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عرف تدبري الشأن العام يف املغرب، خالل 

مهمة من أجل وحتوالتاألخرية تغرياتالسنوات 
حتسني الشفافية والرؤية حني اختاذ القرارات املتعلقة 

العمل بتنزيل وهكذا بدأ. مبختلف االختيارات العمومية
هذه األخرية يتزايد من طرف هياكل دميقراطية والمركزية 

ويف هذا السياق ميكن للتقدم . باعتماد مقاربة تشاركية
ل من طرف اململكة أن يدعم أكثر الدميقراطي املسج

.هذا التوجه اجلديد للدولة

يكون الوطنية للتنمية البشرية، للمبادرةاملغرب بتبنيه النموذج اجلديد للحكامة، وبطرحه ف
وذلك املشاورة واملشاركة، مبدأتقوم على،ركية جديدة للتنمية االقتصادية واالجتماعيةحلدشن قد 

األكمل لتطلعات السكان يف سياق اجتماعي حرج جدا، على على الوجهبغية االستجابة 
.وجه التحديدعلى يف العامل العريبو، عامةالصعيدين الوطين والدويل

،2009فرباير 18الصادر يف 17-08من القانون 36مقتضيات الفصل فانطالقا من 
وجهة التخطيط اجلماعي أضحت مهمة اجلماعة تتجه ، مت تعديل امليثاق اجلماعيقتضاه والذي مب

قواعد املخطط اجلماعي للتنميةإرساء مت مبوجبهو، الذي أصبح واجبا حبكم القانون
إحداث القطيعة مع منطق ، لية اجليدةباعتباره أداة أساسية لتجسيد مبادئ احلكامة احمل

، 1976املركز  على اجلماعات منذ ملفروضة بشكل فوقي من العمودية االقطاعية السياسات 
.التشاور واإلدماجواملغيبة لثقافة

خريطة المنطقة المدروسة: 1الشكل 
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مسلسليف ن كغاية ووسيلة اإلنسافإن وضع ، ويف الواقع
تطلعات املواطنني، وخصوصا من لالستجابة لآليةجعل املخطط اجلماعي للتنمية يصبح وبامتياز 

املخطط تاحة من املاليت متثلهم، وذلك دون إغفال للفرص الكثريةخالل اهليئات واجلمعيات 
وخمتلف الفاعلني يف اللجوء إىل الشراكات بني اجلماعةوذلك على سبيل املثال ال احلصر عرب 

.التنمية االقتصادية واالجتماعية للمدينة

مكانة الذي حيتل ،ملدينة سطات" املخطط اجلماعي للتنمية"يندرج ، يف هذا اإلطارو 
فرتض اختاذ اليت تيهم التنمية املندجمة للمدينة، يف كونهتتجلى ساكنة املدينة، لدىاألمهية بالغة

.مدينةللتصحيح االختالالت اليت تعيق مسار التنمية احمللية إسرتاتيجية،ختيارات ا

أيضا أداة تنفيذية وتوافقية تلخص اإلجراءات الذي يعد ، ذا املخططهأهدافوتتحدد 
اجلماعة احلضرية يف اعتبارساس، باأل

.العنصر األساسي لقاطرة التنمية احمللية

نهو مثرة تعاو هذا املخطط اجلماعي للتنميةأن بلورة  إىلوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد 
يف سياق مسامهتهاتندرجواليتوثيق

مؤسسات أخرى سامهت بدورها يف عالوة على ، انفتاحها على حميطها االقتصادي واالجتماعي 
املعهد الوطين للبحث الزراعي، املندوبية السامية للتخطيط، الوكالة (وضع هذا املخطط 

الرؤى و ، التحديات واالجتاهات التنموية الرئيسيةاتياإلشكال،...)احلضرية
.للتنمية احملليةاإلسرتاتيجية

قتصادينياالو السياسينيو أساسا على تعبئة الفاعلني املؤسساتيني هذا املخطط ويركز 
،إجناحهلضمانلكذو ،جماهلميف تنمية بفعالية للمشاركة ،جتماعيني واملواطنني على حد سواءالاو 
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الفاعلني األساسيني ع خمتلف بشأنه ممتشاورأول عمل تشاركي على اعتبار أن هذه املبادرة تعد
.باملدينة

اليت تتوفر اتياإلمكانمكن من حتديد ، الذي لتشخيص الرتايب التشاركياانطالقا منو 
احمللية، والذي خلص إىل التنميةمساراليت تعرقلاإلكراهاتذاوك،عليها اآلن مدينة سطات

مت وضع هذا املخطط العملي بناء ، 
خريطة وضعو ،مستقبلية شاملةاسرتاتيجية يهاجلماعة إلحاجةعلى

.طريق عمل للسنوات املقبلة

مربمج على مدى ثالث سنوات مع إمكانية مراجعته حفاظا ولإلشارة فإن هذا املخطط 
بلدية سطات أصبحت اليوم تتوفر على أداة على اعتبار أن ، ث اجلاريةاعلى التوافق مع األحد

.ختطيط ومساحة مفتوحة للحوار والتشاورو تواصلو تفاوض 

الوضعية إلصالحاالسرتاتيجية التوجهات من خالل هذا التشخيص التشاركي مت حتديد 
:، وذلك اعتمادا على احملاور التاليةللمدينةاحلالية 

تقوية التماسك االجتماعي باالندماج املنسجم ملختلف :ثقافي واالجتماعيالمحور ال
.مكونات املدينة

 تطوير وتنويع القاعدة االقتصادية انطالقا من املوارد احمللية: االقتصاديالمحور.
تقوية ودعم البنية التحتية من أجل استقطاب االستثمارات : محور تهيئة التراب والتعمير

.العمومية واخلاصة
حتسني املظهر الطبيعي للمدينة مع استحضار البعد البيئي: المحور الجغرافي والبيئي.
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االرتقاء خالليف يكمن أساساا املخطط ذاهلدف األساسي من ههكذا ميكن القول بأن 
املولد قتصادي االقطب مكانة الإىلحبكم موقعها االسرتاتيجي ذه اجلماعة

.توازن بني مدن الشمال واجلنوبللمع ضمانللثروات 

لمنهجية اليت مت اعتمادها من قبل فريق يف القسم األول لالوثيقةفقد تطرقت هذه وعليه، 
الثاين نتائج التشخيص الرتايب التشاركي ت يف القسم قدميف حني . العمل يف مجيع مراحل املشروع

املصاحل اخلارجية و النسيج اجلمعويو منتخبة ومعينة فئةمجيع مكونات املدينة من شراكإآثرالذي
عرض فخصص لالثالثأما القسم .للساكنة اليت تشكل صلب هذا املخططباإلضافة،للمدينة

اليت مت حتديدها واعتمادها كأساس ملخطط االسرتاتيجيةاإلطار املنطقي من خالل حتليل احملاور 
أسلوب من شأنه كاملصاحبةجراءاتجهزة التنفيذية وإلألاالرابعالقسمتناول وأخريا.احملليةتنمية ال

.ط اجلماعي لتنمية مدينة سطاتاملخطجناحيف إمهةاملسا
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األولالقسم
التذكير بالمنهجية المعتمدة 

المخطط الجماعي للتنميةإلعداد
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النصمبثابةالذي يعد دليل املديرية العامة للجماعات احمللية،نطالقًا من توجيهات ا
حتديد برنامج إعداد املخطط من الناحية التقنية واملنهجيةعداد املخطط اجلماعي، مت إلالتطبيقي

.االجتماعيالنوعومقاربةالتشاركيةاملقاربةاعتماداجلماعي للتنمية، مع

:األول عرب التقسيم التايلالقسمهكذا، سيتم تناول 

مراحل إعداد المخطط: األولالفصل
برنامج التكوين :الثانيالفصل
برامج التواصل:الثالثالفصل

 

 

حسبزمنياً متسلسلةمراحلعدةسطاتملدينةللتنميةاجلماعياملخططإعدادتضمن
:التاليةاجلدولة
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الجدولة الزمنیة األسالیب 
واألدوات المھام المراحل

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت یولیوز یونیو ماي أبریل

مائدة مستدیرة
:ورشة عمل تمھیدیة 

...) خبراء، منشطین (تحدید األطراف المشاركة في مسلسل التخطیط  
وتھیئة ظروف مشاركتھم في إعداد المخطط الجماعي  

واالنطالقةاإلعداد 

ورشات 
التحسیس 
والتكوین

:تعیین فرق العمل 
فریق التنشیط/ فریق التكوین / فریق التواصل / لجنة مشرفة 

العمل والتواصل والتكوین: المصادقة على مخططات 

إطالق ورشة عمل رسمیة إلعداد المخطط الجماعي للتنمیة

)مخطط التواصل(عملیات التحسیس والتوعیة 

نموذج لبرنامج 
العمل

)األحیاء(المدینة خریطةتقسیم

...)استبیانات (إعداد ووضع الصیغة النھائیة لوسائل تجمیع البیانات 

وثائق
1الوحدة : دورة تكوینیة 

وضع دلیل منھجي إلعداد المخطط الجماعي للتنمیة 

ورش 
واجتماعات 

العمل

جمع المعطیات الكمیة والكیفیة الصحیحة والمرتبطة بمختلف مجاالت 
التنمیة للجماعة جمع المعطیات 

وتشخیص 
الحالة الراھنة 

»مونوغرافیا«

تحدید
الحالة الراھنة
والتشخیص

تحلیل أولي للمعلومات

إعداد تقریرالحالة الراھنة

خرائط
تكوین المنشطین

تشخیص 
تشاركي

نماذج معالجة 
المعطیات

إعداد برنامج التشخیص التشاركي

تقدیم برمجة الخرجات إلى السلطات المحلیة

إنجاز التشخیص التشاركي

مؤشرات 
القیاس والرصد

تحلیل معطیات التشخیص 

2الوحدة : دورة تكوینیة 

عرض نتائج التشخیص التشاركي

اجتماعات الكبرىةاالستراتیجیتحدید المحاور  رؤى ومحاور 
استراتیجیة 

للتنمیة
التخطیط

توجھات وطنیة
إعداد الرؤیا المستقبلیة المرجوة

إنجاز خطط عمل لمدة ثالث سنوات وخطط عمل سنویة
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الئحة 
األولویات

إعداد مخطط العمل من تحدید آجال التنفیذ بالنسبة
لكل عمل أو مشروع معتمد

برمجة ووضع 
مصفوفات المیزانیة

اإلطار 
المنطقي

میزنة أعمال ومشاریع

3الوحدة : دورة تكوینیة 

تحریر المخطط الجماعي للتنمیة 

وسائل اإلعالم
تقدیم الصیغة النھائیة للمخطط

المصادقة على
المخطط الجماعي

للتنمیة

4الوحدة : دورة تكوینیة 
جلسات 
العرض تعمیم وتعزیز ونشر المخطط

اجتماعات
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كل ، مع توفري  مناسبةذو مهارات وكفاءات عمل ، مت جتنيد فريق تنظيمياملستوى الوعلى 
لدعم دورات تكوينية الالزمة إلجناز هذه الدراسة، كما مت تنظيم اللوجستيةما يكفي من املعدات 

بغية وذلك اجلماعي، خالل أشغال إعداد وإجناز املخططالقدرات التقنية للعناصر املتدخلة 
.إلعداد املخططةالالزمتواكإدماجهم 

:التاليةاملراحل علىاحلضريةللجماعةالتشاركي التشخيصإجنازاعتمدوقد 

إىل خمتلف املصاحل باإلضافة،اجلماعةلدىاملتوفرةوالوثائقالبياناتوحتليلمجع
.اخلارجية

مبشاركةموضوعاتيةورشاتعلى تنظيم يعتمدللجماعة،جمايلتشخيصإعداد
سوسيومنشطنيجمموعة بتأطري مناحلكوميةللقطاعاتاخلارجيةللمصاحلمكثفة

هداف الرامية ألاو ىالرؤ توحيدجلأمناملدينوفعالياتحملينياقتصاديني
.للجماعةمستدامةتنميةإىل خلق 

تاريخ الزيارة مدة الزيارة مكان الزيارة الفئة المعنية
06/05/2013 13:00إىل 9:00من  البلدية  المنتخبون 
08/05/2013 13:00إىل 9:00من  البلدية  رؤساء مصالح البلدية 

07/05/2013 13:00إىل 9:00من  البلدية 
رؤساء المصالح 

الخارجية 
07/05/2013 13:00إىل 9:00من  الصناعة و التجارةغرفة  االقتصاديونالفاعلون 
10/05/2013 13:00إىل 9:00من  غرفة الصناعة التقليدية  الصناع و الحرفيون 
11/05/2013 15:00إىل 9:00من  اخلزانة العامة  النسيج الجمعوي 

 تنظيم  لقاءات وفق منهجية"Focus groups " خاصة
:حسب الربجمة التالية ) حيا44(بالساكنة، حيث مشلت كافة أحياء املدينة 
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المكان الفريق الحي رمز الحي التاريخ
خزان املكتب الوطين للماء 

الصاحل للشرب   
5ف السالم -السكوريني  1

2013يونيو 04الثالثاء 
الثانوية التقنية  4ف اخلري   2
مدرسة البلدية  3ف جممع اخلري   3

مؤسسة حممد السادس 
للتضامن  

2ف بن قاسم ا-األمل -النهضة  4

مدرسة مربوكة  1ف آنزالة املعطي -مربوكة  5
مدرسة عمر بن اخلطاب 2013يونيو 06اخلميس  5ف مانيا -بام  7

ثانوية ابن عباد  4ف درب عمر   8

مدرسة طارق ابن زياد  مجيع الفرق 

1سيدي عبد الكرمي  26

2013يونيو 08السبت 
2سيدي عبد الكرمي  27
3سيدي عبد الكرمي  28
4سيدي عبد الكرمي  29
5سيدي عبد الكرمي  30

مدرسة باسم اهللا  3ف علوان  9
2013يونيو 10االثنني

مدرسة الزيتون    2ف احلي اإلداري -لكنانط  10
مدرسة موالي عبد اهللا   1ف لقرارقة -سيدي بوعبيد  12

مدرسة  بن بسام  2013يونيو 12األربعاء  5ف 1السماعلة  15
إعدادية السمارة  4ف 2السماعلة  16

مدرسة التوحيد  
3ف بلوك  -1ميمونة  18

2ف2013يونيو 14اجلمعة  2ميمونة   19
1ف 3ميمونة   20

مدرسة  إبن تاشفني   5ف سيدي الغليمي  -درب الصابون  11

2013يونيو 17اإلثنني 
مدرسة  إبن تاشفني   4ف وسط املدينة  6

مدرسة الواحة  3ف نزالة الشيخ  13
مدرسة بئر أنزران  2ف مسعودة -الباطوار 14

غشت 20مدرسة  1ف قطع الشيخ  23
مدرسة  اخلطيب 2013يونيو 19األربعاء  5ف 2السالم  24

مدرسة سيدي الغليمي  4ف قيلز  25
مدرسة املصباح  3ف لرياك  -الفرح  17

مدرسة واد الذهب  2013يونيو 21اجلمعة  2ف القسم  21
مدرسة األبرار  1ف الكمال  22
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هامشعلىسطاتدينة ملاحلضريةاجلماعةوأطرمنتخيبلفائدةتكوينيةورشاتتنظيممت
الربنامجحسب2013يونيو30إىلأبريل23منوذلكللتنمية ،اجلماعياملخططإعداد
:التايل

