.87 بني سيدال لوطا

10486.60 11131 -0.60 0.08 اعزانن

31355.72 26884 1.54 0.32 بني شيكر

9519.16 8788 0.80 -0.45 حاسي بركان

2518.79 2932 -1.52 -2.61 فسو
 
ا

9542.33 9788 -0.25 -0.23 تيزطوطين

10901.85 10697 0.19 1.47 بني وكيل ولد امحند

17995.58 18490 -0.27 0.25 ركمان
 
ا

3984.93 2540 4.50 -2.40 البركانيين

24315.54 23218 0.46 1.78 اولد ستوت

4234.48 3940 0.72 -1.60 اولد داوود الزخانين

658902.13 565426 1.53 1.30 المجموع

قليم الناظور جدول: معدلت النمو السكاني بالجماعات الترابية لإ

 المعطيات: المندوبية السامية للتخطيط مصدر
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ولى من حيث  ناظور إقليم ال
 
 .الش رق  جه ة عل ى مس توىالس كان  ع ددالمرتبة اال

ن 
 
 ق   درت اإلس   قاطات حي   ث  ،ق   د تس   تمر ه   ذه الري   ادة الس   كانيةوم   ا يالح     ا
ل ف 659بح والي  )للمندوبية الس امية للتخط يط( الس كانية

 
 2024س  نة ل نس مة ا

ل    ف 100بزي    ادة ح    والي 
 
خي    ر نس    مة ا

 
ن. ع    ن اإلحص    اء اال

 
ه    ذا  التزاي    د   غي    ر ا

يختل   ف م   ا ب   ين الجماع   ات المكون   ة له   ذا اإلقل   يم بحي   ث حقق   ت  ال   ديموغرافي 
زغنغان و بن ي 

 
ن بالنسبة ال

 
المراكز الحضرية معدالت نمو مهمة جدا كما هو الشا

غل ب مع دالت نم و  %5نصار اللتين تجاوز فيهم ا مع دل النم و 
 
ف ي ح ين كان ت ا

اتج    اه الس    اكنة نح    و   س    الب. مم    ا يؤش    ر عل    ى  اتج    اهالجماع    ات القروي    ة ذات 
ج ل تحس ين ظ روف ع يك الس اكنة  ، مم ا يس تدعي تض افرالتمدن

 
الجه ود م ن ا

 وضبط هذه الهجرة نحو المراكز الحضرية. القروية

 الكثافة السكانية. 

خرى تبعا لحجم السكان ومساحة إلىتختلف الك ثافة السكانية من جماعة 
 
 ا

هذه الك ثافة السكانية في المراكز  ترتفع حيث، الجغرافي الجماعة وموضعها
وتقل في  السكاني في حيز جغرافي صغير الحضرية بحكم قوة التجمع
سلوان و بني  ازغنغان،  و ناظور تعتبر كل من الالتجمعات القروية الشاسعة. 

  تشكل مجاال التي ،مباإلقليمن المراكز الحضرية الكبرى نصار وكذا العروي ا
و خارج لسكان سواء من جماعاتا الستقرار و جذب

 
خرى داخل ا

 
، اإلقليم ا

 1000راكز الحضرية بين متوسط الك ثافة السكانية بهذه الم يتراوححيث 
نسمة في الكلومتر مربع مما يدل على ك ثافة سكانية حضرية  7000 إلىنسمة 

نمهمة، في مقابل ذلك يتضح 
 
 إلىالك ثافة السكانية تنخفض كل ابتعدنا  ا

خرى الجماعات  
 
بالمجاالت القروية حيث يتراوح متوسط الك ثافة السكانية  اال
 نسمة في الكلومتر مربع.  200 إلىنسمة  100بها ما بين 

 : الكثافة السكانية حسب الجماعات6خريطة 

 مصدر المعطيات: المندوبية السامية للتخطيط
 مصدر المعطيات: المندوبية السامية للتخطيط

 مصدر المعطيات: المندوبية السامية للتخطيط
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 ة فتيةبنية عمري. 

طف  ال والفئ  ة  ن  اظور اليتمي  ز إقل  يم 
 
ببني  ة عمري  ة فتي  ة إذ تتس  ع قاع  دة ووس  ط اله  رم اللت  ين تم  ثالن فئ  ة اال
بالنس بة  %25,7النشيطة مع انحصار قمة الهرم التي تمثل فئة الشيخوخة. وتتحدد نسب هذه الفائت في 

طف  ال
 
ك  د عل  ى  %9,40بالنس  بة للفئ  ة النش  يطة و%64.9 لفئ  ة اال

 
بالنس  بة لفئ  ة الش  يخوخة. ه  ذه النس  ب تا

هيل  ه وتكوين  ه 
 
ن ي  ؤدي دورا مهم ا ف  ي التنمي  ة وبالخص  وص إذا ت  م تا

 
س  مال البش  ري ال  ذي يمك  ن ا

 
وج ود الرا

ن س اكنة اإلقل يم تقت رب 
 
ما على مستوى توزيع الساكنة حس ب الج نس فنج د ا

 
لالندماج في سوق الشغل. ا

  تساوي بين الجنسين على مستوى جميع الفائت العمرية.من ال

 .األمية 

حدشكل ت
 
مية ا

 
نها مؤشر مهم ف ي معرف ة م دى تق دم  نسبة اال

 
ن بالنس بة  ن اظور العل ى مس توى إقل يم  ة.االجتماعي  بني اتالالعناصر المستعملة في حساب معدل التنمية البشرية، كما ا

 
كم ا ه و الش ا

مي ةيمكن التمييز بين الوسطين القروي والحضري فيما يخص نسب  لكل التراب الوطني
 
ول  اال

 
مي ة عل ى المراك ز الحض رية. ف ي  %28,2مقاب ل  %41,7 إل ىحي ث ترتف ع بالوس ط اال

 
تع رف نس ب اال

ن هذا التحسن يالح   مقارنة بالمعدالت الجهوية والوطنية، مهما تحسنا ناظور المستوى الجماعات القروية إلقليم 
 
ولى في فئة الذكور غير ا

 
خرا ف ي فئ ة اإلن ا  تفي حين  %29,8بالدرجة اال

 
شهد تا

فضل من المعدل الجهوي والوطني 53,6%
 
م رعل ى العك س م ن ذل ك يختل ف  .بالرغم من كون هذا المعدل ا

 
مي ة مرتفع ة مقارن ة م ع  ن اظور الض ري إذ يع رف إقل يم بالنس بة للوس ط الح اال

 
مع دالت ا

وم ا  وطني ا. %31جهوي ا و %36ف ي فئ ة اإلن ا  مقاب ل  %38,2وطني ا، ف ي ح ين يس جل  14%جهوي ا و %17في فئ ة ال ذكور مقاب ل  %18,2 ناظور الث يسجل إقليم النسب الجهوية والوطنية، حي
كيد عليه هو زيادة 

 
نشطة توعوية إلزالة رواسب التق االهتماميجب التا

 
و الحضري وتنظيم ا

 
 بتعليم الفتيات سواء على المستوى القروي ا

 
 ليد التي تمنع من تعلم هذه الفئة المهمة.ا

 لمصدر: المندوبية السامية للتخطيط بوجدة.ا  

 المجموع اإلناث الذكور

18,2 إقليم الناضور 38,2 28,2

17,4 جهة الشرق 36 26,9

14 المغرب 31 22,6
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  :التعليم 

نه ا ال ت زال دون المس توى المطل وب
 
، فاله در المدرس ي بالرغم من ارتفاع نسب التمدرس إال ا

طف  ال إم  ا ع  ن طري  ق 
 
و ع  ن طري  ق ع  دم التس  جيل،  االنقط  اعال ي  زال يحص  د العدي  د م  ن اال

 
ا

ولي الذي لم يشمل إال 
 
طفالمن  %31بداية بالتعليم اال

 
ال ذي  االبت دائيالتعليم  إلىاإلقليم  ا

عل ى نس  بة م  ن اله در المدرس  ي بنس  بة 
 
طف  ال ال  ذين  %33يس تحوذ عل  ى ث  اني ا

 
م ن مجم  وع اال

عل  ى  %21تعرض  وا لله  در ث  م التعل  يم اإلع  دادي بنس  بة 
 
خي  را التعل  يم الث  انوي ال  ذي يع  رف ا

 
وا

. وكم    ا ه    و مب    ين ف    ي المبي    ان ف    التعليم  %46ع    دد م    ن المنقطع    ين ع    ن الدراس    ة بنس    بة 
والث  انوي ترتف  ع ب  ه نس  بة المنقطع  ين ع  ن الدراس  ة مقارن  ة ب  التعليم اإلع  دادي ف  ي  االبت  دائي

ن عدد غير المسجلين يرتفع في التعليم 
 
دريجيا نح و المس تويات ثم يتراجع ت االبتدائيحين ا

ن 
 
ك  د عل  ى ا

 
عل  ى، مم  ا يا

 
ه  داف المس  جلة عل  ى اال

 
النس  ب المس  جلة بهم  ا ال ت  زال بعي  دة م  ن اال

هداف   ه 
 
مس   توى ب   رامج إص   الح التعل   يم.  خاص   ة بع   د المخط   ط االس   تعجالي ال   ذي ك   ان م   ن ا

س   نة. ك   ل ه   ذا ك   ان نتيج   ة ض   عف ع   دد المؤسس   ات  15ح   دود  إل   ىتحقي   ق إلزامي   ة التعل   يم 
ة ب  اإلقليم إذ ال ت  زال بع  ض ال  دواوير ال تت  وفر عل  ى الحج  رات المدرس  ية كم  ا ال ت  زال المتواج  د

ال تت وفر عل ى مؤسس ة للتعل يم  الترابي ةبعض الجماع ات 
مر يؤكد على ض رورة إح دا  اإلعدادي و

 
هيلي. هذا اال

 
التا

ك ث  ر 
 
مؤسس  ات تعليمي  ة جدي  دة وخاص  ة بالجماع  ات اال
جمي      ع تض      ررا م      ع توس      يع النق      ل المدرس      ي ليش      مل 
ع  دد  إل  ىال  دواوير. بالنس  بة لله  در المدرس  ي ال  ذي يش  ير 

طف   ال غي   ر الملتحق   ين بالمدرس   ة وع   دد المنقطع   ين 
 
اال

المؤسس  ة التربوي  ة ال ي  زال يتمث  ل ف  ي  إل  ىبع  د ول  وجهم 
رق  ام مقلق  ة توض  ح اس  تعجالية االهتم  ام وإيج  اد حل  ول 

 
ا
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ف  ي ح  ين ال  %4,4ق  درت نس  بة اله  در المدرس  ي ب  اإلقليم ف  ي  إذ، له  ذه اإلش  كالية
 .%1,1تتجاوز وطنيا 

  الفقر والهشاشةمؤرشات. 

ن مؤشري الفق ر والهشاش ة يرتبط ان فيم ا بينهم ا ارتباط ا 
 
على الرغم من ا

نهما يمثالن 
 
ول يشير ب  وثيقا إال ا

 
عدين مختلفين من الرفاه، فإذا كان اال

س  رة عل  ى الوص  ول  إل  ى
 
دن  ى م  ن االحتياج  ات إل  ىع  دم ق  درة اال

 
 الح  د اال

ساس  ية مم  ا يجعله  ا تح  ت خ  ط الفق  ر ف  إن المؤش  ر الث  اني  والخ  دمات
 
اال

سرة للدخول في دائرة الفقر مستقبالمدى  إلىيشير 
 
 .تعرض اال

مقارن  ة م  ع  ن  اظور ال الفق  ر والهشاش  ة انخفاض  ا ف  ي إقل  يمتع  رف مؤش  رات  
ب إقليم  %7.73النسب المس جلة جهوي ا، إذ س جلت نس بة الفق ر العام ة 

جهوي   ا، ف    ي ح   ين تح    ددت نس   بة الهشاش    ة ف    ي  %13مقاب    ل  ن   اظور ال
بجه     ة الش     رق. ه     ذه النس     ب ترتف     ع  12,67و ن     اظور ب     إقليم ال 7,69%

بالوس    ط الق    روي وت    نخفض بالمج    ال الحض    ري م    ع اس    تمرار انخف    اض 
ق   در  إذليه   ا. إالنس   ب المس   جلة ب   اإلقليم مقارن   ة م   ع الجه   ة الت   ي ينتم   ي 

حض    ريا ف    ي  %4,27و %15,58قروي    ا ب  ن    اظور المؤش    ر الفق    ر ب    إقليم 
م ا %5,55وقروي ا  %27,3حين قدرت ه ذه النس ب جهوي ا ب 

 
حض ريا، ا

حض      ريا  %4,72قروي      ا و %14,40بالنس      بة للهشاش      ة فق      د ق      درت ب 
حض ريا عل ى المس توى الجه وي.  %9,53قروي ا  %18,61باإلقليم مقاب ل 

ن يحف    ز عل    ى تظ    افر 
 
إن تحس    ن حال    ة اإلقل    يم مقارن    ة بالجه    ة يج    ب ا
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 المجال القروي المجال الحضري

ك ثر تضرر كما هو مبين فيالجهود قصد الت
 
ك ثر من هذه النسب خاصة ببعض الجماعات اال

 
 .الخريطة قليص ا

 .معدالت بطالة مرتفعة 

نظ را لض عف  ن اظور من نس ب الع اطلين ع ن العم ل ف إن ذل ك ل م يمن ع م ن وج ود مع دالت بطال ة مرتفع ة ب إقليم ال خفضترغم موجات الهجرة التي اجتاحت المنطقة والتي 
ولى في المهن الحرة والتجارة المرتبطة بالحدود إضافة 

 
غلب الفئة المشتغلة تعمل بالدرجة اال

 
المتواج دة ب اإلقليم وك ذلك ات الص ناعية م ا تش غله الوح د إلىمنافذ الشغل، فا

قل القطاع السياحيالقطا 
 
صبحت إشكالية البطال ة بحاج ة ع الفالحي الذي يمتص بعض اليد العاملة وبدرجة ا

 
ت دخالت وحل ول مس تعجلة حي ث وص ل  إل ى. نظرا لكل ذلك ا

على من المعدل الوطني الذي يقدر ب %19 إلىمعدل البطالة باإلقليم 
 
 .%16,2  وهي نسبة ا
ول  ى وت  نخفض ف ي الفئ  ة الثاني  ة نظ  را للع  ادات والتقالي  د الت ي تحك  م المجتم  ع المغرب  ي بص  فة عام  ة فيم  ا تختل ف نس  بة البطال  ة م  ا ب  ين اإلن  ا  وال ذ 

 
كور حي  ث ترتف  ع ف  ي الفئ  ة اال

يضا نتيجة قلة فرص الشغل المالئمة لإلنا . كما تختلف هذه النسب بين الجماعات الترابية لإلقليم، وبين الوسطين
 
 ري.القروي والحض يخص اشتغال النساء، وا

فضل من النسب المسجلة في جهة الشرق. 
 
نها تضل ا

 
 بالرغم من ارتفاع نسب البطالة باإلقليم مقارنة مع المعدالت المسجلة وطنيا إال ا

 
 وجدةت عن المندوبية السامية للتخطيط المصدر: معطيا 
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 الخصائص  االقتصادية و الخدماتية 

 .النشاط الفالحي ركزية أساسية يف اقتصاد اإلقليم 

 الزراعة 1.1

س به ا إذ  ن اظور مكنت السهول التي يتوفر عليه ا إقل يم ال
 
م ن تحقي ق تنمي ة فالحي ة ال ب ا

ي م  ا يع  ادل  000 240تمث  ل مجم  وع المس  احة الص  الحة للزراع  ة ح  والي 
 
 %32هك ت  ار ا

وه ي نف س النس بة الت ي  .2016من مجموع المساحة الصالحة للزراعة بجهة الشرق س نة 
راض  ي المس  قية الت  ي ق  درت ب

 
هك ت  ار. وب  ذلك ف  اإلقليم  000 37       يحتله  ا ف  ي مجم  وع اال

 يساهم بحصة جيدة في اإلنتاج الفالحي على المستوى الجهوي.
 
ه   م المس   احة المزروع   ة )ح   والي  

 
ل   ف هك ت   ار( بالمقارن   ة م   ع ب   اقي  58تش   كل الحب   وب ا

 
ا

خ رى فم ن ناحي ة اإلنت اج تبق ى ه ذه 
 
همية المنتوجات اال

 
الزراعات لكن هذا ال يعني عدم ا

تي ف   ي مقدم   ة 
 
همي   ة كب   رى وتتج   اوز ف   ي محص   ولها منت   وج الحب   وب وت   ا

 
الزراع   ات ذات ا

همي ة ه ذا المحص ول الزراع ات الص ناعية وزراع ة ا اإلنتاج
 
ك ون ه ذه  إل ىلش مندر وترج ع ا

 .الزراعات تمارس في المساحات المسقية 
خ رى حظ ا واف را م ن اهتم ام الفالح ين، 

 
وفي هذا النشاط الزراعي تك تسي البستنة ه ي اال

ن   واع الت   ي ي   تم إنتاجه   ا ف   ي إط   ار البس   تنة 
 
تي ف   ي مقدم   ة اال

 
الزيت   ون والك   روم  جمنت   و وي   ا

شجار الحوامض.
 
 وا

  :المديرية الجهوية للفالحة.صدر المعطيات 
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 تربية المواش  2.1 2017عدد رؤ س الماشية حسب النوع سنة 

جان     ب النش     اط الزراع     ي تش     كل تربي     ة المواش     ي العنص     ر الث     اني المك     ون  إل     ى
للقط     اع الفالح     ي، ه     ذا النش     اط ال     ذي يم     ارس م     ن ط     رف الس     اكنة بط     ريقتين 
مختلفت     ين، طريق     ة الرع     ي التقلي     دي ال     ذي يعتم     د عل     ى م     ا تج     ود ب     ه الطبيع     ة 
 وطريق    ة التربي    ة ف    ي اإلس    طبالت الت    ي تمث    ل المظه    ر العص    ري له    ذا 

 
م    ن الك    ال

س  000 500 بح       والي ، وق       د س       جل مجم       وع ع       دد رؤوس الماش       يةنش       اطال
 
را

بق    ار  000 22موزع    ة عل    ى الش    كل الت    الي 
 
س م    ن اال

 
م    ن الم    اعز ف    ي  000 60ورا

غلبية هذا القطيع حين 
 
غنام ا

 
س 000 420بحوالي تشكل اال

 
 .را

سااااا ب ت  يعتب     ر ه     ذا النش     اط ح     ديثا مقارن     ة بنش     اط : تربياااااة الماشاااااية  ااااا  الإ
ن     ه 
 
 تنزاف المج     ال بالض     غط ال     ذي يمارس     هظه     ر م     ع ظه     ور اس     الرع     ي حي     ث ا

اإلنس     ان ع     ن طري     ق الرع     ي الج     ائر، وظه     ور س     وق ذات اس     تهالك مه     م لم     ادة 
 .اللحوم الحمراء

بقار من إنتاج 
 
مليون لتر من الحلي ب س نة  37.1وقد مكن هذا العدد من رؤوس اال

 باإلقليم.مراكز تجميع الحليب المتواجدة  8، الذي ساهمت في تجميعه 2017
 

 

 

  :ديرية الجهوية للفالحة بوجدة.الم*مصدر المعطيات 

 مراكز تجميع ال ليب

نتاج بالمليون لتر  الإ

8 

37,1 

قليم الناظور سنة : مبيان  2017انتاج ال ليب باإ
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 تربية الن ل 3.1

نتج ت  500 10 ح والي  فيما يخ ص تربي ة النح ل ف اإلقليم يت وفر عل ى
 
خلي ة نح ل ا

م ن  %20وه و اإلنت اج ال ذي يع ادل نس بة  2017كلغ ف ي موس م  000 80ما قدره 
 مجموع اإلنتاج الجهوي.

كب   ر ع   دد بخص   وص خالي   ا النح   ل ف 
 
ه   ي تت   وزع ب   ين الن   وع العص   ري ال   ذي يض   م ا

ع داد مهم ة عل ى  4100خلية( والخاليا التقليدية التي تقدر ب  6300)
 
خلي ة وه ي ا

 المستوى الجهوي.

 الصيد الب ري  4.1

دة س نة طاإذ بل غ مجم وع الكمي ة المص  ن اظور يشكل الصيد البحري قطاع ا حيوي ا ب إقليم ال
كل  غ  000 800 11 ح  والي وس  يدي حس  اين عل  ى س  بيل المث  ال ن  اظور ف  ي م  وانئ ال 2017

همي ة ه ذه القيم ة المالي ة  إل ىدره م وباإلض افة   000,00 000 185  ق درت ب     بقيم ة مالي ة
 
ا

  عامل. 5600ص نسبة مهمة من اليد العاملة بلغت في نفس السنة تفالقطاع يم

 

 

 

  

 مصدر المع يات: المد ر ة الجصو ة للف حة  جدب 

4100 
6300 

10285 

29293 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

 اإلستغالليات العصرية اإلستغالليات التقليدية

قليم الناظور   2017مزارع الن ل باإ

 جهة الشرق إقليم الناضور

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000

 األسماك السطحية

 السمك األبيض

 القشريات

 رأسيات األرجل

  2017القيمة بالدرهم حسب نوع األسماك 



 

  

26 

  السياحة و تعزيز الرتاث الطبيعي و الثقايف 
ن تجعل  ه ف  ي مس  توى  ن  اظور يت  وفر إقل  يم ال

 
نها ا
 
عل  ى م  ؤهالت س  ياحية واع  دة م  ن ش  ا

ه    ذه  .الري    ادة عل    ى مس    توى جه    ة الش    رق، وقبل    ة تنافس    ية عل    ى المس    توى ال    وطني
 و( .بتنوعه   ا ب   ين م   وارد س   ياحية طبيعي   ة )ش   واطئ، غاب   ات.. تتمي   زالم   ؤهالت 

 
 خ   رى ا

ثري  ة، ت  را  ثق  افي...(
 
ن  .تراثي  ة وثقافي  ة )مع  الم ا

 
الممي  زات تص  احبها  ه  ذه م  ا يالح    ا

. ول  ذلك فتعزي  ز ب  اإلقليم عموم  ا وتنمي  ة القط  اع الس  ياحيف  ي تثمينه  ا  مهم  ةمجه  ودات 
نه التس   ريع م   ن 

 
وثي   رة ه   ذه المجه   ودات وتنس   يق جه   ود مختل   ف المت   دخلين م   ن ش   ا

 التنمية السياحية باإلقليم.
  

