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التــي تضمــن الكرامــة للجميــع وتوفــر الدخــل  للتنميــة املتوازنــة واملنصفــة،  اليــوم، يحتاجــون  »... إن املغاربــة 

وفــرص الشــغل، وخاصــة للشــباب، وتســاهم فــي االطمئنــان واالســتقرار ، واالندمــاج فــي الحيــاة املهنيــة والعائليــة 

واالجتماعيــة ، التــي يطمــح إليهــا كل مواطــن .كمــا يتطلعــون لتعميــم التغطيــة الصحيــة وتســهيل ولــوج الجميــع 

للخدمــات االستشــفائية الجيــدة فــي إطــار الكرامــة اإلنســانية….«

مقتطف من الخطاب امللكي السامي في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 2018-2017

»... بادرنــا فــي املغــرب إلــى تبنــي إصالحــات جوهريــة، فــي مقدمتهــا دســترة الجهويــة املتقدمــة، التــي تهــدف إلــى إقــرار 

تنظيــم ترابــي متكامــل، يؤســس ملرحلــة جديــدة فــي مســار تقويــة الديمقراطيــة املحليــة، وترســيخ مكانــة الجماعــات 

الترابيــة كشــريك أسا�ســي، بجانــب الدولــة والقطــاع الخــاص، فــي تدبيــر قضايــا التنميــة...«

»...إن انخــراط املغــرب املســتمر فــي مسلســل نظــام الالمركزيــة الترابيــة يتجلــى، علــى الخصــوص، فــي التوســيع 

التدريجــي ملجــال اختصاصــات وتدخــالت الجماعــات الترابيــة، لتنهــض بأدوارهــا التنمويــة علــى الوجــه األفضــل، 

لــم يعــد مستســاغا اليــوم، مــن منظــور الحكامــة الترابيــة الجيــدة، أن يحتكــر املســتوى املركــزي مســؤولية  إذ 

تحديــد االســتراتيجيات التنمويــة، التــي تســتهدف املســتوى الترابــي...«
»...وإن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية املحلية واملستدامة، رهين بقدرتها على تفعيل آليات التعاون 

والتضامــن فــي مــا بينهــا، وتعزيــز قنــوات التشــاور وتبــادل األفــكار والخبــرات، وذلــك مــن خــالل االنخــراط الفاعــل فــي 

مختلف األنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على املستوى الوطني، أو اإلقليمي أو الدولي...«

فــي املؤتمــر الرابــع ملنظمــة املــدن والحكومــات املحليــة  إلــى املشــاركين  مقتطــف مــن الرســالة امللكيــة الســامية 

)2013 أكتوبــر   02( املتحــدة 
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كلمة افتتاحية
مختار الرضى

 رئيس مجلس
عمالة إنزكان أيت ملول

ــة  ــول وثيق ــت مل ــزكان أي ــة إن ــة عامل ــج تنمي ــد برنام يع

اســرتاتيجية وخارطــة طريــق تؤطــر عمــل مجلــس العاملــة 

خــالل الفــرتة املمتــدة بــني 2017-2022، وذلــك تنفيــذا 

املتعلــق   112.14 رقــم  التنظيمــي  القانــون  ملقتضيــات 

ــم 2.16.300  ــذي رق ــوم التنفي ــم واملرس ــامالت واألقالي بالع

الصــادر يف 29 يونيــو 2016 بتحديــد مســطرة إعــداد برنامج 

ــه ــه وتقييم ــه وتحيين ــم وتتبع ــة أو االقلي ــة العامل تنمي

 و تفعيل آليات الحوار والتشاور إلعداده.

وبالنظــر للطبيعــة املرجعيــة لهــذه الوثيقــة، إرتــأى مجلــس 

ــىل  ــي ع ــج ينبن ــل ومندم ــة إطــالق مسلســل متكام العامل

ــي  ــتوى اإلقليم ــىل املس ــني ع ــة املتدخل ــع لكاف إرشاك موس

مــن جامعــات ترابيــة وهيئــات منتخبــة ومصالــح خارجيــة 

ــارية  ــة االستش ــا اللجن ــا فيه ــدين، مب ــع امل ــات املجتم وهيئ

ــات  ــوع والجمعي ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــاواة وتكاف للمس

التنمويــة ذات اإلشــعاع اإلقليمــي، والقطــاع الخــاص وبرامج 

التعــاون الــدويل ومؤسســات البحــث العلمــي واملنابــر 

اإلعالميــة املختلفــة. كــام كان هــذا املسلســل فرصــة لرتســيخ 

العمــل مببــادئ ومقاربــات أساســية طبعــت املنهجيــة 

املعتمــدة، نذكــر منهــا بالخصــوص: التشــاركية والشــمولية 

واإللتقائيــة واإلســتدامة، دون إغفــال معطــى مهــم يتجــىل 

يف إدمــاج مقاربــة النــوع ســعيا لتحقيــق املســاواة بــني 

ــة. ــة املتنوع ــات اإلجتامعي الفئ

وإميانــا منــا بأهميــة اســتدامة الفعــل التنمــوي، عملنــا 

عــىل إفــراد محــور اســرتاتيجي مــن برنامــج تنميــة العاملــة 

ــام  ــة، ك ــريات املناخي ــة والتغ ــىل البيئ ــاظ ع إلشــكالية الحف

عملنــا عــىل صياغــة برتوكــول اتفــاق متعلــق بإدمــاج البعــد 

البيئــي واملخاطــر املناخيــة يف برنامــج تنميــة عاملــة إنــزكان 

أيــت ملــول وبرامــج عمــل الجامعــات الرتابيــة التابعــة لهــا، 

ــر 2017 مــن طــرف مجلــس  ــم التوقيــع عليــه يف 13 يناي ت

العاملــة ومجلــس الجهــة ومجالــس الجامعــات التابعــة 

ــاور  ــوص املح ــة. وبخص ــة للبيئ ــة الجهوي ــة واملديري للعامل

ــة: التعمــري  االســرتاتيجية األخــرى فشــملت الجوانــب التالي

والتنظيــم املجــايل والتنميــة االقتصاديــة وإنعــاش االســتثامر 

ــة. ــة واالجتامعي ــة البرشي والتنمي

ورغبــة منــا يف توفــري أرضيــة تشــخيصية مشــرتكة وموحــدة 

ــني عــىل املســتوى اإلقليمــي،  ــع الفاعل ــا جمي يســتفيد منه

ــم  ــمل أه ــتفيض يش ــاريك مس ــخيص تش ــاز تش ــا بإنج قمن

التحديــات  ويحــدد  واإلنتاجيــة  االجتامعيــة  القطاعــات 

املرتبطــة بالتنميــة املجاليــة لإلقليــم. وبخصــوص املشــاريع 

ــس  ــى املجل ــخيص، تبن ــذا التش ــن ه ــة ع ــري املنبثق والتداب

ــون،  ــه القان ــا ل ــي يخوله ــي االختصاصــات الت ــا يراع تصنيف

ــة،  ــة ومــوارده البرشي ــه املالي ــة، والتزامات ــه التمويلي وقدرات

وتهــم الفئــة الثانيــة مــن هــذه املشــاريع صلــب تدخــالت 

ــاز  ــة وإنج ــة اإلجتامعي ــن التنمي ــة يف ميادي ــس العامل مجل

القــروي  بالوســط  املــدريس  والنقــل  القرويــة  املســالك 

ودعــم  ســوس  واد  وتنميــة  وتثمــني  الزراعــة  وتنميــة 

التشــغيل. وتجــدر اإلشــارة بــأن برنامــج تنميــة العاملــة هــو 

ــرشاكات  ــة ال ــع وتعبئ ــة لتســهيل الرتاف ــة وثيق ــك مبثاب كذل

والتمويــالت لــدى الــرشكاء الوطنيــني والدوليــني، لــذا فقــد 

ــرض. ــذا الغ ــاريع له ــن املش ــة م ــة رابع ــص فئ ــم تخصي ت

ــكر  ــص الش ــن خال ــري ع ــة للتعب ــذه الفرص ــي ه وال تفوتن

ــايب  ــه اإليج ــه وتفاعل ــىل دعم ــل ع ــان للســيد العام واالمتن

ــاء  ــذا أعض ــري وك ــة والتأش ــداد واملصادق ــة اإلع ــاء مرحل أثن

لجنــة القيــادة والتتبــع عــىل عملهــم املهنــي الجــاد واملثمــر 

ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــارية للمس ــة االستش ــاء اللجن وأعض

ومقاربــة النــوع واملجتمــع املــدين واملصالــح الخارجيــة 

للدولــة وبرامــج التعــاون الــدويل وكل مــن ســاهم يف إخــراج 

ــل  ــن أج ــوه م ــا قدم ــىل م ــود ع ــز الوج ــل لحي ــذا العم ه

ــل. ــذا العم ــد ه ــة وتجوي حســن صياغ

ويف األخــري، أســأل العــي القديــر أن يكلــل أعاملنــا بالتوفيــق 

ــد  ــك محم ــة املل ــيدة لصاحــب الجالل ــادة الرش ــت القي تح

الســادس نــره اللــه وأيــده.
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مدخل
تنــدرج بلــورة برنامــج تنميــة عاملــة إنــزكان أيــت ملــول، موضــوع الصفقــة رقــم 18/2016/ م ع، يف إطار تنفيــذ مقتضيات 

القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 املتعلــق بالعــامالت واألقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــري الرشيــف رقــم 1.15.84 بتاريــخ 

07 يوليــوز 2015، الســيام املــواد 80 و81 و82 و83 و84 منــه، وكــذا تفعيــال ملقتضيــات املرســوم رقــم 2.16.300 الصــادر 

يف 29 يونيــو 2016 بتحديــد مســطرة إعــداد برنامــج تنميــة العاملــة أو االقليــم وتتبعــه وتحيينــه. ويعــد هــذا التقريــر 

مبثابــة وثيقــة تركيبيــة للمراحــل الثــالث التــي ميــزت مسلســل إعــداد برنامــج تنميــة العاملــة، وهــي:

 املرحلة 1: التحضري واالنطالقة؛

 املرحلةّ 2: انجاز التشخيص التشاريك وبلوة الرؤية التنموية؛

 املرحلة 3: اعداد برنامج العمل ووضع منظومة للتتبع والتقييم.

إىل جانــب عمليــة جمــع املعطيــات والبيانــات التــي اســتمرت منــذ انطــالق الدراســة إىل حــدود نهايتهــا، اعتمــد فريــق 

ــذه  ــل ه ــراءة وتحلي ــة لق ــة ودينامي ــادر متنوع ــىل مص ــل ع ــذه املراح ــن ه ــة م ــالل كل مرحل ــل خ ــذا العم ــداد ه إع

ــد: ــا عــىل وجــه التحدي ــدة، نذكــر منه ــاج مقرتحــات وافــكار جدي ــات وانت املعطي

1. مخرجات الورشات التشاركية العامة واملوضاعاتية املنظمة بصفة خاصة خالل املرحلة الثانية من الدراسة؛

ــة، الســيام منهــم  ــج املرحلي ــم النتائ 2. التفاعــالت واملالحظــات املقدمــة مــن طــرف املشــاركني خــالل ورشــات تقدي

ــو اإلدارة  ــوع، وممثل ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــاواة وتكاف ــارية للمس ــة االستش ــاء الهيئ ــة، أعض ــس العامل ــاء مجل أعض

ــة؛ ــة املعني ــح الخارجي ــة واملصال ــات الرتابي ــة والجامع الرتابي

ــادة  ــور الس ــة وحض ــس العامل ــس مجل ــيد رئي ــة الس ــة برئاس ــر العامل ــة مبق ــل املنظم ــات العم ــتنتاجات جلس 3. اس

ــس؛ أعضــاء املجل

4. نتائــج جلســات العمــل املنعقــدة مــع مجالــس الجامعــات الرتابيــة، خصوصــا منهــا تلــك املنعقــدة خــالل الفــرتة 

الثالثــة مــن الدراســة؛

5. نتائــج املقابــالت التــي تــم إجراءهــا مــع بعــض الفاعلــني التنمويــني بهــدف تعميــق وضبــط بعــض توصيــات ورشــات 

لتخطيط؛ ا

6. االتصــاالت الهاتفيــة وعــرب الربيــد االلكــرتوين التــي مكنــت مــن تتبــع كل مرحلــة عــىل حــدة وتعميــق التفكــري حــول 

افــكار ومقرتحــات معينــة والتفاعــل بخصــوص النتائــج املرحليــة للدراســة...

كــام نظــم فريــق دراســة برنامــج تنميــة العاملــة سلســلة مــن جلســات العمــل مــع بعــض األشــخاص املرجعيــني، وذلــك 

بغايــة التأكــد مــن الجــدوى القانونيــة واملؤسســاتية لبعــض املشــاريع. وقــد شــارك يف هــذه الجلســات مجموعــة مــن أطــر 

ومســؤويل بعــض الــوزرات واملنظــامت غــري الحكوميــة.

ــتجابة  ــىل االس ــادر ع ــة ق ــة العامل ــج لتنمي ــة برنام ــع صياغ ــاوري املوس ــل التش ــذا املسلس ــن ه ــة م ــت الغاي ــد كان وق

لحاجيــات التنميــة الرتابيــة لعاملــة إنزكان-أيــت ملــول، مــع األخــذ يف االعتبــار العوائــق التــي تحــد مــن عمــل مجلــس 

ــا: ــة، وخاصــة منه العامل

− العوائق الترشيعية والتنظيمية التي تفرضها النصوص القانونية املحددة الختصاصات مجالس العامالت واألقاليم؛

− العوائق املالية املرتبطة مبحدودية القدرات التمويلية ملجلس عاملة إنزكان-أيت ملول؛

ــة لربامــج عمــل الجامعــات، وأيضــا بعــض  ــة واملالي ــات التقني ــق املرتبطــة باملناهــج املتبعــة يف وضــع الرتكيب − العوائ

ــة. ــة للدول ــح الخارجي املشــاريع التــي تحملهــا املصال
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25 أكتوبر 2016
إعطاء انطالقة برنامج تنمية عمالة إنزكان أيت ملول

23 و24 نونرب 2016
ورشات عمل تمهيدية في إطار بلورة برنامج تنمية عمالة إنزكان أيت ملول – اإلطار المنهجي

10 يناير 2017
تسلم المأمورية االولى من دراسة إعداد برنامج تنمية العمالة من طرف لجنة القيادة والتتبع 

والبرمجة الزمنية لورشات واجتماعات المرحلة الثانية من الدراسة

12 و 13 يناير 2017
ورشة موضوعاتية لتقوية القدرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة

15 فرباير 2017
ورشة عمل تشاركية في إطار تنفيذ المرحلة الثانية: التشخيص التشاركي وبلورة رؤية تنموية للعمالة

02 مارس 2017
ورشة موضوعاتية حول السياحة المستدامة

09 مارس 2017
ورشة عمل تشاركية في إطار تنفيذ المرحلة الثانية : التشخيص التشاركي وبلورة رؤية تنموية للعمالة

11 أبريل 2017
اجتماع حول تقديم نتائج التشخيص التشاركي وبلورة رؤية تنموية للعمالة - الهيئات المنتخبة

11 أبريل 2017
اجتماع حول تقديم نتائج التشخيص التشاركي وبلورة رؤية تنموية للعمالة - هيئات المجتمع المدني 

)هيئة تكافؤ الفرص و مقاربة النوع(

13 أبريل 2017
اجتماع حول تقديم نتائج التشخيص التشاركي وبلورة رؤية تنموية للعمالة المصالح الخارجية

19/13/10 يوليوز 2017
اجتماعات لتدقيق نتائج المرحلة الثانية من الدراسة من طرف لجنة القيادة والتتبع

04 غشت 2017
تسلم المأمورية الثانية من الدراسة

02 غشت 2017  
جلسة عمل مع أعضاء مكتب المجلس للتشاور حول صيرورة المرحلة الثالثة من الدراسة

04 غشت 2017 
جلسة عمل تقنية حول البرمجة الزمنية للمرحلة الثالثة والتحضير لعقد الورشات التشاركية

23 و24 غشت 2017 
لقاءات مع رؤساء الجماعات الترابية من أجل تحقيق التقائية وتناسق برنامج تنمية العمالة وبرامج عمل 

الجماعات
 10 أكتوبر 2017 

االطار المنهجي للمأمورية الثالثة + المشاريع والتدابير المقترحة في إطار برنامج تنمية العمالة

08 و09 نونرب 2017 
عقد ورشات لتحديد المشاريع المهيكلة التي سوف يتم ادراجها في البرنامج التنموي 

08 ماي 2018 
اجتماع مصغر لعرض و دراسة النسخة الثانية - اعضاء مكتب  وإدارة المجلس 

10 ماي 2018 
اجتماع لعرض و دراسة النسخة الثانية - اعضاء اللجان الدائمة للمجلس

31 ماي 2018 
تجميع المالحظات وتوجيهها لمكتب الدراسات

25 يوليوز 2018 
اعداد النسخة شبه النهائية للدراسة من طرف مكتب الدراسات + الملخص التجميعي باللغة العربية 

30 غشت 2018 
تسلم المأمورية الثالثة من الدراسة من طرف لجنة القيادة والتتبع

10 شتنرب 2018 
المصادقة على برنامج تنمية العمالة في الدورة العادية لمجلس العمالة

كرونولوجية اللقاءات واألنشطة المتعلقة بإعداد برنامج تنمية العمالة والمصادقة عليه
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 -  منهجية ومسلسل إعداد برنامج تنمية العمالة

1-1 املقاربة التشاركية: برنامج تنمية العاملة كآلية لتوحيد العمل العمومي 

مــن أجــل وضــع برنامــج تنميــة عاملــة إنــزكان أيــت ملــول، اعتمــد مجلــس العاملــة مقاربــة تشــاركية تنبنــي عــىل 

مأسســة مشــاركة الفاعلــني املحليــني داخــل لجنــة الحكامــة لدراســة إعــداد برنامــج تنميــة العاملــة ولجنــة القيــادة 

ــداد برنامــج  ــرتايب يف مسلســل إع ــد ال ــني املؤسســاتيني عــىل الصعي ــاج مجمــوع املتدخل ــم إدم ــي. إذ ت ــع التقن والتتب

تنميــة العاملــة وتتبعــه وتقييمــه خــالل جميــع مراحلــه، حيــث انتظــم املتدخلــون املعنيــون يف مجموعــات موضوعاتية 

مرتبطــة مبجــاالت تدخلهــم وخربتهــم. وتتجــىل دوافــع هــذا االختيــار املنهجــي إىل تأمــني مزيــد مــن الفاعليــة والنجاعــة 

يف عمــل هــذه املجموعــات.

وتجــدر االشــارة إىل أن املــرشع املغــريب قســم اختصاصــات مجالــس األقاليــم والعــامالت إىل ثالثــة فئــات: اختصاصــات 

ذاتيــة واختصاصــات مشــرتكة واختصاصــات منقولــة.

وأمــام ضخامــة الخصــاص والحاجيــات وتداخــل املســؤوليات والطابــع األفقــي الختصاصــات العــامالت واألقاليــم، التــي 

مــن شــأنها أن تقلــل مــن رسعــة ديناميــات التنميــة الرتابيــة للعاملــة، اختــار مجلــس العاملــة، يف مرحلــة التشــخيص 

ــات  ــدود االختصاص ــاوز ح ــمولية تتج ــة ش ــامد مقارب ــاريك، اعت التش

ــة ومكامــن الخصــاص  ــراب العامل ــة ت ــة املحضــة لرتســم وضعي الذاتي

ــف املجــاالت. ــرة يف مختل ــات املتوف واملقوم

ــد  ــن أجــل تحدي ــن الدراســة وم ــة واألخــرية م ــة الثالث وخــالل املرحل

األولويــات التنمويــة عــىل صعيــد العاملــة، تــم تبنــي مقاربــة ترتكــز 

لرتتيــب  كمــؤرش  العاملــة«  مجلــس  »اختصاصــات  محــدد  عــىل 

والقابلــة  الخاصــة  املــوارد  مــع محدوديــة  والتعاطــي  األولويــات 

للتعبئــة.

ــس  ــى مجل ــوارد، يتوخ ــل يف امل ــاص املحتم ــة الخص ــل مجابه ــن أج ــاركية وم ــة التش ــذه املقارب ــي ه ــالل تبن ــن خ م

العاملــة تشــخيص فــرص التعاضــد املمكنــة مــع الفاعلــني املحليــني. مــام يتيــح لهــذا الربنامــج التنمــوي شــحذ الطاقــات 

واالمكانــات عــىل قاعــدة ســياق متوافــق بشــأنه، وذلــك بالتكيــف مــع العوائــق املرتبطــة بالبعــد الزمنــي للتخطيــط 

املتعــدد الســنوات. إن هــذا النهــج ســيمكن مــن بلــوغ نتيجتــني رئيســيتني:

تكثيــف برنامــج التنميــة للمــوارد واإلمكانــات املتاحــة، وذلــك عــن طريــق إدمــاج مشــاريع/تدخالت الفاعلــني   •

املحليــني ضمــن مقتضياتــه، تبعــا لرؤيــة شــاملة تأخــذ بعــني االعتبــار - وفــق مقاربــة أفقيــة – الرهانــات واإلشــكاالت 

الرتابيــة لعاملــة إنــزكان أيــت ملــول؛

جعــل هــذا الربنامــج إطــارا مرجعيــا للتخطيــط لــدى الفاعلــني املحليــني، وذلــك بوضــع وثيقــة تدبريية للمشــاريع   •

ذات األولويــة رهــن  إشــارتهم. إن هــذا التموقــع ســيمكن برنامــج تنميــة العاملــة مــن لعــب دور توجيهــي لتدبــري 

املشــاريع التنمويــة عــىل مســتوى تــراب العاملــة..

1-2 مقاربة أفقية، التقائية وشاملة 

لقــد متــت معالجــة األســئلة املطروحــة يف قلــب تحديــات وانشــغاالت مجلس 

ــا يف أفــق ســلم شــامل  ــة وضعه ــك بغاي ــة. وذل ــة أفقي ــة وفــق مقارب العامل

والعمــل عــىل اســتخراج التداخــالت املختلفــة التــي تخصهــا عــىل الصعيديــن 

ــة أن ينخــرط يف  ــة العامل ــج تنمي املجــايل والبــرشي. كــام يجــب عــىل برنام
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مسلســل متواصــل بتناغــم مــع الربامــج الوطنيــة والجهويــة. إن مبــدأ األفقيــة يعنــي تعبئــة املصالــح الخارجيــة للدولــة 

ــة،  ــراب العامل ــارش عــىل مســتوى ت ــارش أو غــري مب ــني بشــكل مب ــني املتدخل ــني التنموي ــة وكل الفاعل ــح العامل ومصال

وذلــك بهــدف جعلهــم يشــتغلون بشــكل أفقــي.

إذا كانــت املقاربــة القطاعيــة تســتعمل كأداة أوليــة للبحــث، فــإن ترتيــب األولويــات والعمــل عــىل متاســك التوجهــات 

الكــربى يتطلــب مقاربــة أفقيــة، تبعــا الختالفــات مســتويات تقاطــع أســئلة التنميــة البرشيــة مــع إشــكاليات إطــار 

الســكن والتعمــري والحركيــة والنقــل والبيجامعاتيــة، ...

1-3 مقاربة النوع، نحو دمج لكل الفئات االجتامعية 

أصبــح مــن املســلم بــه أن املســاواة بــني مختلــف فئــات الســكان يســاهم يف التنميــة االقتصاديــة بطــرق متعــددة، وأن 

املشــاركة الكاملــة للنســاء كفاعــالت اقتصاديــات هــي أمــر أســايس مــن أجــل بنــاء اقتصــاد معــاىف ودائــم.

إن إدمــاج بعــد النــوع هــو اســرتاتيجية أو مسلســل يرمــي إىل تحقيــق املســاواة بــني الفئــات االجتامعيــة. ويعنــي ذلــك، 

مــن جهــة أن السياســات والربامــج والبنيــات املؤسســاتية يتــم وضعهــا للحــد مــن التفاوتــات القامئــة ولحاميــة املســاواة 

بــني الفئــات االجتامعيــة، ومــن جهــة أخــرى أن اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا مــن أجــل 

االســتجابة للحاجيــات واألولويــات الخاصــة - بشــكل فــردي أو جامعــي- بشــكل منصــف 

بــني اإلنــاث والذكــور، وذوو الحاجــات الخاصــة، والشــباب...

إن املقاربــة التــي تــم تبنيهــا ال تتطلــب فقــط متثيــال متوازنــا ملختلــف الفئــات االجتامعيــة 

املشــاركة يف املسلســل، ولكــن أيضــا خلــق الظــروف املواتيــة للتعبــري بحريــة عــن كل آراء 

ــة إنــزكان  املشــاركني وللدفــاع عنهــا. وعليــه فــإن تخطيــط وتنفيــذ برنامــج تنميــة عامل

أيــت ملــول يجــب أن يجيــب بشــكل حقيقــي عــن كل االنشــغاالت النوعيــة.

لقد تم إذن تطبيق مقاربة النوع من دون قيود يف إطار تحضري برنامج تنمية العاملة.

ــات  ــار الحاجي ــة: االخــذ يف االعتب ــة املحلي ــي تضمــن نجــاح اســرتاتيجيات التنمي ــارص األساســية الت ــن العن ــى م ويبق

واألولويــات واآلراء املختلفــة، والتأكــد مــن أن كل الفئــات االجتامعيــة تســتفيد بشــكل متســاو مــن االرتقــاء االجتامعــي 

ومــن النمــو االقتصــادي. ومــع ذلــك تظــل مشــاركة بعــض الفئــات االجتامعيــة يف إدارة الشــؤون املحليــة دون املتوخــى، 

وذلــك بفعــل التقاليــد أو الحــظ يف التعليــم والوعــي. 

ويف هــذا البــاب، يجــب عــدم إغفــال دور التخطيــط الــرتايب يف تقويــة مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص وولــوج كل 

الفئــات إىل بنيــات اتخــاذ القــرار واإلمكانــات واملــوارد املتاحــة، وكــذا التعــرف عــىل الخدمــات املتوفــرة عــىل الصعيــد 

الــرتايب. ويف إطــار إخــراج هــذا الربنامــج إىل حيــز الوجــود، وجــب التنويــه إىل الــدور الفاعــل الــذي لعبــه أعضــاء الهيئــة 

االستشــارية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع وممثلــو وممثــالت النســيج الجمعــوي عــىل الصعيــد الجهــوي 

واإلقليمــي واملحــي خــالل جميــع مراحــل مسلســل االعــداد.

1-4 مقاربة االستدامة، ضامنة لالستمرارية 

تعــرف التنميــة املســتدامة حســب لجنــة برونتالنــد ســنة 1987بكونهــا » التنميــة التــي تســتجيب للحاجيــات الحاليــة 

دون املجازفــة بقــدرة األجيــال القادمــة عــىل االســتجابة لحاجياتهــم الخاصــة ]…[. إال أن املفهــوم الضيــق لالســتدامة 

يشــمل معطــى العدالــة االجتامعيــة بــني األجيــال املتعاقبــة، مــام يســتوجب توســيع هــذا املفهــوم ليشــمل العدالــة 

داخــل الجيــل الواحــد«.

كــام تفــرض آفــاق االســتدامة االهتــامم بآثــار التنميــة الحاليــة عــىل تطــور املنظومــات البيئيــة، وعــىل توفــر املــوارد، 

ــارات املســتقبلية. إن هــذا املفهــوم يفــرتض معرفــة حــدود املــوارد وحاميتهــا،  وأيضــا عــىل اســتمرار الفــرص واالختي
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واالنفتــاح عــىل مفاهيــم أخــرى مثــل طاقــة التحمــل والصيانــة.

ــة عــىل  ــح بعــض املجموعــات البرشي ــى أن مصال ــال؛ مبعن ــني األجي ــة ب ــدأ العدال وتأخــذ االســتدامة معناهــا مــن مب

ــة يجــب  ــوم العدال ــد. إن مفه ــدى البعي ــىل امل ــع ككل ع ــة املجتم ــىل مصلح ــى ع ــب ال يجــب أن تطغ ــدى القري امل

أيضــا أن يطبــق عــىل التنميــة الحاليــة ألنــه مــن دون احــرتام مبــدأ العدالــة 

داخــل الجيــل بــني األفــراد واملجموعــات واملجتمعــات الحاليــة، فــإن التنميــة 

ال ميكــن أن تكــون عادلــة وحيــة.

ــادئ  ــة املقرتحــة عــىل إدمــاج مب وبخصــوص هــذا الربنامــج، تركــزت املنهجي

ــني  ــق ب ــة التوفي ــب لعملي ــع املرك ــع اســتحضار الطاب ــة املســتدامة، م التنمي

ــي  ــد االجتامع ــادي والبع ــد االقتص ــة: البع ــة التالي ــاد الثالث ــات األبع توجه

ــة  ــج تنمي ــداد برنام ــل إع ــرف مسلس ــدد، ع ــذا الص ــي. ويف ه ــد البيئ والبع

العاملــة عقــد ورشــة موضوعاتيــة خصصــت إلدمــاج البعــد البيئــي والتغــريات 

ــة، مبــا فيهــا مخططــات  املناخيــة يف مخططــات التنميــة عــىل صعيــد العامل

عمــل الجامعــات. وافــرز هــذا اللقــاء برتوكــول اتفــاق حــول إدمــاج البعــد 

ــة  ــع واملصادق ــم التوقي ــة ت ــد العامل ــىل صعي ــة ع ــريات املناخي ــي والتغ البيئ

ــة. ــكلة للعامل ــة املش ــات الرتابي ــة والجامع ــس العامل ــه يف دورات مجل علي
2022-2017

الباب الثاني  

املصدر:  األمم  املتحدة   
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التشخيص التشاركي
الباب الثاني  

2022-2017
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2- تشخيص تشاركي

2-1 انتشار مجايل للسكان واألنشطة املسببة لالمتداد الحرضي 

2-1-1 إنزكان-أيت ملول: تراب يعيش انتقاال دميوغرافيا

زيــادة عــىل وزنهــا الدميوغــرايف املهــم )حــوايل 599.000 نســمة ســنة 2018، 33,56% مــن الســكان الحرضيــني و%2,2  

مــن ســكان املــدن املقيمــني بجهــة سوس-ماســة( ، فــإن عاملــة إنــزكان أيــت ملــول تفــرض نفســها كقطــب رئيــي لرتكز 

الســكان الحرضيــني واألكــرث جذبــا عــىل املســتوى الدميوغــرايف )متوســط نســبة النمــو الســنوي 2,58%   مقابــل%1,4 

عــىل الصعيــد الجهــوي(. 