الغالف الزمني
المواد الوحدة المدة باأليام مراحل التكوين تاريخ

1 23/04/2013 املايل للجماعاتالتسيري 

التسيير 

المرحلة األولى

1 24/04/2013 تدبري املوارد البشرية 

1 25/04/2013
اإلدارة التشاركية للمشاريع 

االجتماعية
1 26/04/2013 تركيب املشاريع

1 27/04/2013
التنظيم اإلداري والقانوين 

للجماعات القانون

5 مجموع أيام الوحدة
1 29/04/2013 التواصل والتنمية الذاتية  
1 مجموع أيام الوحدة
1 30/04/2013 طرق اختاذ القرار
1 مجموع أيام الوحدة
7 مجموع أيام المرحلة األولى
1 31/05/2013

المرحلة الثانية
1 مجموع أيام الوحدة

2 29
30/05/2013و التشاركياالسرتاتيجيالتخطيط 

2 مجموع أيام الوحدة

تدبري فهارس املعطيات
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2

27
28/05/2013و

تقدمي املعطيات على اخلريطة

املنظومة اإلعالمية 
اجلغرافية

معاجلة املعطيات املكانية
استخدام اجلداول وعرض 

املعطيات
والتعليقات العالمات 

واملعاجلة اجلغرافية
إجناز املشاريع الصغرى
بناء قاعدة املعطيات 

اجلغرافية
2 مجموع أيام الوحدة
5 مجموع أيام المرحلة الثانية 
2 و 19

20/06/2013 تتّبع املشاريع وتقييمها  المرحلة الثالثة
2 مجموع أيام الوحدة
2 الثالثةمجموع أيام المرحلة 
2 26

27/06/2013و تقنيات التفاوض

2المرحلة الرابعة مجموع أيام الوحدة

2 24
25/06/2013و الشراكة

2 مجموع أيام الوحدة
4 مجموع أيام المرحلة الرابعة

18 مجموع أيام التكوين
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أمهية بالغة لنجاح هذه يكتسي برنامج التواصل يف إطار تطوير املخطط اجلماعي للتنمية 
، بل يسعى إىل املسامهة يف تعزيز ااتاملعلومنشر وال يهدف هذا الربنامج إىل ،العملية

ن هذهة مالنتائج املتوّخاعملية تطوير هذا املخطط وحسن تقّدمه، وبالتايل إىل حتقيق األهداف و 
.الدراسة

:اجلماعياملخططتطويرمراحلطيلةاملستخدمالنموذجاآليتاجلدولويربز 

برنامج التواصل 
الجهات المعنية  مراحل العملية 

األهداف  الوسائل 

تحسيس مجموعة الفاعلين 
بأهمية المخطط للتنمية 
الجماعية، وإشراكهم في 

العملية 

لقاء تواصلي بني 
خمتلف املشاركني   فريق املشروع 

التحضير واالنطالق 

مراسلة البلدية 
للمصادقة  البلدية 

املشروع برئاسة انطالق
الوايل  املصاحل اخلارجية 

وثائق الرتويج 

راديو، (وسائل اإلعالم 
...) صحف، إنرتنت

القطاع العام 

القطاع اخلاص 

إشعار الساكنة المعنية 
والمنظمات المحلية 

باالستنتاجات والتشخيصات 
القطاعية والترابية 

مراسالت رمسية  منتخبو اجلماعة 

الحالة الراهنة 
والتشخيص 

زيارة املواقع 
مصاحل اجلماعة 
املصاحل اخلارجية 

/ املسح
املرّكزة  القطاع اخلاص 

استشارات عامة  النسيج اجلمعوي 
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الفتات يف األحياء، 
وسائل اإلعالم، 

جوالت استكشافية، 
سلطات حملية 

القطاع العام 

تبادل الرؤى والتوجهات 
ومشاريع االستراتيجية

المخطط 

اجتماعات للربجمة  جلنة القيادة 

تقدمي نتائج املسح التخطيط  املنّشطون 
عقد ورشات 

ومنتديات للعمل 
ممثّلو الساكنة املعنية 

خرباء امليدان 

شرح الخيارات والمفاضلة 
بينها 

ضمان انخراط المنتخبين 

اجتماعات لتقدمي 
مشروع املخطط 

الرجوع إلى الفاعلين 
وتبّني المخطط 

جلنة التتّبع 

اجتماعات املصادقة 
جلنة القيادة 

ممثّلو الساكنة املعنية 
ورشات حتسيسية 

ممثلو النسيج اجلمعوي 
إعداد مشروع املخطط 

:التاليةالتواصليةوقد عرف مسلسل إعداد هذا املخطط استعمال خمتلف الوسائل

عدد المرات   التواصل  و ائل االتصالوس
78 املراسالت العادية 
36 االجتماعات الداخلية 
57 الالفتات 
162 املراسالت االلكرتونية 
27 االجتماعات اخلارجية 
38 ورشات ال
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ثانيالالقسم
الرؤية المشتركة لقضايا التنمية 

المحلية
-التشخيص الترابي التشاركي-
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ها بعني االعتبار  ذأساسية جيب أخاحلالة الراهنة للمدينة وثيقة تشخيص مهمة و تقدم 
. باملدينةالفاعلني األساسيني تلزمكنقطة تأمل وحتليل 

:عناصرعلى ثالثة اعتمادااملشروعمناملرحلةهذهتأجنز 

حتليل الوثائق املتوفرة لدى خمتلف إدارات املدينة؛
عن املصاحل اخلارجية بؤرية مع املنتخبني واملسؤولنيالعقد لقاءات

؛و 
مع ساكنة األحياءبؤريةالعقد لقاءات.

مشاورات، ارتأى فريق العمل تقسيم هذه املرحلة التحليلية من املخطط إىل اجراء عدة وبعد 
:كما يليمخسة حماور متجانسة

المحور الجغرافي والبيئي؛
المحور االقتصادي؛
المحور االجتماعي والثقافي والرياضي؛
المحور الديمغرافي؛
محور تهيئة التراب والتعمير.

تتمتع حبكم مناخها الشبه جاف املساعد ، ت، حاضرة الشاوية ورديغةمدينة سطاال زالت 
رتاجع رغم الغرب امل" ن غاللاخز "منذ مرحلة االستعمارعلى انتشار زراعة احلبوب و 

.نسيب بسبب التغريات املناخيةال

عام، وتنمية املدينة بشكل خاص، حيث تنتج حركية بالنسبة لكل األنشطة املمارسة داخل املدينة 
وتتيح أيضا حتسني القدرة الشرائية ...) اعية، والثقافيةاألنشطة التجارية، والصناعية، واالجتم(
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، كما تلعب دورا مهما يف حتقيق التوازن الظروف املناخيةُمَالءمةللسكان، خصوصا حني
.الدميغرايف يف املدينة

وهو ما ، أن للفالحة تأثري بالغ على كل مظاهر املدينةوجب التأكيد على ، تأسيسا عليه 
جزأ تال يكجزء عني االعتبار يف كل مبادرات التنمية  معطى خصوصية مدينة سطات بأخذيفرض 

من االسرتاتيجية الشاملة للتدخل يف املنطقة، مع ضرورة التنسيق الواسع مع الوحدات الرتابية اليت 
.تتشكل منها

وعليه، فإن هذا القسم من املخطط اجلماعي تضمن عنصرين أساسيني على الشكل 
:التايل

التشخيص الترابي التشاركي: األولالفصل
االستراتيجيةالرؤى والتوجهات : الثانيالفصل
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مجاالتتحليل مختلف ال
دينة سطاتماخلمسة اليت متيز االتعلىالتحليل الرتكييب يف هذا اجلزءكزسيرت 

من خالل )اجلغرافيا والبيئة، االقتصاد، البعد االجتماعي والثقايف والرياضي، إعداد الرتاب والتعمري(
املنظمة وفق منهجية 

،سكان األحياءالبؤرية مع املنتخبني ومسؤويل املصاحل اخلارجية واجلمعيات، وأيضا مع 
.على حدةحي كل 

من أجل إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف SWOT1مت وضع مصفوفة ،بعد هذا التحليل
وذلك بغية ، على مستوى املدينةخططاملجماالتمن جمالوالفرص والتهديدات املتعلقة بكل 

،حتديد حماور التنمية املمكنة بالنسبة ملدينة سطات
الدور الذي تلعبه بل أيضا يف النواحي اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية، ليس فقط  يفاملتمثلة

.الفالحة يف تنميتها منذ القرن املاضي

1 - SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou AFOM (Atouts, Faiblesses,
Opportunités, Menaces)

كأداة تحلیل استراتیجي عامة في عدة مجاالت منها التنمیة البشریة، وینقسم هذا SWOTیستخدم التحلیل الرباعي
:التي تعرف كالتاليS-W-O-Tالتحلیل كما كتبت حروفه إلى

عناصر القوة في المشروع التي تمیزه عن غیره من المشاریع؛Strengths: القوة-
نقاط الضعف في المشروع؛Weaknesses: الضعف -
التي یمكن أن تأتي من خارج المشروع؛Opportunities: الفرص-
.التي تسبب اضطراب المشروعThreats: التهدیدات-
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الجغرافيا والبيئة1.

1. 1 الموقع الجغرافي وتاريخ المدينة.
كلم من 70يف وسط املغرب على بعد ²كلم30مساحة املمتدة على تقع مدينة سطات

متتد و.كلم من مدينة مراكش من جهة الشمال166ومدينة الدار البيضاء من جهة اجلنوب، 
على ضفاف واد بن موسى الذي خيرتق املدينة من الشمال إىل اجلنوب، مشكال بذلك ممرا طبيعيا 

ل املدينة إىل وجود عني متفجرة على الضفة اليمىن يرجع أصو . بني الشاوية العليا والشاوية السفلى
للواد استغلت قدميا كمحطة لالسرتاحة بالنسبة للمسافرين املتوجهني إىل مراكش أو إىل جهات 

.أخرى

الموقع الجغرافي لمدينة سطات: 2الشكل 
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الموقع الجغرافي لمدينة سطات: 2الشكل 
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يف جبوار عني سطاتوتعززت وظيفة الربط هاته مع تشييد السلطان املوىل إمساعيل قصبة 

وكان لتشييد هذه املعلمة دور كبري يف نشأة وتطور املدينة بتوفريها األمن . الوسطىاألطلنطية 
) مراكش(للمسافرين، وخصوصا التجار، اللذين يضطرون إىل عبور طريف الشاوية يف اجتاه اجلنوب 

وكذا ارتفاع مستوى جاذبيتها مما أدى إىل تطور التجارة وأنشطة ) الدار البيضاء(وحنو الشمال 
.

كما أن تشييد القصبة أعطى لسطات يف وقت مبكر وظيفة إدارية باختاذها مقرا للقواد 
خالل النصف وستشهد املدينة انطالقة جديدة لتوسعها و منوها. الذين حكموا الشاوية الداخلية

الثاين من القرن الثامن عشر مع تطور املبادالت بني املغرب و أوروبا ، إذ انتصبت كمركز جتاري 
وتعززت هذه املكانة . 

الداخلية واحملور الطرقي بني مع االحتالل الفرنسي الذي أحىي دورها كمركز عسكري ملراقبة الشاوية 
.الساحل والداخل، لتوفري احلماية للمعمرين الذين جذبتهم خصوبة األراضي

يف ظل هذه الظروف، عززت سطات دورها كعاصمة جلهة الشاوية بشكل فعال، مما كان 
.

المصادر الطبيعية للمدينة.1.2

.يف املدينةا

عدة خدمات من خالل 
قيامها مبهام جديدة متعددة وموزعة بني االقتصادية واالجتماعية، ميكن اختصار االستعماالت 

:
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الموارد المائية1.2.1
جيولوجية، إال أن املنطقة ضعيفة بسبب الطبيعة اهليدروللمدينةاملوارد املائية الباطنية تعترب

:تتميز بوجود حوضني مائيني

األول هو احلوض املائي للشاوية مع الفرشة املائية ملدينة برشيد، اليت متتد على مساحة -
جنوب مدينة الدار البيضاء، والفرشة املائية الساحلية املمتدة على مساحة ²كلم1500
. على الساحل²كلم1260

املمتدة على Turorienائي أم الربيع ذو الفرشة الباطنية الرئيسية الثاين هو احلوض امل-
مليون مرت مكعب يف السنة، وفرشة مخيسات 21وتعرف عجزا يقدر حبوايل ²كلم1000مساحة 

.تقريبا²كلم800الشاوية اليت متتد على مساحة 

سطات100%
وإذا كانت كل . بوسط مدينة سطات واملياه املستخرجة باحلفر بسيدي العيدي، وسد الدورات

األحياء اجلديدة مربوطة بشبكة املياه الصاحلة للشرب، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة ألحياء 
،  2004ن والسكىن لسنة حيث  أنه حسب آخر إحصاء للسكا) نزالة الشيخ مثال(أخرى قدمية 

تستعمل مياه السقايات %42،4من األسر الزالت تستعمل مياه اآلبار، و%15،4فإن 

RADEEC)خصوصا الفيالت يف األحياء اجلديدة.(

الذي عرفته املدينة يف السنوات العشرين األخرية، فإن الطلب وبالرغم من التزايد الدميغرايف
على املاء مل يتأثر بسبب توسيع شبكة ومصادر التزود، لكن هذا الوضع مرشح ألن يتعرض 

.للخطر بالنظر إىل التقلبات املناخية واحلالة اليت توجد عليها املوارد املائية الباطنية

واد أم الربيع الذي يشكل احلد اجلنويب إلقليم سطات، فيما يتعلق باملياه السطحية ، هناك 
مرت 2.800.000.000سد املسرية بقدرة مأل تبلغ : والذي شيدت عليه أربعة سدود هي
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مرت 25.000.000مرت مكعب، سد إمفوت بقدرة 26.000.000مكعب، سد الدورات بقدرة 
سد تامدروست و سد (باإلضافة إىل عدة سدود أجنزت باملنطقة.مكعب وسد سيدي معاشو

.ه السدود هلا أثر فالحي وآخر سياحيهذو ) الفقرة و سد بوكركوح وسدين بدائرة ابن أمحد

البيئة وتدبير نفايات المدينة.1.2.2
)  2004حسب إحصاء (نسمة 116,548تنتج مدينة سطات البالغ عدد ساكنتها 

طن من النفايات الصلبة يف اليوم، ويتم التخلص منها يف مطرح يوجد على بعد 130حوايل 
هكتار، دون احتساب النقط السوداء لوضع النفايات املنتشرة 20كلم من املدينة على مساحة 7