 
 

س به  ا لكنه  ا ال ت  زال دون المس  توى ال  ذي  يت  وفر اإلقل  يم عل  ى
 
يجع  ل م  ن بني  ات س  ياحية ال ب  ا

ف ي  لالستثماراإلقليم قاطرة السياحة في الجهة، ولذلك فالتسويق الترابي وجلب المستثمرين 
ن ي  ؤدي 

 
نه ا
 
ال  ذي توج  د في  ه بع  ض ه  ذه  ال  نقصتج  اوز وض  عية  إل  ىه  ذا القط  اع الواع  د م  ن ش  ا

 البنيات. 
مختلف ة التص نيفات و بالت الي فه ي تس تجيب للق درة  ةمؤسسات فندقي  على ناظور إقليم اليتوفر 

 :االجتماعية، وهي كالتاليالشرائية للزبون من كل الشرائح 
ع داد مهم ة  إلىباإلضافة  سرير( 2018فندق غير مصنف ) 38سرير( و 955فندق مصنف ) 17 

 
ا

س    فار )
 
( ووك    االت ك    راء 30م    ن الوك    االت المرتبط    ة بالنش    اط الس    ياحي م    ن قبي    ل وك    االت اال

ل  ف 49تج  اوز  بج  ذب ع  دد مه  م م  ن الس  ياح ن  اظور وق  د تمك  ن إقل  يم ال .(89الس  يارات )
 
 س  ائح ا

ن ع دد الواف دين عل ى اإلقل يم ف ي  ،2014سنة 
 
خ الل الفت رة الممت دة   صقان تلكن  م ا يالح   ا

جان ب بنس بة  ، وهو 2014و  2009بين 
 
مر الذي يتطل ب تس ويق للم ؤهالت الس ياحية الت ي يتمي ز به ا ه ذا المج ال. ويت وزع ه ؤالء الواف دون ب ين الس ياح اال

 
والس ياح  %21اال

 . %79المغاربة بنسبة 

 المديرية الجهوية للسياحة بوجدة: المعطيات مصدر
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 .متنوعةموارد سياحية 

ن تع  زز  م  ؤهالت عل  ى ن  اظور يت  وفر إقل  يم ال
 
نها ا
 
المس  اهمة ف  ي التنمي  ة خاص  ة م  ع تن  امي المجه  ودات  مكان  ة مهم  ة م  ن حي  ثوتجعل  ه ف  ي  الس  ياحيقط  اع مكان  ة الطبيعي  ة متنوع  ة م  ن ش  ا

هيل الجهات المعنيةالمبذولة من طرف مختلف 
 
 ويمكن إجمال هذه المؤهالت فيما يلي:. باإلقليم وتسويقه هذه الموارد السياحية  لتا

 س الم اء وش اطئ بوقان ة ببن ي نص ار ث م   يت وفر اإلقل يم عل ى .السياحة الشاطئية
 
م ر بش واطئ را

 
مج االت ش اطئية مهم ة يقص دها الك ثي ر م ن ال زوار خ الل فص ل الص يف ويتعل ق اال

ركمان
 
م اكن اإلقام ة )فن ادق وإقام ات  ،...شواطئ قرية ا

 
ق رب م ن ا

 
خ رى وما يميز هذه الشواطئ هو قربها م ن المراك ز الحض رية مم ا يجعله ا ا

 
ن ا

 
طبيع ة ه ذه الش واطئ فيم ا  اخ تالف( كم ا ا

خرى تشكل بينها وتنوع المشاهد بين شواطئ 
 
ن تلعب دورا مهما في  إضافيةميزة  وا

 
نها ا
 
 .الجذب السياحيمن شا

  خي ر منتزه ا طبيعي ا بحك م ، كروكو جبال من السياحة بالمجاالت الجبلية ك يتمركز هذا الصنف .ليةاجلبالسياحة
 
ص ناف  تواج د يشكل هذا اال

 
غاب ة ك ثيف ة و غط اء نب اتي متن وع و ا

همية بيولوجية وإيكولوجية،  من الوحيك، حيث 
 
 .المنطقة مجاال مهما لرياضة المشي وللتنزه تشكل هذه تم تصنيفه كموقع ذو ا

 .كب ر بحي رة عل ى س احل الش مال اإلفريق ي إذ تغط ي مس احة ممي زة،   ةإيكولوجي على ث ال  مواق ع  ناظور يتوفر إقليم ال مواقع إيكولوجية
 
م ر ببحي رة مارتش يكا الت ي تعتب ر ا

 
يتعل ق اال

مت ار يح دها ع ن البح ر ش ريط رمل ي، ث م محمي ة كروك و 7بعمق ال يتعدى  ²كلم 115
 
همي ة بيو ا

 
ن ه موق ع ذو ا

 
خي را مص ب ملوي ة ال ذي ص نف عل ى ا

 
لوجي ة وإيكولوجي ة يت وفر عل ى تن وع ، وا

 .إحيائي ويقدم كمورد للسياحة البيئية

 ثرب الترا  الثق افي الم ادي المتمث ل ف ي ي رتبط  يت وفر اإلقل يم عل ى ت را  ثق افي غن ي  .السياحة الثقافية
 
وك ذا   المحلي ة الممي زة لإلقل يموج ات التقليدي ة تالتاريخي ة وبع ض المن الم ا

ن واع الف ن التقلي دي الخ اص بالمنطق ة "إزران" 
 
خ رى إلقل يم  الترا  الثقافي الشفهي المتمثل ف ي ا

 
ص ناف الس ياحية اال

 
وغيره ا م ن الم ؤهالت الس ياحية الثقافي ة الت ي تش كل تكام ل م ع اال

 .ناظور ال
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  االهتمامالصناعة قطاع واعد يستوجب المزيد من. 

لف النس  يج الص  ناعي م  ن ح  والي ض  من جه  ةمرتب  ة مهم  ة  ن  اظور ب  إقليم ال يحت  ل القط  اع الص  ناعي
 
م  ع تواج  د  2015س  نة  مؤسس  ة ص  ناعية ص  غيرة ومتوس  طة 177الش  رق إذ يت  ا

م ر  مؤسستين
 
ل ف 420(  ال ذي تط ور إنتاج ه م ن SONASIDمجم ع الحدي د والص لب )بصناعيتين مهمت ين ويتعل ق اال

 
ل ف ط ن 600 إل ىليص ل  الاالش تغط ن عن د بداي ة  ا

 
 ا

ل ف  35( ال ذي يق در مع دل إنتاج ه SUCRAFORملي ار دره م ومعم ل تص نيع الس كر ) 4,8ك قيمة مالية تقدر بح والي لليحقق بذ 2012سنة 
 
ط ن ف ي الموس م ويس اهم ف ي  ا

  .عامل بشكل دائم 146تشغيل 
سلفه وحسب م ا ه و مب ين ف ي الج دول 

 
ف إن اإلقل يم يحت ل مكان ة مهم ة   ا

ف    ي المس    اهمة ف    ي القط    اع الص    ناعي إذ يتص    در الجه    ة م    ن حي    ث ع    دد 
 .المؤسسات واليد العاملة المشغلة في هذا القطاع

 
 .مصدر المعطيات: المركز الجهوي لالستثمار

ف   ي تص   نيع بع   ض الم   واد  الص   دارةيحت   ل  جان   ب ك   ل ه   ذا ف   اإلقليم إل   ى
ساسية مثل ال دقيق إذ يت وفر عل ى  الستهالكيةا

 
مط احن ص ناعية م ن  4اال

صل 
 
ربع وحدات ،متواجدة بجهة الشرق  11ا

 
ي  1,1 إنتاجفي  2015سنة  ساهمت هذه اال

 
 بالجهة. إنتاجهمن مجموع ما تم  %50 بحواليمليون قنطار من القمح ا

 

عدد العمال الدائميين عدد المؤسسات اإلقليم

232 15 بركان

317 8 جرادة

3952 177 الناضور

3648 176 وجدة انجاد

648 25 رت توري

8797 401 جهة الشرق
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  االهتماممزيد من  إىلبحاجة  واقتصاديةالصناعة التقليدية ذات أهمية تراثية. 

نه ،والتنمية المحلية االقتصادتعتبر الصناعة التقليدية قطاعا مساهما في 
 
صالة المجتمع وخصوصياته المحلية وشخصت اكما ا

 
قاليم، عبر عن ا

 
وف ي يته التي تميزه عن باقي اال

خر ..(الفخ ار الحرف ي التقلي دي )جل ود، حلف اء. لالستغاللعلى إمكانات مهمة  ناظور إقليم ال يتوفر هذا الصدد
 
ن القط اع ال ي زال يع رف نوع ا م ن الت ا

 
، مم ا يتطل ب مزي دا غي ر ا

وج  ات المحلي  ة توك  ذلك المس  اهمة ف  ي التعري  ف بالمن بالص  ناعة التقليدي  ةم  ن ال  دعم ف  ي تك  وين وص  قل الي  د العامل  ة ف  ي ه  ذا المج  ال وت  وفير ال  دعم الم  الي ال  الزم للنه  وض 
عض ائها 46تعاوني ة حرفي ة و  30عل ى  2016هذا القط اع. م ن الناحي ة اإلحص ائية يت وفر اإلقل يم س نة  والتسويق عبر تنظيم معارض ومهرجانات تخص

 
 جمعي ة مهني ة بل غ ع دد ا

 عضوا. 1700 حوالي
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تجهزيات و البنى التحتيةال . 

 الطرق  

نشطة 
 
، كم ا  الولوجي ةوف ي س هولة  االقتص اديةتلعب شبكة الطرق دورا حيويا في تنمية اال

معطي  ات ووفق  ا لوب  اقي الت  راب ال  وطني، تلع  ب نف  س ال  دور ف  ي ال  ربط ب  ين من  اطق اإلقل  يم 
كل  م م  ن  262 منه  اكل  م م  ن الط  رق  514عل  ى  ن  اظور إقل  يم المديري  ة التجهي  ز والنق  ل يت  وفر 

 .كلم من الطرق المحلية 192كلم من الطرق اإلقليمية و 60الطرق الوطنية و
 110بط  ول  س  ككيبخ  ط م  ن  تت  اورير ت  م ربطه  ا بمدين  ة  ن  اظور جان  ب ذل  ك فمدين  ة ال إل  ى

لف 700 نقل حواليكلم هذا الخط قادر على 
 
 .مسافر في السنة ا

يتواجد  الذي ميناء بني نصاري ف تتثملنافذة بحرية على اإلقليم جانب كل ذلك يتوفر  إلى
 البض    ائعلنق    ل وه    و مين    اء متع    دد االس    تعماالت،  ن    اظور كل    م م    ن مدين    ة ال 15عل    ى بع    د 
 2003وتم  ت توس  عته س  نة  1981مفت  وح ف  ي وج  ه التج  ارة الدولي  ة من  ذ س  نة  ،والمس  افرين
ف  ي تنمي  ة  طي )قي  د البن  اء( ليس  اهما مع  اغ  رب المتوس   ن  اظور اله  ذا المين  اء بمين  اء  وس  يعزز 

 اإلقليم و الجهة ككل.
 ت   راببالع   روي المتواج   د  ن   اظور مط   ار الف   ي  جوي   ة متمثل   ة محط   ة عل   ى ن   اظور كم   ا يت   وفر ال

ل  ف مس  افر ف  ي الس  نة، و ستس  اهم  750 تق  در بح  والي ةذو طاق  ة اس  تيعابيالع  روي  جماع  ة
 
ا

 ع    ددالتوس    عة الت    ي يش    هدها المط    ار ف    ي تعزي    ز مكانت    ه جهوي    ا ووطني    ا وف    ي الرف    ع م    ن 
 .في غضون السنين القليلة المقبلة المسافرين عبر المطار

   

 المديرية االقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المصدر:

 ناظور: الشبكة الطرقية بإقليم ال8الخريطة 
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 شبكة الماء الصالح للرشب وشبكة تطهري السائل. 

بثال  مراكز   % 80 تبلغ نسبة التغطية بشبكة الصرف الصحي
ة التغطية تقل نسبزغنغان في حين ا وزايو و ناظور وهي الباإلقليم 

خرى 
 
حيث تتراوح نسبة التغطية بها ما  ،بباقي المراكز الحضرية اال

العجز الذي يطبع  م، وهي نسب توحي بحجبالمائة  70و  40بين 
هذا النوع من الخدمة بالمراكز الحضرية في حين تظل نسب 

إذ ال تتجاوز في  ضعيف إلى منعدمة،الربط بالجماعات القروية 
غلبها نسبة 

 
ركمان وبني بويفرور  %1ا

 
باستثناء جماعات بوعرك وا

الصحي ال يزال وبني شيكر، وعلى العموم فالربط بشبكة الصرف 
مزيد من الجهود لبلوغ  إلىيحتاج دون النسب المرضية، حيث 

خرى  ومراكز الجماعات التغطية الشاملة بالمراكز الحضرية
 
 .اال

خيرة الجهود المبذولة خالل السنوات  ضلفي 
 
صبحاال

 
المك تب  ا

 18ج وتوزيع الماء في الوطني للماء الصالح للشرب يتدخل في إنتا 
 محاذيادورا  60، باإلضافة إلى تزويد ناظور بإقليم ال زمدينة ومرك

  . للشبكات اإلقليمية الخاصة بالماء الصالح للشرب

لف نسمة من الربط بشبكة الماء الصالح  425حيث استفادت 
 
ا

في  100في الوسط الحضري تبلغ للشرب، مع نسبة تغطية 
  .في المائة 95المائة، ونسبة ربط عامة بالشبكة تصل إلى 

في  82بلغت نسبة الولوج للماء الصالح لشرب بالوسط القروي 
 
 
على نسب التزود على صعيد المائة، وهي نسبة تعد من بين ا

تغطية شاملة من هذه المادة  إلىالشيء الذي يفرض تك ثيف الجهود للوصول  ناظور ماء الصالح للشرب بإقليم الهناك مناطق عدة تواجه مشاكل و صعوبات للتزود بال ال تزاللكن  الجهوي،
ساسية لساكنة اإلقليم.

 
 الحيوية و اال
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 الكهرباءشبكة . 3

نتائج  إلىمن الوصول  (PERG) في إطار البرنامج الشمولي للكهربة القرويةمكنت الجهود المبذولة  
ن هذا ال يعني القضاء الشامل على هذا ، مرضية على صعيد الربط بالشبكة العمومية للكهرباء

 
غير ا

تعاني من بعض النقص في هذه الخدمة، على المستوى  الجماعاتاإلشكال بحيث ال تزال بعض 
فضل بقليل من النسبة الجهوية التي قدرت ب  %91اإلقليمي بلغت نسبة الربط 

 
 %88وهي نسبة ا

مجموعات تختلف من حيث الربط وهي على الشكل  4 إلى ناظور ويمكن تقسيم الجماعات بإقليم ال
 التالي:

 لى: -
أ
وتضم الجماعات التي عرفت تطورا مهما في نسب الربط بالكهرباء إذ  المجموعة ال

وتحتاج إلى تدخالت بسيطة لتحقيق الكهربة الشاملة وذلك عن  %90تتجاوز هذه النسب 
طريق ربط البنايات الجديدة وهذه الجماعات هي: بني شيكر، بني نصار، إحدادن، إعزانن، 

س الماء.ناظور زغنغان، ال
 
ركمان، زايو، را

 
 ، بني سيدال الجبل، إكسان، سلوان، العروي، ا

جهود بسيطة لتلتحق  إلىوبحاجة  %80تتجاوز وهي جماعات ذات تغطية  المجموعة الثانية: -
بالجماعات ذات الربط الجيد وتضم كل من بني بويفرور، بني سيدال لوطا، بوعرك، 

 البركانيين، بني وكيل والد محند، تزطوطين.

خر  اهتمام إلىذات ربط متوسط وتحتاج  :المجموعة الثالثة -
 
جل تجاوز وضعية التا

 
كبير من ا

وهي والد داوود  %70مة وتضم جماعتين يتجاوز معدل ربطهما وتحقيق التغطية المالئ
 انين و والد ستوت.خالز 

فسو وهي جماعتين ضعيفتي الربط  المجموعة الرابعة: -
 
وتضم جماعتي حاسي بركان وا
ولوية التدخل لتجاوز هذا الضعف المالح  

 
  .%65لم تتجاوز نسب الربط فيهما  إذوتشكالن ا
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  المؤسسات التعليمية 

عل   ى ع   دد  ن   اظور إقل   يم اليت   وفر 
مه  م م  ن المؤسس  ات التعليمي  ة 

 منه امؤسس ة  194تق در بح والي 
ابتدائي       ة موزع       ة  مدرس       ة 140

 37عل      ى ك      ل ت      راب اإلقل      يم و 
مؤسس   ة  17مؤسس   ة إعدادي   ة و

لك    ن عل    ى ال    رغم م    ن ثانوي    ة، 
ساس  ي

 
إال  ،ت  وفر ه  ذا الع  دد المه  م م  ن المؤسس  ات المرتبط  ة ب  التعليم اال

ن هن  اك 
 
خ  رى الت  زال تع  اني م  ن  اتجماع  ا

 
مم  ا  ف  ي ع  دد الم  دارسنق  ص ا
المج ال الق روي )نس بة التغطي ة ف ي الجه ود بالخص وص يستدعي تك ثيف 

م ر ال  ذي يترت ب عن ه ارتف اع ف ي نس  ب بالم دارس االبتدائي ة( 86%
 
 وه و اال

  .الهدر المدرسي

هي  ل العنص  ر البش  ري وتعزي  ز  الت  يو والتقني  ة الش  عب المهني  ة مه  م م  ن ع  دد عل  ى ت  وفرتالت  ي ومؤسس  ات للتك  وين المهن  ي  3عل  ى اإلقل  يم جان  ب ه  ذا يت  وفر  إل  ى
 
تس  اهم ف  ي تا

 سوق الشغل. إدماجهم فيالك فاءات لتسهيل 

حد العناصر 
 
ساسية يشكل التعليم ا

 
همي ة ه ذا العنص ر وحيويت ه ف ي م ا يخ ص النه وض بالمجتمع  عل ى المس توى ال دولي، التنمية البش رية اتمؤشر  ضمن  اال

 
 اتمم ا ي وحي با

ج  ل الحص  ول عل  ى تعل  يم جي  د ال ب  د ، ف  ي ك  ل المج  االت
 
ن الجه  ود المتواص  لة حقق  ت  ،والمراف  ق و مراك  ز البح  ث ت  وفر القاع  دة الض  رورية م  ن المؤسس  ات  م  نوم  ن ا

 
ال ش  ك ا

م  ر، وق  د يتع  زز ه  ذا 2005كلي  ة المتع  ددة التخصص  ات س  نة ع  د إنش  اء النقل  ة نوعي  ة ف  ي مج  ال التعل  يم خاص  ة ب ن  اظور إلقل  يم ال
 
خ  رى للتعل  يم الع  الي بإنش  اء معاه  د  اال

 
 تابع  ة ا

 في السنوات القليلة المقبلة. للجامعة
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 القطاع الصحي 

ولوي  ةيعتب  ر قط  اع الص  حة م  ن القطاع  ات ذات 
 
 المس  تمرة م  ن الجه  ود الرغمب  ه  ذا القط  اع م  ن مش  اكل ع  دة عل  ى المس  توى ال  وطني يع  اني  حي  ث  ،كبي  را االت  ي ت  ولي له  ا الدول  ة اهتمام   اال

  .  المبذولة في هذا الصددو
ن ب  اقي الت  راب ال  وطني( بقط  اع الص  حة مرتبط  ة ع  دة مش  اكل ن  اظور ال إقل  يم يواج  ه

 
نه ش  ا

 
ط  رال س  واء م  ن حي  ث  )ش  ا

 
والطبي  ة  ع  دد اال

 
والتجهي  زات  ا

 
 يت  وفر حي  ث  المؤسس  ات الص  حية، ا

مر بمستشفى الحسني بإقليم ال، اتمستشفي 3تتشكل من على وحدات صحية  ماإلقلي
 
سريرا ومستشفى محم د الس ادس المحل ي ب العروي  416بطاقة استيعابية تقدر ب  ناظور يتعلق اال

خ  رى تق دم خ  دمات ص  حية خاص ةاإلقل يم ه  ذا يت  وفر  إل ىس  ريرا، وباإلض  افة  45 إل ىبطاق ة اس  تيعابية تص  ل 
 
س  رة ومرك  ز  ، عل  ى مراك  ز ا

 
 تص  فيةمث  ل مرك  ز تش خيص الس  ل ومرك  ز تنظ يم اال

غراض. كما يتوفر اإلقليم على 
 
مراك ز ص حية حض رية م ن الص نف  10عي ادات عل ى المس توى الق روي، وك ذلك  5ال والدة و قس مم ع  قروي ةمراكز صحية  10الكلى ومركز تشخيص متعدد اال

ول و
 
خرى من الصنف الثاني،  5اال

 
خ رى مختلف ة ووعي ادة ص حية خاص ة  24( و cliniques) مص حات  7وح دات للقط اع الخ اص ق درت ب  مع وجودمراكز صحية ا

 
س نان و 75ا

 
 3ج راح ا

طباء نفسيين.
 