ــة  ــع املجــايل لوثــرية منــو الســكان حســب الجامعــات يف أفــق 2022 تواجــد أربعــة مجــاالت دميوغرافي ويبــني التوزي

متباينــة:

1. جامعتــا الدشــرية-الجهادية وإنــزكان: ســجلتا متوســط نســب منــو ســنوي بلــغ عــىل التــوايل 1,5% و 1,2%، مــام 

يجعلهــام تشــكالن اســتمرارية مجاليــة للحــوض الدميوغــرايف ألكاديــر داخــل تــراب عاملــة إنزكان-أيــت ملــول؛

2. لكونهــا ســجلت متوســط نســبة منــو ســنوي قــدره 2,8%؛ تقــدم جامعــة أيــت ملــول مثــاال جيــدا للمجــاالت التــي 

تعرفــا انتقــاال مــن وضــع شــبه-حرضي إىل وضــع حــرضي. وقــد تــم أخــذ هــذا الوضــع بعــني االعتبــار خــالل مرحلــة 

التخطيــط بشــكل يضمــن تكييــف التدابــري التــي تــم اقرتاحهــا؛

3. جامعتــا التمســية والقليعــة: ســجلتا متوســط نســبة النمــو الســنوي األعــىل داخــل العاملــة؛ بلــغ هــذا املتوســط 

ــنوي %6,5.  ــوه الس ــبة من ــط نس ــغ متوس ــذي بل ــرضي« ال ــا »الح ــل مركزه ــك بفض ــية وذل ــة التمس 4,5%  بجامع

ــة  ــة الدميوغرافي ــس الدينامي ــل يف نف ــدود5,7%   لتدخ ــنوي يف ح ــو س ــبة من ــط نس ــجلت متوس ــة فس ــا القليع أم

للتمســية. إن هاتــني الجامعتــني تشــكالن معــا مجــاال متجانســا تتجســد بداخلــه اشــكاليات وصعوبــات املجــاالت 

ــبه-الحرضية؛ ش

4. جامعــة أوالد داحــو مبتوســط نســبة منــو ســنوي بلــغ حــوايل1,2%   تشــكل الحــوض الدميوغــرايف القــروي الوحيــد 

ــاء  ــة طبعــت هــذا املجــال ومكنــت الجامعــة مــن البق ــة والعقاري ــات البيئي ــة. ولعــل الرهان ــراب العامل داخــل ت

خــارج عمليــة التحــول ملجــال شــبه-الحرضي.

تظهــر اســقاطات أفــق 2022 منــوا ملحوظــا داخــل املجــال الجغــرايف للعاملــة، حيــث يقــدر مجمــوع الســكان بحــوايل 

ــف  ــع و8,75%  )أي 58 أل ــات األرب ــف نســمة( متواجــدون بالجامع ــم )أي 605 أل ــف نســمة ، 91,25% منه 663 أل

نســمة( بجامعتــي التمســية وأوالد داحــو.

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط )2004 و2014()املصدر: املندوبية السامية للتخطيط )1994- 2004-2014
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املصدر: املندوبية السامية للتخطيط )2004 و2014(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط )2014(

واالســتنتاج األول الــذي يطفــو عــىل الســطح هــو أن االنخفــاض النســبي لســاكنة الوســط القــروي )خاصــة بجامعــة 

أوالد داحــو( يعــود إىل الهجــرة نحــو املراكــز الحرضيــة. ويف املقابــل، فــإن املراكــز الحرضيــة تســجل عمومــا منــوا قويــا 

يف ســكانها. إن هــذا الجاذبيــة القويــة للوســط الحــرضي ال تعــود فقــط إىل حاجيــات التنميــة الداخليــة لــرتاب العاملــة 

وإمنــا إىل حاجيــات خاصــة خارجيــة مرتبطــة بالتطــور الوظيفــي ملدينــة أكاديــر املجــاورة.

ــة االنتقــال  ــة قــد انخرطــت يف دينامي ــأن العامل ــة، فــإن التوجــه العــام يــيش ب ــة الدميوغرافي أمــا فيــام يتعلــق بالبني

الدميوغــرايف، مــام ســيؤدي إىل تحــوالت عميقــة يف ســاكنتها عــىل املــدى املتوســط و البعيــد . ويعــد االرتفــاع امللحــوظ 

ــار النمــو الدميوغــرايف خــالل العقديــني األخرييــن، باإلضافــة إىل التوســع  ــة األشــخاص يف ســن التشــغيل مــن آث يف فئ

امللفــت يف فئــة األشــخاص املســنني والرتاجــع املهــم يف الفئــة ألقــل مــن 25 ســنة خاصــة الشــباب يف ســن التمــدرس.

وسيساهم هذا الوضع يف توسع إشكاليات بنيوية متعددة، نذكر منها:

1. تكاثــر املهــن الصغــرى داخــل املدينــة، تتجســد يف ظهــور أنشــطة لتجــارة وخدمــات القــرب التــي يرتتــب عنهــا 

الهشاشــة االقتصاديــة التــي تســاهم بدورهــا يف تقويــة جاذبيــة تــراب العاملــة؛

2. تفــيش الســكن غــري القانــوين واالمتــداد املجــايل لألنســجة الحرضيــة أحيانــا عــىل حســاب أوســاط بيئيــة حساســة. 

ويســاهم هــذا االمتــداد يف بــروز الصعوبــات املرتبطــة بالظاهــرة شــبه- الحرضيــة داخــل تــراب العاملــة؛

3. تزايــد الطلــب عــىل العمــل كنتيجــة لتضخــم رشائــح الســكان يف ســن التشــغيل؛ إذ أضحــت عاملــة إنزكان-أيــت 

ــري  ــر الكب ــة ضمــن أكادي ــول مدعــوة أكــرث مــن أي وقــت مــى إىل إعــادة التفــاوض حــول وظائفهــا االقتصادي مل

وجهــة سوس-ماســة.

إن الهــدف يبقــى هــو تنميــة فــرص جديــدة كفيلــة باالســتجابة للحاجيــات املتزايــدة للســكان فيــام يتعلــق مبناصــب 

الشــغل القــارة. ويفــرض هــذا الخيــار االســرتاتيجي نفســه بســبب توســع رشائــح الســاكنة النشــيطة، كــام يســتوجب 

العنايــة بحاجيــات رشيحــة املســنني فــوق 60 ســنة التــي أخــذت تتوســع.
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2-1-2 امتداد مجايل تتحكم فيه املدينة املرتوبولية

ــة  ــول مواجه ــت مل ــزكان أي ــة إن ــىل عامل ــرض ع ــد ف ــري، فق ــر الكب ــرضي ألكادي ــال الح ــل املج ــا داخ ــبب موقعه بس

املتطلبــات الحرضيــة لهــذه الفضــاء املرتوبوليتــاين. لقــد عــرف مجــال أكاديــر الكبــري تطــورا غــري مســبوق جعلــه يتخــذ 

وضــع قطــب اقتصــادي جهــوي. وقــد ارتبــط هــذا التطــور بوظيفتــني حرضيتــني رئيســيتني: الســياحة الدوليــة، ووظيفــة 

مركــز األنشــطة الثالثيــة واملينائيــة عــىل صعيــد الجهــة.

فالدشــرية وإنــزكان تجســدان جامعتــان حققتــا يف البدايــة اندماجــا فزيائيــا يف املجــال الحــرضي ملدينــة أكاديــر. وبعــد 

ذلــك اجتاحــت موجــة التعمــري باقــي تــراب العاملــة لتشــمل أيــت ملــول والقليعــة والتمســية. ثــم صــارت جامعــات 

عاملــة إنــزكان أيــت ملــول تشــكل احتياطيــا عقاريــا يف خدمــة أكاديــر الكبــري وإعــادة انتشــارها االقتصــادي.

يضــع هــذا الوضــع الجغــرايف و االقتصــادي املجــال الــرتايب للعاملــة عرضــة ملجموعــة مــن االختــالالت، حيــث تدفــع 

مدينــة أكاديــر بأنشــطتها املتناميــة يف اتجــاه جامعــات عاملــة إنزكان-أيــت ملــول: األنشــطة املنتجــة للتنقــالت وامللوثة 

ــارة  ــة، تج ــربى املهيكل ــزات الك ــي، التجهي ــادي واالجتامع ــكن االقتص ــاريع الس ــتيك(، مش ــل، اللوجس ــارة، النق )التج

املتالشــيات، املؤسســات الســجنية...كنتيجة لذلــك، أفــرزت هــذه الوضعيــة الخاصــة خلخلــة للبنيــة الحرضيــة وأنتجــت 

سلســلة مــن أحــواض التشــغيل )األنشــطة التجاريــة، األحيــاء الصناعيــة...( تعــاين مــن نقــص يف التجانــس والرتاتبيــة.

تــربز مقاربــة التوزيــع املجــايل للســكان تركــز 80% مــن الســكان عــىل مســاحة تقــدر ب 21% مــن تــراب العاملــة؛ مــام 

يعنــي متوســط كثافــة يف حــدود 1.850 نســمة/كلم2 داخــل تــراب جامعــات إنــزكان وأيــت ملــول والدشــرية الجهاديــة. 

وعــىل الرغــم مــن كــون جامعتــي القليعــة والتمســية تســجالن كثافــة ضعيفــة نســبيا فإنهــام متثــالن مجــاالت تتســم 

بديناميــة عاليــة فيــام يتعلــق بالنمــو الدميوغــرايف عــىل صعيــد كل العاملــة. ويف الواقــع، حينــام نربــط عــدد الســكان 

باملســاحات املأهولــة فعليــا، نجــد ان الكثافــات الحقيقيــة داخــل هــذه الجامعــات تتجــاوز بكثــري متوســط الكثافــات 

. ملسجلة ا

يتأثــر أســلوب االنتــاج الحــرضي بانتشــار منــط الــدار املغربيــة بنســبة 87%. ويعــزى اتســاع هــذا النمــط مــن الســكن 

إىل: عمليــات إعــادة هيكلــة األنســجة ناقصــة التجهيــز وأحيــاء الســكن غــري الالئــق، وتشــجيع الســكان »القادريــن« 

عــىل الولــوج إىل امللكيــة الخاصــة عــن طريــق تهيئــة التجزئــات بأمثنــة مناســبة.

باإلضافــة لذلــك، يطبــع الســكن غــري الالئــق املورفولوجيــا الحرضيــة للعاملــة. وإذا كان الســكن غــري القانــوين يتواجــد 

عمليــا يف كل جامعــات العاملــة، فــإن الســكن الصفيحــي ال يهــم إال جامعــات الدشــرية وإنــزكان وأيــت ملــول. ومــن 

أجــل امتصــاص هــذه األنويــة، فقــد اتخــذت عــدة إجــراءات يف هــذا االتجــاه يف إطــار عقــود رشاكات »مدينــة بــدون 

صفيــح« )78,178 مليــون درهــم( وبعــض مشــاريع التأهيــل الحــرضي )85,477 مليــون درهــم(.

املصدر: املديرية الجهوية للسكن وسياسة املدينة
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القطاع / الموضوع

البنية 
الحضرية 
للعمالة

التعمير غير 
الالئق

عناصر التشخيص الرئيسية

سيادة التجزيئات • 

والتقطيعات يف انتاج املجال 

الحرضي؛

تعمري ذو طابع خطي • 

توجهه الفرص العقارية؛

إنزكان-أيت ملول مجال • 

إلعادة انتشار وتلبية 

الحاجيات العقارية ملدينة 

أكادير؛

مكونات حرضية ينقصها • 

االنسجام والرتاتبية؛

تقوية الربط الطرقي بني • 

ضاحية – ضاحية يف إطار 

أكادير الكبري؛

تشجيع املشاريع • 

البيجامعاتية؛

تقوية عدد نقط اجتياز • 

واد سوس مع إدماج برامج 

الفاعلني يف القطاع؛

تقوية محاور الربط مع • 

املجال القروي للعاملة خارج 

الشبكات الوطنية والجهوية؛

العمل عىل تحقيق أهداف • 

برنامج »مدن بدون صفيح«؛

املحافظة عىل مجهودات • 

مجلس العاملة إلعادة 

الهيكلة والتأهيل الحرضي 

لألحياء ناقصة التجهيز؛

مكافحة اشكال التلوث • 

باألنوية الحرضية.

املساهمة يف تهيئة املسارات • 

املقررة يف وثائق التعمري؛

املساهمة يف إنجاز املشاريع • 

الحرضية املهيكلة بالتشاور مع 

السلطات املعنية؛

املساهمة يف إنجاز املنشئات • 

الفنية عىل واد سوس؛

تعزيز الولوجية الطرقية للمناطق • 

القروية بالعاملة.

املساهمة يف مشاريع امتصاص • 

السكن الصفيحي بالعاملة؛

املشاركة يف مشاريع إعادة الهيكلة • 

لألحياء ناقصة التجهيز؛

املساهمة يف مشاريع تعميم • 

أنظمة التطهري الصلب والسائل 

باألحياء ناقصة التجهيز.

استمرار السكن غري الالئق • 

خاصة السكن الصفيحي 

وغري القانوين؛

آثار محدودة للمجهودات • 

املبذولة يف مجال الحد من 

السكن غري الالئق؛

مجلس العاملة فاعل أسايس • 

يف توقيع اتفاقيات الحد من 

السكن غري الالئق بجامعات 

العاملة؛

أنوية السكن غري الالئق: • 

فضاءات ملوثة كنتيجة 

لغياب غياب أنظمة التطهري 

الصلب والسائل.

محاور العمل الممكنةالتحديات األولية

عناصر التشخيص والتحديات ومحاور التدخل الممكنة
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2-2 التنمية االقتصادية وإنعاش االستثامر 

2-2-1 جاذبية ضعيفة اتجاه االستثامرات ذات قيمة مضافة  

تبقــى جاذبيــة االســتثامرات دون مســتوى اإلمكانيــات التــي تتوفــر عليهــا عاملــة إنزكان-أيــت ملــول. خــالل املرحلــة 

2016-2012، اتســمت بنيــة االســتثامرات بكونهــا تقليديــة وذات قيمــة مضافــة متواضعــة وتغلــب عليهــا الخاصيــات 

التاليــة: 

وقع اقتصادي واجتامعي للمشاريع محدود جدا ؛• 

املشــاريع التــي يتــم خلقهــا تدخــل باألســاس يف إطــار الرخــص االســتثنائية )بنســبة 54%( ويف إطــار تفويــت امللك • 

ــار بثمــن منخفــض  ــر عق ــة يف االســتثامر رشيطــة توف ــاك رغب ــى أن هن ــة )بنســبة %16(؛ مبعن العمومــي للدول

وســهل الولــوج؛

ــري •  ــات غ ــح القطاع ــة لصال ــات املنتج ــاريع القطاع ــة ملش ــدان الجاذبي ــن فق ــا م ــر نوع ــة يظه ــراب العامل ان ت

ــة(. ــغل املتوقع ــب الش ــن مناص ــتثامرات و50% م ــوع االس ــن مجم ــبة 73% م ــكن )نس ــل الس ــة مث املنتج

التموقع الجغرافي لعمالة إنزكان أيت ملول

املصدر: املركز الجهوي لالستثامر- تحليل مكتب الدراسات

واجــامال، فــإن تواضــع االســتثامرات يف القطاعــات املنتجــة 

يظهــر بــأن هنــاك تراجعــا يف صــورة املنطقــة يعــزى غالبــا 

ــة وتعــرث خلــق  إىل غيــاب سياســة ترويجيــة لــرتاب العامل

منــاخ مطمــن مبــا فيــه الكفايــة لفائــدة املســتثمرين 

)العقــار، الحكامــة...(. لهــذا، تبقــى مــن تحديــات الفاعلــني 

املحليــني بلــورة عــرض تــرايب جيــد للمســتثمرين قــادر عىل 

تقليــص العوائــق وتنميــة الفــرص. بصيغــة أخــرى، يتعلــق 

األمــر بوضــع آليــات قــادرة عــىل جعــل النظــام العقــاري 

ــة عــىل اإلطــار  ــد مــن الفعالي أكــرث وضوحــا واضفــاء املزي

التحفيــزي واملزيــد مــن التشــجيع لالســتثامرات التــي 

تحمــل قيمــة مضافــة.
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املصدر: وزارة التجارة  و الصناعة و اإلقتصاد  الرقمي  

وضعية المنطقتين الصناعيتين أيت ملول وتاسيال - 2016

2-2-2   طابع صناعي يؤمن تأطريا اقتصاديا لظهري سوس الغني 

تتوفــر العاملــة عــىل منطقتــني صناعيتــني مل تحققــا إىل حــدود اآلن الزخــم املطلــوب بســبب بعــض العوائــق املرتبطــة 

ــر املتوفــرة عــىل بنيــات تجهيزيــة متعــددة )اكروبوليــس، أليوبوليــس(.  بنظــام الحكامــة وأيضــا بقــرب مدينــة أكادي

بالنســبة للقطاعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة واالســتثامرات، تتموقــع عاملــة إنزكان-أيــت ملــول بعيــدا خلــف 

ــه  ــي تواج ــات الت ــرس الصعوب ــر لتك أكادي

هــذه القطاعــات.

ــة  ــر الزاوي ــة حج ــة الغذائي ــكل الصناع تش

حيــث  للعاملــة  الصناعــي  املشــهد  يف 

ــة و%65 مــن  ــد العامل ــل %79 مــن الي متث

االســتثامرات، كــام متثــل %68 مــن القيمــة 

الصناعــي  االنتــاج  مــن  و74%  املضافــة 

و%99 مــن حجــم الصــادرات.

بقطــاع  تطــور  قــد  التشــغيل  كان  وإذا 

الصناعــات الغذائيــة خــالل الثــامن ســنوات األخــرية بنســب +%343، فــإن ذلــك مل يرتجــم بنفــس النمــو عــىل مســتوى 

القيمــة املضافــة واالســتثامر، بــل أن نســبة منــو القيمــة املضافــة تراجعــت بحــوايل 18,6%ســنة 2013 )مقابــل %26 

ــي(. ــد الوطن ــىل الصعي ع

ــة النســوية مــن %40,0 إىل %63,3، يف حــني  ــد العامل ــال امللحــوظ لنســبة الي ــد أيضــا عــىل أن االنتق ووجــب التأكي

أن هــذا النمــو قــد تــم التحكــم فيــه عــىل الصعيــد الوطنــي )%48,3 ســنة 2013(؛ ويشــكل الــوزن املتزايــد للعمــل 

املوســمي للنســاء مــؤرشا آخــرا عــىل ضعــف القــدرة التنافســية للقطــاع الصناعــي داخــل العاملــة. وعليــه فإنــه يطــرح 

عــىل العاملــة إعــادة النظــر يف تحديــد اســرتاتيجية القطــاع وتقويــة حضــوره.

ــة  ــة حكام ــادم أنظم ــن خصــاص وتق ــاين م ــه يع ــة، فإن ــاري املوجــه لألنشــطة االقتصادي ــق بالعــرض العق ــام يتعل في

املنطقتــني الصناعيــني لتاســيال وأيــت ملــول، اللتــان يشــكالن رافعــة االقتصــاد بالعاملــة. حيــث أنهــام قــد بلغــا اليــوم 

ــات توســع الوحــدات  ــدة أو لطلب ــة جدي ــات اســتقرار وحــدات صناعي درجــة تشــبع متنعهــام مــن االســتجابة لحاجي

القامئــة. هــذا يف الوقــت الــذي نجــد فيــه أن مســاحة هذيــن الحيــني الصناعيــني، املمتــدة عــىل 644 هكتــار، مل يتــم 

املصدر: عاملة إنزكان أيت ملول )2016(
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ــة بشــكل قــوي وراء هــذا الضعــف يف إنجــاز املشــاريع  ــة العقاري تثمينهــا إال بشــكل محــدود، حيــث تقــف املضارب

الصناعيــة؛ فمــن أصــل 1.404 قطعــة أرضيــة موزعــة مل يتــم تجهيــز ســوى 701 قطعــة أرضيــة )حــوايل 241 هكتــار(؛ 

أي بنســبة اســتغالل يف حــدود 51%.

وإذا كانــت هاتــان املنطقتــان الصناعيتــان قــد ســطر لهــام هــدف تنميــة منظومــة مندمجة لتســهيل وتشــجيع النشــاط 

االقتصــادي عــىل صعيــد الجهــة، فــإن اســتثامرهام اليــوم يتــم بصعوبــة مــن خــالل بنيــات تتقــدم متعــرثة. وعليــه فــإن 

ــة  ــة داخــل هــذان املجــاالن أصبحــت ملحــة خصوصــا وأنهــام يشــكالن واجه ــاوالت العامل ــع املق ــة وتتب أمــر مواكب

جيــدة للديناميــة االقتصاديــة بالعاملــة، كــام أصبــح مــن املســتعجل إعــادة تثمــني الفضــاءات املهيــأة قبــل التفكــري يف 

خلــق فضــاءات صناعيــة جديــدة.

2-2-3 السياحة قاطرة اقتصادية غري مستغلة 

تشــكل عاملــة إنــزكان أيت-ملــول ملتقــى حقيقيــا بــني األقطــاب الســياحية الكــربى للجنــوب املغــريب. إذ تتوفــر عــىل 

ــن  ــزء م ــة؛ الج ــة واأليكولوجي ــة البيولوجي ــة ذات القيم ــق الرطب ــا: املناط ــى أهمه ــددة ويبق ــياحية متع ــالت س مؤه

املنتــزه الوطنــي لسوس-ماســة، وغابــة أدمــني برصيدهــا الكبــري فيــام يتعلــق بالوحيــش والنبــات، ومناظــر متنوعــة، 

وتــراث ثقــايف غنــي جــدا، وواجهــة بحريــة. إن هــذه املؤهــالت ميكــن أن تشــكل قاعــدة لعــرض ســياحي قــادر عــىل 

ــة«. االندمــاج يف املــدارات الســياحية ملناطــق »ســوس-الصحراء األطلنتي

عــىل الرغــم مــن غنــى وتنــوع املقومــات )املنتوجــات الســياحية واأليكولوجيــة والرياضيــة والثقافية وســياحة التســوق( 

التــي يزخــر بهــا تــراب العاملــة، فــإن العاملــة ال تســتفيد مــن وضعهــا وتبقــى وجهــة ســياحية مجهولــة إىل حــد مــا. 

ناهيــك عــن العوائــق العقاريــة وعــدم توفــر القطــع االرضيــة القابلــة للتهيئــة الســياحية وعــدم اســتغالل الواجهــة 

البحريــة وغيــاب تجهيــزات ســياحية وشبه-ســياحية، كلهــا عوامــل تحــد مــن تطــور القطــاع الســياحي.

ويف غيــاب اســرتاتيجية إلعــادة متوضــع الســياحة بالعاملــة، تبقــى االســتثامرات الخاصــة يف القطــاع هزيلــة. كــام يــربز 

التحــدي الرئيــي الكامــن يف إدمــاج العاملــة يف اســرتاتيجية التنميــة الســياحية للجهــة مــن أجــل القطــع مــع عزلتهــا 

عــن املــدارات الســياحية الوطنيــة والدوليــة ألكاديــر. مــام يفــرض تبنــي مناهــج جديــدة ترتكــز عــىل الطابــع األفقــي 

والتقائيــة وتناســق تدخــالت مختلــف الفاعلــني يف القطــاع، وكــذا عــىل حكامــة محليــة جديــدة تــرشك مختلــف الفرقــاء 

وتبنــى عــىل التعاقــد بــني املتدخلــني.

2-2-4 التجارة: توجه تاريخي يطبعه بقوة القطاع غري املهيكل 

تتموقــع مدينــة إنــزكان كعاصمــة تجاريــة للجهــات الجنوبيــة يتوســع مجــال إشــعاعها إىل باقــي الــرتاب الوطنــي وأيضــا 

اإلفريقــي. فهنــاك جــزء كبــري مــن صــادرات الفواكــه والخــرض، خاصــة منهــا الطامطــم والحوامــض، إىل الخــارج ينطلــق 

مــن هــذه العاملــة وبالتحديــد مــن إنــزكان.

وترتكــز  املــواد،  أنــواع  كل  التجاريــة  األنشــطة  تغطــي 

ــة  ــتقر مجموع ــث تس ــول حي ــت مل ــزكان وأي ــات إن بجامع

الجملــة ذو  املتخصصــة، مثــل: ســوق  املؤسســات  مــن 

اليومــي،  والســوق  الثالثــاء،  وســوق  الوطنــي،  اإلشــعاع 

وســوق املاشــية، وســوق الحبــوب، وســوق التمــور...

وعمومــا يبقــى أحــد التحديــات األساســية للقطــاع التجــاري 

بالعاملــة هــو إخراجــه مــن الحلقــة املفرغــة التــي يتخبــط 

فيهــا منــد عــدة ســنوات، املتمثلــة يف:
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ــوازن •  ــذي يطــرح إشــكالية ت ــزكان ال ــز إن ــة مبرك ــز األنشــطة االقتصادي مســألة االســتقطاب االقتصــادي مــع ترك

ــع أحــواض التشــغيل؛ توزي

ــون...( يفــرز عــددا مــن املشــاكل ذات البعــد •  ــون، الناقل ــد للقطــاع غــري املهيــكل )الباعــة املتجول الثقــل املتزاي

االجتامعــي )الهشاشــة وعــدم اســتقرار التشــغيل، منافســة القطــاع املهيــكل...( واملجــايل )احتالل امللــك العمومي، 

عــدم مالءمــة النســيج الحــرضي، اختنــاق شــبكة النقــل...(؛

غياب إطار مرجعي محدد لرشوط تنظيم األنشطة التجارية داخل العاملة؛• 

غياب اسرتاتيجية لعرنة وتنويع العرض التجاري داخل املنطقة )مول، مؤسسات العالمات التجارية...(؛• 

عجــز حكامــة الفضــاءات التجاريــة عــىل صعيــد إنــزكان؛ فمــن مجمــوع 5.556 محــل تجــاري ال يتــم اســتغالل • 

إال 66%.

 	

2-2-5 عاملة إنزكان-أيت ملول، مجال حرضي بامتياز مبقومات فالحية أيضا 

الفالحــة هــي النشــاط االقتصــادي الرئيــي داخــل الجامعــات القرويــة للعاملــة )أوالد داحــو والتمســية( إذ تشــكل 

مصــدرا مهــام للدخــل لعــدد مــن الســكان، حيــث املــوارد الفالحيــة مهمــة ومتنوعــة.

تنفــرد جامعــة أوالد داحــو بالجــزء األكــرب مــن املســاحة الصالحــة للزراعــة بالعاملــة برصيــد يبلــغ 3.500 هكتــار منهــا 

ــة  ــذران قيم ــذان ي ــض، الل ــر والحوام ــة البواك ــر الســقي.  ويتخصــص هــذا املجــال يف زراع ــن دوائ ــار ضم 600 هكت

مضافــة عاليــة وآفاقــا واعــدة.

ــول - الجــرف وتراســت  ــزال تحافــظ بعــض املناطــق داخــل املجــال الحــرضي وشــبه الحــرضي )ملــزار بأيــت مل وال ت

بإنــزكان- وجــزء مــن جامعــة القليعــة( عــىل سلســلة مــن االســتغالليات الفالحيــة التي متثــل مصــدرا للدخل والتشــغيل 

لقســم مــن الســكان.

كــام تحتــل العاملــة مكانــة محوريــة فيــام يتعلــق بتصديــر املنتجــات الفالحيــة، نظــرا لتواجــد مجموعــة مــن محطــات 

املصدر: عاملة إنزكان أيت ملول )2016(

املصدر: م ج ا ف )املونغرافية الفالحية(
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تلفيــف الفواكــه والخــرض بهــا. إذ تبلــغ صــادرات العاملــة حــوايل 120.000 طــن مــن الحوامــض و252.000 طــن مــن 

البواكــر يف اتجــاه األســواق الخارجيــة. وبالرغــم مــن كــون هــذا النشــاط يتســم باالســرتاتيجية بالنظــر لــدوره يف تثمــني 

املنتجــات الزراعيــة وخلــق فــرص الشــغل، إال أنــه يظــل مطبوعــا باملوســمية بالنســبة لليــد العاملــة، املشــكلة أساســا 

ــار  ــام بإعــادة اعتب ــح القي ــذا، يبقــى مــن املل ــة محــدودة وأجــور نســبيا منخفضــة. ل ــات تأهيلي مــن النســاء، مبتطلب

ظــروف العمــل داخــل هــذا القطــاع وإعــادة تثمــني املهــن املرتبطــة بالفالحــة.

2-2-6 الصناعة التقليدية، قطاع يف حاجة إىل مزيد من التشجيع

ــل النشــاط  ــة. فهــي متث ــة مهمــة يف النشــاط االجتامعــي واالقتصــادي داخــل العامل ــة مكان ــل الصناعــة التقليدي تحت

ــي. ــن املهن ــر 24.500 منصــب شــغل، و276 مــن املســجلني يف التكوي ــة الســكان إذ توف األســايس بالنســبة لغالبي

كــام تتوفــر عــىل نســيج انتاجــي منظــم يف شــكل صنــاع فــرادى داخــل ورشــات منزليــة، باإلضافــة لصنــاع منخرطــون 

يف جمعيــات وتعاونيــات يصــل عددهــم لحــوايل 731 يتوزعــون عــىل 29 جمعيــة و24 تعاونيــة.

وبالرغــم مــن كــون هــذا القطــاع مصــدر عيــش عــدد كبــري مــن الســكان النشــيطني بالعاملــة، فاليــزال يطغــى عليــه 

الطابــع املنــزيل )صناعــة الخدمــات( مــام يشــكل صعوبــة امــام االحــرتاف ألنهــا تــزاول يف غالــب األحيــان يف إطــار غــري 

مهيــكل.