وتشكل هذه النفايات خطرا على البيئة وعلى الصحة العمومية، وللحد من هذا . يف أرجاء املدينة
بتكليف من EDIGاخلطر ُأجنزت در 

وجتدر اإلشارة إىل أن مصلحة النظافة ُتسري يف إطار . البلدية، من أجل إقامة مطرح خاضع للمراقبة
.  SEGEDEMAوPIZZORNOالتدبري املفوض من طرف جمموعة شركات 

مر بالنفايات السائلة الناجتة عن هناك مشكل آخر يطرح نفسه بإحلاح و يتعلق األ

مصدرا لتلوث الفرشة املائية واألراضي اليت يعربها إذ  ال تعاجل  حمطات تصفية املياه اليت أقامتها 
RADEEC أما املياه الصناعية املستعملة فيتم تعملة،سوى املياه املنزلية املس2005سنة

.تصريفها يف الطبيعة مما سيؤثر سلبا على البيئة وبالتايل على النشاط الفالحي للسكان

االقتصاد2.
القطاع األول والقطاع : بني ثالث قطاعات رئيسية التمييز يف هذا اجلزء من املخطط سيتم 

.الثاين والقطاع الثالث
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1 . األولالقطاع .2
تعترب الفالحة فرصة جيب اغتنامها من طرف مدينة سطات الواقعة وسط منطقة فالحية 

. غنية هي الشاوية ورديغة، واليت تساهم حركيتها بقوة يف النشاط االقتصادي للمدينة ويف جاذبيتها
هكتار تضم خمتلف القطاعات املتخصصة لإلنتاج 933,038وتبلغ املساحة الصاحلة للزراعة فيها 

إال أن القطاعات النباتية تغلب ) احلبوب، املاشية، البستنة، التشجري، االنتاج احمللي(الفالحي 
وبالنسبة لقطاع املاشية ، فإن . عليها بشكل كبري زراعة احلبوب بسبب طبيعة املناخ الشبه اجلاف

من االنتاج الوطين، كما تشكل حاضنة لنوع جيد %11يل اجلهة متتلك  قطيعا مهما يساهم حبوا
من القطيع الوطين، %10.3أليب اجلعد حبوايل " األصفر"البين مسكني و" السردي"منها خاصة 

من اإلنتاج الوطين من %28إضافة إىل ذلك تعترب اجلهة رائدة يف تربية الدواجن حيث تساهم ب 
.2مليون لرت سنويا115بـ  من إنتاج احلليب %24اللحوم البيضاء، و

ويستفيد هذا النشاط املكثف من العوامل اخلارجية اإلجيابية املتمثلة يف وجود شبكة طرقية 
مهمة، تربط مدينة سطات

"شطيبة"يلتقي فيهما الباعة باملشرتين القادمني أساسا من كل مناطق الشاوية، باإلضافة إىل سوق 
.كزا هلذا النشاط التجاري املكثف على مستوى املدينةا مر لمتثاليت" املسرية"و "مربوكة"و 

الفالحة املزدهرة للجهة رافعة لرتقية الصناعة الغذائية على عالوة على ذلك، تشكل
.مستوى املدينة، مع كل ما ميكن أن ينتج عنه من تنمية صناعية وفرص للشغل وخلق للثروة

ويف هذا الصدد ، ميكن ملدينة سطات أن تستفيد جيدا من النشاط الفالحي للجهة إذا مت 
هيمنة (قطاعات اإلنتاج، ونقص التنظيم لدى املنتجني جتاوز املشاكل املتوطنة مثل غياب اندماج

مساحتها أقل من %97هكتارات، و3تقل مساحتها عن %56االستغالليات الصغرية،  منها 

2010مونوغرافیا عمالة سطات -2
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، غياب أسواق مهيكلة، وغياب فضاء لتخزين احلبوب الذي يعيق منو قطاع زراعة )هكتار20
.احلبوب

إال أن فرصة إطالق خمطط املغرب األخضر، الذي يهدف إىل تفعيل قطاعات إقليمية 
واعدة، ومشروع القطب الفالحي للشاوية، ستوفر حتما الوسائل الضرورية الستخدام قطاعات 

.والتجاري

الثانيالقطاع .2.2
جنوب املدينة، وتشغل يدا عاملة مهمة، 1984املنطقة الصناعية لسطات سنة إنشاءمت

وتقدر مساحة . برشيد والسوامليت
هكتار، باإلضافة إىل توسع مستقبلي على مساحة 33األراضي اليت تقع عليها املنطقة الصناعية بـ

التفاوض، مرحلةكما أن إمكانية إقامة قطب للصناعات الغذائية للجهة توجد يف . 3هكتار135
الشطر الثالث من املنطقة الصناعية املمتدة عالوة على أن هكتار، 222وميكن أن حيتل مساحة 

.األشغاليف طور إجنازهو SETTAPARKإلنشاء اهكتار 20تناهزعلى مساحة

وحدة حمصاة سنة 400(تقع مدينة سطات يف إحدى اجلهات األكثر تصنيعا يف اململكة 
إال أن نسبة  ...) الفارج، روكا، ليوين(،  باعتبارها منطقة تتميز بوجود شركات عاملية كبرية )2007

منها ) من النسيج الصناعي للجهة%90(كبرية منها على شكل مقاوالت متوسطة وصغرى 
. وحدات صناعية مشهورة

إن ما مييز القطاع الصناعي لسطات هو أمهية فضائها الصناعي القابل للتوسع، وميكن أن 

ض الداخلي لألراضي املهيأة للنشاط الصناعي، بإضافة لإلقالع الصناعي، لسد النقص يف العر 

2008- استراتیجیة التنمیة الحضریة لسطات 3
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700منصب شغل مباشر، وجلب استثمارات تقدر حبوايل 4000هكتارا مما يتيح خلق 20

.مليون درهم

ومينح القرب من مدينة الدار البيضاء ومن طرق املواصالت الربية والبحرية واجلوية الفضاء 
اجلغرايف باملقارنة مع باقي مدن اجلهة، ميزة جيب الصناعي لسطات ميزة نسبية بفضل موقعها

...) برشيد، خليايطة، السوامل(احلفاظ عليها وتعزيزها بالنظر إىل تنافسية املناطق الصناعية األخرى 
ويتعلق األمر أساسا بتحسني جاذبيتها عن طريق إجياد حلول، أوال وقبل كل شيء، لعدد ال .  

تعثرات للمنطقة الصناعية وتعيق تطورها، مثل سوء تنظيم يستهان به من املشاكل اليت تسبب
.

باغتنام عدد من الفرص اليت تشكل عموما يبقى النمو الصناعي ملدينة سطات رهينا
إمكانات واعدة للتطور ، حيث يستوجب على املدينة أن توظف موقعها االسرتاتيجي يف املنطقة 
جللب االستثمارات القادمة من الدار البيضاء وفرص ترحيل بعض األنشطة وأن تعمل على غزو 

، وتشجيع خلق مقاوالت قادرة على )الدار البيضاء والرباط(السوق االستهالكية األوىل يف املغرب 
استغالل املوارد الطبيعية املتوفرة واملالئمة لتطور الصناعة الكيماوية والصناعات املشتقة عنها 

.وصناعات البناء واألشغال العمومية

ويف هذا الصدد ، تشكل الصناعات الغذائية إحدى  أهم دعائم اإلقالع الصناعي ملدينة 
ا وتثمينها من خالل  تشجيع عملية إحداث املقاوالت، واالستفادة 

.من ميزة القرب من إحدى املناطق الفالحية األكثر أمهية يف اململكة
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3 . القطاع الثالث. 2

. 1 . 3 . األنشطة التجارية2
مع تطور صادرات 19ارتبط اسم مدينة سطات بالنشاط التجاري، باألخص خالل القرن 

ونظرا ألمهيتها التجارية، تتوفر مدينة سطات . الفالحية انطالقا من ميناء الدار البيضاءاملنتوجات 
للفاكهة واخلضر اق حملية أخرىسو ثالث أكما تتوفر على . على واحد من أكرب األسواق باملغرب

كما أن النشاط التجاري متطور بفعل وجود عدد من األسواق ). واملسريةشطيبة ومربوكة(
.يف مجيع أحياء املدينة تقريبا) حوانيت، دكاكني(واحملالت التجارية ) قيصاريات(

.وتوضح اخلريطة املوالية التوزيع اجلغرايف لألسواق املهيكلة والغري املهيكلة مبدينة سطات

حسب نوعيتهاتوزيع األسواق بمدينة سطات: 3الشكل
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إال أن القرب من الدار البيضاء وضعف القدرة الشرائية يعيق نسبيا تطور هذا النشاط 
االقتصادي، يضاف إىل هذا أن التجارة الغري املهيكلة عرفت منوا لدرجة أصبحت تنافس أكثر 

كما متت إزاحة مدينة سطات عن مركز الصدارة على الصعيد التجاري . فأكثر التجارة املهيكلة
.وغريها"... حد السوامل"و" برشيد"من قبل اجلم

. 2 . 3 . السياحة2
انطالقا من موقعها االسرتاتيجي، تشكل سياحة العبور واألعمال احلضرية باألساس، 

صارخ يف واملالحظ أن املدينة تعاين من ضعف . املصدر الرئيسي للنشاط الفندقي ملدينة سطات
والذي ميثل " l’hôtel du Parc/البارك"، حيث جند مثال فندق السياحيةبنيتها التحتية 

. املؤسسة الوحيدة املستجيبة ملعايري التصنيف الفندقي، إال أنه متوقف عن االشتغال منذ سنوات
أمام هذا الوضع املتميز بالعجز يف بنيات االستقبال ، ال ميكن ملدينة سطات أن تطمح إىل 

ؤشرات السياحية وآراء املتخصصني ما مل تبدل جهود لتنمية هذا القطاع ، تشجيع سياحتها وفق امل
وتثمن الفرص املتاحة لقطاع السياحة العلمية املتمثلة يف دور اجلامعة واملعهد الوطين للبحث 

والزوار والطلبة األجانب املشاركني يف ) العلماء والباحثني(املستقبلني للباحثني ) INRA(الزراعي 
والندوات الوطنية  واملغاربية والدولية املنظمة بسطات وتتخذ تدابري خبصوص الغابة اليت املؤمترات

النقل، كراء السيارات، وكاالت متخصصة (تتوفر عليها واملواقع السياحية واخلدمات املوازية 
) .واملطاعم

ميكن أن تصبح مدينة سطات وجهة للسياح، خصوصا هواة اجلوالت السياحية والطبيعة 
الدار /الرباط(فعل العوامل املتمثلة يف وضعيتها كمفرتق طرق بني األقطاب الرئيسية للرتاب الوطين ب

، وموقعها املتميز بالنسبة ملطار حممد اخلامس )البيضاء بالنسبة لالقتصاد ومراكش بالنسبة للسياحة
سدود،  (الطبيعية وميناء الدار البيضاء الذي ييسر إمكانيات الولوج السياحية، وتنوع املؤهالت 
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القصبة اإلمساعيلية، املواسم (، وتنوع القطاعات الثقافية والسياحية ...)كولف، جامعة، غابة
).والتظاهرات الثقافية

. 3 . 3 . النقل2
بين /اجلديدة/مراكش/تتميز مدينة سطات مبوقعها االسرتاتيجي على حمور الدار البيضاء

مالل،  حيث متثل نقطة ربط بني مشال اململكة
.غري كافية بالنسبة ملدينة طاملا أَمََّنْت وظيفة موقف للحافالت

على صعيد املدينة، يستجيب النقل العمومي جلانب من طلب التنقل املرتفع، حبكم واقع 
سواء على املستوى ضعف متلك األسر لوسائل النقل اخلاص ،  إذ يؤمن تنقالت بأحجام متنوعة، 

.4والكبريةاحلضري أو بني املراكز احلضرية، مع هيمنة قوية لسيارات األجرة الصغرية

على العموم، يؤثر تدين جودة خدمة النقل سلبيا على الرواج االقتصادي للمدينة، كما 
يساهم يف ضعف التنقل احلضري داخل مدينة ال تتوقف عن التوسع عالوة على  سوء اخلدمات 

املنعكس سلبا على عملية ربطها ) املنطقة الصناعية، السوق واجلامعة(املقدمة لألقطاب البنيوية 
.بأحياء املدينة

وسائل النقل المستخدمة بسطات: 1رقمجدولال

% نمط التنقل
75,62 السير على األرجل
6,39 سيارة خاصة
5,18 سيارة األجرة الصغيرة
3,16 الحافلة
2,72 عجلتان

.2010مخطط التنقالت الحضریة، 4
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0,83 عربات
0,06 حيوانات
6,04 أنماط مختلفة
100 المجموع

2010مخطط التهيئة لمدينة سطات، الوكالة الحضرية لسطات، : مصدر

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن حالة احلافالت سيئة للغاية وال حترتم مسارات الرتدد، األمر 
.استخدام سيارات األجرة الصغريةالذي يقود شرحية مهمة من الساكنة إىل 

ملنح املدينة نظام نقل متعدد الوسائط، مما جيب إجنازهالكثري هناكيبدو أن هكذا
.إعادة تنشيط اقتصاد املدينةيفويساهم،يستجيب حلاجيات مجيع الشرائح االجتماعية

. 4 . 3 . وسائل االتصال2
متيز بتغطية شاملة ،السنوات األخريةتطورا هائال خالل باجلهةعرفت وسائل االتصال 

مع بنية حتتية لوسائل االتصال مهمة وخدمة شاملة ،
وتشكل نسبة). ADSL(شبكة اهلاتف الثابت واملتنقل واألنرتنيت بالنسبة إىل

تتوفر على %89,7من املنازل املربوطة باهلاتف النقال، و%74,1، و%17,6باهلاتف الثابت 
).Parabole(متتلك صحنا هوائيا 50.2%التلفاز، وجهاز

. 5 . 3 . الخدمات المالية2
8(تطور القطاع املايل وازدادت أمهيته للجهة بفضل استنبات مؤسسات مالية أساسية 

على مستوى " بنك املغرب"وحضور ) الصغرىأربعة وكاالت للقروض 4شركات التأمني، 8أبناك، 
.املدينة



32

توفر كل هذه البنيات جمموعة من املنتوجات املتنوعة نسبيا، غري أن هناك نواقص مهمة 
جيب لفت االنتباه إليها، وعلى اخلصوص عزوف شرحية من الساكنة عن املنتوجات املالية 

...هة تأخذ بعني االعتبار خصوصيتهماالتقليدية، وغياب منتوجات مالية متكيفة مع املدينة واجل

. المجال االجتماعي والثقافي والرياضي3

الشغل والبطالة. 3.1
تتميز مدينة سطات بساكنة شابة، أكثر من اثنني على ثالثة ينتمي إىل هذه الفئة، 

فإن أنشطة القطاع الثالث تشغل ما 2004وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكىن األخري سنة 
من %41,8(من ناحية أخرى، يعترب القطاع اخلاص مزودا رئيسيا للمدينة . ثلثي الناشطنييقارب

هكذا، . %25,7، يف حني أن نسبة أجراء القطاع العام متثل ) األجراء يعملون يف القطاع اخلاص
من العمالة النشيطة يف %67,5(يشغل هذان القطاعان أكثر من نصف سكان مدينة سطات 

، وهو ما يشكل واحدة من خصائص مدينة سطات باعتبارها مدينة األجراء ويساهم ) املدينة
.