نهاغير  ا

 
ن هذه المراكز الصحية تستقبل مرضى من خارج اإلقليم )إقليم الدريوش(.  ا

 
 ال تغطي كل الحاجيات خصوصا و ا

ط ر التم ريض، حي ث  
 
ط ر الطبي ة و ا

 
ما فيما يخص الموارد البش رية، ف اإلقليم يع اني م ن نق ص ف ي اال

 
ن اإلقل يم يت وفر عل ى ا

 
 5054واح د لك ل  طبي بق درت مؤش رات مندوبي ة الص حة، ا

رق ام تتج اوز المؤش رات الوطني ة  نس مة، 1381 لكل واحد  نسمة وممرض
 
  ، ه ذه المؤش رات نس مة ف ي القط اع الع ام 1109نس مة ومم رض لك ل  1630الت ي تتح دد ف ي طبي ب لك ل  وه ي ا

خر 
 
طر الطبية لكل  2,3العالمية العتبة الحرجة في  في الوقت الذي تصنف فيه منظمة الصحة ناظور بإقليم الفي القطاع الصحي  الحاصلتنذر بالتا

 
 شخص. 1000من اال

طر طبية وإدارية وإنم ا يتج اوزه  الحاصل باإلقليمإن الخصاص 
 
خر ف ي ع دد المؤسس ات الص حية  إل ىال يقتصر على النقص في الموارد البشرية من ا

 
تتواج د العدي د م ن الجماع ات  إذالت ا

 
 
ن ض عف اإلمكاني ات ل دى الجه ات المعني ة تح ول ي زات بالمؤسس ات الص حية المتواج دةذل ك ض عف التجه إل ىف ض الترابية باإلقليم ب دون مراك ز ص حية داخ ل مجاله ا التراب ي ا

 
، كم ا ا

دوية. نقص فيول دون تنظيم حمالت وقوافل طبية دورية نحو المناطق النائية وخاصة غياب وسائل النق
 
 اال

طباء الممرضين المولدات
أ
 المؤسسة ال

 مستشفى الحسني 58 161 23

 
 مستشفى زايو 3 42

 مستشفى العروي 15 72 11

 شبكة المراكز الصحية 32 131 32

 المجموع 108 406 66

 الناظور : مندوبية الصحة بمصدر المعطيات 
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 السوسيو ريايض. السوسيو ثقايف و القطاع 

               المراك ز الحض رية ب ين  ، تترك ز ه ذه المراف ق بش كل متف اوت(ومركب ات الق رب... مالع ب وقاع ات مغط اةوالثقافي ة ) رياض ية م ن المراف ق السوس يوه م ميتوفر اإلقليم على عدد 
 المجاالت القروية.  و

فض  ل لت  وفير فض  اءات للش  باب  الس  بيلإن إنش  اء المؤسس  ات ذات الط  ابع الرياض  ي والثق  افي واالجتم  اعي بص  فة عام  ة ه  و 
 
طيرهماال

 
تهم الرياض  ية والثقافي  ة. وص  قل مه  ارا  لت  ا

هيس  هذا المجالة الجمعيات التي تعمل في دتوفير هذه الفضاءات وتشجيع الشباب على ارتيادها ومساعفولذلك 
 
يل فئة عريضة من المجتمع واك تشاف مواهب ساهم في تا

 يمكن تنميتها و استثمارها.
ن يكون توفر هذه الفضاءات إن

 
بشكل متوازي بين الوسطين الحضري والق روي لتمك ين الش باب م ن نف س الف رص وك ذلك مراع اة جمي ع الف ائت بم ا ف ي ذل ك النس اء  ينبغي ا

 الفرص و مقاربة النوع.استنادا لمبادئ تكافؤ  الخاصة، االحتياجاتوذوي 
 2018 ناظور جدول: توزيع عدد القاعات ومركبات القرب بال             

  القاعات المغطاة

   الطاقة اإلستعابية عدد الجمعيات واألندية األطر اإلدارية والرياضية

 ناظورال 2500 45 1

 سلوان 880 26 1

 العروي 478 16 0

 مركبات القرب السوسيورياضية

   عدد المستفدين عدد الجمعيات واألندية األطر اإلدارية والرياضية

 إحدادن 428 _ 6

 سلوان 345 3 4

 العروي 600 16 3

 تيزطوطين 389 6 3

خ  رى عل  ى مراف  ق ثقافي  ة  ن  اظور إض  افة إل  ى ه  ذه المؤسس  ات و المراف  ق يت  وفر إقل  يم ال
 
المهرجان  ات و الفعلي  ات و ك  ذا بع  ض م في  ه مختل  ف ظال  ذي ت  ن ن  اظور كالمرك  ب الثق  افي للا

كاديميةة و علميالمؤتمرات ال
 
عمال االجتماعية للتعليم بالاال

 
  وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الثقافي و االجتماعي. ناظور ، باإلضافة إلى مؤسسة اال

 

25% 

25% 
19% 

19% 

13% 

 2018توزيع عدد المالعب حسب نوع الرياضة بإقليم الناظور 

 البولينغ التنيس كرة السلة  كرة اليد كرة القدم
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 المخاطر الطبيعية البيئة و 

، ويمكن إجمال هذه المشاكل االستدامةتدخل عاجل من اجل الحفاظ على الترا  البيئي مع تحقيق التنمية في إطار  إلىحاجة عدة مشاكل بيئية  في  ناظور إقليم ال يواجه
المي اه الباطني ة وقل ة المس احات الخض راء ب المراكز تل و  ة وه ي: الت دهور الغ ابوي والتل و  وخط ر الفيض انات، ومش اكل ثانوي ة تتمث ل ف ي يف ي ث ال  عناص ر رئيس  والمخاطر
 ية.الحضر

ح  د ن  اظور ب  إقليم ال يش  كل الوس  ط الغ  ابوي تاادرور الا اااء الاااابوي:  -
 
ه  م ا

 
وس  اط الطبيعي  ة بحك  م الت ا

 
ن  ه يع  اني م  ن إكراه  ات  ،وع النب  اتي والحي  واني ال  ذي يحتوي  هن  اال

 
غي  ر ا

نشطة البشرية مثل الرعي 
 
جانب عامل ضعف التساقطات الذي يعاني من ه  إلىهذا  .وتوسيع الرقع الزراعية الخشب  الستخدامالعشوائي  واالجتثا التدهور المستمر جراء اال

 .هذا الوسط لعافيته استرجاعهذا المجال وبالتالي صعوبة 
ح واض ص غيرة تنطل ق م ن اوالمراكز المحيطة بها وذلك نتيجة تو ناظور يشكل هذا الخطر تهديدا حقيقيا للنسيج الحضري بمدينة الالفيضانات:  -

 
جد هذه المراكز في سافلة ا

ك ث ر يفرور وتصب وبايت و  مرتفعات كروكو
 
مم ا يجع ل الس يول جارف ة، وتخل ف خس ائر جس يمة كم ا  انح دارهاه و ص غرها وش دة  ةخط ور مباشرة نحو هذه المراكز وما يجعله ا ا

وراش والمش اريع الكب رى ولذلك يجب التفكير في حلول و 2011، 2010، 2008، 1995شهدنا في سنوات 
 
تعزيز ما تم إنجازه لوضع حد نهائي لهذا الخطر وبالت الي حماي ة اال

 المقامة بهذا اإلقليم.
وذل ك ج راء اإللق اء المباش ر للنفاي ات ف ي الوس ط البيئ ي بش موليته )ودي ان، غاب ات، مس احات  ن اظور تع م جمي ع الت راب ال وطني بم ا ف ي ذل ك إقل يم ال ةر هذه الظاهالتلوث:  -

  .خضراء، شواطئ، شوارع...( نتيجة ضعف الوعي لدى الساكنة
رغ  م تشخيص  ه فه  و  الخطي  ر مش  كلال ه  ذاو الملوح  ة وتس  رب المبي  دات الفالحي  ة ارتف  اعج  ودة المي  اه الباطني  ة نتيج  ة  تقل  صم  ن  ن  اظور يع  اني إقل  يم ال جااودب المياااي: تقلاا  -

ن الفرش ة المائي ة لب وعرك والك ارب ض عيفة 
 
، نف س الش يء ينطب ق عل ى مي اه بحي رة مارتش يكا الملوث ة ج راء تص ريف المي اه العادم ة االس تغاللمشكل ال ح ل ل ه ول ذلك نج د ا

ن ه ذا المش كل البيئ ي س يتم حل ه ف ي القري ب
 
 ات خاص ةمحط   إل ىالرامي ة ال ى تحوي ل المي اه العادم ة  مش روع تهيئ ة بحي رة مارتش يكا  وذل ك ف ي إط ار نحوها فيم ا س بق غي ر ا

 رواسب التلو  التي ترسبت بالبحيرة فيما سبق. و للمعالجة مع تنقية البحيرة من المخلفات 
تعتبر المتنفس الطبيعي الوحيد الذي يرتاده س كان الم دن للتن زه التي  من نقص شديد في المساحات الخضراءالمراكز الحضرية في اإلقليم تعاني  :قلة المساحات الخضراء -

خرى. االجتماعيةال تقل عن القطاعات بهذه المرافق فاالهتمام وبالتالي 
 
 اال
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 .الحكامة الجيدة وتدبري الرتاب 

و اإلقليم جماعة ترابية
 
اإلداري والمالي، و تشكل إحدى المستويات الثال  للتنظيم الترابي خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  تعتبر العمالة ا

 التدبير الحر وعلى مبد2011 لسنة  من الدستور المغربي 135للمملكة بجانب الجماعات  والجهة حسب الفصل 
 
و اإلقليم لشؤونها على مبدا

 
 . يرتكز تدبير العمالة ا

 
ي ا

هدافها 
 
جل بلوغ ا

 
قاليم، وبينها وبين الجماعات الترابية من ا

 
ليات المنصوص عليها في القانون  وإنجازالتضامن والتعاون بين العماالت واال

 
مشاريع تنموية مشتركة وفق اال

 .112.14التنظيمي 
و اإلقليم على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة الجماعات التر 

 
 العدالة المجالية من الحق في : العالج والعناية تعمل العمالة ا

 
ابية التي تحت نفوذها وفق مبدا

بية والثوابت الوطنية الصحية، فك العزلة عن المجاالت القروية والجبلية، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذوي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغر
و المساعدة الراسخة، التكوين المهني واالستفادة

 
، ولوج الوظائ ف يالتشغيل الذات على من المركبات السوسيو رياضية والثقافية، السكن الالئق، توفير مناصب الشغل ا

جل تحقيق التنمية المستدامة.  العمومية حسب االستحقاق، الحصول على الماء والعيك
 
 في بيئة سليمة من ا

ن المحلي واال
 
جل حكامة رشيدة في تدبير الشا

 
و اإلقليم. اإلقليمرتقاء بتنمية من ا

 
 قام المشرع المغربي بتحديد مجموعة من االختصاصات التي تشتغل ضمنها العمالة ا

خيرة.
 
و اإلقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من طرف هذه اال

 
 تمارس العمالة ا

 االختصاصات الذاتية: 

عمال ا
 
و اإلقليم في مجال معين بما يمكنها القيام في حدود مواردها باال

 
لخاصة بهذا المجال، وال سيما تشتمل االختصاصات الذاتية على االختصاصات الموكولة للعمالة ا

 والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية. واإلنجازالتخطيط والبرمجة، 
و اإلقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية االجتماعية 

 
اصة في الوسط القروي، وكذا المجاالت الحضرية، وتتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة ختناط بالجماعة ا

و اإلقليم حسب المادة
 
 على: 112.14من القانون التنظيمي 78 والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها. ولهذه الغاية تعمل العمالة ا

ساسي -
 
 خاصة بالوسط القروي؛ ةتوفير التجهيزات والخدمات اال

عمال وتوفير الخدمات  -
 
 التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام باال

 
ساسا بالتنمية االجتماعية بالوسط القروي؛ وإنجازتفعيل مبدا

 
نشطة التي تتعلق ا

 
و اال
 
 المشاريع ا



 

  

38 

 هشاشة في مختلف القطاعات االجتماعية.محاربة اإلقصاء وال -
خيرة تشتغل داخل نفوذ ترابها في الميادين التالية: 112.14ن القانون التنظيمي  79وحسب المادة 

 
قاليم فإن هذه اال

 
 المتعلق بالعماالت واال

 النقل المدرسي في المجال القروي؛ -

 إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ -

 ر والهشاشة؛وضع وتنفيذ برامج للحد من الفق -

 تشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحف  الصحة؛ -

 تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. -

 :االختصاصات المشرتكة 

و اإلقليم 112.14من القانون التنظيمي  86حسب المادة 
 
 االختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجاالت التالية: ،تمارس العمالة ا

هيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ -
 
 تا

 تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ -

 في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ اإلسهام -

 فك العزلة في الوسط القروي؛ برامج -

 ؛اإلقليميةوصيانة الطرق  إنجازالمساهمة في  -

هيل االجتماعي في الميادين التربوية والصحية واالجتماعية والرياضية؛ -
 
 التا

و تشارك في تمويل 
 
ن تتولى تمويل ا

 
و اإلقليم بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية ا

 
و تجه إنجازيمكن للعمالة ا

 
و تقدير خدمة عمومية ال تدخل ضمن مرفق ا

 
يز ا

ن هذا التمويل يساهم في بلوغ 
 
هدافهااختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذ تبين ا

 
قاليم. 88وذلك حسب المادة  ا

 
 من نفس القانون التنظيمي للعماالت واال
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 :االختصاصات المنقولة 

خيرة تمارس االختصاصات المنقولة  112.14من القانون التنظيمي  89حسب المادة  
 
قاليم فإن هذه اال

 
ليها من طرف الدولة في مجال التنمية إالمتعلق بالعماالت واال

 وصيانة المنشائت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي. وإحدا االجتماعية 
قاليم عند نقل االختصاصات من الدولة  من نفس القانون 90حسب المادة 

 
 التدرج والتمايز بين العمالت واال

 
والعمالة  إلىالتنظيمي فإنه يراعي  مبدا

 
 .اإلقليم ا

و ي، 2011 لسنة من الدستور المغربي 146طبقا للبند الرابع من الفصل 
 
بموجب تعديل المعنية  اإلقليممكن تحويل االختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة ا

 هذا القانون التنظيمي.

 للمجلس اإلقليمي املوارد البشرية: 
ساسي يحتاج

 
خيرة التي تعتبر الركيزة اال

 
كمل وجه إلى وسائل مادية وبشرية؛ هذه اال

 
جل تجسيد قراراته وإنجاز مهامه على ا

 
ي مصلحة بمهامها المجلس اإلقليمي من ا

 
ة لقيام ا

هدافها، وبالتالي فإن م
 
ساسية لتحديث اإلدارة وتحقيق ا

 
ختلف اإلدارات العمومية والخاصة تسعى دائما إلى تعزيز وتدبير شؤونها. والعنصر البشري يعتبر بمثابة الدعامة اال

 . ةكبة التحديات الحالية والمستقبليالقدرات التنظيمية وتمكينها من استقطاب الك فاءات الالزمة والقادرة على موا

  اإلقليميالموارد البرشية التابعة إلدارة المجلس: 
عوانللموظفين  اإلجمالييبلغ العدد 

 
غلبهم تحت تصرف اإلدارة الترابية(  موظفا 470 اإلقليميةالمنتمين للميزانية  واال

 
ن ا
 
 على الشكل التالي: موزعين)تجدر اإلشارة إلى ا

 توزيع الموظفين حسب الجنس: 

 

 نساء
30% 

 رجار
70% 

 موظفا 329الرجار: 

 % 70بنسبة: 

 موظفة 141النساء: 

 % 30بنسبة: 
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  إقليم الناظورالهيكل التنظيمي إلدارة مجلس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و المجلس مدير شؤون الرئاسة  

رئيس ــــــــــال  

 مكتب الضبط الكتابة الخاصة

 المدير العام للمصالح اإلدارية

 مصلحة شؤون المجلس

 مكلف بمهمة

 مكلف بمهمة

 قسم التنمية و التجهزي قسم الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية

المسالك و النقل المدريس بالمجال القروي  مصلحة

 وتأهيل المجال

 مصلحة تشخيص الحاجيات واألشغال و األليات

 مصلحة الموارد البرشية والشؤون القانونية

 مصلحة الشؤون المالية و الممتلكات

 مصلحة التعاضد و التعاون والمجتمع المدين
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  لناظورل اإلقليميأعضاء المجلس. 
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  اللجان الدائمة بالمجلسأعضاء 
 

 

 

 

 
 

 لجنة امليزانية و الشؤون املالية و البرمجة

 رئيس اللجنة البكاي بورجل

 نائب الرئيس أحمد الكشوتي

 عضو اللجنة محمد أهالل

 عضو اللجنة بوعرفة أعبسالما

 عضو اللجنة محمد شوراق

 عضو اللجنة محمد بوجيدة

 عضو اللجنة رفيق مجعيط

 الشؤون الثقافية و الرياضية و الشبابلجنة  لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش االستثمارات والطاقة والبيئة

 رئيس اللجنة جمال حمزاوي  رئيس اللجنة حسين العامل

 نائب الرئيس محمد أبركان  نائب الرئيس أحمد امللكي

 عضو اللجنة محمد كريمي  عضو اللجنة عبد الواحد أوراغ

 عضو اللجنة جمال بوحاميد عضو اللجنة عالل املخلوفي

 عضو اللجنة سعيد الرحموني عضو اللجنة محمد الطيبي 

 عضو اللجنة حسين العامل
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 الخيارات المتاحة االستنتاجات  مقرتحات الحلول الصعوبات القطاع حورالم

 الطرق وشبكة تطهير السائل

ة
جمالي

يو 
وس

لس
ة ا

نمي
الت

 
 

 

 الطرق

 لشبكة تعاني أغلب الجماعات من تردي ا

 الطرقية وبشكل خاص في املجاالت القروية

 جبلية وعرة وغير معبدة  طرق ومسالك

 تصعب عملية الولوج ) الجماعات الجبلية 

 في العديد من الدواوير و  يةصعوبة الولوج

 املجاالت القروية خاصة الجبلية منها.

  خلق مسالك جديدة لفك العزلة عنن

 الدواوير باملجال القروي.

 منننننننن  تقوينننننننة وتعبيننننننند الطنننننننرق القروينننننننة

أجننل تسننايل الولننوج وفننك العزلننة عننن 

 العالم القروي.

 التننني  2الوطنينننة رقنننم  تقوينننة الطرينننق

 تربط إقليمي الناضور و الدريوش

   زيادة املسالك الجبلية وفك العزلنة عنن

 الجماعات القروية الجبلية.

  سننننننناولة التنقنننننننل بنننننننين الننننننندواوير بننننننننفس

 الجماعة.

 .ساولة التنقل بين الجماعات القروية 

 مج الننننوطني الخنننناص لبنننننا  الطننننرق البرنننننا

 القروية.

  البرنننننامج الننننوطني الخنننناص لبنننننا  الطننننرق

 السيارة.

 
 النقل

  غياب النقل شبه الحضري بمجموعة من

 الجماعات الترابية.

 انتشار النقل غير املرخص له. 

  احننننننننننننداه النقننننننننننننل الشننننننننننننبه الحضننننننننننننري

مراقبنة  و بالجماعات الترابينة املعنينة.

وسنننننننننننننائل النقنننننننننننننل العمنننننننننننننومي ضنننننننننننننرورة 

 .التوعية باحترام قوانين السير

   الرفع من الولوجية ساولة التنقل بنين

سنننننننننننننننناولة التنقننننننننننننننننل بننننننننننننننننين  و النننننننننننننننندواوير.

الجماعنات الترابينة. القضنا  عانن النقننل 

 .النقل غير املرخص له

 .هيكلة النقل غير املنظم 

  تفعينننننننل القنننننننوانين والعقوبنننننننات الزجرينننننننة

 قطاع.من أجل ضبط ال

 

 

 

 
 التطهري السائل

 

 

  ضعف التغطية و الربط بشبكة تطاير

باملراكز الحضرية  %80السائل أقل من 

 ونسب ضعيفة بالجماعات القروية.

 من  انتشار السكن غير القانوني  يصعب

مامة الربط بشبكة تطاير السائل. ارتفاع 

تكلفة تجايز بعض األحيا  بشبكة تطاير 

السائل بسبب وعورة التضاريس وضعف 

اإلمكانات املتاحة ببعض الجماعات 

الترابية. ضعف القدرة االستيعابية للشبكة 

الحالية وصعوبة تصريف مياه األمطار 

خالل فترات اإلمتطاح خاصة باملراكز 

 ، بني نصار...(. ناظور طر )البهذا الخ املادد

  تعمنننيم النننربط بشنننبكة تطاينننر السنننائل

بمختلنننف الجماعنننات خاصنننة القروينننة 

  منها.

 تغطية شاملة باملراكز الحضرية 

 الشنننننننننننبكة ملختلنننننننننننف األحينننننننننننا   إيصنننننننننننال

 والدواوير.

  املعالجة  وإعادة زيادة عدد محطات

توزيعاا عان مختلف الجماعات  

  خصوصا القروية منها

  تسوية وضعية أصحاب البنا  بدون

ترخيص. إنجاز شبكة خاصة 

صيانة لتصريف مياه األمطار. 

  وإصالح القنوات املاترئة

 

  تغطيننننة شنننناملة بشننننبكة تطايننننر السنننننائل

 بالوسط الحضري .

 .ارتفاع نسبة الربط بالوسط القروي 

 ة امليننننناه العادمنننننة قبنننننل تصنننننريفاامعالجننننن      

 و الحفاظ عان البيئة.

  القضنننننا  عانننننن اختنننننناق القننننننوات خنننننالل

 فترات اإلمتطاح.

  ايجننننننننننننناد حلنننننننننننننول  نينننننننننننننة لنننننننننننننربط  املبننننننننننننناني

الحديثنننة الغينننر مرخصنننة بشنننبكة تطاينننر 

 السائل.

 البرنامج الوطني للتطاير السائل. 

 ه البرنامج الوطني إلعادة استعمال امليا 

 ة. لعادمة املعالجا                      

   التنسنننننيق منننننع املكتنننننب النننننوطني للكاربنننننا

و   -قطنننناع املننننا  -واملننننا  الصننننال  للشننننرب

اخننننذ تنننندابير جدينننندة لايكلننننة القطنننناع  و 

 اخذ التدابير الالزمة.
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 الماء

  ضعف الريط الفردي بمجموعة من الدواوير

 خاصة في الوسط القروي.

  انتشار السكن غير القانوني  وصعوبة الربط

 بشبكة املا  الصال  للشرب باملناطق الوعرة.