تتــوزع أنشــطة الصناعــة التقليديــة بــني محوريــن أساســني: الحــرف الفنيــة التقليديــة التــي تشــكل غنــى تراثيــا يعــود 

إىل مــوروث حــريف متجــذر. يعــرف هــذا املحــور تنوعــا كبــريا يف منتجاتــه اذ يشــمل فنــون التزيــني واألثــاث والحــي 

وااللبســة والبنــاء والزليــج والخشــب... ويشــمل املحــور الثــاين الحــرف الخدماتيــة املرتبطــة بالتنميــة الحرضية ويشــمل 

أساســا القطــاع غــري املهيــكل.

ويف الواقــع، فــإن هــذا القطــاع الــذي يعتــرب نشــاطا تقليديــا بامتيــاز داخــل العاملــة ال يتطــور إال بوثــرية بطيئــة. ومــن 

أســباب ذلــك، نجــد غيــاب اإلمكانيــات والتهميــش مقارنــة مــع القطاعــات االقتصاديــة األخــرى داخــل العاملــة، مــام 

يرســخ انطباعــا عنــه كنشــاط عتيــق وغــري مهيــكل.

وعــىل الرغــم مــن ذلــك تتوفــر إمكانيــات مهمــة لتطويــر هــذا القطــاع عــن طريــق عمليــة تجويــد وتنويــع مشــتغالته، 

وبالتــايل توســيع األســواق القامئــة وفتــح أســواق جديــدة. وأيضــا عــن طريــق تنظيــم الحرفيــني يف تجمعــات وشــبكات 

متكنهــم مــن رؤيــة أوضــح يف املجــال االقتصــادي وتســهل احرتافيتهــم عــن طريــق تجميــع طاقاتهــم والتقائيــة املصالــح 

املشــرتكة بينهــم.

مؤشرات قطاع الصناعة التقليدية بالعمالة

عدد الصناع التقليدين

عدد تعاونيات الصناعة التقليدية

عدد منخرطي تعاونيات الصناعة التقليدية

عدد جمعيات الصناع التقليديين

عدد منخرطي جمعيات الصناع التقليديين

24.500

24

374

29

357

املصدر: املديرية الجهوية للصناعة التقليدية )2016(
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2-2-7   النقل واللوجستيك: قطاع اسرتاتيجي 

إن املوقــع الجغــرايف واالقتصــادي للعاملــة يؤهلهــا كملتقــى ملســارات التبــادل بــني شــامل وجنــوب البــالد. كــام يعطــي 

احتضــان تــراب العاملــة ملجموعــة مــن األســواق الرئيســية للفواكــه والخــرض والســلع املختلفــة واملناطــق الصناعيــة، 

إمكانيــات اســتقبال منصــات لوجيســتيكية تتكامــل مــع تلــك املربمجــة مبــدن جهــة سوس-ماســة.

ويف هــذا االتجــاه، تتوقــع االســرتاتيجية الوطنيــة لتنميــة اللوجيســتيك خلــق منصــات للتوزيــع واملناولــة اللوجيســتيكية 

ومنصــات تجــارة املــواد الفالحيــة ومنصــات الحبــوب ومنصــات مــواد البنــاء فــوق مســاحة تصــل إىل 403 هكتــارات. 

وتتوقــع االســرتاتيجية الجهويــة إنجــاز مجموعــة مــن املناطــق اللوجيســتيكية ســتعبئ مســاحة تقــدر ب 340 هكتــارا، 

تتــوزع كــام يــي:

20 هـ: ميناء قاري للحاويات الجافة؛  −

25 هـ: منصة لوجيستيكية للمنتجات البحرية )أليوبوليس(؛  −

25 هـ: منصة تجميع احواض انتاج الحوامض والبواكري املوجهة للتصدير؛  −

50 هـــ: ســوق الجملــة »رونجــس« لجهــة سوس-ماســة لتأمــني التجميــع اللوجيســتي للدخــول إىل أكاديــر الكبــري    −

وجهتهــا؛

35 هـ: منطقتني أو ثالث موجهة للتوزيع العام للمواد؛  −

50 هـ: سوقني أو ثالث ملواد البناء )البيع، التخزين، التحويل(.  −

 حيــث تســتهدف هــذه االســرتاتيجية بنــاء املنصــات املذكــورة عنــد نقــط مفصليــة قــرب أكاديــر الكبــري واملينــاء تلتقــي 

عندهــا شــبكات مســارات النقــل. ففــي هــذا الســياق، ســيتم وضــع ممــر لوجيســتيك محــرر مــن مشــاكل التنقــل 

واختنــاق املحــاور الطرقيــة الرئيســية؛ وقــد تــم اختيــار جامعــة القليعــة يف إطــار املخطــط املديــري للتهيئــة الحرضيــة 

وبرنامــج التنميــة الجهويــة الســتقبال مجمــوع املنصــات اللوجيســتيكية. وســيتم ربطهــا مبحــاور طرقيــة رسيعــة كــام 

ســيتم عزلهــا مبمــرات خــرضاء تفصلهــا عــن القطاعــات املخصصــة للســكن.
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عناصر التشخيص والتحديات و محاور التدخل الممكنة

القطاع / الموضوع

السياحة

الصناعة

الصناعة 
التقليدية

الفالحة

التجارة

عناصر التشخيص الرئيسية

غياب اسرتاتيجية يف مجال • 

التموقع السياحي للعاملة؛

إمكانيات مهمة لبعض • 

الخدمات السياحية )السياحة 

األيكولوجية، الثقافية، 

التسوق(؛

وجود فاعلني متعددين يف • 

القطاع بكفاءات وموارد لكن 

ينقصها التنسيق.

إدماج العاملة يف اسرتاتيجية • 

التنمية السياحية بالجهة 

للقطع مع عزلتها عن املدارات 

السياحية الوطنية والدولية 

ألكادير الكبري؛

وضع خريطة طريق لتثمني • 

هوية العاملة الثقافية؛

تشجيع تنويع العرض السياحي: • 

السياحة األيكولوجية، الثقافية، 

التسوق. وتهيئة بنيات 

االستقبال والتنشيط.

 تشجيع تنويع النسيج • 

الصناعي؛ 

دعم إعادة دينامية وتثمني • 

الحيني الصناعيني بتاسيال وأيت 

ملول.

مرافقة الحرفيني فيام يتعلق • 

بالتسويق ودعم القدرات.

تشجيع التنمية القروية • 

املندمجة بجامعتي التمسية 

وأوالد داحو؛

تنمية سلسلة االنتاج الفالحي • 

البيئي داخل املجال الحرضي 

وشبه-حرضي، خاصة عىل 

جنبات واد سوس.

وضع تصميم توجيهي للتجارة • 

والخدمات عىل مستوى 

العاملة؛

ترسيع مجهودات إدماج • 

التجارة غري املهيكلة؛

تنمية اسرتاتيجية الرتويج • 

الرتايب للتموقع داخل قطاعات 

التجارة العليا )مول، املاركات 

التجارية...(

متوقع مجلس العاملة كقوة لالقرتاح • 

والضغط لدى الفاعلني بالجهة 

وعىل الصعيد الوطني لتشجيع 

دمج العاملة يف اسرتاتيجية التنمية 

السياحية الجهوية.

ميكن ملجلس العاملة ان يلعب • 

دور التسهيل بخلية تقييم مشاريع 

االستثامر الصناعي وكحامل تقني 

لوضع آليات نظام حكامة بالحيني 

الصناعيني.

القيادة املشرتكة مع مندوبية • 

الصناعة التقليدية بالعاملة لوضع 

نظام لتقوية قدرات الحرفيني.

قيادة تنفيذ مشاريع التنمية القروية • 

املندمجة لجامعتي التمسية وأوالد 

داحو.

بسبب وجود فاعلني بكفاءات وموارد • 

لحمل هذه املشاريع، ميكن ملجلس 

العاملة لعب دور بوثقه النصهار 

الجهود فيام يتعلق ب:

الدفع بانطالق الدراسات املتعلقة • 

بالقطاع؛

تأمني ومرافقة مسلسل إنجاز • 

املشاريع.

سيادة وحدات الصناعة • 

الغذائية ذات القيمة املضافة 

املحدودة )موسمية الشغل، 

االستمرارية...(؛

ضعف تثمني الحيني الصناعيني • 

بتاسيال وأيت ملول.

نزعة نحو وضع عالمات • 

املنتوجات الحرفية؛

قطاع ضعيف التنظيم عىل • 

مستوى االنتاج والتسويق.

توفر آليات متعددة لتمويل • 

ومرافقة الفالحني بالعاملة؛

عائق بيئي يتجسد يف • 

االستغالل املفرط للمياه 

الجوفية، انخفاض مستوى 

الفرشة، متلح املياه؛

عوائق تنظيمية لسالسل االنتاج • 

عند السافلة: صعوبة إنجاز 

املشاريع الكربى لسوق الجملة 

وتنافسية محطات التلفيف.

توجه تاريخي يطبعه بقوة • 

القطاع غري املهيكل؛

غياب إطار مرجعي محدد • 

لرشوط تنظيم تدبري األنشطة 

التجارية بالعاملة؛

غياب اسرتاتيجية لعرنة • 

وتنويع العرض التجاري.

محاور العمل الممكنةالتحديات األولية
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2-3  التنمية البرشية واالجتامعية، دينامية يجب الدفع بها إىل االمام

2-3-1  هوية اجتامعية-اقتصادية تطبعها آثار االنتقال الدميوغرايف 

يبــني تطــور نســب النشــاط بالجامعــات املشــكلة للعاملــة آثــار عاملــني أساســيني هــام االنتقــال الدميوغــرايف وجاذبيــة 

القاعــدة االقتصاديــة املحليــة، مبــا فيهــا القاعــدة االقتصاديــة ملدينــة أكاديــر.

ــا بحيــث انتقلــت مــن %33,3 ســنة 1994 إىل %48,6 ســنة 2014، فقــد تــم  لقــد ســجلت نســب النشــاط منــوا قوي

تســجيل 13,5 نقطــة بــني 2004 و2014. ويشــبه هــذا التطــور مــا تــم تســجيله عــىل الصعيــد الوطنــي والــذي يتجــاوز 

مســتواه بشــكل طفيــف مســتوى الجهــة. ومــن ناحيــة التوزيــع املجــايل لنســب النشــاط عــىل مســتوى الجامعــات، 

ــني  ــا لوثريت ــوزع تبع ــا تت ــا دميغرافيته ــي تعرفه ــة الت ــوالت البنيوي ــىل أن التح ــدل ع ــة ت ــوارق مهم ــود ف ــظ وج نالح

مختلفتــني:

مجــال حــرضي يضــم جامعــايت الدشــرية-الجهادية وإنــزكان: حققــت نســبة النشــاط فيــه تراكــام متواليــا ب 5,13 • 

و3,13 نقطــة، ويعــزى ذلــك للتوجهــات التجاريــة الجيــدة بهــذا املجــال وخاصــة بإنــزكان. كــام يســتقر بهاتــني 

الجامعتــني قســم كبــري مــن هــذه املجــاالت التجاريــة املهمــة حيــث تتوفــر فــرص لألنشــطة غــري املهيكلــة، خاصــة 

الباعــة املتجولــون؛

ــوايل •  ــىل الت ــبة ع ــذه النس ــجلت ه ــث س ــية: حي ــة والتمس ــي القليع ــن جامعت ــكل م ــبه-حرضي يتش ــال ش مج

ــة التــي تعتــرب مــالذا  ــه االقتصادي منــوا مهــام قــدره 4,19 و4,13 نقطــة. ويعــرف هــذا املجــال تطــورا يف قاعدت

لألفــراد، خصوصــا مــن العــامل القــروي، الراغبــني يف تحقيــق الصعــود االجتامعي-االقتصــادي وإن كانــت تفــي إىل 

التشــغيل املؤقــت وغــري القــار: الصناعــة 

الغذائيــة، الباعــة املتجولــون، خدمــات 

القــرب...؛

ــبه-الحرضي •  ــن ش ــة م ــاالت االنتقالي املج

إىل الحــرضي: تخــص جامعــة أيــت ملــول 

حيــث تنمــو هــذا النســبة بحــوايل 1,15 

ــد  ــو أح ــال ه ــذا املج ــد ه ــة. ويع نقط

ــة داخــل  أحــواض التشــغيل األكــرث أهمي

أكاديــر الكبــري وذلــك بفضــل نســيجه 

ــم؛ ــذايئ امله ــي الغ الصناع

مجــال قــروي: يشــمل تــراب جامعــة • 

ــذي يحافــظ عــىل وضعــه  أوالد داحــو ال

كمجــال قــروي منتــج للهجــرة خاصــة 

منهــا تلــك املتمثلــة يف تريــف الســكان 

النشــيطني.

أمــا فيــام يتعلــق بالبطالــة فإنها ســجلت نســبة 

منخفضــة  نســبة  وهــي  15,6%؛  حــدود  يف 

مقارنــة مــع املســتوى الوطنــي )16,2%(، لكنها 

ــتوى  ــع املس ــة م ــبيا مقارن ــة نس ــى مرتفع تبق
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ــزكان )%16,2(.  ــة بإن ــة الثاني ــرية-الجهادية )18%(، ويف الدرج ــىل بالدش ــبة األع ــجلت النس ــوي )14,4 %(. وس الجه

ــا  ــا ملحوظ ــة ســجلت تراجع ــة القليع ــة بجامع ــإن نســبة البطال ــة أخــرى ف ــن جه ــة، م ــرتة الزمني ــس الف وخــالل نف

بحــوايل -9,2 نقطــة. ودخلــت جامعــة أيــت ملــول يف نفــس املنحــى الرتاجعــي، مبــا أن نســبة الفقــر بهــا انخفضــت 

بحــوايل 7,1 نقطــة، حيــث أنهــا مــرت مــن%16,7 ســنة 1994 إىل%14,9 ســنة 2014. وحســب نفــس املنحــى، ســجلت 

هــذه النســبة تراجعــا بجامعــة أوالد داحــو بحــوايل -1,3 نقطــة.

ــث تبقــى  ــرا بهــذه الظاهــرة. حي ــل تأث ــس أن الســكان الذكــور هــم األق ــة حســب الجن ــع نســبة البطال ــر توزي يظه

نســبتهم بإنــزكان وأيــت ملــول يف حــدود 12,2%، أي 3.4 نقطــة أقــل مــن معــدل العاملــة. وعــىل العمــوم، فــإن العمــق 

ــة يســاهم بشــكل  ــة مجــال العامل التاريخــي وأهمي

كبــري يف رســم هندســة قاعدتهــا االقتصاديــة؛ وترتبــط 

ــا باألنشــطة  ــم خلقه ــي يت أهــم فــرص التشــغيل الت

التجاريــة وخدمــات القــرب. مــام يجعــل فــرص 

الشــغل يف مجملهــا مؤقتــة وموجهــة لفئــة الذكــور.

كــام يظهــر توزيــع فــرص الشــغل التــي تقدمهــا 

ــا  ــا يف غالبيته ــة ارتباطه ــة للعامل ــدة االقتصادي القاع

بالقطــاع الخــاص )فئــة املأجوريــن بالقطــاع الخــاص 

ــب  ــوع مناص ــن مجم ــل 83% م ــتقل(، إذ متث واملس

الشــغل لســنة 2014. وتبــني مقاربــة توزيــع مناصــب 

ــن  ــا م ــات نوع ــات والجامع الشــغل حســب القطاع

التخصــص املجــايل يعكــس تراتبيــة املجــاالت الرتابيــة 

التــي تشــكل مدينــة أكاديــر مركــز ثقلهــا: أوالد 

داحــو متخصصــة يف الفالحــة، أيــت ملــول وإنــزكان 

ــات. ــارة والخدم يف التج

ــة  ــبة األمي ــي لنس ــور الزمن ــل التط ــني تحلي ــام يب ك

خــالل املرحلــة املمتــدة بــني 1994 و2014 مــدى 

الجهــود الكبــرية املبذولــة للتخفيــف مــن حــدة هــذه الظاهــرة. وتعطــي نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى 

ــا لألميــة: أوالد داحــو ب 6,27 نقطــة،  ــة يف حــدود %26. وقــد عرفــت الجامعــات انخفاضــا قوي نســبة أميــة بالعامل

التمســية ب 9,25 نقطــة، القليعــة ب 9,24 نقطــة، أيــت ملــول 1,23 نقطــة، إنــزكان ب 3,19 نقطــة، الدشــرية-الجهادية 

ب 9,18 نقطــة. ومــن جهــة أخــرى، تشــكل فئــة الســكان الذيــن مل يســبق لهــم ارتيــاد أيــة بنيــة تعليميــة )مــن دون 

مســتوى تعليمــي( %31,2 مــن املجمــوع. وإذا أضفنــا لهــؤالء8,1% مــن الســكان الذيــن لديهــم مســتوى »مــا قبــل 

مــدريس« فإننــا ســنصل لنســبة أميــة متثــل حــوايل%40 مــن الســاكنة. ويرتبــط هــذا الوضــع بعوامــل متعــددة منهــا 

عــىل الخصــوص:

غياب وضعية مرجعية سابقة إلطالق عمليات محاربة األمية؛• 

ــاجد، •  ــرب املس ــاف ع ــة، وزارة األوق ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــدان: املب ــني يف املي ــني املتدخل ــدد الفاعل تع
الجمعيــات، وزارة الرتبيــة الوطنيــة عــرب برامــج الرتبيــة غــري النظاميــة...؛

غياب التفاعل بني الفاعلني؛• 
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املصدر: املعطيات األولية تم جمعها من طرف قسم العمل االجتامعي )2017(

غياب مراصد قادرة عىل تأمني تتبع عن كثب للتدخالت• 

ــد الوطنــي؛ إذ  أمــا فيــام يخــص مــؤرشات الفقــر، فتعتــرب جهــة سوس-ماســة مــن الجهــات األقــل فقــرا عــىل الصعي

تســجل مــؤرشا دون املعــدل الوطنــي )7,2%(. وبالنســبة لعاملــة إنزكان-أيــت ملــول، فإنهــا تصنــف ضمــن العرشيــن 

عاملــة أو إقليــم األقــل فقــرا بالبــالد، مبــؤرش فقــر يســتقر عنــد مســتوى أقــل مــن نصــف املعــدل الوطنــي )2,3%(. 

ــة، فخــالل الفــرتة 2014-2007، ســجل هــذا املــؤرش تراجعــا ملحوظــا، خاصــة  أمــا عــىل مســتوى الجامعــات بالعامل

ــع شــبه-الحرضي. فجامعــة القليعــة مــرت مــن 15,9% إىل %3,9 أي بانخفــاض بحــوايل 12  يف الجامعــات ذات الطاب

نقطــة، وجامعــة التمســية بانخفــاض وصــل إىل 7,11 نقطــة، إذ مــرت مــن %15,4 إىل 4%.

تعــاين عاملــة إنزكان-أيــت ملــول بشــكل قــوي مــن ظاهــرة الهشاشــة التــي تتميــز بنــوع مــن عــدم االســتقرار يف الزمان 

ــة يشــكل نقطــة  ــالد، فــرتاب العامل ــة بالب ــور األكــرث دينامي ــا تشــكل أحــد مجــاالت العب ويف املــكان. وبالنظــر لكونه

التقــاء عــدة تيــارات للهجــرة ألشــخاص يف أوضــاع صعبــة باحثــني عــن فــرص أفضــل للصعــود اجتامعيــا واقتصاديــا. 

ــزكان  ــة هشــة، مــع تركــز قــوي بإن ــول أكــرث مــن %93 مــن هــؤالء األشــخاص يف وضعي ــزكان وأيــت مل ويســتقر بإن

التــي تحتضــن أكــرث مــن 54% منهــم وتقــرتب نســبة النســاء مــن نصــف هــذه الفئــة؛ إذ تبلــغ%46  يســتقر نصفهــن 

بأيــت ملــول وحــوايل ربعهــن بالقليعــة. امــا عــن طبيعــة الهشاشــة فإنهــا تتخــذ أشــكاال مختلفــة، مــن مــرىض عقليــني 

وأشــخاص مــن دون مــأوى ومتســولني. ويجــب التنويــه إىل أن هــذه الوضعيــة تجعــل صــورة العاملــة تقــرتن مبجموعــة 

مــن الظواهــر والســلوكيات الســلبية، مــام يســتدعي إيــالء هــذه املســألة عنايــة خاصــة.
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مؤشرات الفاعلية لقطاع التربية والتكوين على صعيد العمالة – الموسم الدراسي 2015-2016

 المرحلة

قبل أولي

األولي

اإلعدادي

التأهيلي

نسبة الهدر المدرسي

%0,63

%2,73

%3,56

نسبة التمدرس

%98,30  

%97,40

%87,60

%69

نسبة االكتظاظ

%1,23

%23,83

%63,60

%47,07

نسبة الرسوب

%9,28

%19,78

%19,86

نسبة النجاح في 
البكالوريا

%48,51

املصدر: املديرية اإلقليمية للرتبية والتكوين )2017(

2-3-2   ولوج مقبول نسبيا للبنيات التحتية والخدمات االجتامعية   

فيــام يخــص التمــدرس تبقــى مــؤرشات العاملــة قريبــة مــن املســتويات الوطنــي. فخــالل موســم 2016-2015، وصلــت 

نســب التمــدرس إىل %97,4 يف االبتــدايئ )97,1% كمعــدل الوطنــي(، واســتقبل التعليــم االبتــدايئ العمومــي 54.716 

ــزكان   ــول وإن ــت مل ــات الدشــرية-الجهادية وأي ــم الخصــويص بجامع ــاث، يف حــني أن التعلي ــم إن ــذا، 48,1% منه تلمي

ميثــل%19 مــن مجمــوع التالميــذ املســجلني باالبتــدايئ بالعاملــة. وبلغــت هــذه النســبة خــالل نفــس الســنة الدراســية 

%15.9 عــىل املســتوى الوطنــي. فيــام بلغــت نســبة التمــدرس بالثانــوي %87,6 وهــو مســتوى منخفــض نســبيا عــن 

املعــدل الوطنــي %88,2. أمــا التعليــم الثانــوي التأهيــي فقــد ســجل نســبة %69 وهــو بذلــك يتعــدى املعــدل الوطنــي 

بثــالث نقــاط.

ــوي  ــام نســبيا عــىل مســتوى الثان ــد لوحــظ تراجعه ــدر املدرســيني، فق ــن اســتمرار تفــيش الرســوب واله ــم م وبالرغ

التأهيــي. ومل تســتطع املجهــودات املبذولــة خــالل الســنوات األخــرية مــن القطــع بشــكل حاســم مــع النواقــص مــن 

ــاين، وانخفــاض نســب التأطــري. ــل: التكــرار، واالكتظــاظ داخــل الفصــول بالســلك الث قبي

أمــا فيــام يخــص النقــل املــدريس فإنــه ال يطــرح صعوبــات كبــرية نظــرا للبنيــة الخطيــة ملجــال العاملــة والتــي تقلــص 

مــن املســافات التــي عــىل التالميــذ قطعهــا مــن أجــل الوصــول إىل الطــرق املعبــدة وبالتــايل االلتحــاق مبؤسســاتهم 

التعليميــة عــرب وســائل النقــل املختلفــة.

يتشــكل عــرض الصحــة العموميــة مــن 21 بنيــة للعالجــات تبلــغ طاقتهــا اإليوائيــة حــوايل 310 رسيــر، مكونــة مــن: 

ــراض  ــز واحــد لتشــخيص أم ــني ومرك ــني قروي ــن صحي ــا ومركزي ــا حرضي ــزا صحي مستشــفى إقليمــي واحــد و17 مرك

الرئتــني والجهــاز التنفــي. وتــرشف عــىل القطــاع الصحــي مــوارد برشيــة طبيــة وشــبه-طبية تتشــكل مــن 477 شــخصا: 

ــات  ــة بني ــة بالعامل ــة العمومي ــة الصحي ــاند املنظوم ــة. ويس ــر اإلداري ــن األط ــا و313 ممرضــا و77 م ــم 87 طبيب منه

ــربات  ــة و7 مخت ــا( و142 صيدلي ــا عام ــم 54 طبيب ــا )منه ــوايل 120 طبيب ــمل ح ــاص تش ــاع الخ ــة للقط ــة تابع عالجي

ومصحتــني. وإجــامال، يعــاين العــرض الصحــي بــرتاب العاملــة مــن ضعــف بنيــات االســتقبال ونســب التأطــري الطبــي 

وشــبه-الطبي. 

وسائل النقل المدرسي على صعيد العمالة

وزارة التربية الوطنية

الحافالت المقتناةالدراجات الهوائية الموزعة

353402

وزارة التربية الوطنية

0202

المجموعالشركاء األخرون المجموع

755

املصدر: املديرية اإلقليمية للرتبية والتكوين )2017(
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مؤشرات العرض الصحي على مستوى العمالة

على مستوى العمالة

30 050

3 381

1 777

17 400

3 779

0,37

6 762

0,86

مؤشرات

عدد الساكنة حسب المؤسسات العالجية للصحة األساسية 

عدد الساكنة لكل طبيب )عمومي وخاص(

عدد الساكنة لكل سرير استشفائي

عدد الساكنة لكل طبيب جراح لألسنان

عدد االستشارات الطبية لكل نسمة

عدد الساكنة لكل طبيب عمومي

عدد الساكنة لكل صيدلية ومستودع لألدوية

عدد االستشارات شبه الطبية لكل نسمة

على مستوى الجهة

9 124

3 062

1 552

18 026

0,51

4 951

5 927

0,89

على المستوى الوطني

12 123

1 630

1 178

8 411

0,69

2 725

3 891

0,88

املصدر: العاملة يف أرقام – 2016

على مستوى  
العمالة 

الحاجيات المتوقعة من المؤسسات الصحية والعالجات األساسية للفترة 2020-2016

المجموع

حضري
مركز صحي حضري 

فئة 1
 )م ص ح-1(

6

مركز صحي قروي 
فئة 1

)م ص ق-1(

2

على مستوى 
الجهة

قروي

مستوصف قروي

3

خلق: 13 م ص ح 1/ 1 م ص ق 2/ 11 م ص ق 1/ 29 مستوصف قروي
تحويل: 04 م ص ق-1 إلى م ص ق-2 / 07 مستوصفات قروية  إلى  م ص ق-1

09

65

مركز صحي حضري 
فئة 2

 )م ص ح-2(

0

مركز صحي قروي 
فئة 2 

)م ص ق-2(

تحويل 01 م ص ق-1 
إلى م ص ق-2

املصدر: املخطط الجهوي لعرض العالجات – سوس ماسة )2016(

املصدر: العاملة يف أرقام - 2016

مؤشرات الربط بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل 

نسبة تغطية الماء  الصالح 
للشرب

%100 

%99 

%100 

إنزكان

أيت ملول

الدشيرة  الجهادية

نسبة الربط بشبكة التطهير 
السائل

%94 

%94 

%97 

نسبة الربط بالماء الصالح 
للشرب

%97 

%99 

%99 

نسبة تغطية شبكة التطهير 
السائل

%99 

%95 

%100 

تبــني وضعيــة الولــوج إىل الخدمــات األساســية بصفــة عامــة، مســتويات مقبولــة تــرتاوح بــني%98   و%100 بالنســبة 

ــة  ــزال بحاج ــي ال ت ــرف الصح ــاع ال ــة قط ــن وضعي ــرشوب، لك ــامء ال ــبة لل ــني %70 و%100 بالنس ــة وب للكهرب

للتحســني باملجــاالت الحرضيــة وشــبه-الحرضية والقرويــة.
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2-3-3   مبادرات وبرامج التنمية البرشية واالجتامعية: تعدد الفاعلني وكرثة األنظمة 

يطبع قطاع التنمية البرشية واالجتامعية تعدد الفاعلني وكرثة األنظمة املتواجدة، نذكر منها:

املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة التــي يــرشف عــىل تنفيذهــا: قســم العمــل االجتامعــي واللجنــة اإلقليميــة • 

للتنميــة البرشيــة واللجــان املحليــة للتنميــة البرشيــة؛

وكالــة التنميــة االجتامعيــة املمثلــة بتنســيقية جهويــة تتكفــل بتنزيــل املحــاور االســرتاتيجية إىل برامــج للتدخــل • 

عــىل صعيــد الجهــة؛

وزارة الفالحــة والصيــد البحــري: برامــج التنميــة االجتامعيــة املدمجــة يف إطــار برنامــج املغــرب األخــرض وبرنامــج • 

أليوتيس؛

عمليات اإلدماج عن طريق االقتصاد الذي تنفذه الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واركان؛ • 

برامج اإلدماج االقتصادي للتعاون الوطني؛• 

برنامج تنظيم بنيات االقتصاد االجتامعي وخاصة التعاونيات ملكتب تنمية التعاون.• 

ــة  ــات التنظيمي ــة بالبني ــا عالق ــل له ــة ترجــع باألســاس إىل عوام ــف السياســات االجتامعي ــات أجــرأة مختل إن صعوب

ــع. ــذ والتتب ــة يف التنفي ــات املتبع ــة واملقارب ونظــم الحكام

فتدبــري هــذه الربامــج يعــرف ضعفــا يف التنســيق عــىل الصعيديــن املحــي واملركــزي، وتعــدد املتدخلــني واملقاربــات، 

ــة  ــة التنمي ــة مندمجــة يف خدم ــي سياســة اجتامعي ــة. لقــد صــار مــن الــرضوري تبن ــا تكــون قطاعي ــا م ونظــرة غالب

ــة. ويف هــذا الســياق، فــإن مجلــس الجهــة تســلح بنظامــني لالندمــاج عــن طريــق االقتصــاد: البرشي

− مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية تحت إرشاف وزارة الصناعة التقليدية؛

− مخطــط التنميــة الجهويــة لالقتصــاد االجتامعــي تحــت إرشاف وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة.