توزيع العمالة النشيطة حسب وضعية المهنة: 2جدول رقمال

(%)التوزيع النسبي 
الوضعية

المجموع جنس الذكر جنس األنثى
2,3 91,4 8,6 عامل  
25,8 84,1 15,9 مستقل
25,7 67,1 32,9 أجري بالقطاع العام
41,8 72 28 أجري بالقطاع اخلاص
1,8 71,3 28,7 املساعدة العائلية 
2,5 85,8 14,2 متمرن 
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100 74,6 25,4 المجموع
2004. اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر

املعدل قارب%43,2معدل نشاط بلغ نسبة 2004مع ذلك، سجلت املدينة سنة 
متجاوزا بكثري %17,5جتاوز، باملقابل %41,7الوطين الذي يبلغ نسبة 

غري متوازنوزيع العمالة النشيطة حسب النوع أن ت، كما %12,4املعدل الوطين احملدد يف نسبة 
.نساءالمن%25,4رجال والمن%74,6بنسبة

عدد ضعف مشاركة النساء يف احلياة النشيطة، باملقارنة مع أمهية كذلك يبدو بشكل واضح  
.مقارنة باملدن ذات احلجم املشابهمدينة سطاتوهيلساكنة املدينةالنسبة النساء ب

دالئل نشاط مدينة سطات مقارنة بمدن مشابهة3 :جدول رقمال

الجديدة سطات الناضور العرائش القصر الكبير الدالئل
%44,80 %43,20 %42,80 %41,40 %38,20 معدل النشاط
%15,30 %17,50 %15,50 %15 %18,90 معدل البطالة

2004اإلحصاء العام للسكان وللسكنى : المصدر

،يوضح اجلدول
فاألمر يتعلق،ومعدال للبطالة مرتفعا أيضانسبياامدينة سطات تسجل معدال للنشاط مرتفع

.ضحاو شكل غري متطابقني بفيه سوق للعمل العرض والطلب ب

الصحة. 3.2
يف الواقع، . ية حتتية صحية تتكون من مؤسسات عامة وخاصةنتتوفر بلدية سطات على ب

بطاقة سرير، ومصحة متعددة التخصصات 288حتتوي على مستشفى عمومي بقدرة استيعابية لـ 
.مراكز صحية7سرير، باإلضافة إىل 86تقدر بـ استيعابية 
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22و، وثالثة خمتربات للتحليل الطيب، مصحتاناملدينة بوفيما يتعلق بالقطاع اخلاص، توجد

.عيادة جلراحة األسنان13وعيادة للطب اخلاص، 42وصيدلية، 75وعيادة للطب العام، 

ورغم كل هذا يعاين القطاع من مشاكل عديدة، فمن جهة، تبقى قدرة استيعاب هذه 
فإن النقص ، ومن جهة أخرى. لهااملؤسسات ضعيفة جدا بالنسبة ملدينة تعترب كمركز للجهة بكام

احلاد يف املعدات الطبية واملوارد البشرية وكذا احلالة املتهالكة لبعض املؤسسات تنذر بوضعية صحية 
من ) الزبونية، احملسوبية والرشوة(هيمنة املمارسات الغري املشروعة ،يضاف إىل كل هذا. خطرية

.للمؤسسات الصحيةاالشتغال اجليد يعيق طرف مهنيي القطاع، مما 

33 التربية. .
جامعة تضم ستة مؤسسات، مركز : تضم مدينة سطات العديد من بنيات التكوين والتعليم

، ومراكز للتكوين املهين اخلاص )8(ومراكز للتكوين املهين العمومي ) CPR(بيداغوجي جهوي 
).19(وعدد من املدارس األولية ) 5(، وإعداديات )4(، وثانويات عمومية )11(

ومع ذلك، يعاين النظام الرتبوي على مستوى املدينة من عدة مشاكل خصوصا االكتظاظ 
واخلصاص يف التأطري وسوء حالة املؤسسات ) االبتدائي، اإلعدادي والثانوي(داخل األقسام 

.التعليمية

هكذا، . 
يف ). من اإلناث%39,1من الذكور و%19(%29,5نسبة 2004جل معدل األمية سنة س

وهو معدل مرتفع جدا باملقارنة مع بلدية خريبكة ، %18,54حني بلغ معدل اهلدر املدرسي نسبة 
)13,86%.(

.كما يسجل ضعف يف معدالت التمدرس على مستوى االبتدائي والثانوي والعايل
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النسيج الجمعوي.3.4
%7,9املعدل الوطين ال يتجاوز يف حني،5%8,18يبلغ معدل الفقر يف مدينة سطات 

وحيدد . 11,26%

.0,713يف ICDH(6(ؤشر اجلماعي للتنمية البشرية امل

المؤشرات االجتماعية: 4جدول رقمال

الجماعية للتنميةالمؤشرات  ل(%) المؤشر  ل(%) المعدل 
البشريةالمستوى االجتماعية شدة الفقر الالمساواة الفقر الضعف

0,713 - 1,07 44,55 8,18 11,26 بلدية سطات
0,513 0,383 1,49 - 13,7 18,12 م سطاتإقلي

- - - - 9.4 - الجهة
- - - - 7.9 - الوطني

.2004خريطة الفقر، التنمية البشرية والتنمية االجتماعية بالمغرب، : المصدر

للمدينة على العمل االجتماعي، يف حني تعرف جماالت أخرى أكثر يفسر تركيز النسيج اجلمعوي
...تقوية الكفاءات، البيئة: أمهية اهتماما قليال جدا من طرف العمل اجلمعوي

فقد عرف هذا األخري حركية خالل السنوات األخرية بإنشاء ، فيما يتعلق بالنسيج التعاوين 
اىل ترجع باألساس %60ة قدرها أكثر من ، بزياد2011و 2008تعاونية بني 200أكثر من 

...).املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، االستصحاب(تنفيذ عدة برامج وخمططات للتنمية 

) 2004-حصاء العام للسكان والسكنىاإل(خریطة الفقر والتنمیة البشریة والتنمیة االجتماعیة بالمغرب5
مؤشر یسمح بقیاس مستوى التنمیة البشریة آخذا بعین اإلعتبار الحالة الصحیة والمشاركة في الحیاة اإلقتصادیة 6

وكذا المستوى التعلیمي للساكنة
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تعاونية نسائية فقط 12واملالحظ أن النساء هن األقل مسامهة يف هذه احلركية، حيث جند 
.         من النسيج التعاوين اجلهوي%4، بنسبة تقل عن 2008سنة 10تنشط يف امليدان مقابل 

. و تتدخل هذه التعاونيات باألساس يف قطاع  الصناعة التقليدية وتتمركز يف حمور سطات برشيد
كما جتدر اإلشارة إىل أن العمل التعاوين ليس هو النموذج االقتصادي املفضل من طرف حاملي 

.الشواهد يف اجلهة

كذا غياب تكوينات ألعضاء خمتلف تنظيمات تشكل صعوبة الولوج إىل التمويل، و 
االقتصاد االجتماعي والتضامين، عائقا أمام حتسني أنشطتهم مما حيد من مسامهتهم يف التنمية 

يضاف إىل ذلك تشبث هذه التنظيمات، بشكل شبه عام، مبنطق املساعدة الدائمة املقدمة . احمللية
بات واإلعانات أو التجهيزات وهو وضع ميكن من طرف الدولة واملنظمات الغري احلكومية، من اهل

.أن يعيق مسلسل التنمية على املدى البعيد

الثقافة والرياضة. 3.5
، الذي ينظم يف شهر يوليوز من كل سنة "سيدي الغليمي"تعرف مدينة سطات مبهرجان 

جانب بروز أنشطة أخرى يف السنوات األخرية كمعارض الكتاب، مهرجانات الشعر واملوسيقى اىل
.الشعبية واملهرجان السينمائي وكذا بعض األنشطة الرياضية

رغم كل هذا، تعرف مدينة سطات نقصا يف التنشيط الثقايف، باإلضافة إىل عجز يف ما 
.يتعلق بالفضاءات الثقافية والراحة واالستجمام

املعهد (واألندية اخلاصة " الكولف اجلامعي"من جانب آخر، ال تستفيد الساكنة من وجود 
أما . ) الوطنية للبحث الزراعي، والعدالة

.بالنسبة للغابة، فهي ليست مؤمنة وسيئة التهيئة



37

. الديموغرافية4

. 1 . ملموسساكنة شابة في تصاعد 4
بغية تطوير سياسات ومشاريع واضحة وتعزيز التنمية احمللية،  البد من فهم وحتليل التطور 
الدميوغرايف للساكنة، وإجياد العالقات السببية بني النمو الدميوغرايف والتخطيط احمللي والتنمية 

لقة بالعالقات اجلوهرية املتواجدة بني اقتصادية وتوضيح الرؤية لدى واضعي القرارات املتع/السوسيو
.هذه األبعاد، سواء على املدى القصري أو على املدى البعيد

خالل السنوات األخرية ، أدرك املغرب ضرورة األخذ بعني االعتبار العالقة احلاصلة بني 
كل الربامج التطور الدميوغرايف والتنمية املستدامة يف إطار التنمية البشرية،  الرأمسال البشري، يف

.احلكومية وخمططات التنمية

وعلى غرار باقي مدن اململكة، عرفت مدينة سطات، يف خضم العقود الثالثة األخرية، 
:تطورا دميوغرافيا متيز باخلصوص بـ

اخنفاض معدل الوفيات؛-
احلياة؛دإىل ارتفاع أمحتسن مستوى احلياة، مما أدى-
اخنفاض معدل اخلصوبة لدى النساء؛-
توسع-
.هجرة مكثفة للمناطق القروية جتاه املناطق احلضرية-

فهذه العوامل جمتمعة، زيادة على خصوصية مدينة سطات، املتواجدة يف جهة يغلب عليها 
اقتصادي، القريبة /الطابع القروي، سواء من حيث الرتكيبة الدميوغرافية أو على املستوى السوسيو

كلها عوامل جتعل من البعد . وكعاصمة للجهة) الدار البيضاء(من أكرب قطب حضري باملغرب 
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اقتصادية من خالل /الدميوغرايف عنصرا رئيسيا يف التحليل ومكونا ضروريا لفهم العالقات السوسيو
.وضع خطاطة حملية تستهدف تنمية هذه املدينة بوضع املواطن يف مركز انشغاال

ولدراسة هذا األمر، يف إطار إعداد خمطط التنمية اجلماعي ملدينة سطات، سندرس البنية 
:الدميوغرافية لسطات بالوقوف على عنصرين

تبين البعد الرتايب كأداة للتحليل واملقارنة بغرض تبين بعض العناصر لتسليط :ر األولالعنص-
يف هذا اإلطار، تبنينا .التطور الدميوغرايفالضوء على القضايا األساسية، والسعي إىل حتليل 

مدينة سطات، دائرة سطات، إقليم سطات وجهة الشاوية : ترابية هيجماالتأربعة 
.ورديغة

االتتبين البعد الزمين للتطور الدميوغرايف هلذه :العنصر الثاني-
.األخريةهذه ومقارنة التحوالت والتوازنات اليت تنتج بني 

هكذا، من خالل قراءة اجلدول أسفله، نالحظ أن ساكنة مدينة سطات تطورت بني 
100000فتجاوزت عتبة ) تواريخ آخر إحصاء عام للسكان والسكىن(2004و 1994

وإذا تبنينا معيار مائة ألف نسمة . نسمة، وأصبحت بذلك واحدة من املدن املتوسطة باململكة
مجاعة مشكلة للنسيج 234مدينة، ومن بني 56من بني 49ة ستحتل مدينة سطات املرتب

.2004احلضري للمملكة سنة 

، فإن ساكنة اجلماعة 2004شتنرب 1حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكىن بتاريخ 
نسمة 20492،  بتزايد شامل يصل إىل )5اجلدول (117375احلضرية لسطات قد بلغت 

يف حني أن النسبة املسجلة يف باقي ، %21,1، أو ارتفاع نسيب حبوايل 1994مقارنة مع سنة 
بالنسبة إلقليم سطات، يف حني بلغ %4,7بالنسبة ملقاطعة سطات، %0,7املناطق مل تتجاوز 

. بالنسبة إىل جمموع جهة الشاوية ورديغة%9,7هذا النصيب 
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نسمة بني 26932، الذي وصل إىل ومن خالل االرتفاع الشامل لساكنة إقليم سطات
نسمة، مما 20492بزيادة %76، سجلت مدينة سطات لوحدها احلصة األكرب 2004و 1994

يؤكد أن التطور الدميوغرايف هلذه املدينة ال يرتبط فقط بعامل التزايد الطبيعي، بل أيضا بسبب أن 
.لقرويةاملدينة تشكل قطبا حضريا جاذبا، خصوصا بالنسبة إىل الساكنة ا

إىل ما يقارب %17كما ينبغي مالحظة أن وزن مدينة سطات يف اجلهة قد جتاوز 
، مع أن مدينة )%25إىل %26(، يف حني أن وزن ساكنة الدائرة قد اخنفض بنقطة 20%

الدميوغرافية سقاطاتاإلوتشري . سطات قد سجلت على مستوى هذا املؤشر تطورا بثالثة نقط
.ألف ساكن125على أكثر من 2010د حصلت سنة بأن ساكنة مدينة سطات ق

1994/2004تطور الساكنة بين : 5جدول رقمال

2004/1994 2004 1994 التراب
%21,15 117 375 96 883 مدينة سطات
%0,71 149 526 148 474 دائرة سطات
%4,74 595 165 568 233 إقليم سطات
%9,71 1 655 660 1 509 077 ورديغةجهة الشاوية 

تطور ساكنة األسر بني هم، الذي ي5من خالل قراءة املعطيات املقدمة باجلدول رقم 
:نستخلص ما يلي، 2004و 1994

تطور مهم ألعداد األسر باملدينة مقارنة بثالثة جماالت أخرى؛-

ليس للتطور على مستوى األسر نفس التوجه املسجل على مستوى تطور الساكنة يف -

.2004و1994
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لدى السكان، وهذا ناتج التطور املسجل
ةمفهوم األسر حنو الذي ميكن تفسريه بتوجه جديد الشيء عدد األفراد بداخل األسر، عن نقصان

.باقي مدن اململكةعن النووية بوترية خمتلفة 

عكس رياحلجم الكبخبصوص حجم األسر، األمر الذي يؤكد توجهها حنو خصائص املدن ذات 
.