  غياب الربط باملا  الصال  للشرب ملجموعة من

 في الوسط القروي. املدارس  خاصة

  انقطاع املا  أثنا  الذروة وخالل الصيف بصفة

 متكررة عان صعيد اإلقليم.

 نقص في املوارد املائية ببعض الجماعات الترابية 

  سو  استغالل املوارد املائية وسو  ترشيدها

 وتدبيرها.

  عدم صيانة قنوات الربط في وقتها مما يؤدي إلن

 ضياع املا .

 السدود بفعل التوحل) مشرع  تراجع حقينة

 حمادي، سد محمد الخامس(.

  منسوب  مياه األودية) واد ملوية(تراجع. 

   تعميم الربط بشبكة املا  الصال

للشرب عان كل الدواوير خاصة الوسط 

 القروي والجباي.

  تسوية وضعية أصحاب البنا  بدون

 ترخيص.

 .تسايالت في تكلفة الربط لألسر املعوزة 

  أكثر استيعابية.بنا  خزانات 

  خلق شبكات لتوزيع املا  الشروب عان

مستوى مراكز القيادة بالجماعات 

 .القروية

   تنفيذ برامج تأهيل وتطوير نقط املا

 . غير املجدية

   ارتفاع نسبة الربط الفردي بشبكة املا

 الصال  للشرب.

   ارتفاع نسبة الولوجية للما  الصال

للشرب ملختلف الدواوير و األحيا  

 الاامشية.

 حلول  نية لربط املباني الحديثة  إيجاد

الغير مرخص لاا بشبكة املا  الصال  

 للشرب.

 .حسن ترشيد املوارد املائية 

 ب.ر ل  للشاالرفع من صبيب املا  الص 

 

 

 

  البرنامج الوطني املندمج لتزويد العالم

 القروي باملا  الصال  للشرب.

  املخطط االستراتيجي الوطني للما 

 والتي  التخطيط عان املدى البعيد سياسة

متخذي القرار من تدبير استباقي تمكن 

لندرة املياه و بالتالي تمكين السلطات 

إلن  20العمومية من رؤية بعيدة املدى )من 

 ة(.سن 30

   36-15قانون املا 

  برنامج تنمية السقي املوضعي في أفق

2030. 

 إشراك املنظمات غير الحكومية  من 

 املجتمع املدني.

 

 

 

 
 الكهرباء

 

 

 

  وجود أسالك عارية تشكل خطرا عان الساكنة

 خاصة بالتجزيئات السكنية.

  انتشار السكن غير القانوني  وصعوبة الربط

 بالكاربا  بمجموعة من الدواوير .

  ضعف الربط بشبكة الكاربا  بمجموعة من

 الجماعات القروية) والد ستوت، حاس ي بركان (.

   ضعف اإلنارة العمومية ملجموعة من األحيا

 والدواوير 

 

 

 

 

  مراقبة األسالك الكاربائية خاصة

 املاترئة منها.

  عان الجماعات  ربط الكاربا تعميم

 القروية.

  ايصال الشبكة الكاربائية ملجموعة من

الدواوير التي تعرف ضعف في نسبة 

 .الربط

  تزويد األحيا  و الدواوير باإلنارة

العمومية بمختلف الجماعات الترابية 

 وخاصة الحضرية منها

 العرض ي للتيار  القضا  عان االنقطاع

الكاربائي خاصة أثنا  سو  األحوال 

 .الجوية

   تقوية اإلنارة العمومية بمختلف األحيا

 الاامشية.

  ساولة التنقل  ليال بسبب تقوية اإلنارة

 العمومية بمجموعة من الدواوير.

 حلول  نية لربط املباني الحديثة  ايجاد

 الغير مرخص لاا بشبكة الكاربا .

 .البرنامج الوطني الشمولي للكاربة القروية 

  البرنامج الوطني ملحاربة السكن غير

 القانوني.

  التنسيق مع املكتب الوطني للكاربا  و اخذ

تدابير جديدة لايكلة القطاع  و اخذ 

 التدابير الالزمة.
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 التعليم و األمية

ة
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سيو
سو

ة ال
نمي

الت

 األمية

  33.3ارتفاع نسبة األمية باإلقليم%. 

 .ارتفاع األمية  في الوسط القروي 

   فنني مقابننل  %43.8ارتفنناع األميننة فنني صننفوف النسننا

 في صفوف الرجال. .22.5%

  فنننني مننننا يتعلننننق  األسننننر أربننننابالثقافننننة السننننائدة لنننندى

 بمنع الفتيات من الدراسة.

 التكوين في مان محاربة األمية. 

 .خلق فضا ات ومراكز ملحو األمية 

 عانننننن مسنننننتوى  ننننننوادي نسنننننوية وثقافينننننة إحنننننداه

 .الجماعات القروية 

  دعننننننننم الجمعيننننننننات العاملننننننننة فنننننننني مجننننننننال محاربننننننننة

 .األمية

  

  تقلنننننيص نسنننننبة األميننننننة فننننني صننننننفوف النسنننننا  إلننننننن

خاصة في العالم القنروي فني أفنق القضنا   .20%

 .األميةالشامل عان 

  

 .املخطط االستراتيجي الوطني  ملحاربة األمية 

  وجنننود جمعينننات منننن املجتمنننع املننندني  هنننتم بهنننذا

 .الجانب

 

 
 التعليم األويل

 

 .االفتقار إلن الشروط البيداغوجية  التربوية 

 التغطية بالتعليم األولي العصري. ضعف 

  غياب األقسام األولية بمجموعة من

 الجماعات الترابية.

 الفرص بين كل األطفال في  عدم تكافئ

خصوصا في  من هذا التعليم استفاد هم

 الوسط القروي.

  

  ي العصري في األولإحداه أقسام للتعليم

 .كل الجماعات الترابية

  التحسيس والتوعية بضرورة التعليم

 .وإلزاميتهاألولي 

 الجماعات  إحداه روض األطفال في كل

 القروية و الجبلية عان مستوى الدواوير

  اقتنا  التجايزات الضرورية و لعب

 األطفال.

 .دعم النقل املدرس ي 

  15%الرفع من نسبة التعليم األولي إلن 

 الجبايعميم التعليم األولي بالوسط القروي و ت 

 الطبيعي  لالنفتاحالطفل، وتأهيله  إعداد 

 .واملادي لشخصيته                             

  فتح قناة التواصل مع الطفل وحثه عان

 .التعامل مع املعطيات حسب قدراته

  تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية

 .األساسية

  بإدماجتفعيل الرؤية االستراتيجية الخاصة 

 التعليم األولي في املدارس االبتدائية

  املؤسسة إحداه شراكات بين املجتمع املدني و

 .املغربية للنهوض بالتعليم األولي

  االستفادة من دعم املبادرة الوطنية للتنمية

 البشرية

 

 التعليم االبتدايئ

 

 

 

 

  ارتفاع نسب الادر املدرس ي بحيث تقدر نسب

 %94سنة ب  12الن 7من  األطفالتمدرس 

 املفككة. انتشار البنايات 

  ضعف شبكة النقل املدرس ي خاصة بالوسط

 .خاصة بالدواوير املعزولة  القروي

 .  غياب الوعي لدى اآلبا 

  لتدني األجور،  اإلنفاقعدم قدرة اآلبا  عان

 وارتفاع بسبة الفقر.

  

  هدم البنايات املفككة وتعويضاا بمدارس

 عصرية.

  فك العزلة عن القرى والدواوير واملداشر وربط

بعضاا البعض وذلك بشق الطرق وتعبيدها 

ومراقبتها وصيانتها تفاديا للتالش ي والتخريب 

 ع.والضيا

 والسار عان خدماته  درس يتوفير النقل امل

 .االجتماعية

 تقديم املساعدات لألسر املعوزة. 

 الالتنسيق بين مختلف املتدخلين في هذا املج. 

 

 

 

  في الوسط الرفع من نسبة التعليم االبتدائي

 القروي.

  الرفع من نسبة التعليم االبتدائي في صفوف

 اإلناه خاصة في الوسط القروي 

 .التقليل من نفقات اللوازم املدرسية 

 .فك العزلة عن املداشر والقرى 

  مشروع تيسير إلعانة األسر املعوزة عان ضمان

 تمدرس أطفالام.

  االستفادة من املبادرة امللكية )مليون

 محفظة(.
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التعليم الثانوي 

 اإلعدادي

  لدى ارتفاع نسب الادر املدرس ي خاصة

 فئة اإلناه

  بمجموعة  اإلعداديةغياب املؤسسات

 من الجماعات القروية 

  واملرافق الصحية  التحتيةضعف البنية

 ؤسسات التعليمية .للم

  األسرضعف اإلمكانيات املادية لبعض 

 وانتشار الفقر.

  نقص في النقل املدرس ي في الوسط

 القروي.

  بعض العادات والتقاليد املتخلفة التي

 اإلناه. تحرم تعلم

  بمجموعة من  اإلعداديةاملؤسسات  إنشا

 .الجماعات 

 الداخليات بمجموعة من  إحداه

 املؤسسات التعليمية.

  إعادة هيكلة املؤسسات التعليمية

 بالجماعات القروية.

  تجايز املؤسسات التعليمية بمختلف

 املرافق الصحية والتجايزات الضرورية.

 تقديم املساعدات لألسر املعوزة. 

 والسار عان خدماته درس ير النقل املتوفي. 

  الرفع من التعليم الثانوي اإلعدادي

 خاصة في الوسط القروي.إلن 

  الرفع من نسبة التعليم اإلعدادي في

صفوف اإلناه خاصة في الوسط 

 القروي.

 

  ملشاريع من طرف ااالستفادة من دعم

مجلس الجاة و املبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية.

 

 

 
التعليم الثانوي 

 التأهييل

 

  ارتفاع نسب الادر املدرس ي  خاصة لدى

 فئة اإلناه

  اإلعداديةغياب املؤسسات الثانوية 

 بمجموعة من الجماعات القروية 

  نقص في النقل املدرس ي في الوسط

 القروي.

  واملرافق الصحية ضعف البنية التحتية

 ؤسسات التعليمية .للم

  الطالبة. في دور ضعف ونقص 

  إنشا  املؤسسات الثانوية في مجموعة من

 الجماعات.

 والسار عان خدماته درس يتوفير النقل امل. 

  تجايز املؤسسات التعليمية بمختلف

 املرافق الصحية والتجايزات الضرورية.

 دور الطالبة بمجموعة من  إحداه

 الجماعات القروية

  تجايز املؤسسات التعليمية بمختلف

 والتجايزات الضرورية.املرافق الصحية 

  الرفع من التعليم الثانوي التأهياي

 في العلم القروي

  الرفع من التعليم الثانوي التأهياي

  خاصة في صفوف اإلناه

 .فك العزلة عن املداشر والقرى 

 .تعمبم الباكالوريا املانية 

  إعادة توجيه الشباب في اختيار

 الشعب.

 

 
 التعليم الجامعي

  انخفاض مستوى الولوج إلن

املؤسسات الجامعية خاصة في 

 فقط(. %3.9صفوف اإلناه)

 ارتفاع نفقات الدراسة الجامعي 
 

 .توسيع الكلية الجامعية املتواجدة باإلقليم 

 .احده النقل الجامعي خاصة في الوسط القروي 

 .تحسين الخدمات االجتماعية 

 في الكلية املتعددة التخصصات إضافية  إحداه 
 

 الرفع من نسبة التعليم الجامعي. 

 عليم الجامعي في صفوف الرفع من نسبة الت

 اإلناه 

  تسايل الولوج أمام طلبة املنطقة إلن رحاب

 الجامعة.

 .الزيادة في إشعاع وجاذبية املنطقة 

  االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

 .2025في أفق 
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 الصحة

 املؤسسات والوحدات الصحية. نقص  في 

  ضعف عدد املؤسسات الصحية بمجموع التراب

 اإلقليمي

 التمريض في العديد من  نقص في األطر الطبية و أطر

 املراكز الصحية.

  تدني الخدمات الصحية باملراكز الصحية

 واملستوصفات بسبب صعف التجايزات.

  ضعف عدد دور الوالدة 

 .غياب التجايزات األساسية 

  اإلقليميضعف الخدمات املقدمة في املستشفى 

 وحدات طبية متنقلة خاصة في املجال القروي. إحداه 

 وتجايز املراكز الصحية بالجماعات القروية إحداه 

  اإلقليميتحسين جودة الخدمات في املستشفى 

 .توفير األدوية خاصة لألمراض املزمنة 

 والتأطير املستمر لفائدة األطر الطبية. نالنكوبي 

 توفير األطر الطبية باملراكز الصحية 

 .إعادة هيكلة املراكز الصحية وإعادة تجايزها 

 دور الوالدة باملراكز القروية. إحداه 

  الرفع من نسبة التغطية الصحية خاصة باملجال

 القروي.

 .الرفع من جودة الخدمات الصحية 

 . التقليص من عدد الوفيات 

 .الرفع من الولوجية إلن الخدمات الصحية 

  األدوية خاصة بالنسبة ألصحاب  من نفقاتالتقليص

 األمراض املزمنة.

 ة املدرسية.البرنامج الوطني للصح 

  2030املخطط الوطني االستراتيجي للصحة. 

  نظام التغطية الصحيةRAMED 

 .نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة 

   نظام التغطية الصحيةAMO. 

 

 
 البطالة

  تراجع  أمامارتفاع البطالة في صفوف الشباب

 .االقتصاد غير املايكل باإلقليم

 فرص الشغل في العديد من  ضعف

 القطاعات)الصناعة(.

   عالم اصة في الخارتفاع البطالة في صفوف النسا

 القروي.

  ارتفاع البطالة في صفوف حاماي الشاادات

 الجامعية.

  الوحدات الصناعية واملقاوالت  إحداهتوفير الشغل عبر

 السياحية

  تشجيع الشباب في التشغيل الذاتي وخلق املقاوالت

تكوين النسا  في املان والحرف الصناعية  الصغرى.

 خاصة في الوسط القروي والجباي.

 تعاونيات وتسويق املنتوجات املحلية. إحداه 

 .توفير األنشطة الغير فالحية 

 .تقليص نسبة البطالة خاصة في العالم القروي 

  تخفيض نسبة البطالة في صفوف الشباب حاماي

 الشاادات الجامعية.

  املحاي.انتعاش االقتصاد 

  برنامج مبادرة لتشجيع التشغيل في الجمعيات

العاملة في مختلف مجاالت القرب والخدمات 

 االجتماعية والتربوية.

 .برنامج تأطير للطلبة حاماي الشاادات املعطلين 

  . برنامج استيعاب إلدماج االقتصاد الغير مايكل

 برنامج محاربة االقصا  االجتماعي بالوسط القروي.

 
 الفقر

 والهشاشة

  ارتفاع نسبة الفقر باملجاالت القروية وفي اغلب

 اإلقليمجماعات 

 .ارتفاع نسبة األشخاص في وضعية صعبة 

 .ارتفاع الفوارق االجتماعية 

 ارتفاع  نسبة الاشاشة باملجاالت القروية 

  التشاركي و التضامني. االقتصاد تشجيع 

  دعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لصال  األشخاص

 ي وضعية هشة.ف

  دعم الساكنة في وضعية صعبة عن طريق توفير األنشطة

 املدرة للدخل.

  االستماع للساكنة في وضعية صعبة وتقديم الدعم

 املعنوي والتوجيه.

 .االندماج املنهي لشرائح عريضة من املجتمع 

 .انعاش وتشجيع السكن التشاركي و التضامني 

 .البرنامج الوطني ملحاربة الاشاشة 

  التكافل العائاي. صندوق 

  تطبيق برنامج الدعم املباشر لألرامل في وضعية

 هشة  والحاضنات ألطفالان.

 .املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 

 
المرافق السوسيو 

 رياضية والثقافية

 .نقص املوارد البشرية املؤهلة 

 .نقص التكوين والتأطير بالنسبة لألطر 

  الجماعات غياب األندية النسوية بمجموعة من

ضعف دور الشباب بمجموعة من و  الترابية.

الجماعات وغياب مخيمات الطفولة بأغلب 

 الجماعات

  القاعات املغطاة بمجموعة نقص في مالعب القرب و

 الجماعات الترابية

 األندية النسوية بمجموعة من الجماعات خاصة  إحداه

 الفروية منها.

 دور الشباب بمجموعة من الجماعات. إحداه 

 مخيمات الطفولة. داهإح 

 مالعب القرب. إحداه 

 القاعات املغطاة. إحداه 

 .التكوين والتأطير املستمرين 

  .اندماج الشباب في الحركة الرياضية والتربوية 

 املواهب الرياضية للشباب  وصقلاا واالرتقا  بها  إبراز

 إلن املستوى االحترافي.

  تحسين جودة الحياة بمجموعة من الجماعات

 خاصة بالوسط القروي والجباي. الترابية

 .ادماج الشباب و النسا  و الفئات الاشة في املجتمع 

   دعم وزارة الشباب والرياضة للمشاريع شرط توفير

 العقار.

  دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمشاريع في

 هذا القطاع.
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 الفالحة

 

 

  تراجنننننننع األراضننننننن ي الفالحينننننننة الخصنننننننبة بسنننننننبب

 التوسع الحضري.

 .تراجع حقينة   السدود 

  اسننننننننننننننتمرار االعتمنننننننننننننناد عاننننننننننننننن تقنيننننننننننننننات الننننننننننننننري

 .التقليدي

  ضنننننياع كمينننننات هائلنننننة منننننن املنننننا  عبنننننر شنننننبكات

 قنوات التوزيع.

  األخيرة.عامل الجفاف خاصة في اآلونة 

  تنننننننننننننأثير املبينننننننننننننندات عاننننننننننننننن خصننننننننننننننوبة األراضنننننننننننننن ي

 .الفالحية

  

  تحفينننننننز الفالحنننننننين عانننننننن اسنننننننتعمال التقنينننننننات

املالئمنننننننننننننننننننة واملحافظنننننننننننننننننننة عانننننننننننننننننننن التجاينننننننننننننننننننزات 

 الايدروفالحية.

  اسننننتبدال تقنيننننات الننننري االنجننننذابي بتقنيننننات

 الري املوضعي.

  إعادة االعتبار للدوائر املسقية الصغيرة 

 عاننن تعبئننة  تحسننيس وتننأطير الفالحننين لحنن هم

أقصننننننن ك منننننننا يمكنننننننن منننننننن املسننننننناحات املجانننننننزة، 

وحملانننم عانننن اسنننتغاللاا بواسنننطة مزروعنننات 

 ال تتطلب كميات كبيرة من املا .

  إنشننننا  نظنننننام خننننناص مننننن أجنننننل التواصنننننل منننننع

 الفالحين في قضايا الري وحماية املاشية.

  االقتصننننننننننناد فننننننننننني املنننننننننننوارد املائينننننننننننة و توسنننننننننننيع

 الرصيد املائي .

 تثمين املنتوج املحاي. 

  للفالحين الصغار رد االعتبار. 

  ناظور الفالحي بإقليم ال اإلنتاجالرفع من. 

  ،تحسنين وتجايننز األرينناف وفننك العزلننة عنهننا

 قصد إدماجاا في اقتصاد السوق.

 .مخطط املغرب األخضر 

  البرننننننننننننامج النننننننننننوطني االسنننننننننننتراتيجي ل قنننننننننننالع

 الصناعي.

 .البرنامج الوطني لالقتصاد في ما  السقي 

  واإلعاننننات املمنوحنننة فننني إطنننار املسننناعدات

 صندوق التنمية الفالحية.

 
 الصناعة

  ضننننعف وحنننندات التصنننننيع واالقتصننننار فقننننط

 عان الصناعة الغذائية.

 االسننننننننننننتثمارات املاليننننننننننننة فنننننننننننني  غينننننننننننناب وضننننننننننننعف

 .القطاع الصناعي

  ضنننعف التنننأطير والتكنننوين املنهننني والتقنننني لليننند

 .العاملة رغم وفر ها

  الحصننننننول نقننننننص التمويننننننل وتعقنننننند إجننننننرا ات

 .عان القروض

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصصنننننات  صنننننناعية ذاتوحننننندات  إحنننننداه

 متنوعة.

 .تطوير املنطقة الصناعية وجلب االستثمار 

 املانية في هذا املجال. تتنظيم وتأطير الايئا 

  ،تننننننندعيم بنينننننننات التسنننننننويق وإعنننننننادة تنظيمانننننننا

 خاصة عبر إنشا  محطة تسويق كبيرة 

  تحسنننننننننننين جنننننننننننودة البنينننننننننننات التحتينننننننننننة لجلنننننننننننب

 االستثمار.

  السنننتقبال املشننناريع  وإعننندادهتسنننويق املجنننال

غنننننرب  نننننناظور ال ميننننننا  إنجنننننازالصننننناعية بعننننند 

 املتوسط

 .إحداه معاهد متخصصة في اللوجستيك 

 

 

 

 .تثمين املنتوجات املحلية 

 توفير الشغل للسكان ومكافحة البطالة 

 .تشجيع وتدعيم الصناعات 

 

  البرننننننننننننامج النننننننننننوطني االسنننننننننننتراتيجي ل قنننننننننننالع

 الصناعي.

  الوكالننننننننننة الوطنيننننننننننة للمقنننننننننناوالت الصننننننننننغرى

 .واملتوسطة

  تحفيننننننز العالقننننننات التشنننننناركية والتعاونيننننننة

بننننين الفالحننننين وبننننين أربنننناب الصننننناعة عننننن 

طريننق إبننرام اتفاقيننات ومعاهنندات لتنننوفير 

 املواد األولية بصفة متبادلة بين الطرفين

  النننننننننننننننننوطني لتسنننننننننننننننننريع التنمينننننننننننننننننة املخطنننننننننننننننننط

 2014/2020الصناعية 
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الصناعة 

 التقليدية

 

 .ضعف وحدات الصناعة التقليدية 

  نقنننننننص فننننننني مراكنننننننز لتكنننننننوين تقنينننننننين و تقنينننننننين

 متخصصين في الصناعة التقليدية.

 لصنننننننننننناعة ضنننننننننننعف التعاونينننننننننننات املختصنننننننننننة با

 التقليدية.