ــرص  ــىل ف ــرف ع ــتهدف التع ــي تس ــة الت ــلة االنتاجي ــة السلس ــي مقارب ــم تبن ــد ت ــني فق ــن املخطط ــوص هذي وبخص

التنميــة غــري املســتغلة أو التــي مل يتــم اســتغاللها إال جزئيــا، مــام يصعــب معــه تنزيــل هــذه التوصيــات عــىل املجــال 

ــة والجامعــات. ــرتايب للعامل ال
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برامج المبادرة الوطنية
 للتنمية البشرية

املصدر: قسم العمل االجتامعي )2017(

ترتكــز تدخــالت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البــرشي عــىل صعيــد العاملــة، التــي تغلــب عليهــا الصبغــة الحرضيــة، حــول ثالثــة 

ــع املشــاريع  ــني توزي ــي. ويب ــج األفق ــة الهشاشــة، والربنام ــي بالوســط الحــرضي، ومحارب ــة اإلقصــاء االجتامع ــاور: محارب مح

حســب املحــاور أن محــور مشــاريع الربنامــج األفقــي تســتحوذ عــىل حــوايل %56 مــن مجمــوع املشــاريع املنجــزة. خــالل الفــرتة 

2016-2005، يوضــح تطــور عــدد املشــاريع املمولــة يف إطــار برامــج املبــادرة اختالفــات كبــرية مــن ســنة إىل أخــرى. وكانــت 

املرحلــة األوىل إلنطــالق هــذا الــورش الوطنــي الهــام منصبــة أكــرث حــول اســتيعاب واالســتئناس باملبــادئ املؤسســة للمبــادرة من 

طــرف الفاعلــني املحليــني، ومنهــا عــىل الخصــوص الرشاكــة والعمــل لتعزيــز املواطنــة. وقــد ســجلت الفــرتة، ابتــداء مــن 2014، 

انطــالق مشــاريع وجهــت لتــدارك العجــز االجتامعــي وهمــت أساســا: محاربــة الفقــر عــرب التدابــري املــذرة للدخــل والحــد مــن 

الفــوارق املرتبطــة بالولــوج للبنيــات والخدمــات األساســية عــىل مســتوى العاملــة. 

ويف الحقيقــة، تعتــرب املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة أول منظومــة للعمــل، حملــت يف طياتهــا مقرتحــات عمليــة للحــد مــن 

التاميــز املجــايل واإلجتامعــي، الــذي ولدتــه الظاهــرة شــبه-الحرضية التــي ميــزت املناطــق املتواجــدة يف ضواحــي مــدن املراكــز 

الحرضيــة بالعاملــة. كــام متوقعــت املبــادرة كذلــك كمنظومــة موحــدة بتشــجيع أطــر التعاقــد بــني الفاعليــني املعنيــني إيــزاء 

ظواهــر محــددة مــع االســتفادة مــن رافعــة التمويــل املشــرتك.

وعمومــا، تتــوزع التدابــري املنجــزة خــالل ســنة 2014 عــىل ثالثــة مياديــن أساســية: التدابــري املتعلقة بتجديــد و/أو إعــادة هيكلة 

األحيــاء غــري القانونيــة، التدابــري املتعلقــة بإنجــاز بعــض الخدمــات اإلجتامعيــة، والتدابــري املرتبطــة باإلدمــاج االقتصــادي. لــذا 

ولرتجمــة هــذه التدابــري عــىل أرض الواقــع، متــت تعبئــة العديــد مــن الفاعليــني املجالــني وعــىل رأســهم مجلــس العاملــة ووزارة 

الســكنى ووزارة التجهيــز ووكالــة التنميــة اإلجتامعيــة والجامعــات الرتابيــة واملســتفيدين ...

املصدر: قسم العمل االجتامعي )2017(
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ــني يف  ــة املتدخل ــا يف خريط ــة دورا محوري ــس العامل ــب مجل يلع

مجــال التنميــة املحليــة، إذ يوظــف امكانياتــه لالســتجابة للخصاص 

ــىل  ــة ع ــة واإلجتامعي ــة البرشي ــال التنمي والعجــز املســجل يف مج

صعيــد العاملــة، بطبيعــة الحــال يف حــدود االمكانيــات املتاحــة لــه.  

وتدخــل غالبيــة التدابــري املنجــزة مــن طــرف مجلــس العاملــة يف 

إطــار تعزيــز الرشاكــة بيجمعاتيــة. وتعــد باملناســبة هــذه املقاربــة 

جديــرة باإلســتدامة مــن خــالل إبــرام عقود-برامــج يف إطــار برنامج 

تنميــة العاملــة.   

ــدة  ــرتة املمت ــالل الف ــة خ ــس العامل ــالت مجل ــوع إىل تدخ وبالرج

مــن 2011 إىل 2016، نســجل انجــاز مجموعــة مــن املشــاريع 

والتدابــري بغــالف اجــاميل قــدره 50 مليــون درهــم، تتــوزع حــول 

ــية:  ــاور أساس ــع مح أرب

تأهيــل وانجــاز الخدمــات عموميــة األساســية )مجــاالت • 

الصحــة والرتبيــة والتعليــم والرياضــة وتنظيــم األســواق....(: 

يف هــذا البــاب تــم اعتــامد مقاربــة أفقيــة تتجــاوز النظــرة 

خاصــة  األرس  دخــل  تحســني  عــىل  والرتكيــز  القطاعيــة 

ــرضي؛ ــبه الح ــروي وش ــط الق بالوس

التهيئــة والتأهيــل الحــرضي والقــروي: تشــمل مشــاريع هــذا • 

ــية  ــة األساس ــة املحــاور الطرقي ــة خاصــة، تهيئ املحــور بصف

بالعاملــة، تهيئــة األرصفــة واملــدارات والســاحات العموميــة، 

وتهيئــة املســالك القرويــة...؛

ــة أنظمــة التطهــري الســائل •  ــة وتقوي ــة الحرضي ــة البيئ حامي

ــة املناطــق الخــرضاء. وتهيئ

conseil

 

de

 

la

 

prefecture

 

di nezgane

 

ait

 

melloul

مجلس العمالة:
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الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات وشجر أركان )و و ت م و ش ا(

بنــاء عــىل االختصاصــات املوكولــة إليهــا، تعنــى الوكالــة بالتنمية 

ــتدامة يف  ــة املس ــادئ التنمي ــىل مب ــز ع ــة ترتك ــب مقارب حس

مناطــق للتدخل تشــمل مجــايل الواحات وشــجر اإلركان. ويتميز 

ــني بهشاشــة ملحوظــة عــىل مختلــف األصعــدة:  ــن املجال هذي

ــا،  ــور آنف ــة. وبحكــم العجــر املذك ــة وبيئي ــة، اقتصادي اجتامعي

ــهلية  ــات س ــي تضــم غاب ــة، الت ــىل مســتوى العامل املســجل ع

لــألركان ذات قيمــة بيئيــة وسوســيو-اقتصادية جــد مهمــة، فــإن 

الوكالــة تعــد رشيــكا اســرتاتيجيا ملجلــس العاملــة خصوصــا فيام 

يرتبــط بالتنميــة البرشيــة واإلجتامعيــة.

ــذ  ــة قامــت بتنفي ــإن الوكال ــة تأسيســها، ف وبالرغــم مــن حداث

برنامــج عمــل للتنميــة البرشيــة واإلجتامعيــة بتكلفــة اجامليــة 

ناهــزت 11,5 مليــون درهــم عــىل صعيــد العاملــة، ومبســاهمة 

ــذا  ــمل ه ــم. ش ــون دره ــوايل 7 ملي ــت لح ــا وصل ــة منه ذاتي

الربنامــج خمســة محــاور أساســية للتدخــل، هــي:

تدابري إلدماج األشخاص يف وضعية إعاقة؛. 1

مشــاريع لإلدمــاج  السوســيو-اقتصادية عــرب أنشــطة . 2

ــل؛ ــذرة للدخ م

مشــاريع سوســيو-تربوية لتشــجيع متــدرس الســاكنة . 3

القرويــة؛

أنشطة للتنشيط االقتصادي عرب تنظيم املهرجانات؛. 4

تدابري لتعزيز التزويد باملاء الصالح للرشب. 5

املصدر: و ت م و ش ا
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يعــد التعــاون الوطنــي مــن بــني الفاعلــني املؤسســاتيني املحوريني يف مجــال التنميــة اإلجتامعيــة بفضل تدخالتــه املتعلقة 

بإدمــاج الفئــات يف وضعيــة هشاشــة. وبصفــة عامــة، تخــص مجــاالت اشــتغاله، ثالثــة محاور أساســية:

تقديــم الخدمــات اإلجتامعيــة مــن خــالل التكفــل حــاالت الهشاشــة املفرطــة واإلقصــاء االجتامعــي التــي تتعلــق   .1

ــنون والنســاء؛ ــة واملس ــة اعاق ــخاص يف وضعي ــال واألش باألطف

اإلنصات والتوجيه ومواكبة األشخاص يف وضعية هشاشة؛  .2

التتبــع والــذكاء اإلجتامعــي عــرب جمــع املعطيــات املتعلقــة بالفئــات التــي تعــاين الهشاشــة واإلقصــاء االجتامعــي   .3

ــم. ــات وتتبعه ــذه الفئ ــات الخاصــة به ــدة البيان ــم قاع ووضــع وتعمي

ويّنشــط التعــاون الوطنــي عــىل صعيــد العاملــة منظومــة مشــكلة مــن 33 وحــدة تهتــم باألشــخاص يف وضعيــة متقدمــة 

للهشاشــة أو/واإلقصــاء اإلجتامعــي، بقــدرة اســتيعابية تصــل ل 3.135 ويســتفيد منهــا 3.449 شــخص.

بنيات االستقبال التابعة للتعاون الوطني بالعمالة - وضعية 2016

العدد

10

1

1

1

9

2

1

1

1

1

2

1

1

1

القدرة االستيعابية

1160

64

120

70

740

160

36

65

80

280

200

40

60

60

المراكز المتواجدة

مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني

خيرية التمسية

دار المواطن بالتمسية

مركز سوسيو-تربوي لألشخاص في وضعية 
هشاشة بإنزكان

مراكز التربية والتكوين في اطار الشراكة

دار الطالب والطالبة

مركز استقبال األطفال في وضعية هشاشة بأيت 
ملول

دار التكافل لفائدة المسنين

خيرية إنزكان

دار المواطن بإنزكان

مركز سوسيو-تربوي لألطفال في وضعية اعاقة 
بالدشيرة الجهادية وملحقته بأيت ملول

المدرسة القرآنية »المسجد الكبير« بتراست- 
إنزكان

المدرسة القرآنية »أبو بكر الصديق« بالدشيرة 
الجهادية

مركز استقبال النساء في وضعية هشاشة 
بالدشيرة الجهادية

عدد المستفيدين

1390

37

96

89

846

158

المركز متوقف

64

44

357

167

35

56

110

التعاون الوطني:

املصدر:  التعاون  الوطني 2017
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تعــد وكالــة التنميــة اإلجتامعيــة مــن األدرع املؤسســاتية املهمــة يف خريطــة الفاعلــني يف مجــال التنميــة اإلجتامعيــة. وتــروم 

تدخالتهــا الحــد مــن العجــز االجتامعــي وتحســني ظــروف عيــش الســاكنة، مــن خــالل اعتــامد مقاربــة تشــاركية وتعاقديــة 

مــع الفاعلــني املعنيــني؛ مــن مجتمــع مــدين، وكاالت تنمويــة، مصالــح خارجيــة للدولــة ومنظــامت غــري حكوميــة دوليــة... 

عــىل صعيــد الجهــة، تركــز عمــل الوكالــة حــول أربعــة محــاور اســرتاتيجية:

تقويــة قــدرات الفاعليــني مــن خــالل برنامــج »ارتقــاء« )بغــالف اجــاميل يصــل إىل 1,9 مليــون درهــم عــىل شــطرين( . 1

الــذي يهــدف لتقويــة قــدرات الجمعيــات التنمويــة والتعاونيــات والــذي يتــم تنفيــذه برشاكــة مــع اللجنــة اإلقليميــة 

للتنميــة البرشيــة ويغطــي جميــع الجامعــات التابعــة للعاملــة. ومــن بــني املشــاريع البــارزة التــي تدخــل يف إطــار هــذا 

الربنامــج، نذكــر احــداث املركــز اإلقليمــي للقــرب و التواصــل وتقويــة القــدرات؛ 

اإلدمــاج عــرب اإلقتصــادي: وينــدرج هــذا املحــور يف إطــار مبــادرات الوكالــة التــي تــروم دعــم اإلقتصــاد اإلجتامعــي . 2

والتضامنــي، حيــث يهــدف إىل تحســني مســتوى عيــش الســاكنة مــن خــالل خلــق فــرص للتشــغيل املبــارش. ولتفعيــل 

هــذا املحــور، أطلــق برنامجــني أساســيني: برنامــج »مغــرب مبــادرات« وبرنامــج »أمــي« ملحاربــة الســيدا.

الدعــم املحــي للربامــج اإلجتامعيــة: يهــدف هــذا املحــور إىل دعــم تنزيــل مبــادرات خدمــات القــرب اإلجتامعيــة يف . 3

إطــار تنفيــذ السياســات العموميــة، مــن أجــل تســهيل اإلدمــاج اإلجتامعــي لألفــراد واملجموعــات اإلجتامعيــة الهشــة. 

يف هــذا اإلطــار، تــم تنفيــذ برنامــج سوســيو-تربوي بــرتاب العاملــة بغــالف مــايل اجــاميل وصــل إىل 1 مليــون درهــم، 

مبســاهمة ذاتيــة للوكالــة يف حــدود %60؛

الرشاكــة مــع الجمعيــات: تــم انجــاز عــدة مشــاريع يف هــذا اإلطــار اســتفاد منهــا حــوايل 3.600 شــخص بغــالف مــايل . 4

إجــاميل ناهــز 10 ماليــني درهــم. همــت هــذه املشــاريع املجــاالت التاليــة:

تثمني وتسويق املنتجات الفالحية املحلية؛• 

تجهيز الدراجات الثالثية لبائعي األسامك بصناديق مربدة؛• 

تشجيع اإلدماج سوسيو-اقتصادي للمرأة القروية؛• 

حامية وتثمني منتجات األركان.• 

انجازات على صعيد العمالةالتكلفة اإلجمالية بمليون درهم الهدف البرنامج 

دعم 78 مقاولة صغيرة، خلقت 300 فرصة شغل2,5 دعم المقاوالت الصغيرة

برنامج »مغرب مبادرات«

خلق 20 مقاولة صغيرة جديدة )2018-2017(2,8 دعم وتشجيع المهن 
الخضراء

خلق 130 منصب شغل 2,5 دعم المقاوالت النسائية

خلق مركز متخصص0,25 - برنامج »أملي« لمحاربة 
السيدا

200 حامل للمشروع من المتوقع أن تستفيد من هذا 10
التمويل )2017( دعم المقاوالت الصغيرة

وكالة التنمية اإلجتماعية

املصدر:   وكالة التنمية اإلجتامعية  2017
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عناصر التشخيص والتحديات ومحاور التدخل الممكنة

القطاع / الموضوع

حكامة 
التنمية 
البشرية 

واالجتماعية

الفقر 
وأشكال 
الهشاشة

الولوج إلى 
البنيات 
التحتية 

والخدمات 
األساسية

عناصر التشخيص الرئيسية

تعدد الفاعلني؛• 

تعدد أدوات التدخل؛• 

غياب التنسيق بني الفاعلني؛• 

وقع محدود لتدخالت التنمية • 

البرشية واالجتامعية؛

قوانني جديدة تعطي للجنة • 

املحلية وضع فاعل يف التنمية 

االجتامعية.

إعادة متوقع اللجنة املحلية • 

داخل هندسة الفاعلني يف 

التنمية البرشية االجتامعية.

تحسني عرض فرص الشغل؛• 

تشجيع التشغيل الذايت؛• 

تشجيع االستثامر الذي يخلق • 

فرص الشغل املستقرة؛

مكافحة أشكال الهشاشة • 

االجتامعية.

تحسني ولوج السكان للبنيات • 

التحتية؛

تقوية عرض التجهيزات ذات • 

اإلشعاع اإلقليمي.

تحديد نظام تدخل اللجنة املحلية؛• 

تحديد مصادر التمويل لعمليات • 

التنمية البرشية واالجتامعية للجنة 

املحلية؛

تحديد أدوات التتبع االسرتاتيجي.• 

محاربة األمية الوظيفية؛• 

تشجيع احداث املقاوالت الصغرية • 

جدا؛

املساهمة يف خلق فضاءات ألنشطة • 

املقاوالت الخالقة لفرص الشغل 

املستقرة؛

مضاعفة الجهود لوضع بنيات • 

االستقبال؛

إدماج البالغني يف وضع الهشاشة.• 

الصحة؛• 

الرتبية؛• 

التكوين املهني؛• 

املاء الرشوب؛• 

التطهري السائل.• 

تعدد اشكال الهشاشة؛• 

تدين نسبة الفقر مقارنة مع • 

املعدل الوطني؛

التشغيل موسمي وهش؛• 

نسبة البطالة أعىل من املعدل • 

الجهوي.

نقص يف الولوج إىل البنيات • 

التحتية خاصة بالوسط القروي 

وشبه الحرضي؛

نقص يف الولوج إىل بعض • 

الخدمات األساسية.

محاور العمل الممكنةالتحديات األولية
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2-4 التنمية املستدامة والتغريات املناخية

يشــكل املجــال الــرتايب لعاملــة إنزكان-أيــت ملــول وســطا طبيعيــا مبؤهــالت غنيــة نســبيا، لكنــه يعــاين مــن حساســية 

ــة املســتدامة داخــل هــذا  ــة فرصــة ســانحة للتفكــري بشــأن محــددات التنمي ــة العامل ــج تنمي واضحــة. ويعــد برنام

املجــال.

2-4-1 إنزكان-أيت ملول، مجال معرض للجفاف وللفيضانات  

ترتكــز  الســنة،  خــالل  الجفــاف:  فــرتات  تعاقــب 

التســاقطات املطريــة بشــكل قــوي خــالل فصــل الشــتاء، 

ــحة  ــنة، فاس ــرتات الس ــي ف ــوال باق ــا ط ــدم تقريب وتنع

ارتفــاع  إىل  تــؤدي  هوائيــة  كتــل  الســتقرار  املجــال 

ــرددا ســنويا  مســتويات التبخــر. كــام تشــهد املنطقــة ت

لفــرتات جفــاف حــادة؛ فقــد تعاقبــت عــىل املنطقــة يف 

الفــرتة 2012-1936 عــىل األقــل مثــان دورات جفــاف 

ــالث وخمــس ســنوات.  ــني ث ــا ب حــادة تراوحــت مدده

ــد أدى هــذا الخصــاص يف التســاقطات إىل  ــع فق وبالطب

ــوازن  ــة وعــىل ت ــة البيئي ــد األنظم ــاس عــىل تجدي ــري ق تأث

ــايئ. ــرض امل الع
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أخطــار الفيضانــات: يظهــر مجــال عاملــة إنزكان-أيــت ملــول قابليــة كبــرية للتأثــر بفعــل الفيضانــات، مصــدره األســايس 

ارتفــاع صبيــب واد ســوس وروافــده وصعوبــة رصف ميــاه األمطــار. ويعــرف واد ســوس جريانــا موســميا خــالل فــرتة 

األمطــار، حيــث يصــل صبيبــه األقــى ل 3.200 م3/ثانيــة مــع فــرتة رجــوع يف حــدود مائــة ســنة. وعــىل العموم، تشــكل 

ميــاه الفيضانــات تهديــدا حقيقيــا عــىل مســتوى مناطــق املحاديــة لألوديــة والتــي تتواجــد بهــا بعــض األحيــاء الســكنية 

ومناطــق األنشــطة وبعــض البنيــات الطرقيــة. ويبقــى مجــرى واد أوركا واملجــال املحيــط بــه بجامعــة أوالد داحــو مــن 

أكــرث املناطــق عرضــة للفيضانــات القويــة.

2-4-2   تدهور الوسط الطبيعي  

زحــف الرمــال ظاهــرة طبيعيــة يجــب التحكــم 

ــي  ــل رم ــة حق ــة البحري ــد الواجه ــا: يســتقر عن فيه

واســع ينطلــق مــن خــط الســاحل ليتطــور يف اتجــاه 

ســفوح األطلــس الصغــري. وتتحــرك هــذه الرمــال 

ــة  ــاح الغربي ــري الري ذات املصــدر البحــري تحــت تأث

ــد  ــل. للح ــاه الداخ ــا يف اتج ــع به ــي تدف ــة الت القوي

مــن هــذا الزحــف، تــم التدخــل عــن طريــق التثبيت 

البيولوجــي للكثبــان الرمليــة بالقــرب مــن مصــب واد 

التصنيف

فترات الجفاف بحوض سوس منذ سنة 1936

متوسط كميات المياه المتساقطة
)بماليين األمتار المكعبة في السنة(  المدة بالسنوات الفترات

شديد

حاد

حاد

حاد

حاد

حاد

39/1938 – 37/1936

77/1976 – 75/1974

95/1994 – 93/1992

61/1960 – 57/1956

84/1983 – 81/1980

01/2000 – 99/1998

342,12

289,68

295,58

285,41

300,69

276,67

3

3

3

5

4

3
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ســوس وعنــد منطقتــي أغــروض وملــزار. وقــد انجــزت مؤخــرا تدخــالت بهــذا الخصــوص ضمــن مجــال املنتــزه الوطنــي 

ــامل. ــل شــديد االحت ــن ترم ــة م ــال العامل ــي مج ــذي يحم ــوي ال ــاء الغاب ــم الغط لسوس-ماســة لدع

اندثــار التنــوع االحيــايئ: يزخــر مجــال العاملــة بأوســاط طبيعيــة ذات قيمــة كبــرية، نذكــر منهــا عــىل وجــه التحديــد: 

ــي األركان  ــب وغابت ــط رط ــوس كوس ــب واد س مص

بأدمــني ومســكينة. وتعــاين املنظومــة البيئيــة لغابــة 

األركان، التــي تعتــرب ضحيــة لوضعهــا القانــوين ونظام 

اســتغاللها، مــن ضغــط عمــراين قــوي، مــام يجعلهــا 

ــا  ــىل تنوعه ــت ع ــة انعكس ــة تراجعي ــرف دينامي تع

األحيــايئ النبــايت والحيــواين.

االســتغالل املفــرط للميــاه الجوفيــة: ليســت املنطقة 

مبنــأى عــن إشــكالية االســتغالل املفــرط للميــاه 

الجوفيــة بســهل ســوس وماســة. فالعجــز املــايئ 

للفرشــة الجوفيــة املحليــة يؤكــد اســتغالال مفرطــا بفعــل تأثــري ظاهــرة الضــخ املكثــف. وقــد أدى الضــخ املوجــه للزراعة 

املســقية إىل املــس بتــوازن املنظومــة املائيــة املحليــة مــام جعــل الفرشــة الجوفيــة تدخــل يف عجــز يكمــن يف انخفــاض 

متواصــل يف مســتوى الفرشــة املائيــة ويف نضــوب الينابيــع الجوفيــة والســطحية. وباإلضافــة لهــذه الحاجيــات الفالحيــة، 

ــري. ــر الكب ــة بأكادي ــاء الصناعي ــدن واألحي ــات امل ــة حاجي ــا لتغطي ــوة تدريجي ــة مدع أصبحــت املصــادر الجوفي

وملواجهــة هــذا العجــز املتفاقــم، تدخلــت األجهــزة املختصــة اســرتاتيجية تــروم تعبئــة امليــاه الســطحية عــن طريــق 

بنــاء س دود جديــدة بحــوض ســوس وتعميــم تقنيــات الســقي املوضعــي وتكثيــف املراقبــة ووضــع إطــار للحكامــة 

والتعاقــد بــني كل املتدخلــني يف القطــاع )عقــدة الفرشــة( وتشــجيع املــوارد املائيــة غــري التقليديــة كاســتعامل امليــاه 

العادمــة املعالجــة وتحليــة ميــاه البحــر...

2-4-3   تفيش التلوث وتدهور إطار العيش 

تلــوث امليــاه القاريــة والوســط البحــري: كان واد ســوس نقطــة تجمــع للميــاه املســتعملة الحرضيــة والصناعيــة، لكــن 

الوضــع عــرف تحســنا كبــريا بعــد إنجــاز املنظومــة الكــربى لتريــف وتصفيــة امليــاه املســتعملة )محطــة املــزار(. فقــد 

ــد املجــرى  ــة عن ــؤر صغــرية متبقي ــت ب ــاه، والزال ــوث املي ســاهمت هــذه املحطــة يف الحــد بشــكل ملحــوظ مــن تل

مرتبطــة عمومــا باألنســجة الحرضيــة التــي ال تــزال تنتظــر وصــول تغطيــة شــبكة التطهــري الســائل عنــد أيــت ملــول 

والدراركــة.

املصدر: وكالة  الحوض املايئ
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ترتبــط مصــادر التلــوث أساســا باالســتعامل املكثــف للمخصبــات الزراعيــة الكيميائيــة، واألحيــاء غــري املجهــزة بشــبكة 

التطهــري الســائل ومقذوفــات بعــض الوحــدات الصناعيــة. ورغــم ذلــك فــإن وضعيــة الربــط بشــبكة التطهــري الســائل 

بالعاملــة يبقــى جيــدا باملقارنــة بباقــي مناطــق الجهــة، لكنــه يتطلــب مضاعفــة العمــل لبلــوغ املعــدل الوطــن

عــى مســتوى الســاحل، يبقــى خطــر التلــوث قامئــا يف انتظــار إعــادة االســتعامل ميــاه محطــة ملــزار. فبســبب محدودية 

إعــادة اســتعامل هــذه امليــاه، فــإن غالبيتهــا يتــم تريفــه يف اتجــاه البحــر بعــد عمليــة التصفيــة الثانويــة. ومــن جهــة 

أخــرى، فــإن بعــض اشــكال التلــوث ال تــزال تظهــر مــن حــني إىل اخــر عنــد مصــب واد ســوس ارتباطــا ببعــض صعوبــات 

محطــة دفــع امليــاه املســتعملة نحــو محطــة التصفيــة عنــد ملــزار.

تلــوث الرتبــة والنفايــات الصلبــة: اجــامال تربــة املنطقــة 

ــوب  ــوة هب ــاه وق ــص املي ــور، فنق ــة التط ــى ضعيف تبق

الريــاح مل تســاعد عــىل ظهــور اتربــة متوازنــة. وتقتــر 

ــة الجيــدة يف شــكل جــزر صغــرية  مناطــق تواجــد الرتب

ــات أدمــني ومســكينة، أمــا باقــي املجــال فتطغــى  بغاب

ــوث  ــرتايب للتل ــة. ويتعــرض الغطــاء ال ــة رملي ــه اترب علي

املخصبــات  مــن مصــادر متنوعــة، منهــا: ترسبــات 

والصناعيــة  املنزليــة  املســتعملة  وامليــاه  الزراعيــة 

ــوص. ــىل الخص ــة ع ــات الصلب والنفاي

متنوعــة:  مــن مصــادر  الصلبــة  النفايــات  تتشــكل 

النفايــات املنزليــة والنفايــات الصناعيــة واملخلفــات 

الزراعيــة وبقايــا املستشــفيات و أوحــال مطمــورات 

امليــاه املســتعملة ومحطــات تصفيتهــا، باإلضافــة إىل 

نفايــات البنــاء.

يف الوســط الحــرضي يتــم التحكــم نســبيا يف تدبــري 

القــروي  الوســط  الصلبــة، وذلــك عكــس  النفايــات 

الــذي يعــرف صعوبــات يف هــذا البــاب. فنســبة جمــع 

النفايــات ال تــزال متواضعــة وال تتــم بطريقــة مناســبة. 

ــكل  ــد بش ــات يتزاي ــم النفاي ــم أن حج ــع العل ــذا م ه
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ــرث. ــع أك ــد الوض ــة تعق ــات الفالحي ــل، وأن النفاي متواص

ــات  ــري النفاي ــري اإلقليمــي لتدب ــن املخطــط املدي ــق ع ــويص مخطــط العمــل 2014-2024، املنبث ويف هــذا اإلطــار، ي

ــا. ــات ومعالجته ــة النفاي ــف وازال ــع والتنظي ــف الجم ــبيهتها، بتكثي ــة وش املنزلي

تلــوث الهــواء: يســاهم يف هــذه الظاهــرة االســتعامل الواســع للمحروقــات واعتــامد تقنيــات مولــدة للتلــوث يف األحيــاء 

الصناعيــة، باإلضافــة إىل الحركــة الكثيفــة للنقــل عــىل طــول محــاور الطــرق الرئيســية للعاملــة، مــام يــؤدي إىل تفاقــم 

الوضعيــة مبــا تطرحــه مــن غــازات ملوثــة ومــا تشــكله 

ــات  ــاب معطي ــة الحــوادث. ويف غي مــن أخطــار يف حال

دقيقــة حــول خاصيــات الهــواء فمــن غــري املمكــن 

الخــروج بصــورة واضحــة عــن وضعيــة التلــوث الهــوايئ 

بالعاملــة.

ونظــرا ملوقعهــا كمنطقــة عبــور بــني الشــامل والجنــوب، 

يعــرف تــراب العاملــة تلوثــا صوتيــا واهتــزازات كثيفــة 

ترتبــط بالحركــة الذائبــة لوســائل النقــل عــىل الطرقــات، 

واملســرية  الدشــرية  مطــاري  نشــاط  لذلــك  يضــاف 

ــة. ــة والصناعي والوحــدات الحرفي

أمــام هــذه الوضعيــة، أطلقــت عــدة مبــادرات لتحســني إطــار العيــش باملنطقــة ولتخفيــف الضغــط عــىل مركز إنــزكان، 

نذكــر منهــا عــىل وجــه التحديــد: مخطــط التنقــالت الحرضيــة ألكاديــر الكبــري والــذي يركــز عــىل خلــق مســارات خاصة 

بأمنــاط التنقــل الخفيــف )الدرجــات الهوائيــة واملــيش(، وتحويــل وخلــق طــرق دائريــة جديــدة لتفــادي االختناقــات 

املروريــة خصوصــا مــن طــرف املركبــات الثقيلــة.

املجــاالت الخــرضاء وفضــاءات الرتفيهيــة: يتســم تــراب العاملــة مبناظــر خــرضاء وغطــاء نبــايت طبيعــي كثيــف نســبيا، 

ويضفــى النشــاط الزراعــي املســقي بــواد ســوس اخــرضارا دامئــا حــول جنباتــه. وقــد تعــزز هــذا الوضــع بعــد دعــم 

عمليــات التثبيــت البيولوجــي للكثبــان عنــد الواجهــة البحريــة. غــري ان تطــور النســيج املبنــي حــول املراكــز الحرضيــة 

مل ترافقــه عمليــات خلــق املجــاالت الخــرضاء وفضــاءات االســرتاحة واالســتجامم بشــكل كايف.