2004و 1994تطور األسر بين : 6جدول رقمال

2004/1994 2004 1994 التراب
%30,93 24 423 18 654 مدينة سطات
%7,76 23 505 21 812 دائرة سطات

%15,48 99 344 86 024 سطاتإقليم 
%22,99 298 251 242 495 جهة الشاوية ورديغة

2 . بنية الساكنة4
تتجه األهرامات السكانية للمجاالت الرتابية األربع حنو تسجيل بعض النقط املشرتكة  

ومع ذلك، تستمر فئة أقل من . كشكل قاعدة اهلرم، الذي يرتجم اخنفاض اخلصوبة لدى النساء
كما . سنة يف تسجيل نسبة مرتفعة، مما يشكل حتديا كبريا بالنسبة لقطاع الرتبية كما وكيفا14

، يف حني %30جتدر اإلشارة إىل أن نسبة هذه الفئة مقارنة مع جمموع ساكنة سطات ال تتجاوز 
.%34و 32%

59-15،  جند أن الفئة العمرية راماتجناها من حتليل هذه األهمن بني النقط اليت استخر 

من %64سنة حتتل مكانة مهمة مبدينة سطات مقارنة مع باقي الفئات، حيث تشكل نسبة 
يف اإلقليم %58يف دائرة سطات، و%56يف حني تنخفض هذه النسبة إىل حدود . ساكنة املدينة
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ذلك، جاذبية املدينة بالنسبة لفئة الساكنة النشيطة بكامله، الذي يفسر، كما سبقت اإلشارة إىل
. خصوصا تلك املنحدرة من العامل القروي

يشرح هذا املعطى الضغط الكبري املسجل على سوق العمل احمللي املالحظ جتاه تنمية 
. األنشطة غري املهيكلة والباعة املتجولني

ن يكون رافعة للتنمية احمللية، تشكل هذه الفئة من الساكنة رأمساال بشريا مهما ميكن أ
. شريطة ضمان تكوينه وإعادة تأهيله يف القطاعات احليوية املشكلة للمحرك االقتصادي للمدينة

أخريا، جتب اإلشارة إىل أن مدينة سطات تعرف توسعا حضريا وإعادة توزيع جغرايف 
يطرح مشكال كبريا ودميوغرايف غري متوازن، خصوصا يف بعض األحياء املزدمحة، الشيء الذي 

.خبصوص إعادة تأهيل وجتهيز املدينة بفضاءات التسلية

الترابيةالتقسيماتحسبسطاتمدينةساكنةأهرام4 :الشكل
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سطات-للتخطيطالساميةالمندوبية:المصدر

ن اجلماعة ا، يبلغ عدد سك2004حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكىن لسنة 
وتشكل النساء نسبة . أسرة24303تعيش بداخل نسمة،116570احلضرية لسطات 

51,9%.

مرحلة النشاط يف توجد%63,8يبني توزيع السكان حسب الفئات العمرية أن 
.سنة فما فوق60تبلغ %7,9سنة، و15أقل من 28,3%، )15/59(

تشكل فئة (ةشابيمنة الفئة ال،تندرج مدينة سطات ضمن املدن املتوسطة
فمعدل منو الساكنة مبدينة سطات مرتفع جدا . ، فئة يف سن العمل)%48سنة نسبة 25أقل من 

.5,74و 1,77ويتنوع بني 

مية األتعاين من%29,5سنوات وأكثر، 10
).ذكورالمن%18,9و اإلناثمن39,1%(

قاعدة (%93,3، هو )سنة12- 7(فمعدل التمدرس بالنسبة للساكنة يف سن
).بالنسبة للفتيات%93,1(، بالن)2003/2004

ورديغةالشاويةجھة
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%40,8متزوجة، %50,1سنة وأكثر، 15من بني جمموع السكان البالغني . ومعدل اخلصوبة

العمر املتوسط لدخول الزواج األول هو ). الرتمل أو الطالق(يف وضعية فراق %9,1وعازبة 
أما بالنسبة للخصوبة، ). سنة بالنسبة للنساء27,3سنة بالنسبة للرجال و 32,2(سنة 29,7

.الرتكييب طفلني لكل امرأةيبلغ املؤشرف

جرة على طريق الدار ، تظهر مدينة سطات كموقف للهعربانطالقا من موقعها كمدينةِ م
من %21. بالنسبة ملعدل اهلجرة%2,57مقابل %1,88فقد شكل. البيضاء

تيارات اهلجرة هذه . ينحدرون من الوسط القروي) غري أصليني من مدينة سطات(أرباب األسر 
). من املهاجرين الذين جذبتهم املدينة%40(طابعا فالحيا حىت اآلن املدينة بمتثل

. %1,24، يبلغ معدل اهلجرة السنوي 2004حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكىن 

%38م من الوسط احلضري، قادمهاجر باملدينة يف أقل من سنة، أغلبهم1443يف الواقع، استقر 

.يتشكلون من األجانب) %3,3(من الوسط القروي والباقي 

3 . توقعات عدد السكان. 4
1994يشكل تطور مدينة سطات على قاعدة حمافظة ملعدل منو الساكنة املقدر بني 

:ويلخص اجلدول اآليت توقعات خطاطة التنمية احلضرية لسطات سيناريوهني اثنني مها. 2004و

سيناريو أساسي يستقرئ التوجهات احلالية والبنيوية؛-
زدهارها االقتصادي وباألخص سيناريو يستحضر زيادة اجلاذبية احملتملة للمدينة بفضل ا-

.بفضل إقالعها الصناعي
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2030تقدير ساكنة مدينة سطات في أفق سنة :7جدول رقمال

الساكنة باآلالف الساكنة باآلالف
السنة

)الثانيالسيناريو ( )السيناريو األول(
117 117 2004
129 126 2008
135 130 2010
146 136 2013
153 140 2015
173 151 2020
196 161 2025
222 172 2030

خطاطة التنمية االستراتجية لسطات: المصدر

وقدرته ااقتصادهبطبيعةنو هر أن التطور الدميوغرايف للمدينة مالحظ بسهولة أن نميكن 
على إبقاء املهاجرين منجذبني إىل فرص أخرى للشغل خارج املدينة، أو اإلقليم، مع زيادة للساكنة 

.%72ـب2030و 2008بني 

التهيئة والتعمير5.

. 1 . التوسع العمراني للمدينة5
تعمريها ناجتة باألساس عن تزايد الساكنة واهلجرة يف ةتسارعمعرفت مدينة سطات تنمية 

.انطالقا من تصميم التهيئة، ستعرف املدينة توسعا مهما خالل السنوات القادمة. القروية

يبني تقرير . على مستوى اقتصاد املدينةةقطاع العقار حيويعرفمن ناحية أخرى، 
فقط من هذه %7من الرتاخيص تتعلق بالبناء، يف حني أن %93أن " مديرية اإلحصاء"

.الرتاخيص قد سلِّمت لقطاع الصناعة والتجارة والفضاءات العمومية
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وتشغل ترتكز وظيفة السكن للمدينة يف الوسط والغرب والشمال الشرقي واجلنوب الشرقي
من املساحة اإلمجالية %24.86متثل هذه احلصة . هكتارا سبق إجنازها772.40ما يقارب 

.للمدينة

للتوسعة املخصصة قار إكراها، فاملدينة تعاين من شح األراضي مع ذلك يشكل العو 
رأمسال امللك اجلماعي تدهورا خطريا مما يهدد بطرح مشاكل عرف من ناحية أخرى، . احلضرية
العقار اخلاص يسمح إىل حد ما وإذا كان . للتهيئات االسرتاتيجية ذات الطابع العامبالنسبة 

هذه التوسعة تنجز على حساب األراضي إال أن. دينةباالستجابة للطلب وتسهيل توسعة امل
).الدواوير(الفالحية األكثر خصوبة والتجمعات القروية 

التوسع احلضري ملدينة اليت تعيقبعض اإلكراهات تسجيلاإلشارة أيضا، إىل جتدر 
باإلضافة إىل وجود منحدر يصل إىل ،الشماليف وجود الغابة يف باألساس واملتمثلة،سطات

بتعريض مشاريع الصرف الصحي للخطر، عالوة على وجود الطريق السيار جتاه يهدد 15%
.الشرق واجلنوب الشرقي وكذا املنطقة الصناعية ومشروع القطب الفالحي باجلنوب
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. 2 . التجهيزات الحضرية5
بمدينة سطاتواألنشطةالمرافق توزيع: 5الشكل

كما هو مبني يف 
املرافق تتمركز،5الشكل رقم

ومبركز باحلي اإلداريواألنشطة
املدينة، األمر الذي يهدد بطرح 

. مشكل 
ويستنفذ شارع احلسن الثاين 
مهمته بالنظر إىل الرتكيز القوي 
للمرافق وربطه بني كل الطرق 
الواصلة للمدينة مبختلف 

يساهم إنشاء كما.املخارج
املعابر والقناطر يف ختفيف 
العبء عن بعض الطرق وكذا 
تقليص مدة العبور من حي إىل 

تغطي الشبكة الكهربائية و . آخر
.من األسر مما يطرح مشكال94%

وتتمحور . االرتفاع لواد سطاتمعدلكلم وتتبع تفاوت 30تبلغ شبكة الصرف الصحي 
%80نحو ب) collecteurs et l’acheminement(والتوصيالت حول احملصالت 

".موسىنب"دمة الصناعية املفرغة بواد ااملياه العإىلبالنسبة%20وحمطة املعاجلة بالنسبة إىل 
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نتائج التحليل الوثائقي والمعطيات الثانوية

لمكونات األربع لإىل حد ماية بتقدمي وصف مفصل تمهيدية للتقارير الولتسمح القراءة األ
سنحاول فإننا ، قارير متميزة عن بعضها البعضبتوبالرغم من أن األمر يتعلق ،"SWOT"ملصفوفة 

جتنب التكرار ميكن. الفئة أو القطاعمن خاللبتتبع منطق األداة بارزةتقدمي النتائج ال
".SWOT"ملصفوفة اعنصر من عناصركل عنفكرة واضحة إتاحة الفرصة للمتلقي لتكوينو 

نقط القوة1.
عناصر المصفوفة البعد

االقتصاد .1
بالنظر إىل املهام املوكولة إليهااإلقليمإداري جيعل منها مركزا للجهة و نظام

حة
فال

ال

ع 
طا

الق
ول

األ

اململكة " غاللناخز "سهول شاسعة و خصبة حيث تعترب 
مهم يف قطاع زراعة احلبوب و تربية الدواجنمتوقع

مركز مهم ملنطقة فالحية
مناخ قاري شبه جاف صاحل لزراعة احلبوب

تعلق الساكنة باألرض و بالتقاليد القروية
% 50الفالحة ليتشغ

سيطرة أراضي امللك
احلبوب، العلف، زراعة البقول يف السباخ، البستنة، املنتجات احمللية (زراعية جد متنوعة منتوجات

)احليوانية و النباتية
)من االنتاج الوطين%11(انتاج املواشي 

من انتاج % 7من انتاج البيض و % 24من اإلنتاج الوطين للحوم البيضاء و % 28املنطقة بـ مسامهة
احلليب

"ساللة أيب اجلعد الصفراء"و " السردي"حاضنة لنوع جيد من الغنم 
توفر نسيب للموارد املائية 
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القلب النابض إلحدى أهم اجلهات الفالحية
وجود مناطق رعوية مهمة

الوطينوجود سوقني أسبوعني يشكالن قطبا مهما لتجمع الباعة و املشرتين على الصعيد 

"واملسريةشطيبة و مربوكة"حمليةأخرىقاسو أ3وجود 
القرب من الدار البيضاء وسهولة ولوج الطريق السيار و امليناء و املطار

القرب من املوردين
القرب من أسواق االستهالك

...)INRA(الزراعي بنية حتتية جامعية مهمة خاصة مع وجود املعهد الوطين للبحث 

مراكز للتكوين املهين متعددة التخصصات
وجود منطقة صناعية ذات أمهية ميكن أن تعزز فرص العمل يف املدينة

عة
صنا

ال

ني
لثا

ع ا
طا

الق

)Atlas Pharm-أطلس فام (صناعة األدوية اليت تعززت بدخول فاعل جديد 
امكانية متديدهامنطقة صناعية جمهزة مع 

توفر العقار

CRISTALLو SETAVEX, ROCA:  وجود شركات ذات شهرة عاملية
STRASS

مراكز للتكوين املهين متعددة التخصصات
هيمنة الساكنة الشابة

من فرص العمل938وحدة عملية على مستوى الشطر الثاين من املنطقة الصناعية توفر 22

موقع مركزي بني مشال و جنوب اململكة

رة
جا

الت

ث  
ثال

 ال
اع

قط
)امليناء، املطار، الطريق السيار(إمكانية الوصول ال

القرب من املوردين 
القرب من أسواق االستهالك
القرب من املؤسسات البنكية

و كلية قنيات التكلية العلوم و , املدرسة الوطنية للتجارة و التسيري: بنية حتتية جامعية مهمة
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لصحةاالعايل لعلومواملعهد العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية

الباعة على الصعيد الوطينوجود أسواق أسبوعية تعترب قطبا مهما للقاء املشرتيني و 

"املسرية"و " "مربوكة"و " شطيبة"ىخر أسواق أ3وجود 
وسوق اجلملة و أسواق أسبوعية , سوق كار فور: وجود أسواق ذات مساحات كبرية

)سوق28( لإلقليم
للمدينةارتفاع الساكنة احلضرية واليت تساهم يف تنمية النشاط التجاري 

اخلشب ،اجللد، اخل: توفر املواد األولية

ف 
حر

ال
دیة

قلی
الت

وجود احتادات جهوية
تزايد الساكنة احلضرية اليت تساهم يف تنمية النشاط التجاري للمدينة

الغولف اجلامعي

حة
سیا

ال

.خزانا مهما للمعارض احلرفيةاليت ميكن أن تشكل "  القصبة العتيقة"تتوفر املدينة على 

نادي للفروسية مبيدان مناسب للسباقات الدولية
)(مؤهالت طبيعية

ثقافية ذات قيمة سياحية كربىإمكانيات
توفر إمكانيات الرتفيه الرياضي

)ISTA- التطبيقية للتكنولوجيااملتخصصاملعهد(تكوينات خمصصة للقطاع السياحي 

   
   

ات
دم

لخ
ا

القرب من العاصمة االقتصادية

ل 
لنق

ا

)الصنف االول، الصنف الثاين(تعدد أصناف النقل
قطاع يستوعب فئة مهمة من العاطلني عن العمل

…,.موين غرام، ويسرتيونيون، بنوك ، الربيد: خدمات متنوعة لتحويل األموال

ع 
طا

الق
لي

لما
ا

عدد جد مهم من مكاتب الصرف
بنك املغرب
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)وكاالت للقروض الصغرى4, شركات التأمني8, أبناك8( استنبات مؤسسات مالية مهمة 
تطور كبري خلدمات االتصاالت

ل 
سائ

و
صال

الت
تغطية شاملة لإلقليم من الشركات الثالث الوطنية مع وجود بنية حتتية جد مهمة لشبكة ا