  وحدات للصناعة التقليدية. إنشا 

  تشننجيع الصننناع والحنننرفيين عننن طريننق دعنننم

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

 فننننتح قنننننوات تسننننويقية جدينننندة أمننننام املنتننننوج 

 املحاي.

 .تكوين وتأطير ومواكبة التعاونيات الجديدة 

  عنننننننننننن أهمينننننننننننة الصنننننننننننناعة  واإلعنننننننننننالمالتنننننننننننرويج

 التقليدية واملنتوج املحاي.

 ي بننننننننأدا  الحننننننننرفيين وتعزيننننننننز قننننننننندرا هم الرقنننننننن

وتأهينننننل بنينننننات اإلنتننننناج والرفنننننع منننننن جنننننودة 

 .املنتوجات

  املحافظنننننننة عانننننننن الاوينننننننة الثقافينننننننة وتثمنننننننين

 املوروه املحاي.

  إعننادة االعتبنننار ملنظومننة التكنننوين فنني فننننون

 .الصناعة التقليدية

 خلق فرص شغل باالقليم 

  بننننرامج تقويننننة قننننندرات املقنننناوالت الصنننننغرى

 .واملتوسطة

 .املعارض املحلية، والوطنية والدولية 

  دعنننننننننننم املجنننننننننننالس الجماعينننننننننننة واإلقليمينننننننننننة

 والجاوية.

 
 التجارة والخدمات

  أربابالترامي عان امللك العمومي من طرف  

 املحالت التجارية.

 .انتشار الباعة املتجولون 

  ضنننننننعف البنينننننننة التحتينننننننة و املرافنننننننق فننننننني األسنننننننواق

 األسبوعية.

  ملجموعنننننننننننة منننننننننننن التجنننننننننننار تراجنننننننننننع األدا  التجننننننننننناري

الصنننغار بسنننبب التنننأثير السنننلبي للمراكنننز التجارينننة 

 الكبرى.

  تننننننننننننننننننننوفير البتيننننننننننننننننننننة التحتيننننننننننننننننننننة و التجايننننننننننننننننننننزات

 األساسية.

  الباعة املتجولين. إيوا إعادة 

  األسننننننننننننننننواق النموذجيننننننننننننننننة بمختلننننننننننننننننف  إنشننننننننننننننننا

 الجماعات باإلقليم.

 قليم.تعزيز البنيات التجارية داخل اإل 

  سنننننننواق منظمننننننننة أإعنننننننادة إينننننننوا  التجننننننننار داخنننننننل

 .تستجيب للشروط واملعايير التجارية املطلوبة

  ،تحسننننننين القنننننندرة التنافسننننننية للتجننننننار الصننننننغار

وتمكيننننننهم منننننن ممارسنننننة نشننننناطام التجننننناري فننننني 

إطنننننار قنننننانوني ومننننننظم يصنننننون كنننننرامتهم وينننننؤمن 

 .ر.ممتلكا هم من املخاط

 

 .البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي 

 .البرنامج الوطني انفتاح 

  الوطنية للتنمية املستديمة.املبادرة 

 
 السياحة

  نننننننافي مننننننننن التجايننننننننزات الفندقينننننننننة عنننننننندد غيننننننننر كن

ذات املسنننننننننننتوى  اإلينننننننننننوا املناسنننننننننننبة ووحننننننننننندات 

 في العديد من جماعات اإلقليم. املطلوب

  غيننناب املرافنننق و التجاينننزات خاصنننة باملنننناطق

  غياب نقل سياحي مالئم و الجبلية

  في خدمات الترفيه والتنشيطصارخ نقص. 

  املنوارد البشنرية املؤهلنة مانينا منن أجنل نقص

سننننننننننياحة متعننننننننننددة األوجننننننننننه، وطنيننننننننننة  تطننننننننننوير

مختلفننننننننننين، لاننننننننننم وموجاننننننننننة لزبنننننننننننا   ،ودوليننننننننننة

رغبنننننننات جننننننند متنوعنننننننة. ضنننننننعف االسنننننننتثمارات 

 األجنبية في القطاع السياحي.

  

 .توفير البنية التحتية السياحية باإلقليم 

 رويج اإلمكانيننننننننناتوضننننننننع اسنننننننننتراتيجية تجارينننننننننة لتننننننننن 

)شنننننننواطت، غابنننننننات، مواقنننننننع  بننننننناإلقليمالسنننننننياحية 

 اثرية...(

 سنوا  للمنناطق  من مستوى دولني اتتشييد مخيم

 الجبلية أو الشواطت .

  االهتمام بالسياحة الجبلية عبر  توفير  املرافنق و

 التجايزات الضرورية.

  تنننوفير  منننوارد بشنننرية مؤهلنننة إلنننن جاننننب التنننأطير و

 التكوين املستمرين.

 ياحيين مؤهلين.توفير مرشدين س 

  تنمينة السننياحة البي يننة التني تسنناهم فنني املحافظننة

 عان الطبيعة.

 الرفع من السياحة الدولية.                       

 االعتبننننننننار للمواقننننننننع التاريخيننننننننة ذات  إعننننننننادة

 .األركيولوجيةالقيمة 

 . تثمين املنتوجات املحلية 

 املحانننننننننني عبننننننننننر تننننننننننوفير   دانتعنننننننننناش االقتصننننننننننا

فنننرص الشنننغل خاصنننة فننني الوسنننط القنننروي 

 والجباي.

 .تطور الليالي السياحية داخل اإلقليم 

  موارد سياحية متنوعنة، لجنذب السنياحة

 البي ية والثقافية والترفيهية

  دعننننننننننننننننم محنننننننننننننننندد للمقنننننننننننننننناوالت السننننننننننننننننياحية

  الصغرى واملتوسطة

  تعزينننز املشننناريع املشنننيدة فننني إطنننار مشنننروع

 مارتشيكا



 

  

51 
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 البيئة والتنمية املستديمة

ة
دمي

ست
 امل

ة
نمي

والت
ة 

بيئ
ال

 
المخاطر 

 الهيدرولوجية

  وجنننننود العديننننند منننننن الجماعنننننات الترابينننننة تعننننناني منننننن

 (.، بني نصار...ناظور الالفيضان) 

  الترابية.محدودية الوسائل املادية للجماعات 

  غينننننناب وضننننننعف التعنننننناون بننننننين مجمننننننوع الجماعننننننات

 الترابية من أجل الوقاية من مخاطر الفيضانات.

  إقامنننننة حننننننواجز فنننننني الشننننننعاب واألوديننننننة

 للتخفيف من سرعة السيل.

  تقويننننننننننننننننة شننننننننننننننننبكة الصننننننننننننننننرف الصنننننننننننننننن ي

 وتطويرها.

  املبكر. اإلنذارنظام  إنشا 

  حمايننننننننننننننننة السنننننننننننننننناكنة مننننننننننننننننن مخنننننننننننننننناطر

الفيضننننننننننانات بمختلننننننننننف الجماعننننننننننات 

 الترابية.

  وإعنننادة  األمطننناراالسنننتفادة منننن ميننناه

 استعمالاا.

 نننننننننناظور انجننننننننناز مشنننننننننروع لحماينننننننننة ال 

 الكبرى من خطر الفيضان

  املخطننننننننننننط الننننننننننننوطني للوقايننننننننننننة مننننننننننننن

  PPIالفيضان

 
تدهور الغطاء 

 النبايت

  تراجع الغطا  النبناتي الطبيعني فني مرتفعنات كروكنو

 وبني بويحيي.

 الجفاف خاصة في اآلونة األخيرة. استفحال ظاهرة 

  للثروة الغابوية. غير املعقلن االستغالل 

  ،غيننننننننننر  اسننننننننننتغاللمخالفنننننننننات غابويننننننننننة، رعنننننننننني جننننننننننائر

 مرخص، 

 ارتفاع حرائق الغابات 

 .االستغالل  األمثل للثروة الغابوية 

  تفعيننننننل القننننننوانين الزجريننننننة للحنننننند مننننننن

 امللك الغابوي. نالترامي عا

  الغابات.الوقاية من حواده  حرائق 

 .القيام بعمليات التشجير 

 .حماية املواقع املصنفة دوليا 

  املحميننننننننننننننننننننننننات و املنتزهنننننننننننننننننننننننننات  إنشننننننننننننننننننننننننا

 االيكولوجية.

 .املحافظة عان التنوع البيولوجي 

 .تثمين املوارد الغابوية 

  املحافظنننننننننننننة عانننننننننننننن الغطنننننننننننننا  النبننننننننننننناتي

 الطبيعي.

  برننننننامج التننننندبير املنننننندمج للمنننننناطق

 .GIZKالساحلية 

 يئننننننننننننننننننننننننننننننني مخطننننننننننننننننننننننننننننننط التنننننننننننننننننننننننننننننندبير الب

 واالجتماعي.

  البرنننننننننننامج الننننننننننوطني لحمايننننننننننة امللننننننننننك

 الغابوي.

 
التلوث البيئي 

 بالمجاري المائية

  تزاينننننننند وجننننننننم املقننننننننذوفات السننننننننائلة فنننننننني الجماعننننننننات

الترابيننننننننننننة الضننننننننننننعيفة التغطيننننننننننننة بشننننننننننننبكة الصننننننننننننرف 

 الص ي.

 .تلوه الفرشة املائية بسبب قربها من السطح 

 .تلوه الفرشة املائية  بسبب الحفر الصحية 

  الزيادة في عدد محطات معالجة املياه

 العادمة.

  تعمننننيم الننننربط الفننننردي بشننننبكة تطايننننر

 السائل.

  مراقبنننننننننننننة جنننننننننننننودة امليننننننننننننناه عنننننننننننننن طرينننننننننننننق

 التحاليل.

  تقليص وجم تركز امللوثات في امليناه

 الجارية.

  املحافظة عان البيئة واحترام قوانين

 البيئة.

   36-15تفعيل قانون املا 

  دة البرنننننننننننامج الننننننننننوطني ملراقبننننننننننة جننننننننننو

 .املياه

 .البرنامج الوطني لتطاير السائل 

 المطارح العمومية

  انتشار ظاهرة الرمي العشوائي للنفاينات منن طنرف

 الساكنة )أودية، فضا ات خالية( .

  تسننننرب السننننوائل التنننني تفرزهننننا النفايننننات إلننننن أعمنننناق

 التربة وما ينتج عنها من تلوه .

 .النفايات الطبية وما تشكل من مخاطر 

 

  عننننننننننننندد املطنننننننننننننارح العمومينننننننننننننة تقلنننننننننننننيص

 .واستغالل مطرح واحد باإلقليم

  الحنننننننننند منننننننننننن تنننننننننننأثير تلنننننننننننوه النفاينننننننننننات

 الصلبة عان البيئة الطبيعية.

 لتنننندبير  توجيهننننات املخطننننط الننننوطني

 . املنزلية النفايات

  البرننننننامج النننننوطني لتننننندبير النفاينننننات

 الخاصة.

 .عقد الشراكات و االتفاقيات 

 .التدبير املفوض للقطاع 



 

  

52 

 الخيارات المتاحة االستنتاجات  مقرتحات الحلول الصعوبات القطاع حورالم

 الحكامة والتنمية

ة
نمي

والت
ة 

كام
احل

 

 
 املداخيل

 اختصاصات واسعة بموارد محدودة 

  محدوديننننننننننة املننننننننننداخيل الذاتيننننننننننة  للجماعنننننننننننات

 .املحليةخاصة الجماعات الترابية 

 عانن الضنريبة عانن القيمنة املضنافة   االعتماد

. 

  البحنننث عنننن عقنننود شننننراكة بنننين الجماعنننات الترابيننننة

 ل قليم وجاات أخرى)مجلس الجاة، الوزارات...(.

  البحنننننننننث عنننننننننن مشننننننننناريع مننننننننندرة للننننننننندخل للجماعنننننننننات

 الترابية.

 

  حكامننننننننة محليننننننننة فعالننننننننة وجينننننننندة

 تتماش ك مع متطلبات الساكنة.

 .فتح مجاالت للتمويل الخارجي 

 قيننات التعنناون والشننراكة مننع عقنند اتفا

اتفاقينننننننات  .القطننننننناع العنننننننام والخننننننناص

التوأمنننننننننننة والتعننننننننننناون الالمركنننننننننننزي منننننننننننع 

 .جماعات الترابية وطنية وأجنبية

  إبنننننننرام اتفاقينننننننات منننننننع فننننننناعلين منننننننن

خنننننننارج اململكنننننننة فننننننني إطنننننننار التعننننننناون 

 .الدولي

 
 املوارد البشرية

 املنننوارد البشنننرية بنننبعض التخصصنننات   نقنننص

 والجماعات. اإلداراتبمختلف 

  عنننننننننننننندم التأشننننننننننننننير عاننننننننننننننن الايكننننننننننننننل التنظيمنننننننننننننني

للمجلنننننننننس اإلقليمننننننننني منننننننننن طنننننننننرف السنننننننننلطات 

 اإلقليمية.

  خصنننننننننننننناص فنننننننننننننني املننننننننننننننوارد  البشننننننننننننننرية بننننننننننننننبعض

 الجماعات الترابية.

 نموظفيلل التكوين املستمر. 

 .تجديد طرق تسيير وتدبير املوارد البشرية 

 فضنننننننننننا  مالئنننننننننننم للعمنننننننننننل. اسنننننننننننتعمال  لينننننننننننات  تنننننننننننوفير

 .التحفيز واملحاسبة 

 تفعيل الايكل التنظيمي للمجلس 

  تحقينننق التنمينننة املحلينننة وتجننناوز

مختلننننننننف اإلكراهننننننننات القانونيننننننننة 

واالقتصننننادية واالجتماعيننننة التنننني 

 ترابية.تعرفاا الجماعات ال

 

  اتفاقيننننننننننننات شننننننننننننراكة مننننننننننننع مكاتننننننننننننب

التكنننننننننننننوين الخاصنننننننننننننة متخصصنننننننننننننة 

 للتكوين.

 شنننننننراكة منننننننع املنظمنننننننات  اتفاقينننننننات

 الدولية في جميع املجاالت .

 
تعبئة املجتمع 

 املدني

  ضنننننننننننننننننننعف التكنننننننننننننننننننوين والتنننننننننننننننننننأطير للفننننننننننننننننننناعلين

 الجمعويين.

  املادية اإلمكانياتضعف . 

 تعدد حقول اشتغال الجمعيات. 

 .تكوين وتأطير الفاعلين الجمعويين 

  ملسننننايرة  الرفنننع مننننن قنننندرات و كفايننننات الفاعننننل الجمعننننوي

 .املقتضيات الدستورية الجديدة

  تصنننننننورات للنهنننننننوض بتنظنننننننيم ورشنننننننات ولقنننننننا ات داخلينننننننة

الديمقراطيننننننننننة التشنننننننننناركية ودورهننننننننننا فنننننننننني تنننننننننندبير   مفاننننننننننوم

 ي.العام واملحا  الشأن

  فنننننني التنميننننننة املحليننننننة و املشنننننناركة

الوطنية و في صنع السياسات و 

 .القرارات العمومية

 

  إحداه املجلس االستشاري

 للشباب والعمل الجمعوي 

إطار قانوني حديث  باعتباره

يخول للمجتمع املدني بشكل عام 

والفاعل الجمعوي بشكل خاص 

عدة صالحيات توسع في أدواره 

العمودية وتجعلاا ذات صبغة 

دستورية، وذلك في أفق التكريس 

 .القانوني للديمقراطية التشاركية

 
 التعمير

 .التوسع العمراني أحيانا مطبوع بالعشوائية 

 وغير القانوني. قانتشار السكن غير الالئ 

  خصنننبة ومامنننة فننني  أراضننن يالتمننندين فننني اتجننناه

 القطاع الفالحي

 .انتشار مراكز  ذات بيئة ضعيفة الجاذبية 

  غيناب التناسنق و الجماليننة الحضنرية بسننبب

 التعمير. لضوابطعدم التقيد 

  القنننننننانوني وتفعينننننننل القنننننننوانين مراقبنننننننة السنننننننكن غينننننننر

 الزجرية و املحاسبة اإلدارية.

  الننننتحكم فنننني جمهننننات التمنننندين الزاحفننننة التنننني تتوسننننع

 االقتصننننننناديةعانننننننن حسننننننناب املنننننننناطق ذات األهمينننننننة 

 .والبي ية

  مراكنننننننننننننننننننننز ذات جاذبينننننننننننننننننننننة عانننننننننننننننننننننن

 الصعيد الجاوي والوطني.

  القضا  عان السكن غينر املننظم

 والسكن غير الالئق.

  تنظيمنننننا بكنننننل وعنننننا  عقننننناري أكثنننننر

 الجماعات الترابية.

 

  البرنننننننامج الننننننوطني ملحاريننننننة السننننننكن

 غير القانوني.

  البرنننامج الننوطني للسننكن باملجنناالت

 القروية.

  تفعينننننل مدوننننننة التعمينننننر، و تطبينننننق

 العقوبات الزجرية.
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 بيضع استراتيجي مهم  على البحر قمو
 
روباالمتوسط )بوابة  اال

 
 (ا

 مساحة فالحية مهمة 

  موارد سياحية مادية و معنوية باإلقليم 

   موارد ترابية مهمة باإلقليم 

 فئة شابة  نشيطة قادرة على العمل 
وجود منطقة صناعية مهمة لجلب المستثمرين 

  باإلقليمارتفاع نسبة البطالة  

  ارتفاع نسبة الهشاشة 

  ميةارتفاع نسبة
 
 و الهدر المدرسي اال

 عزلة بعض الدواوير و بعض الجماعات 

 مالية محدودة للمجلس إمكانيات 

 غرب  ناظور مقبل على تدشين مشروع جديد )ميناء ال اإلقليم
فرص  قالمتوسط، بحيث سيساهم في جلب المستثمرين و خل

 ة(.قشغل لساكنة المنط

  ن العام في  المحليين ورغبة كل الفرقاء
 
الساهرين على تدبير الشا

سهم المجلس  ناظور ال إقليمتنمية 
 
 .اإلقليميو على را

  باإلقليم راالستثماوجود فرص  
 

 عدم التزام بعض الممولين للمشاريع بتنفيذها في الوقت المحدد 

  عدم التزام بعض الشركاء بتمويل حصصهم من المشاريع في اطار
 االتفاقيات المبرمة.

 على مستوى جهة  نقص في حصة المشاريع المبرمجة و الممولة
 ناظور ال مقليالشرق  بالنسبة إل

 هيدرولوجية ) الفيضانات ....(مشاكل مرتبطة بالمخاطر ال 

  )...مشاكل مرتبطة بالمخاطر الجيولوجية ) زالزل 
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 ناظورلمجلس إقليم ال االستراتيجية  األهداف
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  توجه  ات اس  تراتيجية إل  ى بع  د تحدي  د ال  رؤى التنموي  ة لمجل  س إقل  يم الن  اظور، ت  م ترجمته  ا 

ه    داف نوعي    ة حقيقي    ة وواقعي    ة والت    ي س    يتم تفعيله    ا  ذات
 
ب    رامج ومش    اريع  عل    ى ش    كلا

نشطة.
 
 وا

ب ان عنه ا التحلي ل التشخيص 
 
ص نع  يتتطلب مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة الت ي ا

استراتيجية ترمي إل تطور مكامن القوة وتالفي مكامن الضعف واستغالل الف رص المتاح ة 

ال   وارد ف   ي  ، فالتحلي   لتنمي   ة اإلقل   يم للمح   اور االس   تراتيجية والمش   اريع المرتقب   ة لبرن   امج 

كيد إلى تحديد  يؤدي التنمية برنامج 
 
فاقبالتا

 
ف اق  ا

 
يضا عل ى اال

 
قصيرة المدى ، كما ينفتح ا

الطويل  ة الم  دى الق  ادرة عل  ى تجس  يد رؤي  ة مس  تقبلية واس  تراتيجية للتنمي  ة ص  الحة لم  دة ق  د 

كي  د ف  إن فالجان  ب المتعل  ق بالم   دى القص  ير ال يتن  افر 15تف  وق 
 
م  ع الجان   ب  س  نة، وبالتا

عم ال الواج ب القي ام الم
 
خر ف إن بع ض اال

 
تعلق بالمدى الطويل بل يتكامل معه. وبمعنى ا

يض   ا ك قاع   دة  ال   راهن، الوق   ت به   ا ف   ي
 
لالس   تجابة لحاجي   ات وانتظ   ارات الس   اكنة تس   اهم ا

هداف والمشاريع الطويلة المدى.
 
  ورافعة لال
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 النتائج المتوخاة عامة اولويات الهدف االسرتاتيجي الوضعية الحالية  القطاع

  المحور االسرتاتيجي األول: تقوية البنية التحتية والتجهزيات األساسية والخدمات االجتماعية

 

 الطرق

 

وعرة وغير صالحة  طرق ومسالك  -

 لالستعمال

خاصة الطرق   شبكة طرق ماترئة وقديمة -

 ؛اإلقليمية والجاوية 

العمل عان فك العزلة عن املجاالت  -

 القروية؛

 تقوية البنيات التحتية. -

 بالطريق السيار ناظور ربط مدينة ال -

خلق مسالك جديدة لفك العزلة عن  -

 الدواوير باملجال القروي والجباي؛

 تعبيد الطرق القروية -

وتعزيز  %80الرفع من الولوجية إلى  -

 البنية التحتية.

 

 النقل

تفعيل العدادات بالنسبة لسيارات األجرة  -

 .الصغيرة

الزيادة من الحافالت املتجاة نحو الكلية  -

 متعددة التخصصات.

عان  العمومي تعميم االستفادة من النقل -

 جميع الجماعات 

 ؛% 70الرفع من الولوجية  إلن  -

تعميم االستفادة من مختلف وسائل  -

 العمومي. النقل

داخل  سهولة التنقل بين الجماعات - خطوط جديدة للنقل العمومي. إحداه -

 .اإلقليم

 فك العزلة عن املجاالت الجبلية. -

الماء الصالح 

 للشرب

ضعف الربط لشبكة  املا  الصال  للشرب  -

 خاصة بالوسط القروي 

تزويد الدواوير  واألحيا  الاامشية باملا   - تعميم الربط  باملا  الصال  للشرب. -

 الصال  للشرب.