ويف هــذا البــاب، ميكــن أن تســتفيد املبــادرات الجاريــة يف هــذا البــاب مــن فــرص وضــع الغابــات الحرضيــة وشــبه-

الحرضيــة لتــدارك العجــز املرتاكــم يف هــذا الصــدد.

2-4-4 منطقة ذات نشاط زلزايل قوي   

يعــرف تــراب العاملــة ومجالهــا القريــب نشــاطا زلزاليــا كثيفــا. ولعــل الحركــة الزلزاليــة األخــرية ليــوم 20 فربايــر2017 

بقــوة 4.5 عــىل ســلم ريشــرت جــاءت لتذكرنــا بزلــزال أكاديــر املأســاوي ليــوم 29 فربايــر 1960 الــذي ال يــزال حــارضا 

بخســائره الفادحــة بذاكــرة الســكان.

ــدان  ــني هــام: املي ــني جيولوجيت ــني وحدت ــري املســتقر ب ــايئ غ ــط بالتقاطــع الفيزي ــة يرتب ــزايل للمنطق إن النشــاط الزل

االطلــي وميــدان األطلــس الصغــري. ويتــم هــذا التقاطــع عــرب حــادث تكتــوين كبــري ينطلــق مــن خليــج أكاديــر إىل 

ــة. ــة باملنطق ــة ونشــاط االنكســارات الجيولوجي ــريا لحركي ــامال كب ــس، مــام يعطــي احت ــس بتون ــج جاب خلي

ــط  ــرض ضواب ــة تف ــح املختص ــإن املصال ــة، ف ــة باملنطق ــار محدق ــن أخط ــا م ــط به ــا يرتب ــة وم ــا بالوضعي ــا منه ووعي

مضــادة للــزالزل عــىل مشــاريع البنــاء. بعــد مرحلــة تطبيــق هــذه الضوابــط عــىل مدينــة أكاديــر فقــط يف البدايــة، فقــد 

تــم تعميمهــا عــىل كل املنطقــة بعــد مراجعتهــا وتكييفهــا حســب املواقــع املفتوحــة للبنــاء. لكــن املخاطــر تبقــى دامئــا 
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محتملــة يف ســياق حــرضي يتميــز بتفــيش البنايــات املتدهــورة داخــل اإلطــار املبنــي الحــرضي والقــروي. إذا كان مــن 

الصعــب معالجــة األمــر عــىل املــدى القريــب واملتوســط، فإنــه يبقــى مــن الــالزم تبنــي اســرتاتيجية للوقايــة واالنقــاذ 

والحــد مــن هشاشــة املجــال الــرتايب للعاملــة ورفــع مــن مرونتــه يف التصــدي لهــذه املخاطــر. 

كــام يتوجــب تشــخيص املبــاين واملســاكن القدميــة اآليلــة للســقوط بهــدف العمــل عــىل إدماجهــا يف إطــار »برنامــج 

الســكن اآليــل للســقوط« الــذي تــرشف عليــه املديريــة الجهويــة للســكنى وسياســة املدينــة.

2-4-5 التغريات املناخية: اآلثار ومحاوالت التكيف  

إن طبيعــة التضاريــس التــي تجعــل مــن العاملــة مجــاال منخفضــا تعرضهــا بشــكل مبــارش لآلثــار الســلبية الناجمــة عــن 

التغــريات املناخيــة. فاملناطــق القاريــة تتأثــر بشــكل كبــري بفعــل الجفــاف والفيضانــات، يف حــني أن الواجهــة املفتوحــة 

عــىل املحيــط األطلــي ميكــن أن تتعــرض مليــاه الغمــر البحــري ولغــزو هــذه امليــاه املالحــة للفرشــة املائيــة القاريــة 

ــة الســاحلية  ــد للتعري ــة، وأيضــا ملسلســل جدي العذب

ــة  ــة والكيامئي ــة الفزيائي ــة والرتكيب مــع تغــري الدينامي

والبيولوجيــة للميــاه البحريــة.

ناهيــك عــن غمــر مصــب واد ســوس واضطــراب 

منظومتــه االحيائيــة، فــإن كل التجهيــزات واألنشــطة 

اآلثــار  مــن  ســتعاين  املائيــة  للمجــاري  املحاذيــة 

الســلبية لهــذه التغــريات يف املنــاخ. لقــد تــم تحديــد 

مختلــف اآلثــار يف إطــار دراســة املخطــط الــرتايب 

ملكافحــة اإلحــرتار املناخــي لجهــة سوس-ماســة.

ومــن أجــل دعــم الجهــة يف مجــال التدبــري الجيــد للتغــريات املناخيــة وتوفرهــا عــىل نظــام حكامــة بيئيــة، فــإن الــوزارة 

ــري املتعلقــة  ــة لتمويــل عــدد مــن التداب ــة ومجلــس الجهــة وقعــا خــالل ابريــل 2016 اتفاقي ــة املكلفــة بالبيئ املنتدب

مبحاربــة اإلحــرتار املناخــي. يف نفــس الســياق اســتفادت الجهــة مــن عــدد مــن العمليــات يف إطــار »برنامــج التكيــف 

مــع التغــري املناخــي- برتوكــول نكويــا« املدعــوم مــن طــرف الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل خــالل فــرتة 2012-2016.

ــر  ــول، نذك ــت مل ــراب إنزكان-أي ــارشة ت ــتعجايل لسوس-ماســة« إجــراءات متــس مب ــف االس ــرتح »مخطــط التكيي واق

منهــا: تقويــة قــدرات املنتخبــني املحليــني، دعــم تنفيــد تدابــري لتعزيــز املرونــة املناخيــة، تثمــني املــوارد املائيــة العادمــة 

املعالجــة، تشــجيع تحويــل املنطقــة الصناعيــة أليــت ملــول إىل منطقــة مســتدامة ومرنــة، وضــع مخطــط اســتعجايل 

المتصــاص األنســجة الحرضيــة املعرضــة للفيضانــات، املســاهمة يف خفــض الهشاشــة املرتبطــة باملنــاخ، تحديــد الظواهر 

املناخيــة املتطرفــة وتحســني القــدرة عــىل تجاوزهــا، املشــاريع املهيكلــة للحــد مــن الفيضانــات.

برنامج التنمية، نحو 
اندماج ترابي للعمالة

الباب الثالث  
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2022-2017

3 - برنامج التنمية، نحو اندماج ترابي للعمالة 

3-1 رؤية التنمية واألهداف االسرتاتيجية املتقاسمة  

يستشــف مــن القــراءة األفقيــة الســتنتاجات مختلــف التحاليــل املنجــزة يف إطــار التشــخيص التشــاريك وجــود إعــادة 

متوقــع تــرايب يف طــور النشــأة. وبالفعــل فــإن النزعــات املســجلة باملنطقــة تبــني محاولــة الخــروج عــن املنطــق شــبه-

الحــرضي الــذي ظــل يفرضــه وضــع املجــال الــرتايب للعاملــة كضاحيــة ملدينــة أكاديــر.

كــام ينتــرش إشــعاع التوجــه التجــاري شــيئا فشــيئا ليبلــغ دول افريقيــة، بحكــم أن هنــاك جــزء مــن الفواكــه والخــرض 

الــذي يتــم تصديــره نحــو الخــارج ينطلــق مــن تــراب عاملــة إنزكان-أيــت ملــول.

ــة يتأكــد أكــرث فأكــرث،  ــح التخصــص الصناعــي للعامل مــن جهــة أخــرى، أصب

رغــم أنــه قــد تطــور يف األصــل بعــد إخــراج األنشــطة املــرضة بتنميــة مدينــة 

أكاديــر. إن توجــه تحويــل املنطقــة الصناعيــة بأكاديــر نحــو وظيفــة اإلقامــة، 

ومــا ترتــب عنــه مــن إعــادة انتشــار وحداتهــا الصناعيــة بالحيــني الصناعيــني 

لتاســيال وأيــت ملــول، يشــكل تجســيدا جيــدا لهــذا الوضــع الجديــد. وتدخــل 

املحافظــة عــىل الحــي الصناعــي ألنــزا، رمبــا يف انتظــار إعــادة توجيهــه نحــو 

ــن  ــرث م ــي أك ــة القطــب الصناع ــة وظيف النشــاط الســياحي، يف ســياق تنمي

منطــق التنميــة الصناعيــة.

يف واقــع األمــر، تنجــم عــن تنميــة القطــاع الصناعــي مخاطــر متنوعــة، نذكــر منهــا عــىل وجــه التحديــد: املســاهمة 

يف نضــوب وتلــوث امليــاه الجوفيــة، وخلــق كتلــة هائلــة مــن فــرص الشــغل ذات الطابــع املؤقــت، وتقويــة الجاذبيــة 

ــات  ــة بصعوب ــا تكــون محمل ــا م ــرية الســاكنة، غالب ــة أعــدادا كب ــث أغــرت هــذه الجاذبي ــة. حي ــة للعامل الدميوغرافي

وخصــاص اجتامعــي هائــل، وترغــب يف الصعــود االجتامعــي واالقتصــادي. وقــد عملــت الســلطات العموميــة جاهــدة 

عــىل االســتجابة إىل الحاجيــات املرتتبــة عــن هــذه الجاذبيــة، خاصــة فيــام يتعلــق بالســكن والخدمــات االجتامعيــة 

والبنيــات التحتيــة األساســية.

ويدفــع هــذا الواقــع يف اتجــاه إعــادة النظــر يف التوجهــات االســرتاتيجية لربنامــج التنميــة الجهوية، الــذي أوىص بالحفاظ 

عــىل هــذا التوجــه كرافعــة للتنميــة االقتصاديــة لــرتاب العاملــة. وعليــه فســيكون مــن املفيــد إطــالق تفكــري جــدي 

بهــذا الصــدد، متكــن مخرجاتــه مجلــس العاملــة مــن إعــادة التفــاوض حــول املوقــع الــرتايب لعاملــة إنــزكان أيــت ملــول 

يف إطــار تصــور جهــوي إلعــداد الــرتاب لسوس-ماســة. 
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ــة وجــود نــوع مــن إعــادة التموقــع الــرتايب يســتحق  بصفــة عامــة، يــربز تحليــل الديناميــات الجاريــة بــرتاب العامل

املســاندة. ســيكون الهــدف هــو متكــني هــذا املجــال مــن التنميــة تبعــا ملنطــق التكامــل الــرتايب مــع أكاديــر مــن جهــة، 

واملجــاالت الناشــئة بضواحيهــا مــن جهــة أخــرى.

وترتجم هذه الرؤية إىل فئتني من التوجهات واألهداف االسرتاتيجية:

1.  توجهات تتوخى تصحيح آثار وضع املجال الضاحوي من أجل تحضري العاملة للوضع الرتايب املركزي؛

2.  توجهات تتوخى تقوية مسلسل إعادة متوقع هذا الرتاب.

وقد تم تحديد هذه التوجهات من خالل استغالل أربعة أدوات معرفية:

القراءة املتقاطعة للتشخيص التشاريك؛• 

نتائج عملية العصف الذهني بني أعضاء الفريق؛• 

نتائج النقاش داخل ورشات التشاور املوسعة؛• 

نتائج النقاش داخل ورشات تقديم نتائج املرحلة الثانية من الدراسة.• 

3-1-1 املبادئ املوجهة 

لتحديــد عنــارص الرؤيــة التنمويــة تــراب العاملــة، تــم تبنــي خمســة مبــادئ توجيهيــة: االســتدامة، والتبايــن املجــايل، 

ــرتايب، واحــرتام النصــوص  ــط ال ــف مســتويات التخطي ــني مختل ــوع(، والتعاضــد واالنســجام ب ــن الدميوغرايف)الن والتباي

القانونيــة املحــددة الختصاصــات مجالــس العــامالت.

االستدامة	 

ــة  ــة عامل ــج تنمي ــداد برنام ــام يف اع ــا مه ــدأ أســايس شــكل مرجع ــر مبب ــق األم يتعل

إنزكان-أيــت ملــول. إذ انخرطــت عمليــة التخطيــط املنجــز يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة بنــاء عــىل التوجهــات االســرتاتيجية الوطنيــة والنصــوص القانونيــة املؤطرة، 

وكــذا توجهــات املخطــط الــرتايب ملكافحــة اإلحــرتار املناخــي لجهــة سوس-ماســة، وقــد 

ترجمــت هــذه االلتزامــات يف بروتوكــول االتفــاق الــذي وقــع يف 13 ينايــر 2017 مــن 

طــرف: مجلــس العاملــة واملجالــس الرتابيــة التابعــة لــه ومجلــس الجهــة واملديريــة 

الجهويــة للبيئــة، املتعلــق بإدمــاج البعــد البيئــي واملخاطــر املناخيــة يف برنامــج تنميــة 

عاملــة إنــزكان أيــت ملــول وبرامــج عمــل الجامعــات الرتابيــة التابعــة لهــا. 
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التباين املجايل	 

ــن  ــن التباي ــوع م ــاك ن ــاريك أن هن ــخيص التش ــتنتاجات التش ــف اس ــني مختل تب

وعــدم التجانــس املجــايل يرتبــط بتعــدد اآلثــار الناجمــة عــن الديناميــات 

املســجلة بــرتاب العاملــة. وقــد مكنتنــا القــراءة املتقاطعــة ملختلــف املعطيــات 

ــة: ــاالت مختلف ــة مج ــني أربع ــز ب ــن التميي م

ــات  ــر ويضــم جامع ــة أكادي ــا ملدين ــدادا مجالي ــرب امت مجــال حــرضي يعت  −

والدشــرية-الجهادية؛ إنــزكان 

مجال انتقايل من شبه-حرضي إىل حرضي يتشكل من أيت ملول؛  −

مجال إلعادة انتشار الظاهرة شبه-الحرضية يضم القليعة والتمسية؛  −

مجال قروي يضم جامعة أوالد داحو.  −

وقد تم أخذ هذا التباين املجايل بعني االعتبار خالل مرحلة التخطيط.

التباين الدميوغرايف	 

أظهــرت التحليــالت الدميوغرافيــة املنجــزة أن مجــال العاملــة يعيــش انتقــاال دميوغرافيــا مرتبطــا – كــام تظهــر ذلــك 

نتائــج اإلحصــاءات العامــة للســكان والســكنى لســنتي 2004 و2014 - بالتحــوالت االجتامعيــة الدميوغرافيــة العميقــة 

التــي تعرفهــا البنيــة الدميوغرافيــة حســب الســن ونــوع الجنــس.

ــة- ــات االجتامعي ــة حســب الفئ ــرتاب العامل ــة ل ــات الدميوغرافي ــات والحاجي ــار الرهان ــة اعتب وتفــرض هــذه الوضعي

الدميوغرافيــة وحاجيــات التشــغيل بالنســبة للســكان يف ســن النشــاط، وحاجيــات فئــة املســنني أكــرث مــن 60 ســنة، 

ــرا بهــذا االنتقــال... ــة األكــرث تأث ــح الدميوغرافي ــة الرشائ ــة ملواكب ــات التحتي ــات مــن البني والحاجي

لــذا، يجــب إدمــاج هــذا التحــول االجتامعــي الدميوغــرايف يف األهــداف االجرائيــة والتدابــري املنبثقــة عــن برنامــج تنميــة 

العاملة.

التعاضد واالنسجام بني مختلف مستويات التخطيط الرتايب	 

متــت مقاربــة مســألة التعاضــد واإلنســجام عنــد تحديــد التوجهــات واألهــداف االســرتاتيجية لتنميــة عاملــة إنــزكان-

أيــت ملــول، وذلــك انطالقــا مــن:

1. ضــامن التامســك مــع مرجعيــات التخطيــط الــرتايب املنبثق عــن الجهويــة املتقدمة. 

ــربى  ــات الك ــل التوجه ــع للتدخ ــار كمرج ــني اإلعتب ــذ بع ــم األخ ــد ت ــل فق وبالفع

للربنامــج الجهــوي للتنميــة، وتــم كذلــك أخــذ برامــج عمــل الجامعــات بهــدف وضــع 

مســالك لتنزيــل بعــض مكونــات برنامــج تنميــة العاملــة عــىل صعيــد الجامعــات؛

ــة. ويبقــى الهــدف  2. ضــامن التامســك مــع االســرتاتيجيات وبرامــج العمــل الوطني

هــو االنخــراط يف التنزيــل الفعــي لهــذه االســرتاتيجيات عــىل مســتوى الجهــة والعاملــة عــىل اعتبــار ان تقــدم فرصــا 

معتــربة يجــب انتهازهــا. إن الفكــرة األساســية هــي إضفــاء الطابــع »الجامــع واملوحــد« عــىل برنامــج تنميــة العاملــة 

ملختلــف الربامــج واالســرتاتيجيات واملبــادرات عــىل مســتوى العاملــة.
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3-1-2   التوجهات واألهداف االسرتاتيجية 

3-1-2-1 التعمري والتنظيم املجايل

يعــرف مجــال التعمــري بعاملــة إنــزكان- أيــت ملــول نواقــص جمــة تؤثــر ســلبا عــىل التنميــة الشــاملة داخــل دائرتهــا 

الرتابيــة. وبالرغــم مــن كــون هــذه النواقــص تتطلــب تدخــالت نوعيــة ليســت بالــرضورة ضمــن االختصاصــات املبــارشة 

ملجلــس العاملــة، فــإن وبالنظــر الســتعجالية التدخــل، فقــد تــم التوصــل يف إطــار الورشــات التشــاورية إىل أفــكار مــن 

شــأنها التأســيس لرشاكــة مســتدامة بــني املجلــس ومختلــف الفاعلــني املعنيــني يف مجــال التعمــري والتنظيــم املجــايل، 

وذلــك انســجاما مــع مقتضيــات القانــون التنظيمــي 14-112 املتعلــق بالعــامالت واألقاليــم وخاصــة الفصــل 88 منــه. 

وتتعلــق التوجهــات االســرتاتيجية يف هــذا البــاب ب:

1. الحد من التاميز املجايل الذي يفرضه متوضع شبكة الطرق وواد سوس؛

2. دعم التأهيل الحرضي وتعزيز التجهيزات اإلجتامعية واالقتصادية؛

3. ترسيع مشاريع احتواء السكن غري الالئق.

 

 1-1
 2-1

 3-1
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3-1-2-2 التنمية االقتصادية وإنعاش االستثامر 

تأخــذ اســرتاتيجية التنميــة االقتصاديــة بالعاملــة بعــني االعتبــار سلســلتني مــن العنــارص الخارجيــة والداخليــة. السلســلة 

ــارات املخططــات  ــع اختي ــة، يف انســجام م ــة بالعامل ــاق التنمي ــارات االســرتاتيجية املحــددة آلف ــط باالختي األوىل ترتب

ــتيكية/  ــية اللوجس ــط التنافس ــي، مخط ــع الصناع ــط الترسي ــرض، مخط ــرب األخ ــط املغ ــة )مخط ــة والجهوي الوطني

ــة. ــة اإلمكانيــات والعوائــق املميــزة لــرتاب العامل ــة(. وتخــص السلســلة الثاني ــة الجهوي مخطــط التنمي

مــام ال شــك فيــه، ال تدخــل أغلــب مجــاالت هــذا املحــور ضمــن االختصاصــات الذاتيــة ملجلــس العاملــة، لكــن ونظــرا 

ــة مــن  ــة وإنعــاش االســتثامر بالعامل ــة االقتصادي لبعــده االســرتاتيجي، يســتطيع املجلــس لعــب دور تحفيــزي للتنمي

خــالل الدفــع مبنظومــة الــرشكاء املعنيــني يف اتجــاه حمــل وتنفيــذ املشــاريع والتدابــري ذات الصلــة بهــذا املحــور.

 2-2  1-2

 3-2 4-2

 5-2
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3-1-2-3  التنمية البرشية واالجتامعية 

يتميــز الســياق املؤسســايت ملجــال التنميــة البرشيــة واالجتامعيــة بنــوع مــن التعقيــد. فباإلضافــة لتعــدد الفاعلــني وكرثة 

أدوات التدخــل، أعطــت املقتضيــات الجديــدة للقانــون التنظيمــي 112-14 تعطــي للمجلــس اختصاصــات واســعة يف 

إطــار االختصاصــات الذاتيــة واملشــرتكة. ويف هــذا البــاب، ارتكــزت التوجهــات االســرتاتيجية عــىل جانبــني مهمــني:

التوجهــات واألهــداف االســرتاتيجية الراميــة إىل ضبــط حــدود عمــل مجلــس العاملــة يف خضــم الحقــل املؤسســايت • 

للتنميــة البرشيــة واالجتامعيــة؛

التوجهات واألهداف االسرتاتيجية الرامية إىل تدارك الخصاص املتعلق بالتنمية البرشية واالجتامعية.• 

      4-3
  ذات  

    2-3
    

3-3

       1-3
�ات  ��      
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3-1-2-4  حامية البيئة والتغريات املناخية  

نظــرا لتعقــد إشــكالية البيئــة والتنميــة املســتدامة وكــرثة املتدخلــني فيــه وتنــوع اختصاصاتهــم ومجــاالت تدخلهــم، 

فــإن التوجهــات واألهــداف االســرتاتيجية املقرتحــة املســتهدفة لتحســني الوضــع البيئــي جــاءت عــىل الشــكل التــايل:

   1-4
      

2-4

      3-4
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4 - مخطط عمل برنامج تنمية العمالة 

4-1   تراتبية املشاريع وبطائق األنشطة  

يشــمل مخطــط العمــل املشــاريع والتدابــري املنبثقــة عــن مسلســل إعــداد برنامــج تنميــة العاملــة، باإلضافــة إىل بعــض 

املشــاريع املقرتحــة مــن طــرف الجامعــات يف إطــار برامــج عملهــا. ومــن بــاب التنويــه، فــأن مجلــس العاملــة ال ميكنــه 

أن يتبنــى جميــع املشــاريع متعــددة األطــراف -التــي تضــم مجلــس العاملــة- املقرتحــة مــن طــرف الجامعــات الرتابيــة. 

كــام أن الرتكيبــة املاليــة واملؤسســاتية للمشــاريع الجامعيــة التــي تــم ادماجهــا يف هــذا الربنامــج ترتكــز أساســا عــىل 

مخرجــات برامــج العمــل الجامعيــة.

ومــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل بلــوغ املزيــد مــن الفاعليــة يف التزاماتــه املاليــة، تبنــى مجلــس العاملــة تصنيفــا وتراتبيــة 

للمشــاريع والتدابــري تراعــي الجوانــب التاليــة: االختصاصــات التــي يخولهــا لــه القانــون، وقدراتــه التمويليــة، والتزاماتــه 

ــار مجمــوع  ــد أخــذ هــذا التصنيــف بعــني االعتب ــة. وق ــة املــوارد البرشي ــه عــىل تعبئ ــك قدرت ــة الســابقة، وكذل املالي

ــص  ــراف. يلخ ــددة األط ــة أو متع ــدات ثنائي ــوع تعاق ــت موض ــي كان ــاز« والت ــالق أواإلنج ــور االنط ــاريع »يف ط املش

الجــدول التــايل الفئــات األربعــة للمشــاريع/التدابري التــي تــم تبنيهــا يف مخطــط العمــل الحــايل وكذلــك متوقــع مجلــس 

العاملــة بالنســبة لــكل فئــة منهــا:

مــن أجــل الربمجــة املتعــددة الســنوات لــكل فئــة، تــم تنزيــل املشــاريع حســب ثالثــة مســتويات لألســبقية: مســتوى 

مرتفــع، مســتوى متوســط، مســتوى منخفــض.

الوصف

ــة  ــت مرحل ــاز أو بلغ ــور اإلنج ــي يف ط ــي ه ــاريع/التدابري الت ــمل كل املش يش

ــنوات  ــدد الس ــة متع ــات رشاك ــوع اتفاقي ــي موض ــاريع ه ــذه املش ــج. ه النض

ــرتة 2017-2022. ــة خــالل الف ــس العامل ــة للمجل ــات مالي وتنطــوي عــىل التزام

يشــمل املشــاريع/التدابري التــي تدخــل يف إطــار اختصاصــات مجلــس العاملــة 

ــل  ــة والنق ــاز املســالك القروي ــة وإنج ــة االجتامعي ــن التنمي ــم ميادي ــي ته والت

املــدريس بالوســط القــروي.

يشــمل املشــاريع/التدابري التــي مــن الــرضوري إنجازهــا يف إطــار الرشاكــة. هــذه 

املشــاريع ستســاهم بشــكل كبــري يف قيــام مجلــس العاملــة مبهامــه.

يشــمل الربامــج الكــربى املهيكلــة، يضطلــع فيهــا مجلــس العاملــة بــدور الرتافــع 

لــدى املمولــني املحتملــني والتنســيق بــني الجامعــات الرتابيــة وتســهيل تنفيــذ 

هــذه املشــاريع.

فئة المشاريع

الفئة  1 

الفئة  2 

الفئة  3 

الفئة  4 

تموقع مجلس العمالة

صاحب املرشوع

صاحب املرشوع

رشيك ذو أولوية

صاحب املرشوع

رشيك ذو أولوية

املرافعة

التنسيق

التسهيل
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برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

الرشكاء

 مساهمة

 مجلس

العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

 وزارة التجهيز/ مجلس الجهة / مجلس

 العاملة / مجلس عاملة أكادير ا ت/

جامعات الدراركة والتمسية وأوالد داحو

4,90 62,00

أشغال تهيئة الربط الطرقي

 الطريق الرسيع / ط و10 / ط ا 1010 / ط

ا 1714

العاملة

 الحد من
 التمايز

المجالي

 جامعتا إنزكان وأيت ملول/ مجلس الجهة/

 مجلس العاملة / مجلس عاملة أكادير ا ت
7,53 36,96 بناء قنطرة عىل واد سوس )الطريق الدائري(

إنزكان
 وزارة الداخلية/ وكالة الحوض املايئ/

 مجلس الجهة / مجلس العاملة / الجامعة
3,25 40,00

 تهيئة الضفة اليمنى لواد سوس بجامعة

إنزكان

 وزارة الداخلية / والحوض املايئ/ مجلس

الجهة / مجلس العاملة / جامعة إنزكان
2,00 40,00

 تهيئة الضفة اليرسى لواد سوس عند أحياء

ازرو مترسيت ايت أوجرار بجامعة أيت ملول

 أيت

ملول

الجامعة/ العمران/ وزارة التجهيز 1,50 8,00 تهيئة وتوسيع الطريق اإلقليمية رقم 1005 القليعة

2,35 مجلس العاملة 2,35
 بناء مسالك وربط الدواوير بجامعة أوالد

 داحو

  أوالد

داحو

 وزارة السكنى وسياسة املدينة / وزارة

الداخلية/ مجلس الجهة / مجلس العاملة
0,50 35,00 إعادة تهيئة األحياء الناقصة التجهيز بإنزكان إنزكان

 دعم
 التأهيل
 الحضري
 وتعزيز

 وزارة السكنى وسياسة املدينة / مجلس

 الجهة / مجلس العاملة / العمران/ جامعة

أكادير

0,50 18,20
 الرابطة بني تجزئة DC 26 تهيئة الطريق

الوفاق ببنرسكاو وشارع محمد الخامس

الدشرية-

الجهادية

 وزارة السكنى وسياسة املدينة / مجلس

الجهة / مجلس العاملة / العمران/ أكادير
1,00 20,36

 DC و DC 179  تهيئة الطرق البيجمعاتية

 الرابطة بجامعة أكادير 180

 م و ت ب / وزارة السكنى وسياسة املدينة

/ مجلس العاملة / جامعة أكادير
0,50 10,30

تهيئة طريق املدخل الشاميل للدشرية-

الجهادية )شارع محمد الخامس(

مجلس العاملة 2,24 2,94  تهيئة ساحة البركوال بالدشرية-الجهادية

 وزارة السكنى وسياسة املدينة / وزارة

 الداخلية/ مجلس الجهة / الجامعة/

العمران

4,20 56,63 أشغال تهيئة الشارع الرئيي بالقليعة

العمران/ مجلس العاملةالقليعة 0,06 0,50
 دعم متويل إنجاز الدراسة التقنية الخاصة

برف مياه األمطار بالقليعة

0,55 مجلس العاملة / الجامعة 0,55  بناء محول كهربايئ بالقليعة

مجلس العاملة 0,50 0,50 أشغال اإلضاءة العمومية بالقليعة

مجلس العاملة/ مفتشية ج ت ا ت 3,50 14,00
تهيئة املركز املحدد اخربان )ملعب للرياضة 

وتبليط االزقة(
التمسية

35,08 348,29 I مجموع المحور

الفئة 1:
 بيان عام
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برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017  

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

مجلس العاملة 0,20 0,20 أشغال تحويط املستوصفات بالعاملة العاملة

الحد من 
التمايز 
المجالي
تحسين 

ولوج 
السكان إلى 

الخدمات 
العمومية 

والمؤسسات 
ذات اإلشعاع 

اإلقليمي

مجلس العاملة 2,80 2,80
 أشغال التهيئة واقتناء تجهيزات املستشفى

اإلقليمي
إنزكان

 وزارة الصحة / مؤسسة محمد الخامس

 للتضامن / مجلس الجهة/ مجلس

العاملة / جامعتا ايت ملول والقليعة

3,00 47,00 بناء مركز طبي للقرب القليعة

 وزارة السكنى وسياسة املدينة/ وزارةالقليعة

الداخلية/ مجلس الجهة/ الجامعة
1,50 9,00 خلق مركز ثقايف بالقليعة

مجلس العاملة 0,54 0,54
 أشغال اإلضاءة العمومية باملركب الريايض

تالعينت-القليعة

8,04 59,54 III مجموع المحور

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

مجلس العاملة / الجامعة 0,60 1,2 اقتناء اليات لجمع النفايات املنزلية القليعة

تحسين 
إطار العيش 

والوسط 
البيئي 

القريب من 
الساكنة

8,04 59,54 III مجموع المحور

مجموع المحاور

409,03تقدير التكلفة مليون درهم

43,72 مساهمة مجلس العمالة
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برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