االتصاالت
)ADSL(خدمة كاملة لشبكة اهلاتف الثابت و النقال و االنرتنت 

الثقافي و االجتماعي .2
سرير288مستشفى عمومي بقدرة استيعابية 

حة
ص

ال

سرير86بمصحة الضمان االجتماعي 
مراكز صحية 7
مراكز للفحص باألشعة2

صيدلية75
خمتربات للتحاليل الطبية3

عيادة طبية خاصة42
عيادة للطب العام22
عيادة جراحة األسنان13

وجود جامعة تقدم تكوينات ذات جودة عالية

التعلیم 

توفر الثانويات االعدادية والتأهيلية واالطر الرتبوية الالزمة 
)CPR(املركز الرتبوي اجلهوي 

)11(و اخلاص )  8(مراكز التكوين املهين العمومي 

ساكنة شابة

غل
لش

عدد مهم من املتخرجني من مراكز التكوين املهين و املؤسسات اجلامعيةا
)ANAPEC-الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات (األنابيك وجود 

)2010(إحداث املرصد اجلهوي للشغل والتكوين 
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يشغل القطاع العام نسبة كبري من الساكنة النشيطة يليه القطاع اخلاص
مسجد65

ضة
ریا

وال
فة 

ثقا
ال

القصبة االمساعلية
جمتمع مدين جد نشيط

احلزام االخضر مكون من الغابات
املركب الرياضي

مجعية145

ال
وي

مع
لج

ج ا
سی

بروز عينة من الناس واعية بأمهية العمل اجلمعوي وعلى استعداد كبري لالستثمار فيه لتطويرهن
واحلوادث اجلمعيات دورا مهما يف احلفاظ على التضامن بني الساكنة يف حاالت الوفاةلعب

.واألمراض والنزاعات
اجلمعيات دورا مهما يف سد العجز الذي خيلفه القطاع العام خاصة من حيث تأطري لعب

...الشباب و الرياضة و دروس الدعم
عداد الترابالتعمیر وإ. 3

للشاوية الداخليةمدينة ذات تاريخ مهم  و تعترب قطبا مشعا بالنسبة 
مرجعي لتنمية املدينةكإطاروفر املدينة على خمطط جديد للتهيئة  ت

وجود رؤية واضحة للتوسع العمراين باملدينة  
..)السكن االقتصادي، العمارات، الفيالت(تنمية حضرية بالنظر إىل تراخيص البناء 

بيئة طبيعية جاذبة للمستثمرين
قدرات طبيعية و بيئية مثل الغولف ،الغابة و سد املسرية  

إداريةعاصمة 
نسيج خدمايت جد متطور

%24هكتار منها 2900املساحات القابلة للتعمري حسب تصميم التهيئة املصادق عليه 
% 13خمصصة للطرق و%18خمصصة للتجهيزات العمومية و%14خمصصة للسكن و

االسرتاتيجيةلالحتياطات % 31للمناطق اخلضراء وأماكن االسرتاحة وخمصصة 
وعاء عقاري قابل للتوسع
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توفر املوارد البشرية و الكوادر املؤهلة
البیئة و الجغرافیا. 4

الكيفموارد بشرية مهمة من حيث الكم و 
توسع النشاط العقاري

وجود مؤهالت طبيعية تتمثل يف مجالية الغابة و الكولف باجلهة الشمالية
التوفر على سد حيمي املدينة من الفيضانات

حميط طبيعي ذو مميزات بيئية مشجعة على جلب السكان  و األنشطة االقتصادية 
قدرات اقتصادية هائلة

سوق استهالكية مهمة و يف تطور مستمر
توفر بنية حتتية أساسية 

الدیمغرافیا. 5
الرأمسال البشري اهتمامات الربامج احلكومية و اخلطط التنمويةتصدر

معدل الوفيات يف تراجع وهرم سكاين شاب 
الزيادة يف متوسط العمر إىلحتسن على مستوى الصحة أدى 

اخنفاض معدل اخلصوبة لدى النساء 
100.000حيث جتاوز عتبة )RGPH(2004و1994تطور عدد سكان املدينة بني 

نسمة
117ساكنة اجلماعة بلوغ نسمة مقارنة بسنة 20492مبعدل إمجايلنسمة ارتفاع 000

%.21,1زيادة نسبية حبوايل 1994
يف حني تراجع وزن الساكنة , %20ما يقارب إىل% 17تزايد وزن املدينة داخل اجلهة من 

)%25إىل% 26من (داخل املقاطعة
بثالث نقاط

من حيث حجم العائلة مما يؤكد توجهها حنو التحلي خبصائص املدينة أدىن مستوى ليسجت
املدن الكبرية

نسبة الذين تقل (مدينة سطات من املدن املتوسطة احلجم ذات قاعدة شبابية واسعةراعتبا
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، ساكنة مهمة يف سن العمل)٪48سنة  25أعمارهم عن 
% 93,3إىل، يصل )سنة12-7( بالنسبة لألشخاص يف سن معدل التمدرس
)2004-2003(ساكنة اجلماعة 

الضعفنقط2.
عناصر المصفوفة البعد

االقتصاد .1
%80من انتاج اجلهة و %73(مناخ شبه جاف ما يفسر هيمنة زراعة احلبوب 

من املساحة الزراعية صاحلة و خمصصة لزراعة احلبوب

حة
فال

ال

ل 
الو

ع ا
طا

الق

جفاف متكرر
)قناطر يف اهلكتار10حوايل (للحصيلة املتوسطة للحبوب اخنفاض نسيب 

زراعة أشجار الفاكهة ضعف
97هكتار و 3من االستغالليات أقل من %56:  الصغرىتيااالستغاللهيمنة 

هكتار20أقل من %
ارتباط الزراعة بالتحوالت املناخية

بالرغم من وجود السدود من األراضي الفالحية%3ري ال يتجاوز 
ضعف شركات  الصناعة الغذائية

نقص يف مساحات التخزين
البيع املبكر للمنتجات احليوانيةإىلوجود الفليور يؤدي 

تدهور و تردي أراضي الرعي
ضعف تثمني انتاج احلليب احمللي بسبب غياب مرافق التحويل املخصصة هلذا 

الغرض
غياب تكامل سالسل االنتاج ونقص يف تنظيم املنتجني

قامات ثانويةإإىلحتويل بعض العقارات 
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اجلرار (استخدام وسائل غري منظمة لنقل البضائع و ال ترقى اىل مستوى املدينة
....)والعربات

أسواق غري مهيكلة
)بلدي(غياب الشراكات 

غياب وحدات االستقبال والتأطري
اهلجرة القروية

ارتفاع مدل البطالة/ اخنفاض النشاط االقتصادي 
تنظيم املساحة على مستوى املناطق الصناعيةسوء 

أنشطة اقتصادية متوسطة/  ارتفاع معدالت البطالة 

عة
صنا

ال

ني
لثا

ع ا
طا

الق

تعثر مسلسل التصنيع و صعوبة احلفاظ على الوحدات الصناعية املتواجدة
سوء تنظيم الفضاء على مستوى املنطقة الصناعية

غياب يد عاملة مؤهلة 
غياب املعاجلة املسبقة للنفايات الصناعية السائلة

نسيج صناعي غري متجانس
اإلداريةثقل املساطر 

غياب دليل لالستثمار
ضعف البنيات التحتية على مستوى املنطقة الصناعية

ضعف التنسيق مع اجلامعة على مستوى البحث والتطوير 
ضعف استغالل املوارد الزراعية

غياب تشجيع الشراكة
غياب التنسيق بني الغرفة الصناعية و جملس املدينة

%50القدرة القصوى للصناعات يف املدينة ال تتعدى 
احلياة احلضريةإطارضعف االجنذاب حنو 

رة
جا

الت

ث 
ثال

 ال
اع

قط
ال

متركز جل األنشطة التجارية يف وسط املدينة
قدرة شرائية ضعيفة

تزايد النشاطات التجارية غري املهيكلة
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احملليةجتارة ضعيفة بالكاد تليب االحتياجات 
)وجود سلع منتهية الصالحية(غياب رقابة جودة البضائع من املصاحل املختصة 

غياب مراقبة االمثنة
خدمات ذات جودة ضعيفة

عدم كفاية التدريب املتعلقة مبهارات البيع
...األسواقسوء جتهيز 

باألحياءغياب  أسواق منوذجية 
غياب اسرتاتيجية لتنمية القطاع التجاري باملدينة على املستوى البعيد أو املتوسط

سوق الدار البيضاء واخنفاض القدرة الشرائية للساكنة احمللية
...)متاحف، صاالت العروض، املعارض (املنتوج احمللي غياب وسائل تثمني 

دیة
قلی

الت
ف 

حر
ال

حرفيني غري مدربني
غياب مركز للتدريب خاص باحلرف التقليدية

قلة املوارد البشرية
عدم فعالية التأطري من طرف السلطات الوصية

قطاع غري مهيكل
احلرفينيغياب ثقافة التعاون بني

مهارات متواضعة خلرجيي مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل
عدم فعالية وجناعة برامج الرتويج

غياب اسرتاتيجية وميزانية لتطوير قطاع احلرف التقليدية
ضعف املنح اخلاصة باجلمعيات والتعاونيات

والتكوين يف جمال احلرف التقليديةغياب التأطري
واالستقبالغياب وحدات التأطري 
نشاط سياحي ضعيف

غياب جممع خاص باحلرفيني أدى إىل تشتتهم
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هيمنة املهن املتعلقة بالبناء والنسيج
)تكلفة التغطية الطبيةارتفاع (مشكلة الضمان االجتماعي 

بنية استقبال هشة ال تساعد على تعزيز القطاع

حة
سیا

ال

سطات ال تزال مدينة عبور السياح إىل مدن اجلنوب والشمال
ومدار الكولف(غياب مرافق التنشيط، التسلية والرتفيه اليت ميكن أن جتتذب الزبناء 
) سباق اخليول يف حالة سيئة وال يؤدون دورمها على الشكل املطلوب

للعديد من الزوار احملليني جاذباالذي كان " سيدي الغليمي"انقطاع موسم 
واألجانب

له طابع جتاري أكثر منه سياحي" احلرف التقليدية"أسبوع 
لتعزيز السياحة احملليةغياب اسرتاتيجية

...)الغابات، (يةاألمنالدوريات نقص
حالة البحرية االصطناعية سيئة للغاية

...)القصبة اإلمساعيلية،(ضعف استغالل املوارد التارخيية يف الرتويج السياحي 

الطبيعيةضعف االهتمام باملؤهالت 
استغالل حمدود للغابة

األمن نقصاجلزء الشمايل من املدينة الذي يعترب سياحيا من سوء التجهيز و معاناة 
غياب وسائل الرتفيه والتسلية

عدم كفاية الساحات، احلدائق العمومية ومرافق القرب
فندقية العروض حمدودية ال
اخل... العامة من قبل الباعة املتجولني، املتاجر، املقاهي األمالكاستغالل 

املواقع السياحية، الثقافية والطبيعية بشكل جيد وليس هلا أي أثر عدم استغالل 
إجيايب على هذا النشاط السياحي

غياب وكاالت للرتويج السياحي على مستوى املدينة
تواجد مطعمني مصنفني 
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ات
دم

لخ
ا

ضعف التنافسية خبصوص تنوع وسائل النقل املشرتك  

   
ل 

لنق
ا

بصرف املياهوعدم تعبيدها وعدم مساحها لطرق حالة سيئة ل
حركة السري حمدودية مراقبة 

عدم احرتام مدونة الطرق
)املنبهات، موسيقى(ضوضاء السيارات واحلافالت 

ملداخل املدينةالتدهور الشديد 
وجود عدد مهم من الباعة املتجولني بشوارع املدينة معرقلني حركة السري

عدم احرتام التعريفة من طرف سائقي سيارات األجرة، خصوصا جتاه املركب اجلامعي

ملنطقة الصناعية، السوق واجلامعةا: الربط بني أقطاب املدينةسوء 

األجرة الصغرية على النقل احلضري اجلماعي األساسي بسبب غياب هيمنة سيارات
...)حافالت النقل احلضري(وسائل نقل أخرى جبودة عالية 

حافالت النقل احلضري ، خصوصا تلك اليت تربط املركب تدهور حالة أسطول 
اجلامعي

محطة طرقية جتهيز ضعيف لل
الطرقياألمن ضعف

نقص يف عالمات التشوير والسالمة الطرقية ومشاكل السيولة 
عبارة عن ( طرقية من خالل متركزها الشديد حول احملور الرئيسيالشبكة عدم توازن ال
) طريق وطنية 

غياب طرق مدارية  
للمحاور الطرقية على هيكلة تراب املدينةضعيف ثانوي و تأثري 

غياب باحات خمصصة ملوقف السيارات ومشكل تدبريها
)جمرورات وجرارات ,عربات ( تدبري فوضوي لنقل السلع 

ضعف تعامل الساكنة مع املصارف
القطاع 
المالي

حميطهاعلى مستوى الوكاالت املصرفية و األمندورياتنقص 
..)سيدي عبد الكرمي، البام، ميمونة، مانيا،(غياب وكاالت مصرفية بأكرب األحياء 
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الضعف النسيب ملعدل االشرتاك وسائل 
خدمة مكلفة مقارنة بالقدرة الشرائية للساكنةاالتصال

الثقافي و االجتماعي .2
مستوصفات تعمل بدوام جزئي فقط

حة
ص

ال

الطبيةملعدات ايف خصاص
املرافق  واألطر الصحية نقص على مستوى

حالة متهالكةوتواجده يف مرفق الطوارئ ضعف جتهيز 
االفتقار إىل املوارد البشرية

انعدام النظافة يف املؤسسات
يف األدويةخصاص

عجز يف أكياس الدم واملصل
الصحيةملؤسسات تـأكل وتدهور حالة ا

عدات معطلة يف غالب األحيانالتوفر على م
اإلختصاصات والتخصصاتنقص يف بعض

الرشوة واحملسوبيةتفشي 
سوء التنظيم والتدبري

...)قطط، كالب،(احليوانات الضالة تواجد
اإلرشادات واإلخبارو غياب خدمة فعالة لالستقبال 

كهربائية متكررةاتانقطاعوجود 
)االبتدائي، اإلعدادي والثانوي(اكتظاظ يف األقسام 

یم 
تعل

ال

تحتية بداخل املؤسسات وجبانبهاالبنية تردي ال
زاناتسوء جتهيز اخل

..)رياضة، موسيقى، خرجات،(نقص األنشطة املدرسية املوازية 
غياب التعليم األويل العمومي

التعليم األويل بداخل عدد من األحياءغياب 
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تدهور جودة التعليم
إضرابات متكررة لرجال التعليم

إمهال اللغات احلية على مستوى املؤسسات العمومية
تغيب املدرسني

معدل التأطريضعف 
التالميذبني عنف انتشار ال

فقدان األمنولوج األشخاص األجانب يتسبب يف 
ر املدرسيداهل

تحتية على مستوى اجلامعة البنية تردي ال
عدم التناسب بني التكوين والشغل

غل
لش

ا

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل (نقص التنسيق بني خمتلف املتدخلني 
...)والكفاءات،