ارتفاع نسبة الربط باملاء الصالح  -

األحياء للشرب ملختلف الدواوير و 

 .الهامشية

 

 

 الكهرباء

انتشار السكن غير القانوني  وصعوبة  -

الربط بالكاربا  بمجموعة من الدواوير 

 خاصة باملجال القر وي.

ببعض أحيا  العمومية  اإلنارةضعف  -

 املراكز الحضرية

 تعميم الربط بشبكة الكاربا ؛ -

تقوية اإلنارة العمومية بمختلف  -

 . باإلقليمالجماعات 

 

مختلف بإلنارة العمومية القروية وا الكاربة

 إلقليم.اجماعات 

رفع نسبة الربط بشبكة الكهرباء  -

ذات الطابع بالجماعات خاصة 

 ؛%90إلى القروي

 .بالجماعات اإلنارة العمومية تمديد -

 تطهير السائل

ضعف الربط بشبكة الصرف الصحي  -

 القروية ؛باملراكز خاصة 

لقنوات  ةضعف القدرة االستيعابي -

 الصحي؛ الصرف

 تقادم واهتراء قنوات الصرف الحالية؛ -

 من الربط بشبكة تطهير السائل الرفع  - حيصتوسعة شبكة الصرف ال - تعميم الربط بشبكة الصرف الصحي؛ -
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 المحور االسرتاتيجي األول: تقوية البنية التحتية والتجهزيات األساسية والخدمات االجتماعية 

 األمية

 ارتفاع نسبة األمية باإلقليم  ؛ -

 ارتفاع نسبة األمية خاصة في صفوف النسا   -

 ارتفاع نسبة األمية في املناطق الجبلية والقروية -

 .بصفة عامة

بالوسط   اإلناهتعميم التعليم خاصة في صفوف  -

 والجباي. القروي

خلق فضا ات ملحو األمية وتوفير أطر لاذه  -

 الغاية.

 خلق دور املرأة -

بإقليم  %26.3 تقليص نسبة األمية إلى -

 خاصة بالوسط القروي  ناظور الب

 التعليم األولي

ضعف التغطية بالتعليم األولي العصري بإقليم  -

  ناظور الب

 املدارس. غياب األقسام األولية بمجموعة من -

 تعميم التعليم األولي بالوسط القروي و الجباي. -

التحسيس والتوعية بضرورة التعليم األولي  -

 والزاميته

 ي.إحداه أقسام للتعليم االول -

 توفير األطر والتجايزات لاذه الغاية. -

 احداه مدارس االدماج  -

الرفع من نسبة التعليم األولي خاصة في  -

 %15بنسية  الوسط القروي 

التعليم 

 االبتدائي

 انتشار  مدارس البنا  املفكك؛ -

 ف الولوج إلن التعليم االبتدائي ضع -

تعميم التعليم االبتدائي بالوسط القروي  خاصة  -

 في صفوف اإلناه.

 هدم البنايات املفككة وتعويضاا بمدارس عصرية؛ -

في الوسط  فك العزلة عن القرى والدواوير واملداشر  -

 القروي.

البتدائي خاصة التعليم االرفع من نسبة  -

 %98.5الى نسبة  بالوسط القروي

التعليم 

 االعدادي

غياب املؤسسات االعدادية بمجموعة من  -

 الجماعات الترابية 

 

ارتفاع نسبة الادر املدرس ي خاصة في صفوف  -

 اإلناه.

تعميم التعليم اإلعدادي بالوسط القروي خاصة  -

 في صفوف اإلناه. 

 جديدة باإلقليم؛ انشا  اعداديات -

 احداه دور الطالبة. -

الى  لرفع من نسبة التعليم اإلعداديا -

22.4% 

 التعليم الثانوي

غياب املؤسسات الثانوية بمجموعة من  -

 الجماعات الترابية

واملرافق الصحية ضعف البنية التحتية  -

 ؤسسات التعليمية .للم

مؤسسات الثانوية تأهياي بمجموعة من  انشا  - تعميم التعليم الثانوي خاصة في صفوف اإلناه. -

 الجماعات الترابية التي ال تتوفر عان ثانوية؛

 احداه دور الطالبة -

الرفع من نسبة التعليم الثانوي خاصة  -

 %11 الى نسبة بالوسط القروي

التعليم 

 الجامعي

خاصة في ي ضعف نسبة التعليم الجامع -

 صفوف اإلناه.

 .توسيع الكلية املتعددة التخصصات - في صفوف اإلناه. تعميم التعليم الجامعي خاصة -

 انشا  مؤسسات ومعاهدة للتعليم العالي -

خاصة  الرفع من نسبة التعليم الجامعي -

 في صفوف اإلناث بالعالم القروي.

النقل 

 المدرسي

 ضعف النقل املدرس ي بالوسط القروي؛ -

خاصة  صعوبة التنقل بسبب ضعف املسالك -

 في الفترات املطرية االستثنائية بالوسط الجباي.

الرفع من نسبة الولوجية إلى مختلف  - اقتنا  حافالت النقل املدرس ي. - تعميم االستفادة من النقل املدرس ي . -

املؤسسات التعليمية خاصة بالنسبة 

 %8الى  يللوسط القرو 

 الصحة

ضعف املؤسسات والوحدات الصحية  -

 بالوسط القروي 

 في األطر الطبية خصاص -

تعميم الولوجية إلن الخدمات الصحية خاصة  -

 بالوسط القروي.

 وحدة طبية متنقلة؛ اقتنا  -

 احداه مراكز صحية جديدة -

توفير األطر الطبية بمختلف املؤسسات  -

 الطبية.

الرفع من نسبة التغطية الصحية خاصة  -

 باملجال القروي؛

الرفع من  الخدمات الصحية  -

 باملؤسسات الطبية.
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 المحور االسرتاتيجي األول: تقوية البنية التحتية والتجهزيات األساسية والخدمات االجتماعية 

المرافق 

 السوسيو رياضية

مالعب القرب خاصة في الوسط   غياب -

 القروي؛

املركبات السوسيو رياضية( بالوسط  غياب -

 القروي؛

القاعات املغطاة واملتعددة التخصصات  غياب -

 بالوسط القروي( .

ادماج الشباب و النسا  و الفئات الاشة في  -

 املجتمع؛

تعميم الولوجية إلن مختلف املرافق السوسيو  -

 رياضية خاصة في الوسط القروي.

مركبات سوسيو رياضية بمختلف  انجاز -

 الجماعات الترابية ل قليم؛ 

 انجاز  مالعب القرب بمختلف الجماعات. -

 

تحسين جودة الحياة خاصة بالوسط  -

 القروي

المرافق 

 السوسيو ثقافية

 نقص دور الشباب خاصة بالوسط القروي؛ -

 نقص األندية النسوية؛ -

نقص مراكز تكوين الفتاة خاصة بالوسط  -

 القروي.

 نقص دور املرأة بالوسط القروي -

ادماج النساء في املجتمع خاصة بالعالم  -

 القروي؛

افق السوسيو  - تعميم الولوجية إلى مختلف املر

 ثقافية.

تجهيز األندية النسوية بمختلف التجهيزات  -

افق.  واملر

 بناء دور الشباب وتجهيزها. -

الرفع من مستوى الولوجية  إلى مختلف  -

افق السوسيو ثقافية.  املر
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 المحور االسرتاتيجي الثاين: تدعيم وتنمية األنشطة االقتصادية

 

 البطالة

 ؛% 15.5 ناظور الارتفاع البطالة بإقليم  -

ارتفاع البطالة في صفوف حاماي الشاادات  -

 الجامعية؛

خاصة بالعالم ارتفاع البطالة في صفوف النسا   -

 .% 39.4القروي

 ادماج الشباب في سوق الشغل -

ادماج املرأة في سوق الشغل  خاصة بالعالم  -

 القروي.

توفير  أنشطة مدرة للدخل للشباب العاطلين  -

 عن العمل؛

 دعم التعاونيات وتوفير املكوين املستمر. -

 %12الى خفض نسبة البطالة  -

خفض نسبة البطالة في صفوف النساء  -

 خاصة بالعالم القروي 

 الفقر والهشاشة

 خاصة ناظور الارتفاع نسبة الفقر بإقليم ب -

 باملجاالت القروية ؛

  ناظور الارتفاع نسبة الاشاشة بإقليم ب -

 باملجاالت القروية.

دعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لصال   - تعميم االندماج املنهي لشرائح عريضة من املجتمع. -

 األشخاص في وضعية هشة؛

 احداه مشاريع مدرة للدخل. -

باملجاالت  خاصة خفض نسبة الفقر إلى -

 ؛لقرويةا

باملجاالت  خاصةخفض نسبة الهشاشة إ -

 .القروية

التجارة غير 

 المهيكلة

استغالل امللك العمومي من طرف املحالت  -

 التجارية؛

الباعة املتجولين واحتالل امللك  انتشار -

 العام؛

 عرقلة السير والجوالن. -

.تنظيم الباعة املتجولين عبر توفير املحالت  - إعادة هيكلة القطاع التجاري. -

 التجارية.

تقليص من ظاهرة األنشطة غير املهيكلة   -

 وتحرير امللك العمومي
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 المتوخاةالنتائج  اولويات عامة الهدف االسرتاتيجي المشكل القطاع

 المحور االسرتاتيجي الثالث: حماية البيئة من كل أشكال التدهور

المساحات 

 الخصراء

نقص في املساحات الخضرا  خاصة  -

 باملجاالت الحضرية؛

 ضعف صيانة املساحات الخضرا ؛ -

تعميم الولوجية إلن املساحات الخضرا  باملجال  -

 الحضري.

 انشا  املساحات الخضرا   -

 األطفال. هيكلة فضا ات لعب -

 الرفع من املساحات الخضراء باإلقليم. -

 المنتزهات

خاصة بالناطق  ةايكولوجي هيئة منتزهات  -

ذات املؤهالت الطبيعية والتنوع البيولوجي 

 داخل اإلقليم.

 توفير متنفس للساكنة  الحضرية بالخصوص. -

 تحسين جودة البيئة الحضرية. -

 منتزه ايكولوجي باملناطق الجبلية؛ تأهيل -

 

 الرفع من اإلشعاع وجاذبية اإلقليم. -

 توفير متنفس لساكنة اإلقليم. -

 النفايات الصلبة

 سوء تدبير  قطاع النفايات الصلبة؛ -

تسرب السوائل التي تفرزها النفايات إلى  -

 أعماق التربة وما ينتج عنها من تلوث ؛

 نقص في عدد الحاويات. -

 تدبير أمثل لقطاع النفايات الصلبة. -

 

 املتوفرة باإلقليم هيكلة املطارح -

 زيادة عدد الحاويات  -

الرفع من جودة الخدمات املتعلقة  -

 بالنفايات الصلبة.
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 المحور االسرتاتيجي الرابع: مأسسة مبادئ الحكامة الجيدة يف مجال تدبري الشأن العام المحيل

التقسيم 

 اإلداري

 غياب العدالة املجالية؛ -

جماعات ترابية ذات مداخيل محدودة   -

واالعتماد الكاي عان الضريبة عان القيمة 

 املضافة.

 خلق أقطاب مندمجة جغرافيا واقتصاديا وثقافيا؛ -

 حسن تدبير  امليزانية؛ -

 الرفع من الحكامة الجيدة والتدبير األمثل للمجال. -

 عقلنة تدبير الشأن املحلي؛ - تنموية   الن اقطاب ناظور تقسيم اقليم ال -

 تحديث اإلدارة الترابية؛ -

 التقليص من التفاوتات املجالية. -

الهيكل 

 التنطيمي

 التنظيميعدم التأشير على الهيكل  -

 للمجلس من طرف السلطات اإلقليمية

 تحديث اإلدارات الترابية؛ -

 التدبير  األمثل ملختلف املصالح اإلدارية. -

 التنظيمي للمجلستفعيل الهيكل  -

تدبير الشأن العام املحلي وفق حكامة  - تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس

 محلية  جيدة.

 

 الموارد البشرية

نقص  األطر  االدارية في بعض  -

 التخصصات؛

 ضعف التكوين والتأطير املستمرين. -

تحديث اإلدارات الترابية واالهتمام باملوارد  -

 البشرية

لفائدة املوظفين، .خلق دورات تكوينية  -

 خاصة في مجال املعلوماتي؛

توفير أطر متخصصة في نظم املعلومات  -

افية.  الجغر

 الرفع من جودة الخدمات اإلدارية. -

 المجتمع المدني

 ضعف اإلمكانيات املادية للجمعيات؛ -

ضعف التنسيق بين الجمعيات واإلدارات  -

 الترابية؛

 غياب مقرات رسمية للعديد من الجمعيات؛ -

 ضعف التكوين والتأطير للفاعلين الجمعويين. -

خلق شراكة بين الجماعات الترابية  واملجتمع  - اعتبار املجتمع املدني شريك أساس ي في التنمية املحلية. -

 املدني.

 

 إشراك املجتمع املدني  في صنع القرار. -
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ولى من مدة 
 
يده، عمل مجلس اقليم الناظور خالل المرحلة اال

 
واليته ابتداء من شتنبر تماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وا

والتدبير والصيانة التي تمارس داخل  إلنجازوا، على االضطالع باالختصاصات الموكلة إليه طبقا للقانون، في مهام التخطيط والبرمجة 2018إلى غاية شهر غشت  2015

وهكذا فقد انخرط المجلس في العديد من المشاريع الهادفة إلى وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة، . الدائرة الترابية لإلقليم، وفي حدود موارده المادية والبشرية

مدرسي بالعالم القروي، وتشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحف  الصحة وإنجاز وصيانة المسالك القروية، باإلضافة إلى مهام النقل ال

هيل العالم القروي من حيث البنيات التحتية والتجهيز وفك العزلة، والمساهمة في انجاز وصيانة الطرق اإلقليمية
 
، باإلضافة إلى اإلسهام في تزويد والثقافة والرياضة، وتا

هيل االجتماعي في الميادين التربوية والصحية واالجتماعية والرياضية.العالم ال
 
وتجسيدا للتواصل الذي يؤمن به المك تب  قروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والتا

طلق مجلس اقليم الناظور في سنة 
 
نترنيتبوابة رسمية على  2017المسير ا

 
بواب جديدة للتواصل بين مؤسسة المجلس كه اال

 
يئة منتخبة وبين المواطنين وذلك بغية لفتح ا

 .2011تقريبهم من القضايا اإلقليمية التي تهمهم وتقريبهم من المعلومة باعتبارها حق يضمنه دستور 

كبرى عمل بمعية باقي الشركاء في وذلك بوضع برنامج إلعداد مشاريع تنموية  اإلقليمالناظور خالل بداية واليته االنتدابية الحالية تصورا عاما لتنمية  إقليموقد وضع مجلس 

رض الوجود، حيث عقد المجلس منذ انتخابه 
 
مقررا يهم  60دورات استثنائية صادق خاللها على  07دورات عادية و  09دورة منها  16مختلف القطاعات على إخراجها إلى ا

 :صادق المجلس خالل هذه المرحلة على عدد من االتفاقيات المبرمة مع جهات مختلفة نوردها كما يلي كما . مختلف القطاعات

 اتفاقيات الرشاكة والتعاون المصادق عليها  من طرف مجلس إقليم الناظور

2016 – 2017 – 2018 -2019 
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 م حظات التتبع المصادقة الشركاء موضوع التفاقية الرقم

01/16 
و خرجات  وتكوين طلبة الكلية، وتبادل الخبرات، وتنظيم لقاءاتاجل دعم 

 بيداغوجية .

  مجلس إقليم الناظور 

 الكلية المتعددة التخصصات بسلوان 
 

 الدورة العادية
 لشهر يناير

 
عدم توقيع االتفاقية من طرق 
السيد عميد الكلية المتعددة 
 التخصصات بسلوان.

 
 

شع    ة ) اسكانير( 02/16
 
 تمويل اقتناء جهاز  الفحص باال

  مجلس إقليم الناظور 

 .المندوبية اإلقليمية للصحة بالناظور 
 

 الدورة االستثنائية
 2016مارس  07

 سارية المفعول

 

هيل جماعات إقليم الناظور. 03/16
 
 تمويل وانجاز مشاريع تا

 وزارة الفالحة والصيد البحري؛ 

  واللوجيستيك؛وزارة التجهيز والنقل 

 المديرية العامة للجماعات المحلية؛ 

 قاليم الشرقية؛
 
 وكالة تنمية اال

 المك تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ 

 والية جهة الشرق؛ 

 مجلس جهة الشرق؛ 

 عمالة إقليم الناظور؛ 

 مجلس إقليم الناظور؛ 

  والد ستوت
 
 –احدادن  –جماعات إقليم الناظور: ا

والد داوود الزخانين   -إيكسان
 
فسو  –ا

 
 –حاسي بركان  –ا

ركمان  –البركانيين  –اعزانن 
 
بني شيكر  –بني بويفرور  –ا

بني وكيل  –بني سيدال لوطا  –بني سيدال الجبل  –
والد محند 

 
 تزطوطين. –بوعرك  –ا

 

 الدورة االستثنائية
بريل  12
 
 2016ا

 
 
 
 
 
 

توجيه ملتمس يبرز التحفظات التي 
بداها ال

 
مجلس ، طالبا من مجلس ا

خذها باالعتبار حتى يتمكن  
 
الجهة ا

 من المصادقة عليها.

 

04/16 
تحقيق تنمية مجالية محلية مستدامة في بعدها االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي والبيئي.

  مجلس اإلقليم الناظور 

 الدورة العادية مجلس إقليم ادريوش 
 2016لشهر يونيو 

 
 سارية المفعول

 

 

05/16 
ليات  رهن إشارة المك تب الصحي التابع لجماعة 

 
تسليم ووضع السيارات واال

 الناظور 
  مجلس إقليم الناظور 

 .)مجلس جماعة الناظور )المك تب الصحي 
 سارية المفعول 2016الدورة العادية لشهر يونيو 
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06/17 
لى  ساسية بين "المؤسسات المتعا نة"  اإ

أ
رساء قواعد التعا ن العامة  ال اإ

قليم الناظور  نجاز مشار ع مشتركة باإ  التوا ق حور اإ

  قليم الناظور  مجلس اإ

  " ر قيا 
أ
سبانيةمؤسسة ' نساء من اجل ا  الإ

 

 الد رب العاد ة
 2017لشصر  نا ر 

 
شير عليصا من طرف 

أ
لم  تم التا

 السل ات المختصة.

 

07/17 
نية للتعليم العتيق الكائنة 

 
بحي براقة المساهمة في بناء وتوسيع المدرسة القرا

 بالناظور.
  مجلس إقليم الناظور 

 ن
 
 جمعية اإلمام مالك لتحفي  القرا

 الدورة العادية
 2017لشهر يناير 

 سارية المفعول
 

08/17 
والد  إنجازتحديد شروط وكيفية تمويل 

 
قناة رئيسية للتطهير السائل بحي ا

 بوطيب بجماعة الناظور 

  المك تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
  مجلس جهة الشرق 

  مجلس إقليم الناظور 

  مجلس جماعة الناظور 

 الدورة االستثنائية
 2017ابريل  25

 
شير عليها من طرف 

 
لم يتم التا

 السلطات المختصة.
 

 

09/17 
سطول سيارات 

 
تحديد شروط تنظيم عملية االستفادة من دعم إضافي لتجديد ا
ول والصنف الثاني على مستوى 

 
جرة من الصنف اال

 
 إقليم الناظور اال

 وزارة الداخلية 
  عمالة إقليم الناظور 

  مجلس جهة الشرق 

  مجلس إقليم الناظور 

 الدورة االستثنائية
 2017ابريل  25

 سارية المفعول

 

10/17 
شغال تهيئة المبنى الحالي 

 
شغال بناء المستشفى الجديد بسلوان وا

 
انجاز ا

 للمستشفى اإلقليمي بالناظور 

 .وزارة الصحة 
  الناظور.مجلس إقليم 

 .مجلس جهة الشرق 

 .مجلس جماعة سلوان 

  قاليموكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعمالة
 
جهة  وا

 الشرق.

 الدورة العادية
 2017يونيو  لشهر

 سارية المفعول

 

 وضع إطار تعاون وشراكة لتحقيق تنمية  تربوية، اجتماعية، ثقافية، فنية 11/17

 .مجلس إقليم الناظور 
  ولياء التالميذ بالمغرب / فرع

 
مهات وا

 
باء وا

 
الفيدرالية الوطنية لجمعيات ا

 الناظور.

 الدورة العادية
 2017لشهريونيو 

 
 سارية المفعول

 

 مجلس إقلبم الناظور   اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم. 12/17
 .)والد هروللتنمية  ) جماعة حاسي بركان

 
 الدورة العادية جمعية ا

 2017يونيو  لشهر

 سارية المفعول
 
 

 

13/17 
 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم

 
  مجلس إقلبم الناظور 
 .)فرا للتنمية البيئة والرياضة     ) جماعة بني بويفرور

 
 جمعية دوار ا
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 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 14/17
  مجلس إقلبم الناظور 
  مل لذوي

 
طفال ذوي االحتياجات الخاصة  ) مدرسة اال

 
صدقاء اال

 
جمعية ا

 االحتياجات الخاصة(.

 مجلس إقلبم الناظور   اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 15/17
 .)عمال االجتماعية   ) جماعة سلوان

 
 جمعية تاوريرت بوستة للتنمية واال

التمدرس باإلقليماقتناء حافلة للنقل لدعم  16/17  
  مجلس إقلبم الناظور 
 يت انصار للنقل المدرسي

 
 وجمعية شباب مارتشيكا جمعية ا

نصار(.
 