مجلس العاملة 0,20 0,20 أشغال تحويط املستوصفات بالعاملة العاملة

الحد من 
التمايز 
المجالي
تحسين 

ولوج 
السكان إلى 

الخدمات 
العمومية 

والمؤسسات 
ذات اإلشعاع 

اإلقليمي

مجلس العاملة 2,80 2,80
 أشغال التهيئة واقتناء تجهيزات املستشفى

اإلقليمي
إنزكان

 وزارة الصحة / مؤسسة محمد الخامس

 للتضامن / مجلس الجهة/ مجلس

العاملة / جامعتا ايت ملول والقليعة

3,00 47,00 بناء مركز طبي للقرب القليعة

 وزارة السكنى وسياسة املدينة/ وزارةالقليعة

الداخلية/ مجلس الجهة/ الجامعة
1,50 9,00 خلق مركز ثقايف بالقليعة

مجلس العاملة 0,54 0,54
 أشغال اإلضاءة العمومية باملركب الريايض

تالعينت-القليعة

8,04 59,54 III مجموع المحور

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

مجلس العاملة / الجامعة 0,60 1,2 اقتناء اليات لجمع النفايات املنزلية القليعة

تحسين 
إطار العيش 

والوسط 
البيئي 

القريب من 
الساكنة

8,04 59,54 III مجموع المحور

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

مجلس العاملة 2,50 2,50
 ارساء بنيات مجلس العاملة وتجهيزها

بالوسائل الالزمة
داخيل

ابراز تموقع 
مجلس 

العمالة داخل 
هندسة 
الفاعلين 

في التنمية 
البشرية 

واإلجتماعية 
وتحديد 

أدوات تدخله

مجلس العاملة 1,50 1,50
 وضع وتنفيذ املخطط التواصي ملجلس

العاملة
داخيل

 مجلس العاملة / جمعية سوس-ماسة

 مبادرات
1,50 3,00

 تشجيع التشغيل الذايت واإلدماج

االقتصادي للفئات النشيطة
العاملة

الحد من الفقر 
والهشاشة 
االقتصادية 
عبر اإلدماج 
االقتصادي

 مجلس العاملة / الجمعيات حاملة

 املشاريع
6,00 6,00

 دعم الجمعيات يف إطار الرشاكة )طلب

)عروض املشاريع

وزارة األرسة والتضامن/ مجلس العاملة/ 

مجلس الجهة/ م و ت ب / الجامعات 

الرتابية / التعاون الوطني / وكالة التنمية 

االجتامعية/ وكالة إنعاش التشغيل/ مديرية 

الرتبية الوطنية / املندوبية اإلقليمية 

للصحة / جمعية طفولة املعاقة / جمعية 

سوس-ماسة مبادرات / جمعيات فاعلة 

يف القطاع / و و ت م اركان والواحات / 

...Humanité et Inclusion

5,00 32,70
 وضع وتنفيذ املخطط املديري للنهوض

بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

العاملة

الحد من 
أشكال 

الهشاشة 
اإلجتماعية

مجلس العاملة / م  و ت ب 2,50 2,50
 دعم املشاريع اإلجتامعية املقرتحة يف إطار

برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

 مجلس العاملة / الجمعيات حاملة

املشاريع
6,00 6,00

 دعم الجمعيات يف إطار التضامن

اإلجتامعي

  مجلس العاملة/ اإلدارة الرتابية/م  و ت ب

الجامعات / املندوبية اإلقليميةللصحة
2,50 2,50

 دعم تدابري تحسني رشوط ولوج األشخاص

 يف وضعية هشاشة إىل الخدمات الصحية
العاملة

تحسين ولوج 
السكان إلى 

الخدمات 
العمومية 

والمؤسسات 
ذات اإلشعاع 

اإلقليمي

 مجلس العاملة / جامعات إنزكان أيت

 ملول الدشرية-الجهادية
0,50 2,00

 دعم جمعية "التضامن" للنهوض

باملستشفى اإلقليمي بإنزكان

0,85 مجلس العاملة / الجامعات الرتابية 4,60
 دعم التالميذ والطلبة للولوج إىل النقل

الحرضي
متسية

31,85 71,3 مجموع المحور

الفئة 2:
 بيان عام
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برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017  

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

 العاملة / مجلس العاملة / املكتب الجهوي

 لإلستثامر الفالحي / الجامعة / جمعية

مستعمي مياه السقي

تنمية الفالحة التضامنية بأوالد داحو 8,60 0,50
 أوالد

داحو

تنمية 
الفالحة 

التضامنية

العاملة / مجلس الجهة/ م و ت ب / 

الجامعات الرتابية/ املديرية الجهوية 

للثقافة / املديرية الجهوية للسياحة/ 

الرشكات السياحية/ املجلس الجهوي 

للسياحة/ الجمعيات املهنية / املجلس 

الجهوي للسياحة...

0,80 2,50

 دعم تنظيم تظاهرات ترويجية لرتاب

 العاملة )مهرجانات، مواسم، حمالت

)...ترويجية، وملتقيات مختلفة

 عاملة

إنزكان-

 أيت

ملول

تشجيع 
صعود 
وتنمية 
القطاع 

السياحي

1,30 11,10 مجموع المحور

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

 العاملة / مجلس العاملة / مجلس الجهة

 / الجامعات الرتابية / الوكالة الحرضية /

 املديرية الجهوية للبيئة / وكالة الحوض

املايئ / التعاون االملاين / الجمعيات

1,00 4,00
 دعم تدابري ومشاريع حامية البيئة والحد

من آثار التغريات املناخية

 عاملة

إنزكان-

 أيت

ملول

تحسين 
إطار العيش 

والوسط 
البيئي القريب 

من الساكنة

 العاملة / مجلس العاملة / مجلس الجهة

 / الجامعات الرتابية / الوكالة الحرضية /

 املديرية الجهوية للبيئة / وكالة الحوض

املايئ / التعاون االملاين / الجمعيات

0,50 1,50 وضع تصور عام لتثمني وتنمية واد سوس

الحد من 
تدهور الوسط 

الطبيعي 
واآلثار الناجمة 
عن الكوارث 

الطبيعية

 مجلس العاملة / مجلس الجهة /

 الجامعات الرتابية / املديرية الجهوية

للبيئة

0,40 1,00
 وضع و تنفيذ بروتوكول إلدماج التغريات

املناخية والبيئة يف التخطيط الرتايب

دعم وضع 
تدابير لحماية 
البيئة والحد 
من اإلحترار 

المناخي

1,90 6,50 مجموع المحور

مجموع المحاور

88,90تقدير التكلفة مليون درهم

43,72 مساهمة مجلس العمالة
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برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

 العاملة / مجلس العاملة / املكتب الجهوي

 لإلستثامر الفالحي / الجامعة / جمعية

مستعمي مياه السقي

تنمية الفالحة التضامنية بأوالد داحو 8,60 0,50
 أوالد

داحو

تنمية 
الفالحة 

التضامنية

العاملة / مجلس الجهة/ م و ت ب / 

الجامعات الرتابية/ املديرية الجهوية 

للثقافة / املديرية الجهوية للسياحة/ 

الرشكات السياحية/ املجلس الجهوي 

للسياحة/ الجمعيات املهنية / املجلس 

الجهوي للسياحة...

0,80 2,50

 دعم تنظيم تظاهرات ترويجية لرتاب

 العاملة )مهرجانات، مواسم، حمالت

)...ترويجية، وملتقيات مختلفة

 عاملة

إنزكان-

 أيت

ملول

تشجيع 
صعود 
وتنمية 
القطاع 

السياحي

1,30 11,10 مجموع المحور

الرشكاء
 مساهمة

مجلس العاملة

تقدير التكلفة

مليون دهـ
املشاريع والتدابري املقرتحة التوطني

 األهداف

االسرتاتيجية

 العاملة / مجلس العاملة / مجلس الجهة

 / الجامعات الرتابية / الوكالة الحرضية /

 املديرية الجهوية للبيئة / وكالة الحوض

املايئ / التعاون االملاين / الجمعيات

1,00 4,00
 دعم تدابري ومشاريع حامية البيئة والحد

من آثار التغريات املناخية

 عاملة

إنزكان-

 أيت

ملول

تحسين 
إطار العيش 

والوسط 
البيئي القريب 

من الساكنة

 العاملة / مجلس العاملة / مجلس الجهة

 / الجامعات الرتابية / الوكالة الحرضية /

 املديرية الجهوية للبيئة / وكالة الحوض

املايئ / التعاون االملاين / الجمعيات

0,50 1,50 وضع تصور عام لتثمني وتنمية واد سوس

الحد من 
تدهور الوسط 

الطبيعي 
واآلثار الناجمة 
عن الكوارث 

الطبيعية

 مجلس العاملة / مجلس الجهة /

 الجامعات الرتابية / املديرية الجهوية

للبيئة

0,40 1,00
 وضع و تنفيذ بروتوكول إلدماج التغريات

املناخية والبيئة يف التخطيط الرتايب

دعم وضع 
تدابير لحماية 
البيئة والحد 
من اإلحترار 

المناخي

1,90 6,50 مجموع المحور

البرنامج اإلقليمي لتنمية الزراعة التضامنية

برنامج  تثمين و تنمية واد  سوس

برنامج تثمين وتنمية واد سوس

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

االدارة الرتابية• 

م ج ا ف – س م• 

جامعتا التمسية وأوالد داحو• 

وكالة الحوض املايئ • 

جمعية اكروتيك• 

املكتب الوطني لالستشارة الفالحية• 

الجمعيات والشبكات الوطنية العاملة يف • 

مجال الزراعة األيكولوجية.

برامج التعاون الدويل ... • 

تنظيم الحمالت التحسيسية لدى • 

الفالحني ودعم عملية تنظيمهم 

يف إطار جمعات مستعمي املياه 

لألغراض الزراعية؛

املساهمة يف متويل حفر وتجهيز • 

اآلبار والدراسات الطوبوغرافية؛

متويل إنجاز الدراسات الطوبوغرافية.• 

يهدف هذا الربنامج إىل إدخال مامرسات جديدة 

لتطوير قطاع الفالحة التضامنية عىل صعيد العاملة. 

وتتمحور االهداف اإلجرائية لهذا الربنامج يف املحاور 

التالية:

تنظيم الفالحني داخل جمعية ملستعمي املياه • 

لألغراض الزراعية بدواوير اخليج وتاعمريت 

وبوزوكا وعني سيدي بلقاسم وأيت موىس ودار 

بن الشيخ واملعدر ازكر ولعمرين بجامعة 

التمسية، وذلك من أجل تدبري مياه السقي عىل 

مساحة تقدر بحوايل 100 هكتار؛

تنظيم الفالحني لنفس الغرض بدواري ايت عال • 

والبيض لتدبري سقي مساحة تناهز200 هكتار؛

سهيل ولوج الفالحني إىل مياه السقي باملواقع • 

املعنية عن طريق حفر آبار وتجهيزها؛

دعم جمعيتي مستعمي املياه لألغراض الزراعية • 

إلنجاز الدراسات الطبوغرافية الالزمة لوضع 

التجهيزات املاء-فالحية؛

شجيع االستعامل الجامعي والعقالين للامء من • 

قبل الجمعيتني.

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

اإلدارة الرتابية• 

م ج ا ف – س م• 

الجامعة املعنية• 

املديرية الجهوية للبيئة• 

وكالة الحوض املايئ• 

املديرية اإلقليمية للمياه والغابات • 

ومحاربة التصحر 

املنتزه الوطني لسوس ماسة• 

الوكالة املتعددة الخدمات ألكادير• 

التعاون الدويل األملاين...• 

التواصل والرتافع• 

توقيع برتوكول او اتفاقية رشاكة مع • 

الفاعلني املهنيني؛

تحديد الرتكيبة املالية واملؤسساتية • 

من أجل إطالق املرشوع.

تنظيم ورشات للتعبئة • 

تنظيم ورشات جهوية ووطنية • 

ودولية

تحديد العنارص املرجعية لدراسة • 

التهيئة

املحافظة وتثمني األنشطة الزراعية عىل جنبات • 

واد سوس وتحويلها إىل أنشطة زراعية مرنة 

وذات قيمة مضافة عالية؛

تنويع القاعدة االقتصادية للعاملة بتنمية • 

خدمات سياحية جديدة تتكامل مع العرض 

الحايل ملدينة أكادير؛

تنمية عرض العاملة املتعلق باألنشطة • 

الثقافية والرتفيهية بغاية فتح املجال للسكان 

املجاورين)تجهيزات للتنشيط االجتامعي 

والثقايف ذات إشعاع إقليمي وجهوي(.

الفئة 2:
بطائق 
البرامج
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البرنامج  اإلقليمي لدعم التشغيل الذاتي 

البرنامج اإلقليمي لدعم التشغيل لدى الجمعيات

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

مجالس جامعات العاملة • 

وزارة التشغيل والتكوين املهني• 

وزارة الصناعة التقليدية• 

وزارة التجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

جامعة ابن زهر• 

وكالة التنمية اإلجتامعية• 

التعاون الوطني• 

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل • 

والكفاءات

االتحاد العام ملقاوالت املغرب• 

الغرف املهنية• 

الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض • 

الصغرى

جمعية سوس ماسة مبادرات...• 

توقيع برتوكول او اتفاقية رشاكة • 

بخصوص الربنامج؛

تحديد الرتكيب املايل واملؤسسايت من • 

أجل إطالق املرشوع؛ 

تنظيم تظاهرة إقليمية سنوية لدعم • 

التشغيل؛ 

إطالق برنامج العاملة لتنمية • 

التشغيل الذايت:

-  تحديد معايري القبول 

- وضع دفرت املساطر

- إطالق طلب املشاريع

يروم برنامج تنمية العاملة إطالق دينامية جديدة 

ترتكز عىل تنمية ثقافة املقاولة لدى الرشائح 

االجتامعية الباحثة عن االرتقاء االجتامعي 

واالقتصادي. وميثل هذا الطموح اتجاها اسرتاتيجيا 

لعمل مجلس العاملة يف مجال الحد من الهشاشة 

من خالل معطيني أساسيني:

تشبع القاعدة االقتصادية املحلية التي أصبحت • 

غري قادرة عىل االنخراط يف دينامية حقيقية 

للتنويع، مام يحد شيئا فشيئا من عروض الشغل 

داخل العاملة؛

الحضور القوي لثقافة املقاولة يف املامرسات • 

االقتصادية لسكان العاملة، هو واقع يدل عىل 

قدرة نسبة مهمة من السكان النشطني عىل 

االنخراط يف مسلسل إعادة التخصص االقتصادي 

والتكيف مع تغريات القاعدة االقتصادية 

املحلية.

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

مجالس جامعات العاملة • 

وزارة التشغيل والتكوين املهني• 

وزارة الصناعة التقليدية• 

وزارة التجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

وكالة التنمية اإلجتامعية• 

التعاون الوطني• 

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل • 

والكفاءات

االتحاد العام ملقاوالت املغرب• 

الغرف املهنية• 

جمعية سوس ماسة مبادرات...• 

توقيع برتوكول او اتفاقية رشاكة • 

بخصوص الربنامج؛

تنظيم ايام تحسيسية لفائدة • 

الفاعلني الجمعويني؛

إطالق برنامج العاملة لدعم التشغيل • 

داخل الجمعيات:

- تحديد رشوط القبول   

- وضع دفرت املساطر   

- إطالق طلب املشاريع     

يتوخى هذا الربنامج تحقيق هدفني رئيسيني:

استدامة مناصب الشغل املعروضة من قبل • 

الجمعيات املحلية؛

خلق مناصب شغل جديدة لدى الجمعيات • 

النشيطة برتاب العاملة.

سيساعد هذا االختيار االسرتاتيجي عىل خلق فرص 

شغل دامئة بالعدد والجودة الكافية وبأقل تكلفة. 
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الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

مجالس جامعات العاملة • 

وزارة التشغيل والتكوين املهني• 

وزارة الصناعة التقليدية• 

وزارة التجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

وكالة التنمية اإلجتامعية• 

التعاون الوطني• 

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل • 

والكفاءات

االتحاد العام ملقاوالت املغرب• 

الغرف املهنية• 

جمعية سوس ماسة مبادرات...• 

توقيع برتوكول او اتفاقية رشاكة • 

بخصوص الربنامج؛

تنظيم ايام تحسيسية لفائدة • 

الفاعلني الجمعويني؛

إطالق برنامج العاملة لدعم التشغيل • 

داخل الجمعيات:

- تحديد رشوط القبول   

- وضع دفرت املساطر   

- إطالق طلب املشاريع     

يتوخى هذا الربنامج تحقيق هدفني رئيسيني:

استدامة مناصب الشغل املعروضة من قبل • 

الجمعيات املحلية؛

خلق مناصب شغل جديدة لدى الجمعيات • 

النشيطة برتاب العاملة.

سيساعد هذا االختيار االسرتاتيجي عىل خلق فرص 

شغل دامئة بالعدد والجودة الكافية وبأقل تكلفة. 

الشركاء
 مساهمة
 مجلس
العمالة

 تقدير
التكلفة

مليون دهـ
المشاريع والتدابير المقترحة التوطين  األهداف

م و ت ب / مجلس العاملة / الجامعة 0,50 2,50 خلق قطب اجتامعي التمسية الحد من 
أشكال 

الهشاشة 
م و ت ب / مجلس العاملة / الجامعةاإلجتماعية 1,00 4,92 خلق دور للدوار أوالد داحو

 مجلس الجهة / الجامعات الرتابية /

 جمعية سوس للسكري
1,00 5,00 خلق مركز موجه ملرىض السكري أيت ملول

تحسين 
ولوج 

السكان إلى 
الخدمات 
العمومية 

والمؤسسات 
ذات اإلشعاع 

اإلقليمي

 وزارة الثقافة/ م و ت ب/ مجلس الجهة /

مجلس العاملة / الجامعة
1,00 8,00 خلق مركز ثقايف التمسية

 وزارة الثقافة/ م و ت ب/ مجلس الجهة /

مجلس العاملة / الجامعة
1,00 8,00 خلق مركز ثقايف أوالد داحو

4,50 28,42 مجموع المحور

الفئة 3:
بيان  عام
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الشركاء
 تقدير

التكلفة
مليون دهـ

المشاريع والتدابير المقترحة التوطين  األهداف
االستراتيجية

 45,00 مجلس العاملة / وزارة التجهيز
 بناء ممرات علوية عىل ط و 09 و ط و

10 بأيت ملول
أيت ملول

الحد من التمايز 
المجالي

 مجلس الجهة / جامعتا إنزكان وأيت ملول / وزارة

التجهيز/ وزارة الداخلية
 بناء قنطرة النخيل عىل واد سوس 41,00

 إنزكان أيت

ملول

 10,00 مجلس الجهة / الجامعة
 تهيئة شارع الجيش املليك ومدخل

 املدينة من جهة واد سوس
إنزكان دعم التأهيل 

الحضري وتقوية 
التجهيزات 
االجتماعية 
06,00 مجلس الجهة / الجامعة / و و ت م و ش اواالقتصادية دراسة وأشغال تهيئة سوق أوالد داحو أوالد داحو

وزارة السياحة والصناعة التقليدية /مجلس الجهة / 

الجامعة…
 هيكلة الشطر الثاين من حي الصناع 25,00

أيت ملول

اعطاء دينامية 
جديدة لقطاع 

الصناعة 
التقليدية

الوزارة/ الجامعة/ جمعية مستثمري الحي الصناعي 

أليت ملول/ مجلس الجهة …
56,00 تأهيل الحي الصناعي بأيت ملول

م و ت ب / العمران / الجامعات الرتابية / جمعيات 

الصناع / مديرية الصناعة التقليدية / غرفة الصناعة 

التقليدية...

5,00 خلق دار للصانع إنزكان

م و ت ب / مديرية الصناعة التقليدية / مجلس 

الجهة / الجامعات الرتابية / الغرف املهنية / 

التعاونيات والجمعيات...

2,50
 تنظيم معرض إقليمي لالقتصاد

االجتامعي والتضامني

 عاملة إنزكان

- أيت ملول

190.50 مجموع المحور

الفئة 4:
بيان  عام
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الشركاء
 تقدير

التكلفة
مليون دهـ

المشاريع والتدابير المقترحة التوطين  األهداف
االستراتيجية

 45,00 مجلس العاملة / وزارة التجهيز
 بناء ممرات علوية عىل ط و 09 و ط و

10 بأيت ملول
أيت ملول

الحد من التمايز 
المجالي

 مجلس الجهة / جامعتا إنزكان وأيت ملول / وزارة

التجهيز/ وزارة الداخلية
 بناء قنطرة النخيل عىل واد سوس 41,00

 إنزكان أيت

ملول

 10,00 مجلس الجهة / الجامعة
 تهيئة شارع الجيش املليك ومدخل

 املدينة من جهة واد سوس
إنزكان دعم التأهيل 

الحضري وتقوية 
التجهيزات 
االجتماعية 
06,00 مجلس الجهة / الجامعة / و و ت م و ش اواالقتصادية دراسة وأشغال تهيئة سوق أوالد داحو أوالد داحو

وزارة السياحة والصناعة التقليدية /مجلس الجهة / 

الجامعة…
 هيكلة الشطر الثاين من حي الصناع 25,00

أيت ملول

اعطاء دينامية 
جديدة لقطاع 

الصناعة 
التقليدية

الوزارة/ الجامعة/ جمعية مستثمري الحي الصناعي 

أليت ملول/ مجلس الجهة …
56,00 تأهيل الحي الصناعي بأيت ملول

م و ت ب / العمران / الجامعات الرتابية / جمعيات 

الصناع / مديرية الصناعة التقليدية / غرفة الصناعة 

التقليدية...

5,00 خلق دار للصانع إنزكان

م و ت ب / مديرية الصناعة التقليدية / مجلس 

الجهة / الجامعات الرتابية / الغرف املهنية / 

التعاونيات والجمعيات...

2,50
 تنظيم معرض إقليمي لالقتصاد

االجتامعي والتضامني

 عاملة إنزكان

- أيت ملول

190.50 مجموع المحور

الشركاء
 تقدير

التكلفة
مليون دهـ

المشاريع والتدابير المقترحة التوطين  األهداف
االستراتيجية

 املديرية العامة للجامعات املحلية/ صندوق التجهيز

الجامعي
12,00

 اقتناء قطعة أرضية وبناء وتجهيز مقر

مجلس العاملة

 جامعة إنزكان

 أو الدشرية

الجهادية

ابراز تموقع 
مجلس العمالة 
داخل هندسة 

الفاعلين 
في التنمية 

البشرية 
واإلجتماعية 

وتحديد أدوات 
تدخله

الجامعة / مديرية التخطيط / مجلس العاملة 1,20
 انشاء مرصد متخصص يف تتبع وتحليل

املظاهر االجتامعية-الدميوغرافية
العاملة

 MJS / مجلس العاملة/ م ج س م / القطاع الخاص 22,00 خلق مركب ريايض مندمج التمسية

تحسين ولوج 
السكان إلى 

الخدمات 
العمومية 

والمؤسسات 
ذات اإلشعاع 

اإلقليمي

102,00 مجموع المحور

الشركاء
 تقدير

التكلفة
مليون دهـ

المشاريع والتدابير المقترحة التوطين  األهداف
االستراتيجية

 مجلس العاملة / املديرية الجهوية لألرصاد الجوية /

مديرية التجهيز
0,30

 وضع أداة لإلخبار مبعطيات الطقس

ومعلومات مختلفة
العاملة

دعم وضع 
تدابير لحماية 
البيئة والحد 
من اإلحترار 

المناخي

0,30 مجموع المحور

الفئة 4:
بيان  عام
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البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمركز إنزكان

تحويل الطريق الوطنية 10 إلى مركزية خطية متعددة 

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

الجامعات املعنية• 

وزارة الصناعة والتجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

املركز الجهوي لالستثامر • 

الجمعيات املحلية للمستثمرين الخواص• 

الوكالة الحرضية أكادير• 

هيئة املهندسني املعامريني• 

التواصل والرتافع

توقيع بروتوكول او اتفاقية رشاكة بني • 

الفاعلني املعنيني

تحديد الرتكيبة املالية واملؤسساتية • 

من أجل إطالق املرشوع.

إطالق دراسة فرص االستثامر

تحديد التوجهات• 

تحديد تكلفة إنجاز املرشوع• 

تحديد سيناريوهات الرتكيبة املالية • 

واملؤسساتية

تحديد منوذج تدبري املرشوع• 

إطالق مباراة لألفكار الهندسية املعامرية

اختيار االقرتاحات األفضل • 

تحديد تكلفة إنجاز االقرتاحات • 

املختارة

يهدف هذا الربنامج لخلق مركزية حرضية عرية 

جديدة بإشعاع أكرب ملركز إنزكان، كام سيمكن من 

تحقيق هدفني اسرتاتيجيني لربنامج تنمية العاملة:

تقوية مسلسل تنويع القاعدة االقتصادية لرتاب • 

عاملة إنزكان أيت ملول، من خالل خلق منصات 

تنافسية قادرة عىل جذب أنشطة اقتصادية بقيمة 

مضافة قوية. وتخص الفروع املستهدفة بالدرجة 

األوىل القطاع الثالث األعىل؛

إعطاء تراب العاملة عالمة حرضية جديدة قادرة • 

عىل إعادة تقويم التنظيم الحايل للمبادالت 

والتيارات. وبصيغة أخرى يتعلق األمر مبركزية 

قادرة عىل إعادة توزيع تيارات التنقالت الحرضية 

داخل العاملة، مع وضع حلول الختناق املجال 

املركزي للعاملة.

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

الجامعات املعنية• 

وزارة الصناعة والتجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

املركز الجهوي لالستثامر • 

الجمعيات املحلية للمستثمرين الخواص• 

الوكالة الحرضية أكادير• 

الغرف املهنية....• 

التواصل والرتافع

توقيع بروتوكول او اتفاقية رشاكة بني • 

الفاعلني املعنيني؛

تحديد الرتكيبة املالية واملؤسساتية • 

إلطالق املرشوع.

إطالق مباراة لألفكار الهندسية املعامرية

اختيار االقرتاحات األفضل • 

تحديد تكلفة إنجاز االقرتاحات • 

املختارة

يهدف هذا املرشوع إىل تشجيع التعدد الوظيفي 

لرتاب عاملة إنزكان-أيت ملول من خالل تنمية 

وظيفتني رئيسيتني عىل طول املحور الطرقي ط و10، 

وهام:

السكن من الدرجة العالية: هو وظيفة متكن من • 

تطوير نسيج عمراين قادر عىل جذب الرشائح 

االجتامعية املتوسطة والعليا الباحثة عن هذا 

النوع من السكن برتاب العاملة؛

خلق مركز لألعامل من أجل تقوية العرض • 

العقاري املحي ومنصات املكاتب واملقرات 

املوجهة للمقاوالت.

الفئة 4:
بطائق 
البرامج
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الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

الجامعات املعنية• 

وزارة الصناعة والتجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

املركز الجهوي لالستثامر • 

الجمعيات املحلية للمستثمرين الخواص• 

الوكالة الحرضية أكادير• 

هيئة املهندسني املعامريني• 

التواصل والرتافع

توقيع بروتوكول او اتفاقية رشاكة بني • 

الفاعلني املعنيني

تحديد الرتكيبة املالية واملؤسساتية • 

من أجل إطالق املرشوع.

إطالق دراسة فرص االستثامر

تحديد التوجهات• 

تحديد تكلفة إنجاز املرشوع• 

تحديد سيناريوهات الرتكيبة املالية • 

واملؤسساتية

تحديد منوذج تدبري املرشوع• 

إطالق مباراة لألفكار الهندسية املعامرية

اختيار االقرتاحات األفضل • 

تحديد تكلفة إنجاز االقرتاحات • 

املختارة

يهدف هذا الربنامج لخلق مركزية حرضية عرية 

جديدة بإشعاع أكرب ملركز إنزكان، كام سيمكن من 

تحقيق هدفني اسرتاتيجيني لربنامج تنمية العاملة:

تقوية مسلسل تنويع القاعدة االقتصادية لرتاب • 

عاملة إنزكان أيت ملول، من خالل خلق منصات 

تنافسية قادرة عىل جذب أنشطة اقتصادية بقيمة 

مضافة قوية. وتخص الفروع املستهدفة بالدرجة 

األوىل القطاع الثالث األعىل؛

إعطاء تراب العاملة عالمة حرضية جديدة قادرة • 

عىل إعادة تقويم التنظيم الحايل للمبادالت 

والتيارات. وبصيغة أخرى يتعلق األمر مبركزية 

قادرة عىل إعادة توزيع تيارات التنقالت الحرضية 

داخل العاملة، مع وضع حلول الختناق املجال 

املركزي للعاملة.

الشركاء المحتملون مجاالت مساهمة المجلس األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج

مجلس الجهة• 

الجامعات املعنية• 

وزارة الصناعة والتجارة والخدمات• 

وزارة السياحة• 

املركز الجهوي لالستثامر • 

الجمعيات املحلية للمستثمرين الخواص• 

الوكالة الحرضية أكادير• 

الغرف املهنية....• 

التواصل والرتافع

توقيع بروتوكول او اتفاقية رشاكة بني • 

الفاعلني املعنيني؛

تحديد الرتكيبة املالية واملؤسساتية • 

إلطالق املرشوع.

إطالق مباراة لألفكار الهندسية املعامرية

اختيار االقرتاحات األفضل • 

تحديد تكلفة إنجاز االقرتاحات • 

املختارة

يهدف هذا املرشوع إىل تشجيع التعدد الوظيفي 

لرتاب عاملة إنزكان-أيت ملول من خالل تنمية 

وظيفتني رئيسيتني عىل طول املحور الطرقي ط و10، 

وهام:

السكن من الدرجة العالية: هو وظيفة متكن من • 

تطوير نسيج عمراين قادر عىل جذب الرشائح 

االجتامعية املتوسطة والعليا الباحثة عن هذا 

النوع من السكن برتاب العاملة؛

خلق مركز لألعامل من أجل تقوية العرض • 

العقاري املحي ومنصات املكاتب واملقرات 

املوجهة للمقاوالت.

الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

لة
ام

لع
س ا

جل
م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

-- -- -- -- -- 4,90 4,90 62,00 مرتفعة
 أشغال تهيئة الربط الطرقي: الطريق

الرسيع / ط و10 / ط ا 1010 / ط ا 1714

 I.1

 الحد من

التاميز املجايل

-- -- -- -- 0,97 6,55 7,53 36,96 مرتفعة
 بناء قنطرة عىل واد سوس )الطريق

)الدائري

-- -- -- 1,09 1,08 1,08 3,25 40,00 مرتفعة
 تهيئة الضفة اليمنى لواد سوس بجامعة

إنزكان

-- -- 1,00 1,00 -- -- 2,00 40,00 مرتفعة

 تهيئة الضفة اليرسى لواد سوس عند أحياء

 ازرو مترسيت ايت أوجرار بجامعة أيت

ملول

-- -- -- -- -- 1,50 1,50 8,00 مرتفعة تهيئة وتوسيع الطريق اإلقليمية رقم 1005

-- -- -- -- -- 2,35 2,35 2,35 مرتفعة
 بناء مسالك وربط الدواوير بجامعة أوالد

 داحو

0,00 0,00 1,00 2,09 2,05 16,38 21,52 189,31 املجموع

-- -- -- 0,50 -- -- 0,50 35,00 مرتفعة إعادة تهيئة األحياء الناقصة التجهيز بإنزكان

I.2 

 دعم التأهيل

 الحرضي

 وتعزيز

 التجهيزات

 اإلجتامعية

واالقتصادية

-- -- -- 0,50 -- -- 0,50 18,20 مرتفعة
 الرابطة بني تجزئة DC 26 تهيئة الطريق

الوفاق ببنرسكاو وشارع محمد الخامس

-- -- 0,50 0,50 -- -- 1,00 20,36 مرتفعة
 الرابطة بجامعة أكادير تهيئة DC 180و 

  DC 179  الطرق البيجمعاتية

-- -- -- -- 0,50 -- 0,50 10,30 مرتفعة
تهيئة طريق املدخل الشاميل للدشرية-

)الجهادية )شارع محمد الخامس

-- -- -- -- 0,00 2,24 2,24 2,94 مرتفعة  تهيئة ساحة البركوال بالدشرية-الجهادية

-- -- -- -- 0,00 4,20 4,20 56,63 مرتفعة أشغال تهيئة الشارع الرئيي بالقليعة

-- -- -- -- -- 0,06 0,06 0,50 مرتفعة
 دعم متويل إنجاز الدراسة التقنية الخاصة

برف مياه األمطار بالقليعة

-- -- -- -- -- 0,55 0,55 0,55 مرتفعة  بناء محول كهربايئ بالقليعة

-- -- -- 0,50 -- -- 0,50 0,50 مرتفعة أشغال اإلضاءة العمومية بالقليعة

-- -- -- -- -- 3,50 3,50 14,00 مرتفعة
 تهيئة املركز املحدد اخربان )ملعب للرياضة

)وتبليط االزقة

0,00 0,00 0,50 2,00 0,50 10,55 13,55 158,98 املجموع

4-2 ميزنة وبرمجة مشاريع وتدابري مخطط تنمية العاملة 

4-2-1 الربمجة السنوية ملشاريع الفئة 1: 
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الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

-- -- -- -- -- 2,80 2,80 2,80 مرتفعة  III.4 أشغال تحويط مستشفيات العاملة

 تحسني ولوج

 السكان إىل

 الخدمات

 العمومية

 واملؤسسات

 ذات اإلشعاع

اإلقليمي

-- -- -- -- -- 0,20 0,20 0,20 مرتفعة
 أشغال التهيئة واقتناء تجهيزات املستشفى

اإلقليمي

-- -- -- -- 1,50 1,50 3,00 47,00 مرتفعة بناء مركز طبي للقرب القليعة

-- -- -- 1,50 -- -- 1,50 9,00 مرتفعة خلق مركز ثقايف بالقليعة

-- -- -- -- -- 0,54 0,54 0,54 مرتفعة
 أشغال اإلضاءة العمومية باملركب الريايض

تالعينت-القليعة

0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 5,04 8,04 59,54 املجموع

-- -- -- -- -- 0,60 0,60 1,20 مرتفعة اقتناء اليات لجمع النفايات املنزلية

IV.1 

 تحسني

 إطار العيش

 والوسط البيئي

 القريب من

الساكنة

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 1,20 املجموع

0,00 0,00 1,50 5,59 4,05 32,56 43,71 409,02  املجموع
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الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

-- -- -- -- -- 2,80 2,80 2,80 مرتفعة  III.4 أشغال تحويط مستشفيات العاملة

 تحسني ولوج

 السكان إىل

 الخدمات

 العمومية

 واملؤسسات

 ذات اإلشعاع

اإلقليمي

-- -- -- -- -- 0,20 0,20 0,20 مرتفعة
 أشغال التهيئة واقتناء تجهيزات املستشفى

اإلقليمي

-- -- -- -- 1,50 1,50 3,00 47,00 مرتفعة بناء مركز طبي للقرب القليعة

-- -- -- 1,50 -- -- 1,50 9,00 مرتفعة خلق مركز ثقايف بالقليعة

-- -- -- -- -- 0,54 0,54 0,54 مرتفعة
 أشغال اإلضاءة العمومية باملركب الريايض

تالعينت-القليعة

0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 5,04 8,04 59,54 املجموع

مشاريع الفئة 1

مشاريع الفئة 1

التوزيع حسب المحاور االستراتيجية

التوزيع حسب البعد الترابي

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 
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4-2-2  الربمجة السنوية ملشاريع الفئة 2:  

الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 -- 0,80 2,50 مرتفعة

 دعم تنظيم تظاهرات ترويجية لرتاب

 العاملة )مهرجانات، مواسم، حمالت

)...ترويجية، وملتقيات مختلفة

 II.2 
 تسهيل

 صعود ومنو
 تنمية القطاع

السياحي

-- -- -- -- 0,50 -- 0,50 8,60 مرتفعة تنمية الفالحة التضامنية بأوالد داحو

II.5 
 تطوير الفالحة

التضامنية

0,20 0,20 0,20 0,10 0,60 0,00 1,30 11,10 مجموع

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 2,50 2,50 مرتفعة
 ارساء بنيات مجلس العاملة وتجهيزها

بالوسائل الالزمة

 III.1 
 توضيح متوقع

 م ع داخل
 هندسة
 الفاعلني

 يف التنمية
 البرشية

واالجتامعية
0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 0,35 1,50 1,50 مرتفعة

 وضع وتنفيذ املخطط التواصي ملجلس

العاملة

0,70 0,70 0,70 0,70 0,85 0,35 4,00 4,00 مجموع

-- 0,25 0,25 0,50 0,50 -- 1,50 3,00 مرتفعة
 تشجيع التشغيل الذايت واإلدماج االقتصادي

للفئات النشيطة

III.2 
 الحد من الفقر

 والهشاشة
 االقتصادية
 باإلدماج

1,00االقتصادي 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 مرتفعة
 دعم الجمعيات يف إطار الرشاكة )طلب

)عروض املشاريع

1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,00 7,50 9,00 مجموع

1,50 1,00 1,00 0,50 0,80 0,20 5,00 32,70 مرتفعة
 وضع وتنفيذ املخطط املديري للنهوض

بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة III.3 
 الحد من
 كل اشكال
 الهشاشة

االجتامعية

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -- 2,50 2,50 مرتفعة
 دعم املشاريع اإلجتامعية املقرتحة يف إطار

برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 مرتفعة
 دعم الجمعيات يف إطار التضامن

اإلجتامعي

3,00 2,50 2,50 2,00 2,30 1,20 13,50 41,20  مجموع

الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017
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الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 -- 0,80 2,50 مرتفعة

 دعم تنظيم تظاهرات ترويجية لرتاب

 العاملة )مهرجانات، مواسم، حمالت

)...ترويجية، وملتقيات مختلفة

 II.2 
 تسهيل

 صعود ومنو
 تنمية القطاع

السياحي

-- -- -- -- 0,50 -- 0,50 8,60 مرتفعة تنمية الفالحة التضامنية بأوالد داحو

II.5 
 تطوير الفالحة

التضامنية

0,20 0,20 0,20 0,10 0,60 0,00 1,30 11,10 مجموع

الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري األهداف االسرتاتيجية
2022 2021 2020 2019 2018 2017

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -- 2,50 2,50 مرتفعة

 دعم تدابري تحسني رشوط ولوج

 األشخاص يف وضعية هشاشة إىل

 III.4 الخدمات الصحية

 تحسني ولوج السكان

 للخدمات العمومية

 وخاصة املؤسسات

 ذات اإلشعاع عى

صعيد العاملة

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 2,00 5,00 مرتفعة
 دعم جمعية "التضامن" للنهوض

باملستشفى اإلقليمي بإنزكان

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 -- 0,85 4,60 مرتفعة
 دعم التالميذ والطلبة للولوج إىل النقل

الحرضي

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -- 1,00 3,00 مرتفعة
 تهيئة وصيانة املؤسسات التعليمية

ودعم  تدابري النهوض بالتعليم األويل

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -- 0,50 2,00 مرتفعة
 تنمية خدمة النقل املدريس بالوسط

القروي

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1 6,85 17,1  مجموع

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -- 1,00 4,00 مرتفعة
 دعم تدابري ومشاريع حامية البيئة

والحد من آثار التغريات املناخية

IV.1 

 تحسني إطار العيش

 واملحيط املبارش

للسكان

-- 0,50 -- -- -- -- 0,50 1,50 مرتفعة
 وضع تصور عام لتثمني وتنمية واد

سوس

IV.2 

 الحد من تدهور

 الوسط الطبيعي واآلثار

 املرتبطة بالكوارث

الطبيعية

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10 0,40 1,00 مرتفعة

 وضع وإنجاز بروتوكول إلدماج

 التغريات املناخية والبيئة يف التخطيط

الرتايب

IV.3 

 دعم وضع إجراءات

 لحامية البيئة والحد

من اإلحرتار املناخي

0,26 0,76 0,26 0,26 0,26 0,10 1,90 6,50 مجموع

6,33 6,58 6,08 5,73 6,68 3,65 35,05 88,90 املجموع

الربمجة الزمنية

مة
اه

س
 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري األهداف االسرتاتيجية
2022 2021 2020 2019 2018 2017
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مشاريع الفئة 1

مشاريع الفئة 1

التوزيع حسب المحاور االستراتيجية

التوزيع حسب البعد الترابي

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 
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الربمجة الزمنية
مة

اه
س

 م

س
جل

 م

فة
كل

الت
 

ية
ير

قد
الت

األولوية املشاريع والتدابري األهداف االسرتاتيجية
2022 2021 2020 2019 2018 2017

-- 0,50 -- -- -- -- 0,50 2,50 مرتفعة خلق قطب اجتامعي بالتمسية III.3

 الحد من كل اشكال

الهشاشة االجتامعية
-- 0,50 -- -- 0,50 -- 1,00 4,92 مرتفعة خلق دور للدوار بجامعة أوالد داحو

0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,50 7,42  مجموع

-- -- 1,00 -- -- -- 1,00 5,00 مرتفعة
 خلق مركز موجه ملرىض السكري بأيت

ملول
III.4

 تحسني ولوج السكان

 للخدمات العمومية

 وخاصة املؤسسات

 ذات اإلشعاع عى

صعيد العاملة

-- 1,00 -- -- -- -- 1,00 8,00 متوسطة خلق مركز ثقايف بالتمسية

1,00 -- -- -- -- -- 1,00 8,00 متوسطة خلق مركز ثقايف بأوالد داحو

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 21,00  مجموع

1,00 2,00 1,00 0,00 0,50 0,00 4,50 28,42 املجموع

4-2-3  الربمجة السنوية ملشاريع الفئة 3
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مشاريع الفئة 1

مشاريع الفئة 1

التوزيع حسب المحاور االستراتيجية

التوزيع حسب البعد الترابي

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 

التكلفة اإلجمالية بمليون درهممساهمة مجلس العمالة بمليون درهم 
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4-3 إنجاز مخطط العمل: 

4-3-1   املوارد املالية ملجلس العاملة   

يبــني تحليــل مداخيــل مجلــس العاملــة خــالل الفــرتة املمتــدة بــني 2009 و2017 تســجيل تطــور طفيــف نســبيا يف 

قيمــة هــذه املداخيــل؛ اذ تراوحــت بــني 32,4 مليــون درهــم ســنة 2009 و36,45 م د ســنة 2017. وبخصــوص مصــادر 

هــذه املداخيــل، فــإن مســاهمة الرضيبــة عــىل القيمــة املضافــة تشــكل حــوايل %90 مــن املجمــوع؛ أي مبعــدل 31,4 م 

د، فيــام تتــوزع باقــي املصــادر بــني الرضيبــة عــىل الســيارات الخاضعــة للفحــص التقنــي )5%( والرضيبــة عــىل رخــص 

الســياقة )%3(.

وعــىل مســتوى تطــور مصاريــف التســيري، فإنهــا ســجلت توجهــا طفيفــا نحــو االرتفــاع. حيــث تفاوتــت نســبة التغيــري 

الســنوي خــالل الفــرتة 2017-2009 مــا بــني%11+ و-%7 ؛ مــع معــدل تغيــري ســنوي يف حــدود حــوايل %2. وتفاوتــت 

القيمــة اإلجامليــة لهــذه املصاريــف بــني 20,5 مليــون درهــم ســنة 2011 و25,37 مليــون درهــم ســنة 2015.

وبالنســبة لتوزيــع مصاريــف التســيري، فــإن اإلدارة 

ل %91؛  تصــل  بنســبة  تســتأثر  للمجلــس  العامــة 

وتشــتمل خصوصــا عــىل املصاريــف املرتبطــة بأنشــطة 

مجلــس العاملــة وأجــور وتعويضــات املوظفــني، فيــام 

تبلــغ املســاعدات املوجهــة للجمعيــات املحليــة نســبة 

.%8

توزيع مداخيل مجلس العمالةتطور مداخيل مجلس العمالة بين 2009 و2017  

املصدر: مجلس العاملة )2017(

املصدر: مجلس العاملة )2017(

املصدر: مجلس العاملة )2017(

 نسبة
 التغيير
السنوي

المصاريف بالدرهم

 21 973 291,84 2009

-1% 21 713 632,25 2010

-6% 20 492 051,10 2011

11% 22 801 499,66 2012

-1% 22 626 089,70 2013

4% 23 639 006,61 2014

7% 25 369 818,23 2015

-7% 23 669 948,41 2016

7% 25 271 240,63 2017
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4-3-2 متويل مخطط العمل  

يتشــكل برنامــج تنميــة عاملــة إنزكان-أيــت ملــول مــن مجموعــة مــن املشــاريع واألنشــطة يتطلــب إنجازهــا تكلفــة 

إجامليــة يف حــدود 523 مليــون درهــم، موزعــة عــىل 4 محــاور اســرتاتيجية:

ــون  ــة تصــل لحــوايل 82 ملي ــس العامل ــن مجل ــة م ــة مســاهمة مالي ــة العامل ــج تنمي ــذ مشــاريع برنام ــب تنفي يتطل

درهــم، منهــا %95 )حســب القيمــة اإلجامليــة( تخصــص ملحــور التعمــري والتنظيــم املجــايل ومحــور التنميــة البرشيــة 

واالجتامعيــة والتــي تشــكل صلــب املخطــط اإلقليمــي للحــد مــن الفقــر والهشاشــة.

ــة(  ــري املقرتحــة، فــإن نســبة %43 منهــا )حســب القيمــة اإلجاملي ــة اإلشــعاع املجــايل للمشــاريع والتداب ومــن الناحي

خصصــت ملشــاريع ذات إشــعاع إقليمــي وبيجامعــايت، %14 عــىل مســتوى جامعــة إنــزكان، %13 عــىل مســتوى جامعــة 

القليعــة، %10 عــىل مســتوى كل مــن جامعــة الدشــرية-الجهادية وأيــت ملــول، و %5 عــىل مســتوى كل مــن جامعــة 

التمســية وأوالد داحــو، وفقــط 1% خصصــت للمشــاريع عــىل مســتوى إدارة مجلــس العاملــة.

وفيــام يتعلــق مبســاهمة مجلــس العاملــة يف متويــل هــذه املشــاريع، يــربز مــن خــالل التوزيــع املذكــور أن %57 مــن 

ــاريع/ ــايت، و%5 للمش ــي والبيجامع ــعاع اإلقليم ــري ذات اإلش ــاريع/ التداب ــل املش ــتوجه لتموي ــة س ــات املالي املخصص

التدابــري عــىل مســتوى إدارة مجلــس العاملــة، ومــا بــني 4% و8% للمشــاريع املربمجــة عــىل مســتوى الجامعــات.

المجموع الفئة 3  الفئة 2 الفئة 1

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

التكلفة اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

 مجلس

العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

املحاور االسرتاتيجية

35,07 348,29 0,00 0,00 0,00 0,00 35,07 348,29
 محور 1: التعمري والتنظيم

املجايل

1,30 11,10 0,00 0,00 1,30 11,10 0,00 0,00
 محور 2: التنمية االقتصادية

وإنعاش االستثامر

42,89 156,36 4,50 28,42 31,85 71,30 8,04 59,54
 محور3: التنمية البرشية

واالجتامعية

2,50 7,70 0,00 0,00 1,90 6,50 0,60 1,20
 محور 4: حامية البيئة

والتغريات املناخية

81,76 523,45 4,50 28,42 35,05 88,90 43,71 409,03 املجموع

المجموع الفئة 3  الفئة 2 الفئة 1

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

 مساهمة

مجلس العاملة

مليون درهم

 التكلفة

اإلجاملية

مليون درهم

املحاور االسرتاتيجية

48,48 228,26 0,00 0,00 28,55 71,30 19,93 156,96 إشعاع عى صعيد العاملة

4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 إشعاع داخيل

3,75 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 75,00 إنزكان

3,00 45,00 1,00 5,00 0,00 0,00 2,00 40,00 أيت ملول

4,24 51,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 51,80 الدشرية-الجهادية

7,95 68,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95 68,92 القليعة

6,50 27,00 1,50 10,50 1,00 2,50 3,50 14,00 التمسية

5,85 26,37 2,00 12,92 1,50 11,10 2,35 2,35 أوالد داحو

83,26 526,34 4,50 28,42 35,05 88,90 43,71 409,02 املجموع
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باملقارنــة مــع الفــرتة املرجعيــة 2017-2009، تظهــر إســقاطات القيمــة اإلجامليــة للفائــض الحقيقــي - املســجل عنــد 

نهايــة كل ســنة ماليــة-  توقــع حــدوث انخفــاض طفيــف يف قيمتــه خــالل فــرتة تنفيــذ برنامــج تنميــة العاملــة )-2018

2022(. يوضــح الرســم البيــاين التــايل التطــور املتوقــع إلســقاطات الفائــض الحقيقــي والحــد األعــىل واألدىن للثقــة:

وبنــاء عليــه، نســتنتج أن القــدرة التمويليــة ملجلــس العاملــة هــي يف حــدود 11 مليــون درهــم يف الســنة، وســتبقى 

هــذه القــدرة مســتقرة عمليــا عــىل مــدى فــرتة تنفيــذ برنامــج تنميــة العاملــة. لــذا فــإن مجلــس العاملــة قــادر عــىل 

تغطيــة التزاماتــه املاليــة بنســبة %100 باإلعتــامد فقــط عــىل مــوارده الذاتيــة.

توزيع مساهمة مجلس العمالة حسب درجة
 إشعاع المشاريع

توزيع التكلفة اإلجمالية حسب درجة إشعاع المشاريع

املصدر: بيانات مجلس العاملة )2017(

اسقاط الفائض المتوقع خالل فترة 2018-2022

القدرة التمويلية لمجلس العمالة بالمقارنة مع التزاماته المالية 
حسب  تصنيف المشاريع )مليون درهم(
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ومــن أجــل الرفــع مــن إمكانياتــه التمويليــة، خاصــة فيــام يتعلــق بتنفيــذ مشــاريع الفئــة 4، ميكــن ملجلــس العاملــة 

تعبئــة عــدد مــن الــرشكاء املؤسســاتيني والخــواص عــرب إطــالق حملــة للرتافــع وجــذب متويــالت جديــدة.

ــة  ــة املصادق ــد مرحل ــة، ســيكون مــن األفضــل عن ــة العامل ــل لربنامــج تنمي ــذ األمث ــاب التنفي وبهــذا الصــدد، ومــن ب

عليــه إطــالق مشــاورات مبــارشة مــع مجالــس الجامعــات واملصالــح املعنيــة، وذلــك بهــدف تبنــي تركيبــة ماليــة مالمئــة 

وواقعيــة للمشــاريع املهيكلــة املصنفــة يف الفئــة 4. ويتمثــل الهــدف األســمى لهــذه العمليــة يف الوصــول إىل توقيــع 

ــة. ستشــكل  ــس العامل ــا مجل ــة، مبــا فيه ــة األطــراف املعني ــوط وواضــح التزامــات كاف ــات تحــدد بشــكل مضب اتفاقي

هــذه املســاهامت بالنســبة لعــدد مــن املشــاريع رافعــة كفيلــة بإضفــاء مصداقيــة أكــرث ملجلــس العاملــة، خاصــة اتجــاه 

مجالــس الجامعــات الرتابيــة خــالل حمالتهــم املتعلقــة بتعبئــة املــوارد املاليــة.

4-3-3 برنامج تنمية العاملة كأداة لتوحيد الولوج إىل التمويالت 

ــة  ــات التمويلي ــوج لآللي ــد الول ــب دور أداة لتوحي ــك إىل لع ــة كذل ــة العامل ــج تنمي ــروم برنام ــبق، ي ــا س ــة مل باإلضاف

املتوفــرة عــىل الصعيــد الجهــوي والوطنــي والــدويل. مــام يســتوجب معــه تكثيــف الجهــود وتعبئــة كافــة املتدخلــني. 

ــة، يتعلــق األمــر بالصناديــق التاليــة: ــة للتمويــالت العمومي وتبقــى جــل املشــاريع املقرتحــة قابل

صندوق التنمية القروية؛• 

الصناديق املخصصة للتنمية االجتامعية مبختلف القطاعات الوزارية:• 

- املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

- وكالة التنمية االجتامعية

- قسم التنمية االجتامعية بوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

- برنامج الحد من التفاوتات االجتامعية

الصناديق املوجهة لتنمية االقتصاد االجتامعي:• 

ــدى وزارة  ــة واالقتصــاد االجتامعــي ل ــة التقليدي ــة بالصناع ــة املكلف ــة الدول - كتاب

ــل الجــوي... ــة والنق ــة التقليدي الســياحة والصناع

- املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

- املغرب األخرض - وزارة الفالحة

- مكتب تنمية التعاون

الربامج املوجهة للمسالك القروية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك• 

الربامج املوجهة لدعم السكن االجتامعي )بالوسطني الحرضي والقروي(:• 

- قسم سياسة املدينة بوزارة إعداد الرتاب والتعمري وسياسة املدينة ... 

ومــن جهــة أخــرى، ميكــن ملجلــس العاملــة يف بحثــه عــن متويــالت إضافيــة االســتفادة مــن اإلمكانيــات املتاحــة عــن 

طريــق التعــاون الــدويل؛ حيــث مــن املمكــن اتبــاع مســلكني يف هــذا الصــدد:

االعتــامد عــىل تأطــري وزارة الشــؤون الخارجيــة لدراســة إمكانيــة ابــرام اتفاقيــات للتعــاون يف إطــار التوأمــة مــع • 

جامعــات ترابيــة أجنبيــة. وميكــن يف هــذا اإلطــار تعبئــة متويــالت مشــرتكة مهمــة خاصــة بالنســبة للمشــاريع 

التــي ســيرشف عليهــا مجلــس العاملــة بشــكل مبــارش؛

االســتفادة مــن طاقــات وخــربات املهاجريــن املغاربــة بالخــارج عــن طريــق تعبئــة جمعيــات ومــوارد مــن أجــل • 

املســاهمة يف تنفيــذ بعــض مشــاريع وأنشــطة برنامــج تنميــة العاملــة.

2022-2017



81

برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

4-3-4 املوارد البرشية  
يتطلــب تنفيــذ برنامــج تنميــة العاملــة تشــكيل فريــق متعدد-التخصصــات يتكــون مــن أربعــة أطــر عــىل األقــل تتمتــع 

ــة، التعمــري، االقتصــاد،  ــة: الهندســة املعامري ــة واالجتامعي ــة الحرضي ــد وخــربة يف مجــال هندســة التنمي ــن جي بتكوي

الهندســة املدنيــة، االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي...

حاليــا ال يتوفــر مجلــس العاملــة عــىل األطــر بالعــدد الــكايف ملواكبــة هــذا الــورش. لــذا، ومــن أجــل تجــاوز الصعوبــات 

التــي مــن شــأنها التأثــري عــىل تنفيــذ الربنامــج التنمــوي، يســتلزم العمــل عــىل تجــاوز هــذا النقــص املســجل يف املــوارد 

البرشيــة يف حــدود اقصاهــا أواخــر ســنة 2018.

يف هذا االتجاه ويف إطار القوانني املعمول بها، هناك ثالثة سيناريوهات ممكنة:

ــة، بشــكل يســمح بإعــادة •  ــة بتنســيق مــع اإلدارة الرتابي ــع املــوارد البرشي ــل داخــي يف توزي العمــل عــىل تعدي

ــارش  ــي يب ــم باألقســام الت ــادة إدماجه ــدف إع ــة به ــح العامل ــني مبصال ــر املعين ــض املهندســني واألط ــار بع انتش

ــة؛ ــس العامل تســيريها مــن طــرف مجل

 اللجــوء للتوظيفــات مبــارشة عــرب التعاقــد، اذ ميكــن ملجلــس العاملــة ان يلــج إىل خدمــات مــوارد برشيــة ذات • 

تأهيــل عــال عــن طريــق التعاقــد لفــرتة محــددة )مثــال: املكلفــون مبهمــة لــدى رئاســة املجلــس(؛

إبــرام عقــود للمســاعدة التقنيــة مــع مكاتــب للدراســات والهندســة متكــن مــن توفــري مــوارد برشيــة مؤهلــة • 

ــة. لتنفيــذ مشــاريع معينــة مــن برنامــج تنميــة العامل

وتجــدر اإلشــارة، أنــه لــن يكــون بإمــكان مجلــس العاملــة مــن تفعيــل وضــامن اســتمرارية نظــام التتبــع والتقييــم يف 

ظــل غيــاب املــوارد البرشيــة املؤهلــة والكافيــة. ويكمــن العصــب الرئيــي لهــذا النظــام يف وضــع وحــدة لتدبــري تنفيــذ 

الربنامــج والتــي تجمــع يف تركيبتهــا منتخبــي مجلــس العاملــة وأطــر املجلــس واملكلفــني مبهمــة )ضمــن األطــر التــي 

ســيتم توظيفهــا(.

4-3-5 أجهزة حكامة تنفيذ برنامج تنمية العاملة 

ــة بحضــور  ــرتأس أشــغالها رئيــس مجلــس العامل ــي ي ــة الت ــة العامل ــذ برنامــج تنمي ــع وتنفي ــة تتب ــق األمــر بلجن يتعل

ــي: ممث

اإلدارة الرتابية• 

رؤساء اللجان الدامئة ملجلس العاملة• 

األطر التقنية واإلدارية ملجلس العاملة• 

الجامعات التابعة للعاملة• 

املصالح الخارجية املعنية بتنفيذ مشاريع وتدابري برنامج تنمية العاملة • 

أشخاص مرجعيني عند الرضورة• 

وتتكفل هذه اللجنة باملهام التالية:• 

وضع التقرير السنوي لتقييم إنجاز الربنامج تقدميه أمام أعضاء اللجان الدامئة• 

اعداد تقرير تركيبي سنوي للتقييم ونرشه عرب كل وسائل التواصل املتاحة• 

تتبع التنفيذ الجيد لألشغال املربمجة• 

مراقبة رصف املوارد املالية املخصصة• 

تتبع املنجزات باملقارنة مع ما خطط له يف الربنامج • 

التشــاور وحــل املشــاكل التقنيــة والتنظيميــة أو تلــك املرتبطــة بالتخطيــط، وضبــط التغــريات الحاصلــة يف الربمجة • 

لزمنية  ا

التخطيط املفصل للمراحل: تحديد وتعريف دقيق للمهام، جدولة األنشطة...• 

تحسني عام لجودة مسلسل تنفيذ الربنامج• 
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5- تتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة 
5-1 تتبع وتدبري مبني عى النتائج    

يعــد التدبــري املبنــي عــىل النتائــج مقاربــة شــاملة لتدبــري املشــاريع والربامــج التــي تــروم بلــوغ نتائــج قابلــة للقيــاس 

عــرب اعتــامد منهجيــة وأدوات محــددة. ويســاهم هــذا النهــج يف تحســني فعاليــة عمليــة اإلنجــاز عــن طريــق تبنــي 

منهجيــة واضحــة؛ يتعلــق األمــر بتخطيــط وتدبــري وقيــاس أي تدخــل عــن طريــق الرتكيــز عــىل النتائــج املــراد الحصــول 

عليهــا. وميكــن التحديــد املســبق للنتائــج املنتظــرة مــن تدخــل معــني والوســائل املحــددة لتحقيقهــا مــن اســتنتاج إذا 

مــا كان فعــال لهــذا التدخــل آثــارا عــىل األشــخاص املعنيــني.

وبالنســبة لربامــج تنميــة العاملــة فقــد تــم تحديــد النتائــج املنتظــرة حســب جدولــة زمنيــة، مــام ســيمكن مــن تتبــع 

وتقييــم النتائــج املتوخــاة. ويتجــىل الهــدف يف هــذا املجــال ب: 

ــالت  ــراء تعدي ــع إج ــاريع، م ــذ املش ــب لتنفي ــن كث ــم وع ــع منتظ ــامن تتب ض

ــك؛ ــع ذل ــب الوض ــة ان تطل رسيع

توفــري مقاربــة للتدبــري تضبــط أدوار الجميــع يف تنظيــم العمــل مــن أجــل • 

تحقيــق النتائــج املتوخاة؛

توضيــح األولويــات وترتيــب الربامــج واملشــاريع بنــاء عليهــا مــع توفــري • 

املــوارد الرضوريــة؛

تصحيــح مسلســل تنفيــذ برنامــج تنميــة العاملــة وكذلــك اآلليــات • 

املؤسســاتية عــىل ضــوء النتائــج املتحصلــة )التنويــر واملســاعدة يف اتخــاذ 

ــرار(. الق

كــام ســيمكن نظــام التتبــع والتقييــم مــن جمــع وتحليــل املعطيــات املتعلقــة 

بتقــدم انجــاز برنامــج العمــل. وذلــك مــن خالل التعــرف عــىل التوجهــات والتطــورات الطارئــة، وتكييف االســرتاتيجيات 

وتوجيــه اتخــاذ القــرار فيــام يتعلــق بتدبــري مرشوع/برنامــج بعينــه.