غياب الثقافة املقاوالتية
ألمية خاصة لدى النساءامعدل ارتفاع 

غياب بنيات الستيعاب اليد العاملة غري املؤهلة واملؤهلة جدا
2000ال يتجاوز دخلها الشهري % 55( تدين مستويات دخل أغلب األسر 

)درهم 
لمعدل الوطينلاحملليةنسبة البطالة جتاوز 

باملقاوالت الصغرىانتهاك حقوق العمال، خصوصا 
ؤهلة املعاملة غري اليد وفرة ال

املدينةبمن خرجيي التكوين املهين 820عدم اشتغال 
بالنجاعة املطلوبة صناعية النطقة عدم استغالل امل

الشغل باملدينةفرصتدين 
ضعف البنيات التحتية الرياضية

فة 
ثقا

ال
ریا

وال دار الشبابعدم تشغيل ضة
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سوء تدبري الفضاءات العمومية
ضو عر قاعات الغياب وسائل تثمني املتاحف و 

...مكتبة بلدية سيئة التجهيز،
غياب املسرح البلدي

...انتشار اجلرائم واملخدرات واالحنراف
ضعف نشاط اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي الثقايف

...)القصبة،(الثقايف وقعاملعدم استغالل وتثمني 
غياب خلية لإلنصات للنساء ضحايا العنف

يف احلياةوأصحاب السوابق العدليةدينةباب املشغياب اسرتاتيجية إلعادة إدماج 
العامة

لتطور حاجيات املدينة ومتطلبات الظرفية قلة التجهيزات الرياضية وعدم مالءمتها
احلالية

ضعف البنيات التحتية الثقافية وعدم مالءمتها لتطور حاجيات املدينة ومتطلبات 
الظرفية احلالية

متركز التجهيزات الرياضية والبنيات التحتية الثقافية يف مشال املدينة
ذوي االحتياجات اخلاصةغياب مراكز رعاية األشخاص 
غياب قاعة للعروض والندوات 

غياب فضاء للطفل
غياب املسابح وحصر االستفادة من املسبح الوحيد يف شهرين يف السنة

غياب دور للمسنني
ضعف النسيج اجلمعوي

ال
وي

مع
لج

ج ا
سی

تواجد لوبيات ال تريد للجمعيات أن تتوحدن
تكوين الضعف
وجود

غياب التواصل بني مجعيات املدينة
غياب تكوينات موجهة ألعضاء املكاتب
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البلدي
تفشي ظاهرة التشرد والتسول ووجود املتسكعني باملناطق اخلضراء 

غياب ثقافة تدبريية مجعوية 
تنوع األهداف بالنسبة للجمعية الواحدة

عداد الترابالتعمیر وإ. 3
على الصعيد الوطين إحداث عمالة برشيد على املكانة األساسية لسطاتريأثت
% 28من ساكنتها، % 36من مساحتها، % 26فقدان (
)% 54,5و

سوء تدبري النفايات املنزلية      
ومن بعض اإلداراتمشكل الوعاء العقاري للجماعة املستغلة من طرف بعض وجود

اخلواص 
ضعف اإلضاءة العمومية

منظمة لتخفيف التكدس وسط املدينة) أماكن وقوف السيارات(غياب مرائب 
متركز األنشطة التجارية بوسط  املدينة

جيعل من املدينة قرية منوذجيةالذيالرتييف الضاغطوجود مشكل 
تعدد حماور التوسع احلضري 

اتساع ضعف متفصل الشبكة الطرقية

تعدد معيقات التوسع الرتايب
إراديتنطيق عفوي أكثر منه 
مركزية ضعيفة الوظيفية

تخصصة املاالت 
حمددةوظيفة علىدينة عدم توفر امل
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عدم مراعاة احلماية البيئية كمرتكز أساسي من مرتكزات التنمية املستدامة
سقي اخلضروات باملياه العادمة
بطئ تنفيذ التجزءات السكنية 

لتجزءات السكنية بشأن امشاكل أمنية مستقبلية وجود 
ظاهرة االستثناء املتعلقة بالتعمريانتشار 

العمومياحتالل امللك 

من األسر% 80تغطية شبكة توزيع املاء فقط ل
من األحياء % 80تغطية شبكة التطهري الصلب ل

%94تغطية شبكة توزيع التيار الكهربائي ل
النفايات السائلة للمنطقة الصناعية يف نظام حمطة تصفية املياه املستعملة إدماجعدم 

اجلديد
ملطرح العمومياوضعية تردي 

ضعف هياكل االستقبال يف ميدان السكن 
ضعف البنية التحتية والتجهيزات األساسية مبجموعة من األحياء 

سوق السكن بشكل ملحوظيعرقل تطور ا ممسكنية الظرية ضعف تنوع احل
من %63,2( التأهيل من خالل هيمنة السكن القدمي إىلسكين الوعاء حاجة ال

من %62,5( والسكن املتواضع احلجم ) سنة 20الوحدات السكنية يفوق عمرها 
ال تتجاوز طابقا %  66,5مرت مربع و80الوحدات السكنية ال تتجاوز مساحتها 

) أو اثنني
)%70(بنية السكن باملدينة هيمنة طابع السكن االجتماعي على 

كثرة التعاونيات السكنية دون اكتماهلا وما خيلقه من صعوبات ومشاكل للمدينة
السكن الغري الالئقإشكالية

غياب املقربة على مستوى شرق املدينة 
متركز أغلب الساكنة يف قلب املدينة
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االرتفاع اخلطري لكثافة الساكنة احلضرية بسبب تواتر سنوات اجلفاف واهلجرة القروي
ضراء اخلفضاءات ضعف جتهيز وتأمني ال

بني مشال وجنوب املدينة

وجود السوق األسبوعي وسط املنطقة الصناعية
البیئة و الجغرافیا. 4

هاموقعبسبب من تعدد مستويات و أشكال املنافسةمعاناة املدينة 
الوحدات الصناعية املوجودةعلى التصنيع و صعوبة احلفاظ 

)غياب املطرح العمومي وتلوث املنظومة البيئية ( تفاقم املشاكل البيئية 
تدبري للنفايات املنزليةسوء 

عدم مراعاة احلماية البيئية كمرتكز أساسي من مرتكزات التنمية املستدامة
ضعف استغالل املؤهالت الطبيعية للمدينة وقلة املناطق اخلضراء وغياب تصميم 

أخضر للمدينة 
صعوبة االندماج يف الشبكة االقتصادية للفضاءات احمليطة بالدار البيضاء الكربى

ضعف استقطاب اليد العاملة املهنية وصعوبة إدماجها أو االستفادة من سوق الدار 
البيضاء

ضعف هياكل االستقبال سواء يف ميدا ن السكن أو مواكبة النشاط االقتصادي
سقي اخلضروات باملياه العادمة

عدم القدرة على احلفاظ على البيئة
الدیمغرافیا. 5

يف تسجيل نسبة ) من جمموع الساكنة% 30(سنة 14استمرار الساكنة األقل من 
)كما وكيفا(وبالتايل حتدي كبري خبصوص تعليمها مرتفعة 

اهلجرة املكثفة من املناطق القروية إىل املناطق احلضرية
ضغط كبري مسجل على سوق الشغل احمللي مالحظ على مستوى تطور األنشطة 

غري املهيكلة والباعة املتجولني
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بشكل خاص يف بعض دميوغرايفالغرايف و اجلتقسيموالضرياحلتوسع عدم توازن ال
الذي يطرح مشكال إلعادة تأهيل وجتهيز املدينة بفضاءات الشيءاألحياء املزدمحة

الراحة والرتفيه
هي من % 40(القروية  العابرة اىل الدار البيضاء تيارات اهلجرة ستقطاب املدينة لا

). املهاجرين الذين جذبتهم املدينة

الفرص3.
عناصر المصفوفة البعد

االقتصاد .1
متوقع اقتصادي وجغرايف جيد 

حة
فال

ال

ول
اال

ع 
طا

الق

مشروع القطب الفالحي الشاويةالتوفر على 
خمطط املغرب األخضر اجلهويالتوفر على 
من املساحة الكلية68%متثل مساحة صاحلة للزراعةالتوفر على 

تهاأمهيوتزايد زراعة أشجار الزيتون انتشار 
الزيتون، (وجود أراضي فالحية مواتية إلنشاء زراعات ذات قيمة مضافة عالية 

)إخل...Muscariالصبار، الشجريات العلفية، بصل الزيز 
وجود املركز اجلهوي للبحث الزراعي ميكنه أن يساهم يف إعداد برامج حبث 

التنمية اخلاصة باجلهة

الفالحة يف جمال البحث الزراعي والتكوين/تثمني شراكة اجلامعة

متوقع جغرايف مميز

عة
صنا

ال

ع 
طا

الق
ني

لثا
ا

عالقات وثيقة بني اجلامعة والنسيج االقتصادي للمدينةوجود
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تشبع املنطقة الصناعية وغالء العقار بالدار البيضاء وبرشيد
)قرب املوردين(الربية والبحرية واجلويةقرب الدار البيضاء واحملاور الطرقية 

موايت للتنمية والبناء ..) الفوسفاط، احلجر اجلريي، الطني(املوارد الطبيعية وفرة 
)ICPC(و

قرب حوض فالحي موايت للتنمية والصناعة الفالحية الغذائية
هكتار الذي يرتجم بارتفاع 20توسع املنطقة الصناعية لسطات على مساحة 

منصب شغل1200
مراكز للتكوين مهنية متعددة التخصصاتالتوفر على 

تسارعاملتعمري انتشار ال
)يد عاملة قليلة التكلفة(اهلجرة القروية انتشار 

...)الدار البيضاء، مراكش،(موقع جغرايف متميز التوفر على 

التجارة

ث 
ثال

 ال
اع

قط
ال

)الدار البيضاء الكربى(قرب املوردين 
ساكنة تزايد قوي لل

يد عاملة رخيصةوجود 
مناصب الشغلوبإحداث در دخل قوي للعملة بقطاع متيز ال

ف 
حر

ال
دیة

قلی
الت

ميكنها أن تستوعب معارض خمصصة " قصبة عتيقة"املدينة على اءحتو ا
للحرف

150بدل هكتار 33,5ساحةالتوفر على م
2005سنة لخمطط إعمار األراضي كما هو  وارد يف هكتارا

حة
سیا

ال

)2020(اجلهوية رؤية اسرتاتيجية لتنمية السياحة وجود 
هوية على الرواج السياحياجلسياحية الشاريع امكانية تأثري امل

استغالل غابة سطات ألغراض سياحية

   
   

ات
دم

لخ
ا القرب من العاصمة االقتصادية

ل 
لنق

ا

مشروع تثنية خط السكة احلديدية الرابط بني سطات ومراكشالتوفر على 
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منصة جتارية للشاويةأولالتوفر على 
وجود طلب متزايد على تنويع وسائل النقل

متوقع مرفق النقل كقطب للتنمية بداخل اإلقليم
زبانة حمتملة مهمة  القطاع 

تطور النشاط االقتصاديالمالي
زبانة حمتملة مهمة وسائل 

تطور النشاط االقتصادياالتصال
الثقافي و االجتماعي .2
حداث كلية الطب والصيدلةإلمشروع التوفر على 

حة
ص

ال

لصحة لعلوم امعهد التوفر على 
وجود جامعة لتكوين األطر اإلدارية

حداث كلية للطب والصيدلةإلمشروع التوفر على 
)CPR(املركز الرتبوي اجلهوي التوفر على التعلیم 

لصحةالعلوممعهدالتوفر على 
ANAPECوجود الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

غل
لش

ا
تكوينات متعددة التخصصات تقدمها خمتلف املؤسساتوجود 

وجهة لكفاءات املدينة: القرب من الدار البيضاء الكربى 
توسع املنطقة الصناعية لسطات

)القطب الفالحي للشاوية(إطالق مشاريع جديدة 
)2010(إحداث املرصد اجلهوي للشغل والتكوين 

ة، ية، الرياضياالت البيئيف خمتلف يلتأطري العب النسيج  اجلمعوي لدوره
ةالرتبويو ةاالجتماعي ال

وي
مع

لج
ج ا

سی
ن

فرص إلحداث أنشطة مدرة للدخل لدى التعاونياتوجود
منح اإلمكانات الطبيعية فرص متنوعة لتنمية األنشطة املدرة للدخل 

للتعاونيات
ملصاحبة التعاونيات الشابة" مرافقة"تنفيذ برنامج 
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توقيع اتفاقيات مع حمالت السوبرماركت اهلوبر ماركت 
املنظمة على املستوى اجلهوي والوطينقاعات والاملعارض وجود 

تأطري اجلمعيات
دار اجلمعياتإنشاء

خلق خلية لتتبع ومراقبة اجلمعيات املستفيدة من الدعم واملنح
إنتاج

عداد الترابالتعمیر وإ. 3
لتقسيم اجلهوي املرتقب تصور لوجود 

استغالل اقتصادي ومتوازن للمجال
املدينة هيكلة متعددة املراكزإعطاء

ضمان تنمية حضرية متعددة األبعاد
التوفر على 

تأهيل املستشفى املركزيإعادة
مركز املدينة , املنطقة الصناعية : هيكلة املدينة حول ثالثة أقطاب رئيسية 

والقطب اجلامعي والثقايف والرياضي 
العمل على توسيع مسرتسل للمجال واحلد من تفككه وتقطعه

حتسني جودة السري باملدينة من خالل تعدد ممرات العبور وتأهيل مداخل 
املدينة

االلتزام مبشروع التهيئة
البیئة و الجغرافیا. 4

تنمية حضرية عالية اجلودةإرساءالعمل على 
ضمان جودة بيئية باحلفاظ على الثروات الطبيعية والعمل على تكريس 

استغالل معقلن هلا
تزويد املدينة بنظام للتطهري السائل والصلب يضمن احلفاظ على البيئة

حتسني جودة املشاهد احلضرية وخاصة املرتبطة منها باحملاور الطرقية
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الدیمغرافیا. 5
املدينة استقطاب بعامل النمو الطبيعي، بفعل رايفالتطور الدميوغعدم االرتباط 

قطبا حضريا جاذبا باألخص للساكنة القرويةباعتبارها 
تطور مهم لعدد األسر ملدينة سطاتحدوث 

تطور األسر جتاوز تطور الساكنة، وهذا ناتج عن تضاؤل عدد األفراد داخل 
حىت بوترية ) األسر النووية(األسر، الذي ميكن شرحه بتوجه جديد ملفهوم 

.اململكةخمالفة لباقي مدن 
%64(وزن مهم مبدينة سطات على سنة 59- 15نسبة الفئة العمرية توفر 

، الشيء الذي يفسر جاذبية املدينة بالنسبة لفئة )من الساكنة اإلمجالية
. الساكنة النشيطة خصوصا تلك املنحدرة من العامل القروي