 ببوقانا)جماعة بني ا

17/17 
جرة 

 
سطول سيارات اال

 
جل تجديد ا

 
اتفاقية شراكة لتقديم دعم إضافي من ا

 بإقليم الناظور 
  مجلس إقليم الناظور 
 الشركة المساهمة 

 الدورة العادية
 2017يونيو  لشهر

 سارية المفعول
 

18/17 

شغال تحويل شبكة
 
 تمويل وانجازا

زغنغان
 
 الماء الصالح للشرب قصد توسيع الطريق الرابطة بين الناظور وا

 

  مجلس إقليم الناظور 
 )المك تب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ) قطاع الماء 

 

 الدورة العادية
 2017لشهر شتنبر 

 سارية المفعول

 

9/17 

الولوجية الى  إنجاز اشغال التهيئة الحضرية إلعادة الهيكلة و تسهيل
حياء المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج 

 
اال

 2017الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 

  عامل إقليم الناظور 

 الناظور  مجلس إقليم. 
 

 

 الدورة العادية
 2017شتنبر لشهر 

 
 
 
 

 

20/18 
طراف المتعاقدة  وذلك من 

 
تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين اال

 اجل دعم قطاع الصحة باإلقليم بالموارد البشرية

  مجلس إقليم الناظور 

 المندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة جمعية النور للصحة والتضامن 
 الدورة العادية
 2018لشهر يناير

االعتمادات الضرورية عدم توفر 
لتمويل هذه العملية نظرا إلكراه 
العجز المالي الذي تشكو منه 

 الميزانية.

 

21/18 
 ملحق تعديلي التفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز الطريق الدائرية للناظور.

 

 وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك 
 و الماء

 المديرية العامة للجماعات المحلية 

 جهة الشرق  مجلس 

 الوكالة الوطنية للموانئ 

  قاليم الشرق
 
 وكالة تنمية ا

 وكالة مارشيكا 

  مجلس إقليم الناظور 

 الدورة االستثنائية
 2018مايو  10

 
 

 سارية المفعول
 

 



 

  

66 

22/18 
حجرة دراسية من البناء المفكك بمختلف الجماعات  449هدم وتعويض 

 .2020و  2018الممتدة بين الترابية التابعة إلقليم الناظور خالل الفترة 

  كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ممثلة بالمديرية
 
اال

 اإلقليمية للناظور 
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  مجلس إقليمالناظور 

 الجماعات الترابية المعنية 

 الدورة العادية
 2018لشهر يونيو

 سارية المفعول

 

 تصفية الكلي بجماعة زايو المساهمة في بناء مركز 23/18
  مجلس إقليم الناظور 
 جمعية الوفاء لتصفية الكلي بدائرة لوطا زايو 

 الدورة العادية
 2018لشهر يونيو

 
 

 سارية المفعول

 

عضاء بالناظور  24/18
 
 مجلس إفليم  الناظور   دعم جمعية التضامن مع مرضى القصور الكلوي وزرع اال

  عضاء بالناظور جمعية التضامن مع مرضى القصور
 
 الكلوي وزرع اال

 الدورة العادية
 2018لشهر يونيو

 سارية المفعول
 

طفالدعم جمعية اليسر  25/18
 
 مجلس إقليم الناظور   في وضعية إعاقة لال

 طفال في وضعية إعاقة
 
 جمعية اليسر لال

 الدورة العادية
 2018لشهر يونيو

 سارية المفعول
 

26/18 
صبرا التابع  لنفوذ المك تب الجهوي إصالح المسالك الفالحية بسهل 

 لالستثمار الفالحي لملوية

  مجلس إقليم الناظور 
 المك تب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية 

 والد ستوت
 
فاق للفالحة واإلصالح الزراعي با

 
 جمعية اال

 الدورة العادية
 2018لشهر يونيو

- 

 

 مجلس إقليم الناظور   دعم جمعية الذاكرة والمستقبل 27/18
 جمعية الذاكرة والمستقبل 

 الدورة العادية
 2018لشهر شتنبر

 سارية المفعول
 

 مجلس إقليم الناظور   جمعية نحن معا لخدمة القرب والتنمية االجتماعية لتنظيم القوافل الطبية 28/18
  االجتماعيةجمعية نحن معا لخدمة القرب والتنمية 

 الدورة العادية
 2018لشهر شتنبر

 سارية المفعول
 

خضر للناظور  29/19
 
 مجلس إقليم الناظور   إعداد دراسة حول التصميم اال

  كرسيف -الدريوش  -طرف الوكالة الحضرية للناظور 

 الدورة العادية
 2019لشهر يناير

 سارية المفعول
 

30/19 
شغال توسيع  الحي الجامعي بسلوان.

 
 تمويل وإنجاز ا

 
  مجلس إقليم الناظور 
 الوطني لإلعمال الجامعية االجتماعية و الثقافية للمك تب 

 الدورة العادية
 2019لشهر يناير

 
 سارية المفعول

 

 تكوين وإدماج الشباب في الحياة العملية 31/19

  مجلس إقليم الناظور 
 .غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق 

 .هيل القطاعات االقتصادية للناظور
 
 جمعية تكوين وتا

 

 العاديةالدورة 
 2019لشهر يناير

 سارية المفعول

 

 مجلس اإلقليم   اتفاقية إطار لدعم مبادرات الجالية المغربية المقيمة بالخارج 32/19
 جمعية المغاربة المقيمين بالخارج 

 الدورة العادية
 2019لشهر يناير

 سارية المفعول
 

33/19 
 اقتناء تجهيزات طبية لفائدة المستشفى اإلقليمي للناظور.

 
  مجلس إقليم الناظور 
  عمالة الناظور 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 
 سارية المفعول
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 الجماعات الترابية المعنية 

ولي. 34/19
 
جور مربيات ومربي في إطار تعميم وتطوير التعليم اال

 
داء ا

 
 المساهمة في ا

  مجلس إقليم الناظور 
 المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين 

 جل المغرب ﮺ جمعية
 
 ﮺علم من ا

 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 سارية المفعول

 

 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 35/19
  مجلس اإلقليم 
 جمعية دوار لعسارة للبيئة والتنمية االقتصادية / جماعة بني بويفرور 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 سارية المفعول
 

 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 36/19
  مجلس اإلقليم 
 .جمعية شباب ضرضورة للتنمية االجتماعية والبيئة  / جماعة سلوان 

 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 سارية المفعول
 

 مجلس اإلقليم   اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 37/19
 حدادن.إ جمعية. السعد للتنمية / جماعة

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

  سارية المفعول

 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 38/19
  مجلس اإلقليم 
  جمعية العمل االجتماعي مركز التربية والتكوين دوار الفوارس / جماعة

والد ستوت
 
 ا

 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 سارية المفعول
 

 اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 39/19
  مجلس اإلقليم 
 .تنسيقية المجتمع المدني لبوعرك 

 

 الدورة االستثنائية
 2019مارس 21

 سارية المفعول
 

 مجلس اإلقليم   اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 40/19
 .والد ستوت

 
وكيل / ا

 
 ملوية للتنمية دوار بني ا

 الدورة االستثنائية
 2019مارس  21

 سارية المفعول
 

 مجلس اإلقليم   اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 41/19
 .عمال االجتماعية / جماعة العروي

 
 نور الفتح للتنمية والبيئة واال

 الدورة االستثنائية
 2019مارس  21

 سارية المفعول
 

 اإلقليم  مجلس  اقتناء حافلة للنقل لدعم التمدرس باإلقليم 42/19
  يمن للتوحد / جماعة الناظور

 
 جمعية ا

 الدورة االستثنائية
 2019مارس  21

 سارية المفعول
 

43/19 
تمويل انجاز مالعب القرب للرياضات بالوسطين القروي والشبه الحضري 

 باإلقليم
  مجلس اإلقليم 
 وزارة الشباب والرياضة 

 الدورة العادية
 2019يونيو10

 سارية المفعول
 

 مجلس اإلقليم  المساهمة في دعم تنظيم دورات المهرجاني الربيعي لمسرح الطفل 44/19
 جمعية حركة الطفولة الشعبية 

 الدورة العادية
 2019يونيو10

 سارية المفعول
 

 مجلس اإلقليم  تحديد واجب انخراط مجلس إقليم الناظور  45/19
 .الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واالقاليم 

 العاديةالدورة 
 2019شتنبر09

 سارية المفعول
 

طراف والشركاء والفاعلين بهدف تنمية اإلقليم وتح
 
شكال الدعم والتعاون التي قام بها المجلس مع مختلف اال

 
سين ظروف عيك السكان تعكس هذه االتفاقيات مختلف ا

نشطة االجتماعية. 
 
عمال واال

 
 وتوفير اإلطار المالئم لمختلف اال
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  2019- 2018 – 2016: الصفقات المربمجة خاللحصيلة 

 

 مالحظات
تكلفة االنجاز بمليون 

 درهم
 اسم المرشوع سنة االنجاز

انجاز دراسات تتعلق بالمشاريع المتعلقة بالجماعات الترابية لإلقليم والتي تخص صفقة  - 2016 10.171.956,00 ----
 والتهيئة الحضرية(خضراء  ال)الطرق واالنارة العمومية و المساحات 

شغال بناء طريق ملتف بجماعة فرخانة )تهيئة الجنبات( صفقة  - 2016 2.656.131,89 ----
 
 ا

شغال التهيئة الحضرية ببني انصار صفقة  - 2016 962.109,00 ----
 
 ا

شغال تهيئة طريق بسلوان)حول مسجد صوناصيد( صفقة  - 2016 1.795.207,94 ----
 
 ا

ركمان ) الشطر الثاني( صفقة  - 2016 2.080.737,60 ----
 
شغال تهيئة كورنيك ا

 
 ا

رصفة بمركز جماعة - 2016 1.795.207,94 ----
 
شغال تهيئة الطرق واال

 
 سلوان   ا

شغال تهيئة طريق عزا بجماعة بني سيدال الجبل  - 2016 1.049.412,97 ----
 
 ا

شغال تتبع و تقنية دراسةصفقة  - 2017 530.424,00 ----
 
 الناظور  بجماعة( طرق  بناء) التهيئة ا

  (إيكوناف بحي طريق تهيئة) الناظور  مدينة تهيئة اشغال إتمامصفقة  - 2017 7.727.400,00 ----

شغالصفقة  - 2017 3.345.232,80 ----
 
رصفة الطرق  تهيئة ا

 
ركمان  جماعة بمركز واال

 
 ا

شغالصفقة  - 2017 11.353.207,01 ----
 
رصفة و الطرق  تهيئة ا

 
 الناظور  بجماعة اال

شغال تعبيد طريق صفقة  - 2018 900.000,00 ----
 
  الواد المالح بتانوت نرمان بجماعة بني سيدال الجبلا
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 حجم مساهمة المصالح الخارجية

 )بالدرهم(

المجلس مساهمة 

)بالدرهم(  االقليمي  

المحتملين(الشركاء)  التكلفة التقديرية  حامل المشروع 

 للمشروع

مدة 

 التنفيذ

 المشروع

التنمية السوسيو مجالية          

و المساك ققطاع: شبكة الطر       

--- 12 000 586,00 --- 

املجلس االقليمي 

  ناظور لل

12 000 586,00 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة أفسو

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة سلوان 155,00 015 10 --- 155,00 015 10 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة اعزانن 480,00 985 5 --- 480,00 985 5 ---

 والد ستوت اشغال  هيئة الطريق بجماعة 480,00 665 5 --- 480,00 665 5 ---

  هيئة الطريق بجماعة ازغنغان اشغال 660,00 926 6 --- 660,00 926 6 ---

 لوطا سيدال بنياشغال  هيئة الطريق بجماعة  560,00 572 7 --- 560,00 572 7 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة بني اوكيل 750,00 510 9 --- 750,00 510 9 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة رأس املا  115,00 319 13 --- 115,00 319 13 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة العروي 580,00 728 16 --- 580,00 728 16 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة زايو 000,00 533 39 --- 000,00 533 39 ---

 اشغال  هيئة الطريق بجماعة بني سيدال الجبل 685,00 424 11 --- 685,00 424 11 ---

 ة هيئة ساحة مسجد موالي إدريس بفرخان 000,00 205 --- 000,00 205 ---

 بنا  قنطرة بدوار بني وكيل بأوالد ستوت 000,00 240 --- 000,00 240 ---

10 000 000,00 2 326 215,00 
املبادرة  /مجلس الجاة

 للتنمية البشرية الوطنية
 اشغال  هيئة الطريق بجماعة حاس ي بركان 215,00 326 12

 الماء و الكهرباء و الصرف الحي قطاع:      

 جماعة زايو  990,00 389 2 ---

املجلس االقليمي 

 للناظور 

2 389 990,00 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 KVA 315ربط وتشغيل محطتين للتحويل الكاربائي  أشغال بنا ،

 بالعروي وزايو

 أشغال اإلنارة العمومية بأوالد ستوت 295.00 784 1 ---- 295.00 784 1 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بإعزانن 930.00 906 2 ---- 930.00 906 2 ----

 أشغال االنارة العمومية بجماعة سلوان 695.00 199 2 ---- 695.00 199 2 ----

 أشغال اإلنارة العمومية  بجماعة ازغنغان 740.00 690 1 ---- 740.00 690 1 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة بني سيدال لوطا  615.00 897 1 ---- 615.00 897 1 ----
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 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة بني أوكيل 435.00 421 1 ---- 435.00 421 1 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة رأس املا  630.00 837 3 ---- 630.00 837 3 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة العروي 175.00 718 3 ---- 175.00 718 3 ----

---- 3 649 290.00 ---- 

املجلس االقليمي 

 للناظور 

3 649 290.00 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة حاس ي بركان

 أشغال اإلنارة العمومية بني سيدال الجبل 070.00 590 3 ---- 070.00 590 3 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة زايو 405.00 765 6 ---- 405.00 765 6 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة أفسو 450.00 270 2 ---- 450.00 270 2 ----

 أشغال اإلنارة العمومية بجماعة بني شيكر  010.00 290 5 ----  010.00 290 5 ----

 أشغال تطاير السائل بأوالد ستوت 590.00 183 1 ---- 590.00 183 1 ----

 أشغال تطاير السائل بإعزانن 870.00 299 3 ---- 870.00 299 3 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة سلوان 090.00 477 2 ---- 090.00 477 2 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة أزغنغان 670.00 648 1 ---- 670.00 648 1 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة بني سيدال لوطا  850.00 479 1 ---- 850.00 479 1 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة بني أوكيل 600.00 723 1 ---- 600.00 723 1 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة رأس املا  950.00 373 3 ---- 950.00 373 3 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة العروي 730.00 785 2 ---- 730.00 785 2 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة حاس ي بركان 270.00 291 3 ---- 270.00 291 3 ----

 أشغال تطاير السائل بني سيدال الجبل 810.00 996 3 ---- 810.00 996 3 ----

 بجماعة زايو أشغال تطاير السائل 550.00 113 14 ---- 550.00 113 14 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة أفسو 460.00 005 3 ---- 460.00 005 3 ----

 أشغال تطاير السائل بجماعة بني شيكر 570.00 998 4 ---- 570.00 998 4 ----

التعليم ومحاربة االمية قطاع:        

--- ---- 
الكلية املتعددة  ----

 التخصصات
--- 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

البرنامج التشاركي بين مجلس اقليم الناظور والكلية املتعددة 

 2021التخصصات في افق 

4 000 0000,00 2 000 000,00 
املبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية
 6 000 000,00 

 تعزيز اسطول النقل املدرس ي بالجماعات القروية 

1 500 000,00 1 500 000,00 
املؤسسة املغربية 

 للنهوض بالتعليم االولي
 3 000 000,00 

 يةو قسم دامج للتعليم األولي بالجماعات القر  30احداه 
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 حجم مساهمة المصالح الخارجية

 )بالدرهم(

المجلس مساهمة 

)بالدرهم(  االقليمي  

التكلفة التقديرية  حامل المشروع الشركاء) المحتملين(

 للمشروع

مدة 

 التنفيذ

 المشروع

التنمية السوسيو مجالية         

الصحة و تأهيل الخدمات الطبية قطاع:        

 ناظور عمالة اقليم ال --- ---

 املجلس االقليمي

---- 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 احداه لجنة اقليمية لدعم و الوقاية من السرطان

--- 300 000,00 
مندوبية الصحة 

 ناظور بال

 املجلس االقليمي/

 

300 000,00 
اقتنا  سيارتين لنقل االدوية و االطر الطبية للدواوير البعيدة )في اطار 

 الحماالت الطبية (

 بنا  قاعة للوالدة داخل حرم املستوصف القروي بافسو 000,00 500 جماعة افسو 000,00 500 ---

 اصالح مستوصف جماعة ايحدادن 255,00 220 جماعة ايحدادن 255,00 220 ---

 إصالح مقر اجتماعي للاالل األحمر بالناظور )خاص باملرأة( 000,00 500 املجلس االقليمي - 000,00 500 ----

5 000 000,00 --- --- 

املندوبية االقليمية 

 لوزارة الصحة

 باعزانن 1بنا  مركز ص ي  000,00 000 5

 رحو بن عيس ك اعادة بنا  املركز الص ي اوالد 000,00 500 2 --- --- 000,00 500 2

  هيئة املركز الص ي باوالد ستوت 000,00 000 1 --- --- 000,00 000 1

 توسيع املركز الص ي لبني سيدال الجبل  000,00 950 --- --- 000,00 950

السوسيو ثقافي و الرياضي قطاع:        

--- 10 759 603,20 

 الجماعات الترابية
 املجلس االقليمي

10 759 603,20 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 أشغال استكمال املسبح الشبه األوملبي بسلوان

 )التهيئة الخارجية( أشغال استكمال مسبح زايو 000,00 800 000,00 800 ---

 إنها  أشغال مسبح العروي 000,00 000 3 000,00 400 3 ---

 و البركانيين املركز الوطني للتخيم برأس املا  احداه 000,00 400 4 الجماعات الترابية 000,00 000 2 000,00 000 2

2 000 000,00 1 000 000,00 
املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية / املجلس 

 االقليمي/ الجماعات

املندوبية االقليمية 

 للتعاون الوطني

 ببني انصار  احداه وحدة استقبال وتوجيه االشخاص في وضعية اعاقة 000,00 000 3

 ببني انصار بنا  مركز استقبال وتوجيه االطفال و الشباب املشردين 000,00 000 2 000,00 800 000,00 200 1

 بالناظور  بنا  نادي للمسنين 000,00 200 1 000,00 500 000,00 700

 بزايو بنا  نادي للمسنين 000,00 200 1 000,00 500 000,00 700

500 000,00 200 000,00 
املجلس االقليمي/ وزارة 

 الداخلية

املبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية
 بالناظور  وحدة متنقلة للمساعدة االجتماعية اقتنا   000,00 700

5000 000,00 4 000 000,00 
املديرية االقليمية للشباب 

 والرياضة
 ناظور ملعب للقرب بالجماعات الترابية لل 23 احداه 000,00 000 9 املجلس االقليمي

1 236 716,00 500 000,00 
املجلس االقليمي / املبادرة 

 الوطنية للتنمية البشرية 

جماعة اوالد داوود 

 ازخانين
 املساهمة في بنا  دار املرأة بتراب جماعة اوالد داوود ازخانين 716,00 736 1
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 حجم مساهمة المصالح الخارجية

 )بالدرهم(

المجلس مساهمة 

)بالدرهم(  االقليمي  

التكلفة التقديرية  حامل المشروع الشركاء) المحتملين(

 للمشروع

مدة 

 التنفيذ

 المشروع

االقتصادية التنمية           

 قطاع: التنمية االقتصادية و محاربة الفقر و الهشاشة     

1 000 000,00 500 000,00 

/ وزارة  املجلس االقليمي

الفالحة و الصيد البحري و 

التنمية القروية / املبادرة 

 الوطنية للتنمية البشرية

 000,00 500 1 جماعة بني انصار

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 متر 400عان مساحة  لبيع السمك وق بنا  س

 احداه مجزرة اقليمية بافسو 000,00 000 7 --- املجلس االقليمي 000,00 000 2 000,00 000 5

3 000 000,00 3 000 000,00 
وزارة الفالحة ، الجماعات 

 التربية 

 املجلس االقليمي

 العروي /احداه سوق للجملة ببني وكيل اوالد محند  000,00 000 6

 تنظيم معارض اقليمية و جاوية  لعرض املنتوجات املحلية 000,00 800 جمعيات و تعاونيات 000,00 800 ---

--- 180 000,00 
مكتب تنمية التعاون ، 

 INDHالتعاون الوطني، 
180 000,00 

توجيه و تكوين الشباب لدمجام في سوق الشغل 

 )االقتصاد التضامني نموذجا(

  ناظور انجاز دليل املؤهالت التربية إلقليم ال 000,00 200 --- 000,00 200 ---
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 حجم مساهمة المصالح الخارجية

 )بالدرهم(

المجلس مساهمة 

)بالدرهم(  االقليمي  

التكلفة التقديرية  حامل المشروع الشركاء) المحتملين(

 للمشروع

مدة 

 التنفيذ

 المشروع

 الحكامة و اعداد التراب      

 الحكامة و اعداد التراب و التنمية      

- 1 000 000,00 - 

 املجلس االقليمي للناظور 

1 000 000,00 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 

 منظومة معلوماتية مندمجة للتدبير انجاز

 عصرنة البنية التحتية االلكترونية للجماعة 000,00 500 - 000,00 500 -

 انجاز نضام معلوماتي جغرافي ل قليم 000,00 800 - 000,00 800 -

 

 حجم مساهمة المصالح الخارجية

 )بالدرهم(

المجلس مساهمة 

)بالدرهم(  االقليمي  

المحتملين(الشركاء)  التكلفة التقديرية  حامل المشروع 

 للمشروع

مدة 

 التنفيذ

 المشروع

و التنمية  البيئة          

 التنمية  البيئة و التنمية  المستدامة     

--- 1 656 640.00 

 املجلس االقليمي للناظور  --

1 656 640.00 

2
0

1
9

 -
 2

0
2

2
 انجاز فضا  أخضر بجماعة سلوان 

 انجاز فضا  أخضر بجماعة أزغنغان 800.00 747 2 800.00 747 2 ---

 انجاز فضا  أخضر بجماعة رأس املا  530.00 805 7 530.00 805 7 ---

 انجاز فضا  أخضر بجماعة زايو 420.00 217 1 420.00 217 1 ---

 انجاز املخطط االقليمي لتدبير النفايات املنزلية   ---
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  اإلقليميتقييم موارد المجلس: 

جال التنفيذ بالنسبة لكل مشروع معتمد، تخصيص االعتمادات 2019- 2022) ناظور ال تنمية إقليميمكن المخطط العملي من إعطاء رؤية شمولية لمجموع مكونات برنامج  
 
(، من تحديد ا

جال تنفيذه، كما يسمح بالتعرف، ليس فقط على الغالف اإلجمالي لبرنامج العمل، بل كذلك على المالمالية 
 
يزانية التوقيعية لكل سنة ولكل فترة )التسيير واالستثمار( لكل مشروع، حسب ا

ن البرامج الممولة من طرف البرامج الوطنية
 
كد من ا

 
و الجهات المانحة تم -محددة. كما يجب التا

 
خذها بعين االعتبار في التقديرات المالية.الجهوية ا

 
 ا

برنامج تنمية  إعدادك تب الدراسات المفوض له إن عملية تقييم وإعداد الميزانية المتعددة السنوات تتجلى في تحويل نسق التخطيط المادي إلى نسق التخطيط المالي، وبهذا الصدد تمكن م
هداف المسطرة(. )بمساعدة التقنيين والمصالح المالية وال  اإلقليم

 
 مصالح التقنية بالمجلس( على تقييم وتقدير الميزانية التقديرية إلنجاز كل المشاريع واال
شكل من الفائض (، وكذا ميزانية التجهيز التي تتTVAتنقسم الميزانية إلى نوعين، فهناك ميزانية التسيير التي يقصد بها المداخيل الذاتية للمجلس ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة )

 المحقق ومن القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية.