مــع العلــم بــأن املعلومــات التــي ســيتم تجميعهــا طيلــة مسلســل التنفيــذ يجــب وضعهــا بصيغــة متكــن مــن اســتغاللها 

يف إطــار قاعــدة معطيــات متعــددة املعايــري وســهلة الولــوج والبحــث، عــىل ان تكــون هــذه املعطيــات ذات »صبغــة 

إحصائية«:

ــم •  ــة خاصــة ويت ــات أهمي ــة، تكتــي هــذه املعطي ــة باملجهــودات املبذول ــة املتعلق ــات الكمي بالنســبة للمعطي

ــام(؛ ــي واملكلفــني بامله ــع التقن ــة التتب ــني )أعضــاء لجن ــدى الــرشكاء التنفيذي ــا ل تجميعه

بالنســبة للمعطيــات الكيفيــة، التــي تعكــس اثــار و/أو فعاليــة املجهــودات املبذولــة، يتــم تجميع هــذه املعطيات • 

ميدانيــا يف شــكل قيــم كيفيــة قابلــة لالســتغالل يف إطــار قاعــدة بيانات.

وبهــذا الخصــوص، تعــد قاعــدة بيانــات املطــورة عــىل برنامــج »أكســس« كافيــة كنظــام معلومــايت لتدبــري مسلســل 

تنفيــذ برنامــج تنميــة العاملــة.

5-2 التتبع والتقييم املواكب لتنفيذ الربنامج

ــوره  ــك تص ــا يف ذل ــة، مب ــة أو منتهي ــة جاري ــج أو سياس ــرشوع أو برنام ــي مل ــي وموضوع ــر نظام ــو تقدي ــم ه التقيي

وتنفيــذه ونتائجــه. ويبقــى الهــدف مــن عمليــة التقييــم هــو تحديــد جــدوى وتحقيــق األهــداف وفاعليــة وفعاليــة 

ــة. ــار واســتدامة التنمي وآث

يجــب أن متككنــا عمليــة التقييــم مــن الحصــول عــىل معلومــات موثوقــة وذات فائــدة وقــادرة عــىل اســتقاء الــدروس 

2022-2017
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مــن التجــارب الفارطــة وتثمينهــا لفائــدة أعضــاء لجنــة القيــادة يف إطــار مسلســل اتخــاذ القــرار. وعليــه فســتمكننا 

عمليــة تحليــل تطــور تنفيــذ برنامــج العاملــة للتنميــة يف اتجــاه تحقيــق النتائــج املــراد الوصــول اليهــا.

وتم اقرتاح القيام بهذا التمرين عىل امتداد فرتة تنفيذ برنامج تنمية العاملة، وذلك من أجل:

التأكد بشكل مستمر من التحرك نحو تحقيق النتائج املرسومة؛• 

النظر إىل الطريق الذي تم قطعه وتعديل املسار عند الحاجة؛• 

الرتصيد عىل طول املسلسل من خالل االستفادة من املامرسات الجيدة؛• 

تغذية قاعدة البيانات لتتبع مسلسل تنفيذ برنامج تنمية العاملة• 

5-3مؤرشات التتبع والتقييم 

اثناء مسلسل تنفيذ برنامج تنمية العاملة، تقرتح تطبيق مترينني رئيسني للتقييم:

تقييــم جــاري ســنوي يتــم عنــد نهايــة كل ســنة؛ ســيمكننا مــن توفــري كل العنــارص الرضوريــة لتعديــل أنشــطة • 

برنامــج تنميــة العاملــة عنــد الــرضورة؛

تقييم الحق يتم انجازه عند نهاية سنة 2022.• 
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 الفئة 1
تتبع نسبة التنفيذ )% (  مؤشرات التتبع

وجودة األداء المشاريع والتدابير  األهداف
2022االستراتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

100% 50% 20%

الرجوع إىل 

اإلتفاقيات التنفيذية 

أشغال تهيئة الربط الطرقي: الطريق الرسيع / ط و10 / ط ا 1010 

/ ط ا 1714

 I.1

 الحد من التاميز

املجايل

100% 20% بناء قنطرة عىل واد سوس )الطريق الدائري(

100% 60% 40% 10% تهيئة الضفة اليمنى لواد سوس بجامعة إنزكان

100% 50% 10%
تهيئة الضفة اليرسى لواد سوس عند أحياء ازرو مترسيت ايت 

أوجرار بجامعة أيت ملول

100% 40% 20% 10% تهيئة وتوسيع الطريق اإلقليمية رقم 1005

100% 50% 20% بناء مسالك وربط الدواوير بجامعة أوالد داحو 

100% 50%

الرجوع إىل 

اإلتفاقيات التنفيذية

إعادة تهيئة األحياء الناقصة التجهيز بإنزكان

 I.2 

 دعم التأهيل

 الحرضي وتعزيز

 التجهيزات

 اإلجتامعية

 واالقتصادية

100% 50%
تهيئة الطريق DC 26 الرابطة بني تجزئة الوفاق ببنرسكاو وشارع 

محمد الخامس

100% 50% 20%
تهيئة الطرق البيجمعاتية DC 179  وDC 180 الرابطة بجامعة 

أكادير

100% 50% 20%
تهيئة طريق املدخل الشاميل للدشرية-الجهادية )شارع محمد 

الخامس(

100% 80% تهيئة ساحة البركوال بالدشرية-الجهادية

100% 50% 20% أشغال تهيئة الشارع الرئيي بالقليعة

100% 80%
دعم متويل إنجاز الدراسة التقنية الخاصة برف مياه األمطار 

بالقليعة

100% 80% بناء محول كهربايئ بالقليعة

100% 80% أشغال اإلضاءة العمومية بالقليعة

100% 50% 20% تهيئة املركز املحدد اخربان )ملعب للرياضة وتبليط االزقة(

100% 80%

الرجوع إىل 

اإلتفاقيات التنفيذية

أشغال تحويط مستشفيات العاملة III.4 

 تحسني ولوج

 السكان إىل

 الخدمات العمومية

 واملؤسسات ذات

اإلشعاع اإلقليمي

100% 80% أشغال التهيئة واقتناء تجهيزات املستشفى اإلقليمي

100% 50% 20% بناء مركز طبي للقرب القليعة

100% 50% 20% خلق مركز ثقايف بالقليعة

100% 80% أشغال اإلضاءة العمومية باملركب الريايض تالعينت-القليعة

100% 10%
الرجوع إىل 

اإلتفاقيات التنفيذية
اقتناء اليات لجمع النفايات املنزلية بالقليعة

 IV.1 

 تحسني إطار العيش

 والوسط البيئي

القريب من الساكنة
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100% 80% 60% 40% 20%

بنيات إدارية حظيت • 

مبوارد برشية ومالية

5 دورات• 

عدد املوارد املوجهة إىل تنفيذ • 

برنامج تنمية العاملة 

عدد دورات دعم قدرات املوارد • 

البرشية

املوارد املادية املوجهة إىل تنفيذ • 

برنامج تنمية العاملة

 ارساء بنيات

 مجلس العاملة

 وتجهيزها

بالوسائل الالزمة

III.1 

 ابراز متوقع مجلس

 العاملة داخل

 هندسة الفاعلني

 يف التنمية البرشية

 واإلجتامعية

 وتحديد أدوات

%100تدخله 80% 60% 40% 20% 10%

10.000 منخرط عىل • 

صفحة الفايسبوك

1000 زائر / شهر • 

للموقع االلكرتوين

عدد الزوار / املنخرطني باملنصات • 

االلكرتونية 
 وضع وتنفيذ

 املخطط التواصيل

ملجلس العاملة
الرجوع إىل مخطط • 

التواصل

تقدم تنفيذ مخطط التواصل )عدد • 

التدابري املنجزة / العدد اإلجاميل(

عدد نسخ املنشورات التي تم • 

طبعها.

100% 80% 40% 20% 30 مستفيد يف السنة• 

عدد املستفيدين من الربنامج• 

عدد املقاوالت التي تم خلقها• 

مبلغ القروض املوزعة• 

عدد مناصب الشغل التي تم خلقها• 

عدد املستفيدين من دورات • 

التكوين واملرافقة

 تشجيع التشغيل

 الذايت واإلدماج

 االقتصادي

للفئات النشيطة
 III.2 

 الحد من الفقر

 والهشاشة

 االقتصادية عرب

اإلدماج االقتصادي

100% 80% 60% 40% 20% 10%

3 عروض طلب • 

مشاريع عىل األقل تم 

إطالقها

60 مرشوع/عملية تم • 

متويلها

عدد طلبات العروض املنجزة• 

املبلغ السنوي املعبأ• 

مجموع مبلغ املشاريع املدعمة• 

نسبة تنفيذ املشاريع املدعمة • 

عدد املستفيدين من املشاريع • 

املدعمة

 دعم الجمعيات

 يف إطار الرشاكة

 )طلب عروض

)املشاريع
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 الفئة 2
تتبع نسبة التنفيذ )% (

أهداف مرقمة مؤرشات التتبع وجودة األداء املشاريع والتدابري
 األهداف

2022االسرتاتيجية 2021 2020 2019 2018 2017

100% 80% 60% 40% 20%

الرجوع إىل املخطط • 

املديري للنهوض 

بحقوق األشخاص يف 

وضعية إعاقة

الرجوع إىل املخطط املديري للنهوض • 

بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

 وضع وتنفيذ املخطط

 املديري للنهوض

 بحقوق األشخاص يف

وضعية إعاقة

 III.3 

 الحد من

 أشكال

 الهشاشة

اإلجتامعية

100% 80% 60% 40% 20% 10%
35 مرشوع عىل األقل • 

تم دعمها

املبلغ السنوي املعبأ• 

مجموع مبلغ املشاريع املدعمة• 

نسبة تنفيذ املشاريع املدعمة• 

عدد املستفيدين من املشاريع • 

املدعمة

 دعم املشاريع

 اإلجتامعية املقرتحة

 يف إطار برامج املبادرة

 الوطنية للتنمية

البرشية

100% 80% 60% 40% 20% 10%
5 جمعيات عىل األقل • 

تم دعمها

املبلغ السنوي املعبأ• 

مجموع مبلغ املشاريع املدعمة• 

نسبة تنفيذ املشاريع املدعمة• 

عدد املستفيدين من املشاريع • 

املدعمة

 دعم الجمعيات

 يف إطار التضامن

اإلجتامعي

100% 80% 60% 40% 20%
10 مؤسسات عىل • 

األقل تم فتحها

عدد املؤسسات املعادة الصيانة• 

عدد التالميذ املعنيني• 

 دعم تدابري تحسني

 رشوط ولوج األشخاص

 يف وضعية هشاشة إىل

الخدمات الصحية

 III.4

 تحسني

 ولوج

 السكان

 للخدمات

 العمومية

 وخاصة

 املؤسسات

 ذات

 اإلشعاع

 عى صعيد

العاملة

100% 80%

8 حافالت عىل األقل • 

بسعة 200 مقعد تم 

اقتناءها وادخلت 

الخدمة

عدد وسعة الحافالت املقتناة• 

عدد املستفيدين من الخدمة• 

نسبة الهدر داخل املؤسسات املغطاة • 

بهذه الخدمة

 دعم جمعية

 »التضامن« للنهوض

 باملستشفى اإلقليمي

بإنزكان

100% 80% 60% 40% 20% 10%
700 مستفيد عىل • 

األقل

املبلغ السنوي املعبأ• 

عدد املستفيدين• 

 دعم التالميذ والطلبة

 للولوج إىل النقل

الحرضي

100% 80% 60% 40% 20%
20 عملية عىل األقل • 

تم تنفيذها

عدد العمليات املمولة• 

مجموع مبلغ العمليات• 

عدد املستفيدين• 

 تهيئة وصيانة

 املؤسسات التعليمية

 ودعم  تدابري النهوض

بالتعليم األويل

100% 80% 60% 40% 20% 10%

3 مخططات عمل عىل • 

األقل متت الصادقة 

عليها وتم تنفيذها

مخططات العمل التي تم وضعها • 

واملصادقة عليها

نسبة تنفيذ املشاريع / التدابري• 

مجموع مبلغ املشاريع املدعمة• 

عدد املشاريع / التدابري• 

عدد املستفيدين من املشاريع / • 

التدابري

 تنمية خدمة النقل

 املدريس بالوسط

القروي
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 الفئة 2
تتبع نسبة التنفيذ )% (

أهداف مرقمة مؤرشات التتبع وجودة األداء املشاريع والتدابري األهداف االسرتاتيجية
2022 2021 2020 2019 2018 2017

 100% 80% 60% 40% 20% 10%
5 عمليات عىل • 

األقل تم تنفيذها

عدد املشاريع / التدابري املنجزة• 

عدد الجمعيات املنخرطة• 

عدد املشاركني يف هذه املشاريع / • 

التدابري

 دعم تدابري

 ومشاريع حامية

 البيئة والحد من

 آثار التغريات

املناخية

 IV.1 

 تحسني إطار العيش

 والوسط البيئي القريب

من الساكنة

100% 80% 60% 40% 20% 10%

3 دورات • 

عىل األقل تم 

تنظيمها

عدد املستفيدين من دورات • 

التكوين والتحسيس

عدد دورات التكوين / التحسس • 

املنجزة

دراسة حول املفهوم تم إنجازها • 

املصادقة عليها

 وضع تصور عام

 لتثمني وتنمية واد

سوس

 IV.2 

 الحد من تدهور

 الوسط الطبيعي واآلثار

 الناجمة عن الكوارث

الطبيعية

100% 80% 60% 40% 20% 10%

5 دورات • 

عىل األقل تم 

تنفيذها

عدد دورات التكوين ودعم • 

القدرات املنظمة

الرجوع إىل نص الربوتوكول• 

  وضع و تنفيذ

 بروتوكول إلدماج

 التغريات املناخية

 والبيئة يف التخطيط

الرتايب

IV.3 

 دعم وضع تدابري

 لحامية البيئة والحد من

اإلحرتار املناخي

 الفئة 3
تتبع نسبة التنفيذ )% (

مؤرشات التتبع وجودة األداء املشاريع والتدابري األهداف االسرتاتيجية
2022 2021 2020 2019 2018 2017

100% 50%
نسبة تقدم األشغال• 

عدد املستفيدين من خدمات القطب• 
خلق قطب اجتامعي بالتمسية III.3

 الحد من أشكال

دار 2 الهشاشة اإلجتامعية

 % 100
80%

 دار 1 

100% 80%

نسبة تقدم األشغال• 

عدد املنازل املبنية• 

عدد املستفيدين من خدمات دور الدواوير• 

خلق دور للدوار بجامعة أوالد 

داحو

100% 50%
نسبة تقدم األشغال• 

عدد املستفيدين من خدمات املركز• 

خلق مركز موجه ملرىض السكري 

بأيت ملول
III.4

 تحسني ولوج السكان

 للخدمات العمومية

 وخاصة املؤسسات

 ذات اإلشعاع عى

صعيد العاملة

100% 50%
نسبة تقدم األشغال• 

عدد املستفيدين من خدمات املركز• 
خلق مركز ثقايف بالتمسية

50%
نسبة تقدم األشغال• 

عدد املستفيدين من خدمات املركز• 
خلق مركز ثقايف بأوالد داحو
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قرارات رئاسية متعلقة بمسلسل 
ملحق رقم : 1 
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إعداد  برنامج العمالة
قرارات رئاسية متعلقة بمسلسل 

ملحق رقم : 1 

2022-2017
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إعداد  برنامج العمالة
قرارات رئاسية متعلقة بمسلسل 

ملحق رقم : 1 



93

برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

إعداد  برنامج العمالة
قرارات رئاسية متعلقة بمسلسل 

ملحق رقم : 1 
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إعداد  برنامج العمالة
قرارات رئاسية متعلقة بمسلسل 

ملحق رقم : 1 

بروتوكول إتفاق حول إدماج البعد
ملحق رقم : 2 



95

برنامج تنمية عمالة إنزكان-أيت ملول 2022-2017

البيئي و المخاطر المناخية 
بروتوكول إتفاق حول إدماج البعد

ملحق رقم : 2 

2022-2017
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 اجفاقبسجىوٌى 
إدماج البعد البُئي واملخاطس املىاخُة في بسهامج ثىمُة عمالة إهزكان أًت ملىل 

 وبسامج عمل الجماعات الترابُة التابعة لها
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: إدماج البعد البُئي واملخاطس املىاخُة في بسهامج ثىمُة عمالة إهزكان أًت ملىل وبسامج عمل الجماعات الترابُة التابعة لهابسثىكىل اثفاق  

، والخواب 9009و 9000، 9002خوب الػسغ لظىىاث هبلا للخىجيهاث امللىُت الظامُت الىازدة في  
خي للدوزة  البِئت هي اػيالُت  إػيالُتبأن جاللخه  فُه أػاز  الريملؤجمس املىاخ بمساهؽ  99الخاٍز

 خويرة ًجب الخػامل مػها بيل الجد واملظؤولُت؛

ت،   وحماًت البِئت هبلا لخػالُم إلاطالم التي حسخس إلاوظان في ألازق للمحافظت غلى الحُاة البؼٍس
 واطخػماٌ املىازد الوبُػُت في إهاز مً الاغخداٌ والحىمت؛

 ؛9000واحتراما مللخلُاث دطخىز اململىت املػخمد في  

بمثابت مُثاق وهني للبِئت والخىمُت املظخدامت والري  99.12وجوبُلا مللخلُاث اللاهىن إلاهاز  
 اهبثلذ غىه الاطتراجُجُت الىهىُت للخىمُت املظخدامت؛

 مؼ الظُاطاث والاطتراجُجُاث الىهىُت في مجاٌ املىاخ واملاء والبِئت؛ واوسجاما 

الدولُت املخػللت بالخغير املىاخي والخىىع  الاجفاكُاثالطُما منها  ،الدولُت املغسب اللتزاماث وبالىظس  
 البُىلىجي ومحازبت الخصحس، وهرا البروجىوىالث املىبثلت غً هره الاجفاكُاث؛

 غلى طُاس ي التزام الري ًدغى إلى 99وىب  للمىاخ مساهؽ مؤجمس غخباز جىجيهاث إغالنواخرا في الا  
ت املىاخي،باغخبازه الخغير ملىاجهت مظخىي  أغلى  مظخعجلت؛  أولٍى

–لبرهامج جىمُت الجهت واملخوى الترابي ملحازبت إلاحتراز املىاخي  إلاطتراجُجُت واوسجاما مؼ الخىجهاث 
 ؛طىض ماطت

املىخخبت، مجلع الػمالت واملجالع الجماغُت،بالخـىؾ في مجاالث  الخخـاؿاث املجالعوبالىظس  
الحفاي غلى البِئت وحفظ الصحت والخىمُت الاجخماغُت ومحازبت الاكـاء، وامللمىت في اللىاهين 

 ؛00.201و 009201الخىظُمُت غدد 

 بسهامج إغداد مظوسة بخحدًداملخػللت  920.2.00و 920.2.00وجىفُرا مللخلُاث املساطُم زكم  
 والدؼاوز  لحىاز والُاث وجلُُمها وجحُُنها وبسهامج غمل الجماغت وجدبػها إلاكلُم أو الػمالت جىمُت

 البػد البُئي لخحلُم الخىمُت املظخدامت؛ إدماجإلغدادها، الطُما مبدأ 

بمثابة ثجصُد للقىاعة الساسخة لدي أعضاء مجلض عمالة إهزكان أًت بروثىكىل ال اعد هرٌ
محازبة  بضسوزة ثفعُل مبادئاملعىُة،  واملصالح الخازجُةالجماعُة التابعة له،  واملجالض ملىل 

للتعاون  مالام . إذ ثطمح لىضع إطاز حماًة البِئة والتىمُة املصتدامة والعادلةإلاحتراز املىاخي،و 
لدي إعداد وثىفُر وثتبع وثقُُم بسهامج ثىمُة العمالة  املركىزة دماج املبادئوالشساكة مً أجل إ

عوبسامج عمل الجماعات،  لعمالة ىفىذالترابي الوالتدابير التىمىٍة املىجزة داخل  وكرا املشاَز
 2إهزكان أًت ملىل 
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: إدماج البعد البُئي واملخاطس املىاخُة في بسهامج ثىمُة عمالة إهزكان أًت ملىل وبسامج عمل الجماعات الترابُة التابعة لهابسثىكىل اثفاق  

 لبروثىكىل مضمىن ا :1املادة 

هداف وهسق الػمل مً أجل بلىؽ ألا  وهرا ػسونلخػاون بين الؼسواء ل هازإلبروجىوٌى ا احدد هرً

التي جحىم هرا  والؼسون الػامت والتزاماث الؼسواء ومجاالث الخػاون هداف ظوس ألا ٌاملؼترهت2 هما 

 الخػاون2

ا بخـىؾ ألاًال لبروجىوٌى ا اهرًخفم الؼسواء غلى وىن  مىً  هوؼوت املدزجت بمثل التزاما حـٍس ٍو

2ً املىكػت غلُه لألهساف  أن جىجص أوؼوت ممازلت بخػاون مؼ ػسواء اخٍس

 ألاهداف:2املادة 

ٌ لبروجىوا ابمىجب هر ًخفم الؼسواء غلى الخػاون الىزُم والدؼاوز حٌى الللاًا والاػيالُاث ذاث  ى

 الـلت بالخغير املىاخي والبِئت والخىمُت املظخدامت، مً أجل بلىؽ الاهداف الخالُت:

ت    كدزاث الفاغلين املحلُين في مجاالث الخغير املىاخي والبِئت والخىمُت املظخدامت؛جلٍى

مالبمت في إغداد بسهامج جىمُت الػمالت دواث مىهجُت أ وفمادماج البػد البُئي والخغير املىاخي  

 وبسامج غمل الجماغاث الخابػت لها؛

ؼ بُئُت مؼترهت ووكؼ مىظىماث لخدبػها جدابير و  جىفُر   وجلُُما؛مؼاَز

 جىظُم فػالُاث مؼترهت في املجاالث املروىزة؛ 

ت والاكلُمُت وبسامج الخػاون   ت والجهٍى حػبئت املىازد املالُت املخاحت مً هسف املـالح املسهٍص

 الدولي؛

ص الدغمخلم إهاز للترافؼ   ؼ وحػٍص ص وزيرة وفاغلُت إهجاش املؼاَز  2املالي والخلني لخػٍص

 : مجاالت التعاون 3املادة 

الاهساف املىكػت، ًلتزم الؼسواء بئهالق مبادزاث  هبلا لللىاهين املػمٌى بها وجماػُا مؼ الاخخـاؿاث

 الخالُت: ًمىً لهم حػدًلها بىاطوت اجفاكُاث مىخىبت، في املجاالث ذاث الاهخمام املؼترن همامؼترهت، 

 في الخخوُى الترابي؛ والخغير املىاخيدغم ادماج البػد البُئي  

ؼ والخدابير املؼترهت امللمىت في بسهامج جىمُت الجهت اهجاش امل  ملحازبت إلاحتراز  واملخوى الترابيؼاَز

 املىاخي، باإلكافت ليل مبادزة ذاث ؿلت بمجاٌ البِئت والخغير املىاخي؛

ت كدزاث الفاغلين املحلُين في مجاالث الخغير املىاخي والبِئت والخىمُت املظخدامت   .جلٍى
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ع مشتركة :4املادة   أوشطة ومشاَز

ؼ في املجاالث املؼاز إليها في املادة  مؼترهت ًخفم الؼسواء غلى دزاطت امياهُت جىفُر أوؼوت ومؼاَز

ٌ  ًدؼاوز الؼسواء الظابلت2 بهدف جسجمت  ولما دغذ اللسوزة لرلً، إكافُت،ملخلُاث اجفاكُاث  حى

ؼ ملمىطت غلى مظخىي الخػاون بُنهم   2 مؼاَز

مً أجل الاػساف غلى إغداد وجىفُر  همًمىً للؼسواء خلم مجمىغاث للػمل جخألف مً ممثلين غن

ؼ محددة2  مؼاَز

 التزامات الشسكاء :5املادة 

الدؼاوز مً أجل الىفاء بااللتزاماث امللمىت في  ًوبػه وفي إهازًخفم الؼسواء غلى الػمل بفاغلُت 

 الجدٌو الخالي:

 الشسكاء الالتزامات
 ؛اوسجام والخلابُت بسهامج جىمُت الجهت وبسهامج جىمُت الػمالت مىاهبت 
؛ والىزابم ذاثجصوٍد الؼسواء باملػلىماث    الـلت بمجاالث الخػاون لهرا البروجىوٌى
ؼ والخدابير امللمىت ببرهامج جىمُت الجهت  مىاهبت   واملخوى الترابيجىفُر املؼاَز

 جساب الػمالت2 والتي جخفملحازبت إلاحتراز املىاخي 

املجلض الجهىي 
 لصىس ماشة

؛   كمان الخيظُم الػام للبروجىوٌى
والػادلت في بسهامج جىمُت  والخىمُت املظخدامتالػمل غلى ادماج البػد البُئي  

 الػمالت؛
وبسامج غمل  وبسهامج جىمُت الػمالت ػمالتدغم اوسجام والخلابُت بسهامج جىمُت ال 

 الجماغاث؛

دغابم جىمُت محلُت مظخدامت مً خالٌ جىفُر مخسجاث مظلظل الػمل غلى ازطاء  
 إغداد بسهامج جىمُت الػمالت

مجلض عمالة إهزكان 
 أًت ملىل 

مج غمل اوالػادلت في بس  والخىمُت املظخدامتالػمل غلى ادماج البػد البُئي  
 الجماغاث؛

الػمل غلى ازطاء دغابم جىمُت محلُت مظخدامت مً خالٌ جىفُر مخسجاث بسامج  
 غمل الجماغاث

مجالض الجماعات 
 الترابُة التابعة للعمالة

؛   جصوٍد الؼسواء باملػلىماث والىزابم ذاث الـلت بمجاالث الخػاون لهرا البروجىوٌى

 الخأهُل البُئي؛حظهُل اطخفادة الؼسواء مً بسامج الىشازة الىؿُت في مجاٌ  

ت كدزاث الؼسواء بخـىؾ الجىاهب اللاهىهُت واملػلىماث املخػللت   جلٍى
 باخخـاؿاث الىشازة الىؿُت؛ 

في أجهصة الحيامت املخىاجدة أو املبرمجت )اللجان  ؼسواءكمان جمثُلُت مخىاشهت لل 
 POOL DEاملىكىغاجُت للمسؿد الجهىي للبِئت والخىمُت املظخدامت، اكواب الخبرة 

COMPETENCES CLIMAT)222 

ة للبِئة ة الجهٍى  املدًٍس
بسهامج في إطاز ثىفُر 

البُئُة الحكامة 
املىاخُة لىكالة و 

 التعاون الدولي الاملاوي
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ؼ والخدابير املخػللت بمجاالث    ؛الخػاون املروىزةالدغم الخلني للمؼاَز
ت كدزاث الؼسواء واملظاهمت في ابساش خبرة محلُت في مجاالث    الخػاون املروىزة؛جلٍى
ؼ وجدابير همىذجُت بتراب الػمالت؛   دغم جىفُر مؼاَز
ل املخاحت في مجاٌ محازبت إلاحتراز املىاخي    حظهُل ولىج الؼسواء أللُاث الخمٍى

 
 مبادئ عامة :6املادة 

ؼ املخػللتًخىجب أن ٌظخجُب جىفُر الخدابير  لمبادا الاطاطُت والاهداف لبهرا البروجىوٌى  واملؼاَز
 ، وهي:09-22 إلاهازالػامت في مجاٌ حماًت البِئت والخىمُت املظخدامت هما جاءث في اللاهىن 

 ؛البػد الترابي 02

 ؛مبدأ الاحتراش 92

 ؛مبدأ الىكاًت 2.

 ؛مؤدي-مبدأ ملىر 12

 ؛الاػسان الفػلي 52

 ؛املظؤولُت في مػالجت الاكساز امللحلت بالبِئت 2.

 2البُئي في ول الظُاطاث الػمىمُتادماج البػد  .7

 ثبادل املعلىمات والىثااق :7املادة 
ًخفم الؼسواء غلى جبادٌ املػلىماث والىزابم ذاث الـلت بمجاالث الخػاون املروىزة، مؼ مساغاة 

 .ملخلُاث الخحفظ بخـىؾ الوابؼ الظسي لبػم املػلىماث أو الىزابم
 

 التيصُقمهام :8املادة 
يل ببؼيل مباػس الؼسواء  ممثلين غًمً أجل حظهُل الخىفُر الاوي لهرا البروجىوٌى الحالي، ًلىم 

 الاجـاالث الالشمت2  
ٌ  ٌػين مجلع غمالت إهصوان أًذ ملٌى ميظم غام جدبؼ و  جمُؼ الاجـاالث ًخىلى مهام جيظُم للبروجىوى

2 بىىدجىفُر   البروجىوٌى
ً بخػُين ممثلين ًخىلىن مهام الاجـاٌ  البروجىوٌى داخل الهُئاث التي  وجىفُر بىىدًلىم الؼسواء الاخٍس

 ًيخمىن إليها2
 

 مقتضُات عامة:9املادة 
دخل حيز الخىفُر بمجسد الخىكُؼ غلُه مً هسف الؼسواء2 ٌظسي  هرا البروجىوٌى ملدة زالزت طىىاث ٍو

 2الؼسواءهما ًمىً جمدًده ملدة اكافُت بمىجب اجفاق مىخىب بين 
باللغتين العسبُة  املعىُىن على هرا البروثىكىل، في ثمان هظااس أصلُةوقع املمثلىن عً الشسكاء 

 .نبإهزكا 2117ًىاًس  13ًىم الجمعة ،والفسوصُة
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