  قليممداخيل  نفقات مجلس  .ناظور ال اإ
ولى  للجماعات الترابية عموما تتكون الموارد 

 
و وطنية. فاال

 
كرية وغيرها، وقد تكون هذه الموارد محلية ا

 
بطريفة مباشرة من  تستخلصمن ضرائب ورسوم ووصايا وقروض وهبات وإعانات وا

ما الثانية كالضريبة على القيمة المضافة فترد عليها من المصالح المركزية لوزارة المالية. وتعتبر هذه الموارد اهم 
 
 العوامل التي تساهم في تنمية الجماعة على عدة مستويات.الملزمين بها ، ا

 و المصاريف/ السنوات المداخيل 2017 2018 تقديرية /2019 تقديرية /2020 تقديرية/2021 تقديرية/2022
لميزانية التسيير اإلجماليةالمداخيل  300,05 320 78 043,72 428 72 000,00 755 72 000,00 855 72 855,00 927 72 844,97 948 73  

 TVA منها حصة الضريبة على القيمة المضافة 000,00 740 72 000,00 030 69 000,00 215 63 000,00 215 63 150,00 847 63 010,10 741 64

لميزانية التسيير اإلجماليةالمصاريف  616,73 018 74 793,28 014 70 600,00 283 71 876,00 946 71 822,88 018 72 029,93 811 72  
ولفائض الجزء  683,32 301 4 250,44 413 2 400,00 471 1 124,00 908 032,12 909 815,04 137 1

 
اال  

 المنق ول   ة االعتماداتمجموع   054,17 038 167 943,84 009 135 649,66 719 116 277,06 982 83 082,00 906 74 523,00 560 690

لميزانية التجهيز اإلجماليةالمداخيل  737,49 339 171 194,28 423 137 049,66 191 118 401,06 890 84 114,12 815 75 338,04 698 691  

 لميزانية التجهيز  اإلجمالية  المصاريف 793,65 529 39 384,62 847 36 772,60 593 46 701,00 056 34 324,71 431 34 363,26 913 34

 الفائض المالي التقديري للبرمج        ة 584,49 585 7 450,16 317 6 000,00 185 2 236,00 480 1 518,60 496 1 469,86 517 1
 

 2019 ناظورلل اإلقليميالمصدر: المجلس 
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  ناظوربرنامج تنمية إقليم التكاليف. 

 

نظرا للتكلفة الباهظة للبنيات التحتية التي تستوجب توفرها تماشيا مليون دررم  350 بحوالي 2021 - 2019للفترة  اإلقليميةبرنامج التنمية يقدر المجموع الكلي لميزانية 
 المتوسط.  القريب و ستثمار سيمكن الجماعات من تحقيق طفرة تنموية على المدىاال هذاومدى استقطابها للمشاريع المهيكلة ،  لإلقليممع الحجم الديموغرافي 

ن مساهمة مجلس 
 
. فيما حجم االستثمارات %82بنسبة اي  من مجموع الميزانية المخصصة للمشاريع،  دررممليون  029حوالي تقدر ب ناظور ال إقليموتجدر اإلشارة إلى ا

(، نظرا لتكلفة المشاريع التنموية المبرمجة fecو بمساهمة من صندوق التجهيز الجماعي)االمتبقية، سيتم تمويلها من طرف المصالح الخارجية او المصالح الالممركزة 
مامباإلقليم 
 
طرافيل هذه المشاريع عبر عقد شركات بين مختلف و بالتالي من الضروري تك ثيف الجهود لتنز اإلقليميمحدودية مداخيل المجلس  ا

 
و المؤسسات الوطنية  اال

 منها و الدولية.
  )بمليون دررم( ناظور متوسط حجم الستثمارات التقد ر ة    المشار ع التنمو ة لبرنامج تنمية اقليم ال

 السنوية تمتوسط حجم االستثمارا خالل ثالث سنوات تمجموع االستثمارا
متوسط مساهمة  المجلس 

 االقليمي السنوية
 مجموع مساهمات الشركاء السنوية

 مليون درهم 30 مليون درهم 96 مليون درهم 116 مليون درهم 350
 

  )بمليون دررم( حجم الستثمارات الجمالية لبرنامج التنمية القليمية حسب الق اعات التنمو ة

 القطاع حجم االستثمارات   مساهمة الجماعة  مساهمة الشركاء 

مليون 50  القطاع االجتماعي مليون درهم  300 مليون 250 

مليون درهم 10 مليون درهم 6  مليون درهم 16   القطاع االقتصادي 

مليون درهم 2.3 0 مليون درهم 2.3   القطاع البيئي 

مليون درهم 13.3 0 مليون درهم 13.3   قطاع الحكامة واعداد التراب 
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 2021 - 2019المشاريع التنموية للفترة  في المساهمات التقديريةحجم 

 
 

 حسب القطاعات   ناظورال إقليممجموع االستثمارات في مشاريع برنامج تنمية 
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 ناظورال إقليمة  و تتيع مشاريع برنامج تنمية أأليات تنفيذ وأجر  

جل 
 
جمن ا

 
 ر ا

 
رضاإلقليمتنمية برنامج   ةا

 
الواقع.  ، يجب االعتماد على تنظيم داخلي )المجلس(،   وخارجي )الفاعلين المحليين، والمؤسساتيين( محكم، مما سيمكن من ترجمة المشاريع على ا

ساسي في هذا التنظيم باالعتماد عل اإلقليميويتحتم على المجلس 
 
ن يلعب دور الفاعل اال

 
 .ناظور ال إقليمى لجنة القيادة، وذلك لتنفيذ برنامج تنمية ا

 اإلقليميةالتنمية  يف  أجرأة برنامج العمل اإلقليمي دور اجمللس  . أ

ن يعمل على : لتنفيذ البرنامجلتوفير الظروف المالئمة 
 
 يجب على المجلس ا

  المشاريع المقترحة في  الوثيقة،تعبئة مستمرة للساكنة و للفاعلين المحليين و المؤسساتيين بغية تنفيذ 
 البحث عن الفرص التمويلية لتنفيذ بعض المشاريع النوعية 
 ،تنويع الشراكات مع المجتمع المدني مع تنمية حس المسؤولية لدى الساكنة في تدبير المشاريع التنموية 
 جرة برنامج

 
 ،التنمية إحدا  وتدبير نظام للتتبع و التقييم ال

 عن طريق  تحيين  و تثمين المعلومة، و التواصل و التحسيس و التعبئة المستمرة. ضمان التنشيط المجالي 

 دور جلنة القيادة  .  

يضا بالتنسيق و مالئمة التدخالت على مستوى مجال 
 
جل  ، وعلى المستوى البيجماعتينفوذ المجلسفباإلضافة إلى دورها القيادي لتنفيذ  مشاريع المخطط، فهده اللجنة تقوم ا

 
و اإلقليمي من ا

ك ثر. فهذه اللجنة تضم رئيس المجلس ، و السلطات المحلية وممثلي الفاعلين المحليين و المؤسساتيين و الممولين. 
 
 نجاعة ا

 الفرضيات و املهددات . ت
طر وموظفي المجلس  رهين بقدرة  ناظور ال إقليمتنمية نجاح  برنامج 

 
نشطة المبرمجة مما يقتضي تعبئة المنتخبين من جهة و كذا ا

 
ن المشاركة  المجلسعلى تنفيذ اال

 
خرى. عالوة على ا

 
من جهة ا

ساسيا إلنجاح و تنفيذ هذا المخطط. 
 
 الفعالة للمصالح الخارجية تبقى عامال ا

 
 إلنجاح هده التجربة البد من:

 ،بلورة برنامج تواصل متكامل 
 الشراكات، بغية التعاقد و إبرام  المرافعة 
  خرى. والجهةتوقيع اتفاقيات خاصة بالبرامج بين المجلس اإلقليمي و المديرية العامة للجماعات المحلية من جهة وبين المجلس اإلقليمي و الجماعات

 
 من جهة ا

 ة عمل اللجنة التقنية اإلقليمية لضمان تنفيذ وتتبع برنامج
 
جرا
 
 ، التنمية ا



 

  

81 

  .خذ بعين االعتبار التداخالت الموجودة بين الجماعات و تفعيل العمل البيجماعاتي
 
 اال

 .اإلقليميةالتنمية  تنفيذ برنامج  . ث
ن تسمح بتتبع مختلف مشاريع البرنامج، وقياس وثيرة إنجازها ومدى مساه اإلقليميةالتنمية  يتم تنفيذ برنامج 

 
نها ا
 
دوات التي من شا

 
نشطة واال

 
مة مختلف على مراحل، ويعتمد مجموعة من اال

ثيرها على التنمية المحلية 
 
ثارها وتا

 
 . ويتم تنفيذ المخطط اعتمادا على : اإلقليمبتراب الفاعلين في إنجاحها، وإبراز ا

 طط التواصل بلورة مخ 

ن نجاح عملية التنفيذ يرتكز على مشاركة جل الفاعلين المحليين و كذا بعض الم  يسهر المجلس
 
تدخلين الخارجيين. و بالتالي تعبئة على تنفيذ المخطط العملي من خالل جهازه التنفيذي. إال ا

 كافة الفاعلين تقتضي التعريف بالبرنامج التنموي بغية ضمان تنفيذه. 
هدافه لمختلف الفاعلين يقوم المجلسالتنمية،  برنامجفبعد المصادقة على 

 
، عبر لجنة القيادة، بوضع مخطط للتواصل تهدف منه القيام بحملة إعالمية و تحسيسية واسعة للتعريف به وشرح ا

  وخارجها. تراب الجماعات داخل 
ساليب تواصلية :

 
 ولهذا الغرض يمكن اللجوء إلى عدة ا

 شير من طرف عامل بعد المصادقة عليه من طرف المجلس  المجلسمن خالل ورشة استرجاع بمقر   التنميةامج تقديم برن
 
 حول تنفيذ  المشاريع، الساكنة بهدف تعبئة  اإلقليموالتا

 كبر متناول في مبسطة صيغة في البرنامج العملي  نشر ضمان
 
 ممكن، عدد ا

  برنامجها التنموي،إحدا  موقع إلك تروني للتعريف بالجماعة و 
 البرنامج  في الجرائد ووسائل اإلعالم، نشر 
  التنمية االقليميةتنظيم اجتماع عمومي سنوي لتقديم حصيلة تنفيذ المخطط بهدف الحفاظ على استمرارية التعبئة حول برنامج، 
  ثناء كل برمجة سنوية مع المصالح الخارجية المنخرطة في عملية تنفيذ

 
 المخطط بهدف اقتسام المهام بين المصالح الخارجية و الجماعة،تنظيم لقاءات خاصة ا

  صحاب القرار
 
مام الفاعلين وا

 
ن تبدي اهتماما لدعمه وتمويله،  باالقليمتقديم مخطط التنمية ا

 
 وكل جهة يمكن ا

  خرى حيث سيشكل  البرنامج
 
  المستند الرئيسي لكل هذه اللقاءات.تنظيم لقاءات حسب المناسبات مع الممولين المحتملين للحصول على موارد ا

 تعبئة الموارد و البحث عن التمويل 

، فإن تنفيذ  البرنامج يقتضي وضع إستراتيجية لجمع وتعبئة موارد التمويل الضرورية للمشاريع المسطرة. و يدخل هذا البحث لدى المجالس االقليمية و الجماعيةنظرا لمحدودية الموارد المالية 
واصل، تحديد قائمة للشركاء و ي مخطط التواصل كما تم تفسيره بالفقرة السابقة من خالل اللقاءات مع الشركاء المحتملين. و من الضروري قبل الشروع في تنفيذ مخطط التعن التمويل ف

 الممولين المحتملين و معرفة مساطر وطرق الحصول على التمويل. 
  :المجلس مطالبولهذا الغرض، فإن 

 ،بالبحث عن توقيع اتفاقيات وشراكات إلنجاز مشاريع في إطار التعاون الالمتمركز و االستثمار الخاص 
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 .)بوضع نظام اليقظة )االتصال بالممولين، البحث عبر االنترنت، االنخراط في شبكات و جرائد إخبارية الك ترونية  

 نـظـام الـتتـبع و التـقـييـم 
نشطة خاصة خالل البرمجة السنوية، و في هذاتعتبر عملية تتبع تنفيذ البرنا

 
ن التتبع يمكن من تقويم منتظم لال

 
ثناء الحاجة كما ا

 
اإلطار ستتم مراجعة  مج ضرورية لضمان تدبير جيد و تقويمه ا

 المخطط خالل منتصف المسار. 
هداف و كذلك 

 
مرا  مؤشرات مكامنلم تحدد المصفوفات النتائج المرتبطة باال

 
هداف. بحيث يعتبر الحصول على هذه المؤشرات في البداية ا

 
القوة والضعف التي تمكن من قياس تحقيق هذه اال

لمصالح . إذ يمكن تحديدها على المستوى اإلقليمي من خالل الدراسات الخاصة. و سيعتمد اختيار المؤشرات المحددة قطاعيا من طرف مختلف ااإلقليميغاية في الصعوبة على المستوى 
 الخارجية. كما ستشكل معطيات التشخيص وضعية مرجعية، و بتحيين هذه المعطيات يمكن قياس التطورات المنجزة.

نشطة البرنامجبرجات" مباشرة و المرتبطة كما يعتمد القياس الكمي لمستوى اإلنجاز على مؤشرات محددة في اإلطار المنطقي حيث تمكن هذه المؤشرات من قياس النتائج المنتظرة "المخ
 
. كما ا

مر  برنامج تنمية االقليمتمكن هذه المؤشرات من قياس تنفيذ 
 
نشطة المبرمجة يتعلق اال

 
نشطة المبرمجة. و سيعتمد التتبع على تقارير التنفيذ السنوية للمخطط، فبالنسبة لال

 
من خالل إنجاز اال

 بمعرفة مستوى اإلنجاز، تحديد الصعوبات و اقتراح الحلول. 
و الوصول إلى النتائج المرسومة البد من وضع نظام للتتبع و التقييم قوامه لجنة تقنية دائمة يتم تزويدها   التنمويللتمكن من تتبع وتقييم درجة تنفيذ المشاريع المقترحة في  البرنامج 

ليات للتتبع و التقييم ك فيل
 
هداف التالية :باإلمكانيات البشرية و المادية الالزمة، وتعتمد على مصادر وا

 
  ة لالستجابة لال

 ،رفع تقارير عن حالة تقدم مشاريع  البرنامج 
 ،هداف المسطرة لتلك المشاريع

 
 رفع تقارير حول مدى بلوغ اال

 ،رفع تقارير سنوية 
 .تحيين المشاريع السنوية باستمرار 
  تحديد منظومة التقييم و تتبع المشاريع 

 منظومة تتبع المشاريع وتقييمها

 اسم المشروع االستراتيجيالمحور 
 تنفيذ المشروع

 االهداف المحققة من المشروع سنة االنتهاء سنة التنفيذ
المعيقات و التحديات في حالة عدم 

نجز التنفيذ
 
 لم ينجز ا

             التنمية السوسيو مجالية
        التنمية االقتصادية

        الحكامة الجيدة وتدبير التراب.
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هداف الخاصة 
 
ساسية : اإلطار المنطقي لقياس حصيلة اال

 
دوات ا

 
الكلية ، تتبع وتقييم المخطط الثالثي ثم اإلطار المرجعي  للبطاقات  لالستراتيجيةيتمحور نظام التتبع و التقييم حول ثال  ا

 
 
 وفقا لمجموعة من االليات: تنمية االقليممر  يتوخى تتبع مشروع برنامج التقنية للمشاريع. و هكذا، فإن اال

 ،نشطة والموارد )المالية والمادية( والنتائج المسبقة
 
 نظام يساعدهم على متابعة وتوجيه وتنفيذ اال

 نظام إعالم استراتيجي يطعم مسلسل القياس وتقييم نتائج المشاريع وحالة إنجازها، من جهة، كما يمد منظومة القرار بمبررات وتخصيص المو 
 
 خرى .ارد، من جهة ا

 تركيبة اللجنة التنفيذية الدائمة 

ن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في عمل اللجنة يزيد من نزاهة ونجاعة  يين و المهندسين ، التقنتتكون اللجنة التنفيذية الدائمة من مدير المصالح  
 
ومن ممثل للسلطة المحلية، كما ا

ساسية لهده اللجنة :
 
 نظام التتبع و التقييم، ومن المهام اال

  ليات نظام لتتبع وتقييم برنامج
 
شغال وضع ا

 
 التنمية،المشاركة الفعالة في ا

 بع مع الشركاء،عقد لقاءات منظمة للعمل و التت 
  نشطة ومشاريع برنامج

 
 ، التنمية جمع المعلومات المتعلقة با

  التنميةوضع لوحة قيادة عامة لتتبع حالة تقدم مشاريع برنامج. 
 ،نشطة، وقياس نجاعتها

 
ة اال
 
جرا
 
 وضع جدول للتتبع لكل نشاط سيمكن من تتبع ا

  و بتنفيذ نشاط
 
 معين.وضع جدول للتتبع خاص بكل فاعل ملتزم بإعداد ا

خير ولتقييم نتائج برنامج 
 
ولى بعد ثالثة سنوات للمخطط ) التنمية وفي اال

 
(. إن إنجاز هذين التقييمين من طرف ك فاءات 2021) استرجاعية(، والثانية 2019، البد من مرحلتين للتقييم، اال

 االقتراحات.خارجية مستقلة سيضفي على العملية مزيدا من الموضوعية خاصة في ما يتعلق بالتحليل و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

84 

 

  ناظورالتوطني مجموع المشاريع المربمجة بإقليم. 
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 توصيات 

ن نجاح عملية التنفيذ يرتكز على مشاركة جل الفاعلين المحليين و كذا بعض المتدخلين الخارجيين. و بالت التنموي البرنامجيسهر المجلس  على تنفيذ 
 
 الي تعبئةمن خالل جهازه التنفيذي. إال ا

 كافة الفاعلين تقتضي التعريف بالبرنامج التنموي بغية ضمان تنفيذه. 
هدافه لمختلف الفاعلين فبعد المصادقة على برنامج التنمية، يقوم المجلس، عبر لجنة القيادة، بوضع مخطط للتواصل تهدف منه القيام بحملة إعالمية و تحسيسية وا

 
سعة للتعريف به وشرح ا

 ارجها. داخل تراب الجماعات  وخ
ساليب تواصلية :

 
 ولهذا الغرض يمكن اللجوء إلى عدة ا

  شير من طرف عامل
 
 بهدف تعبئة  الساكنة حول تنفيذ  المشاريع، اإلقليمتقديم برنامج التنمية  من خالل ورشة استرجاع بمقر المجلس بعد المصادقة عليه من طرف المجلس والتا

 كبر عدد ممكن، ضمان نشر  البرنامج العملي في صيغة مبسطة في
 
 متناول ا

  و برنامجه التنموي، بالمجلسإحدا  موقع إلك تروني للتعريف 

  الجرائد ووسائل اإلعالم، البرنامج فينشر 

 ،تنظيم اجتماع عمومي سنوي لتقديم حصيلة تنفيذ المخطط بهدف الحفاظ على استمرارية التعبئة حول برنامج التنمية االقليمية 

  ثناء
 
 كل برمجة سنوية مع المصالح الخارجية المنخرطة في عملية تنفيذ المخطط بهدف اقتسام المهام بين المصالح الخارجية و الجماعة،تنظيم لقاءات خاصة ا

  صحاب القرار  برنامجتقديم
 
مام الفاعلين وا

 
ن تبدي اهتماما لدعمه وتمويله،  باإلقليمالتنمية ا

 
 وكل جهة يمكن ا

 خرى حيث سيشكل  البرنامج المستند الرئيسي لكل هذه اللقاءات. تنظيم لقاءات حسب المناسبات مع الممول
 
 ين المحتملين للحصول على موارد ا

ساساوعلى هذا 
 
ن المحلي وتتمثل في ما يالي. ال

 
 يمكن من طرح مجموعة من التوصيات للساهرين على الشا

 مستوى فرص الشغل باإلقليمنفع اقتصادي  للرفع من  ذات التنسيق مع المواطنين وتحفيزهم على االشتغال في اطار مجموعات او تعاونيات. 

 .الحرص على الحفاظ على المجال البيئي و المؤهالت التاريخية 

 .هيل المنطقة لتكون مجال استقطاب للمعامل و الشركات بحكم عامل القرب لميناء الناظور غرب المتوسط في المستقبل القريب
 
 تا

  ووطنيا و دوليا محليا لإلقليمالتسويق الترابي. 
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