أن يصبح رافعة للتنمية احمللية، بشرط ميكنهمهم رأمسال بشري التوفر على 
ضمان التكوين وإعادة التأهيل بالقطاعات احليوية املشكلة للمحرك 

االقتصادي للمدينة 
تبلغ (انتماء 

عمر العمل، وبساكنة يف )%48سنة 25نسبة منهم أقل من 

.5,74و 1,77معدل تزايد الساكنة مبدينة سطات مرتفع جدا ويرتاوح بني 

. التهديدات4
عناصر المصفوفة البعد

االقتصاد .1
زحف فوضوي للعمران على أراضي االستخدام الفالحيوجود 

حة
فال

ال
ع 

طا
الق

ول
اال

البيضاء الكربى وبرشيدمنافسة الدار 
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...)برشيد، خليايطة، حد السوامل(
جفاف مرتددوجود 
هجرة ضخمةوجود 

هشاشة القطاع الفالحي وتأزمه
اعتماد شبه كلي على الفالحة

تدهور متزايد جلاذبية املدينة

عة
صنا

ال

ني
لثا

ع ا
طا

الق

النفاياتعدم معاجلة 
...)برشيد، خليايطة، حد السوامل(

"Cristal Strass/ كريسطال سرتاس"وضعية عدم االستقرار بالنسبة لعمال شركة 
االستنبات بالوسط القروي عن طريق مسطرة االستثناءات

"بقع صناعية فوضوية"إنشاء 
)مقارنة مع برشيد(حركية اقتصادية جد ضعيفة 

)الباعة املتجولون(جتارة غري مهيكلة 

رة
جا

الت

ث 
ثال

 ال
اع

قط
ال

منافسة قوية للمنتوجات املستوردة
سلع منتهية الصالحيةوجود 

القرب من الدار البيضاء الكربى وبرشيد وحتسني الشبكة الطرقية
بعدد من املناطقيةاألمنالدورياتنقص 

منافسة لسلع مستوردة

دیة
قلی

الت
ف 

حر
ال

..)خريبكة، أيب اجلعد، وادي زم(
غياب مزايا جبائية لصاحل احلرفيني

التفكري الفرداين لدى احلرفيني
نافسني بقوة جذب سياحيةمتتع امل

حة
سیا

...)الغابة(يةاألمنالدورياتنقص ال
تدهور متزايد جلاذبية املدينة

تدهور مستمر حلالة بعض املواقع
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ات
دم

لخ
ا

ارتفاع عدد حوادث السري

ل 
لنق

ا

األمن الطرقيضعف

تدهور الطرقات
مشاكل عالمات التشوير

يهدد حياة الذين يستخدمونه وكذا الراجلني والسائقني اآلخرينمماالنقل تدهور حالة 

فقدان سريع للخدمات املرتبطة بالطريق، حيث يبدو أن املدينة انتزعت منها هذه 
الوظائف، خصوصا بعد سريان خدمة الطريق السيار

انعدام األمر
القطاع 
المالي

املالية التقليديةعزوف الساكنة عن املنتوجات
اخنفاض يف عائدات املهاجرين باخلارج

الثقافي و االجتماعي .2
الرشوة واحملسوبيةتفشي 

حة
ص

ال
املواد املخصصة للمرافق العمومية تباع بطريقة غري قانونية

ممارسات غري مشروعة من طرف موظفي القطاعوجود 
وأقربائهم الذين يساء استقباهلم ومعاجلتهمعدوانية املرضى 

...)قطط، كالب،(انتشار احليوانات الضالة 
..)العقارب، العناكب، الثعابني،(انتشار احلشرات 

انقطاع متكرر للكهرباء
والنساء ) %19(فارق كبري بني الرجال (2004سنة % 29,5األمية نسبة وغبل
)39,1%((

یم 
تعل

ال

معدل لألمية مرتفعارتفاع 
املدرسي دراهلانتشار ظاهرة 
تغيب املدرسني
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معدل التأطريضعف 
التالميذبني عنفانتشار ال

انعدام ثقة الساكنة يف التعليم العمومي
تطوير التعليم اخلاص على حساب العمومي

التعليم األويل العموميغياب 
غياب التعليم األويل اخلاص بداخل عدد من األحياء

تدهور جودة التعليم
إضرابات متكررةحدوث 

النزوح القروي الكثيف احملدث الرتفاع البطالة

غل
لش

ا

الضعف أكثر من ) %38.3(معدل البطالة لدى الناشطني من جنس اإلناث ارتفاع 
)%17,2(لدى جنس الذكور 

بطالة الشباب احلاصل على الشهاداتارتفاع
عدم مطابقة التكوين مع متطلبات سوق الشغل

البطالة النامجة عن تداعيات األزمة املالية واالقتصادية الدوليةارتفاع نسبة 
هيمنة القطاع الثالث يف جمال الشغل

...)أرباب الشغل، النقابة،(النزاعات االجتماعية ارتفاع نسبة 
"Cristal Strassٍ/ كريسطال سرتاس"وضعية عمال شركة عدم استقرار 

اتنافسية ارتفاع 
وتدين ) البنية التحتية التعليمية والصحية والرياضية والثقافية( تدهور التجهيزات 

مستوى العيش

ضة
ریا

وال
فة 

ثقا
ال

عا صر الو تقليدالو بالتعقدجتماعية االعالقات متيز ال
ىخر أارتفاع نسبة املتسولني والقادمني من مناطق 

اهلجرة القروية اجلماعيةارتفاع وترية 
لساكنة احمللية بشكل حادليمهقسوتصراع األعيان والنخب احتدام 
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ارتفاع عدد االحتجاجات العمومية واالجتماعية
ارتفاع عدد الفقراء نتيجة غياب سياسات اجتماعية

تفشي مظاهر الفقر يف احمليط العمراين
الرتاث احمللي لالندثارتعرض 
لتحديثلقروية اللية احملثقافة عرقلة ال

مندوبية الثقافةغياب بلورة مشاريع  ثقافية من طرف 
عويمالتسييس النسيب للعمل اجل

ال
وي

مع
لج

ج ا
سی

ن

املؤسسات، اجلمعيات، (ضعف التنسيق بني خمتلف شركاء التنمية االجتماعية للمدينة 
...)التعاونيات،

ولوج صعب للتمويل واإلعانات العمومية

)البعد السياسي(بلديوجود احملسوبية بني فاعل

اخنراط ضعيف للساكنة يف قيم العمل التعاوين و اجلمعوي
حيث استند إحداث بعض : االنتهازية السياسية واالقتصاديةانتشار سلوكات 

واإلعانات املقدمة من الدولة أو التعاونيات واجلمعيات على رغبة االستفادة من املنح 
من طرف املنظمات غري احلكومية دون أنت يكون لديها طموح التنمية على املدى 

البعيد

غياب رؤية واضحة للتنمية على املدى البعيد الشيء الذي يطرح مشاكل االستمرارية

اهلبات واإلعانات املقدمة من طرف الدولةد غالبية اجلمعيات على اعتما
عدم متكن اجلمعيات من متلك مرتكزات التدبري اجلمعوي

عداد الترابالتعمیر وإ. 3
لتقسيم اجلهوي املرتقب وجود تصور ل

حياء
للسكك احلديديةواحملاديةغياب وحدات أمنية متحركة خاصة يف األحياء اهلامشية 

عدم خضوع املناطق القروية امللحقة باملدينة للتصميم املديري للتهيئة العمرانية 
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وتدين مستوى العيش) التطهري والنقل ،الطرق( تدهور التجهيزات 
املدينةإىلضعف املسالك املؤدية 
تراجع الوعاء العقاري 

السكينتدهور الوعاء 
البیئة و الجغرافیا. 4

عني سطات والفرشة املائية لسيدي ( تلوث املنظومة البيئية خصوصا املوارد البيئية 
)العيدي 

كثرة النفايات  
الدیمغرافیا. 5

احلال 
املناطق احلضريةهجرة كثيفة للمناطق القروية جتاه

يف تسجيل نسبة ) من إمجايل الساكنة% 30(سنة 14استمرار الساكنة األقل من 
.)كما وكيفا(وبالتايل يشكل حتديا كبريا خبصوص تعليمها ،مرتفعة
) لدى الذكور% 18,9لدى اإلناث و % 39,1نسبة (من األمية % 29,5معاناة 

.سنوات وما فوق10البالغة ةالساكنمن 
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الرتايب من خالل التشخيصاستخرجتملتطلبات الساكنة اليتاالستجابةمن أجل 
يفتلخيصهاميكنحماور 4، اعتمدت اسرتاتيجية تنموية مبنية على التشاركي

:التالية 

تقوية التماسك االجتماعي باالندماج املنسجم ملختلف : المحور الثقافي واالجتماعي
؛مكونات املدينة

؛تطوير وتنويع القاعدة االقتصادية انطالقا من املوارد احمللية: المحور االقتصادي
االستثمارات تقوية ودعم البنية التحتية من أجل استقطاب : محور تهيئة التراب والتعمير

؛العمومية و اخلاصة
حتسني املظهر الطبيعي للمدينة مع استحضار البعد البيئي: المحور الجغرافي والبيئي.
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الثالثالقسم
اإلطار المنطقي ومصفوفات 

التخطيط
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ذات أولوية مهمة حماور4لفريق العمل حتديد دراسة التشخيص الرتايب التشاركيمسحت 
اإلطار "حسب حمور التنمية، و"املصغرةاملشاريع"مت جتميع املشاريع و، حبيثاجلماعةلتنمية 
للحفاظ على بعض املنطق اجلماعيستخدم يف النهاية كأداة إلعداد املخططالذي ا"املنطقي

.واالتساق يف عرض النتائج

لتحقيق هذا املبتغى، مت اختيار املشاريع املربجمة يف إطار هذا املخطط على أساس دراسة و 
ت بعني ذلقاءات من حتليل نتائج وانطالقاملختلف الوثائق املتوفرة 

ملوظفني وهناك أيضا مشاريع متعلقة بتكوين ا. املسامهة يف اختاذ القرارمشاركة الساكنة يف االعتبار
.

:إىل مخس نقط جاءت على الشكل التايلالقسموقد مت تقسيم هذا 

منطق إنجاز المصفوفات: األولالفصل
مصفوفة المشاريع المبرمجة:الثانيالفصل
مصفوفة التخطيط المالي:الثالثالفصل
لمخطط الثالثيا: الرابعالفصل
المخطط السنوي: الخامسالفصل
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الذي " اإلطار املنطقي"يستند إعداد املخطط اجلماعي للتنمية على ما يصطلح عليه 
أهداف و إسرتاتيجيةأهداف جمزأة حملاور و إسرتاتيجيةيسمح بإجناز خمطط عملي استجابة لرؤية 

.كما هو مبني أسفلهحمددة

النتائج للمخطط من خاللمعايري التقييمن أيضا من حتديدالعمل ميكّ االتساق يفوهذا
.تنفيذ اإلجراءاتمنقوقابلة للتحقّ مؤشرات موضوعيةاملنتظرة وحتديد

الرؤية االسرتاتيجية املعتمدة من خالل احملاور اخلطاطة أسفله بصفة خمتصرة تدرج وتقدم 
.االسرتاتيجية املستخرجةواألهداف 

اإلطار المنطقي
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الذي " اإلطار املنطقي"يستند إعداد املخطط اجلماعي للتنمية على ما يصطلح عليه 
أهداف و إسرتاتيجيةأهداف جمزأة حملاور و إسرتاتيجيةيسمح بإجناز خمطط عملي استجابة لرؤية 

.كما هو مبني أسفلهحمددة

النتائج للمخطط من خاللمعايري التقييمن أيضا من حتديدالعمل ميكّ االتساق يفوهذا
.تنفيذ اإلجراءاتمنقوقابلة للتحقّ مؤشرات موضوعيةاملنتظرة وحتديد

الرؤية االسرتاتيجية املعتمدة من خالل احملاور اخلطاطة أسفله بصفة خمتصرة تدرج وتقدم 
.االسرتاتيجية املستخرجةواألهداف 

المحور

الھدف اإلستراتیجي

الھدف المحدد

المشروع/ اإلجراء 

النتائج المنتظرة

اإلطار المنطقي
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الذي " اإلطار املنطقي"يستند إعداد املخطط اجلماعي للتنمية على ما يصطلح عليه 
أهداف و إسرتاتيجيةأهداف جمزأة حملاور و إسرتاتيجيةيسمح بإجناز خمطط عملي استجابة لرؤية 

.كما هو مبني أسفلهحمددة

النتائج للمخطط من خاللمعايري التقييمن أيضا من حتديدالعمل ميكّ االتساق يفوهذا
.تنفيذ اإلجراءاتمنقوقابلة للتحقّ مؤشرات موضوعيةاملنتظرة وحتديد

الرؤية االسرتاتيجية املعتمدة من خالل احملاور اخلطاطة أسفله بصفة خمتصرة تدرج وتقدم 
.االسرتاتيجية املستخرجةواألهداف 

الھدف اإلستراتیجي

المشروع/ اإلجراء 

اإلطار المنطقي
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تحسين مستوى عيش الساكنة وجعل 
ا بامتيازاقتصادياالمدينة قطب

تقوية التماسك االجتماعي 
باالندماج المنسجم لمختلف 

مكونات المدينة

مراقبة وتحسين الخدمات الصحية

تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية 
واالستمرار في رفع مستوى التعليم

دعم األنشطة الثقافية والرياضية

االدماج االجتماعي للساكنة

دعم قدرات الفاعلین المحلیین

تطوير وتنويع القاعدة 
االقتصادية انطالقا من الموارد 

المحلية

دعم موقع المدينة كقطب فالحي 
بامتياز

تقوية النسيج الصناعي وتعزيز 
مرافق االستقبال

دعم قطاع الخدمات األساسية 
لسد حاجيات سكان المدينة

األهداف 
يةاإلستراتيج

محاورال
يةاإلستراتيج

78

تحسين مستوى عيش الساكنة وجعل 
ا بامتيازاقتصادياالمدينة قطب

تطوير وتنويع القاعدة 
االقتصادية انطالقا من الموارد 

المحلية

دعم موقع المدينة كقطب فالحي 
بامتياز

تقوية النسيج الصناعي وتعزيز 
مرافق االستقبال

دعم قطاع الخدمات األساسية 
لسد حاجيات سكان المدينة

تقوية و دعم البنية التحتية من 
أجل استقطاب االستثمارات 

العمومية و الخاصة 

تقوية و دعم البنية التحتية من 
أجل استقطاب االستثمارات 

العمومية و الخاصة 

تحسين المظهر الطبيعي 
للمدينة مع استحضار البعد 

البيئي

تحسين المظهر الطبيعي 
للمدينة مع استحضار البعد 

البيئي

األهداف 
يةاإلستراتيج

محاورال
يةاإلستراتيج

78

تحسين المظهر الطبيعي 
للمدينة مع استحضار البعد 

البيئي

تحسين المظهر الطبيعي 
للمدينة مع استحضار البعد 

البيئي

األهداف 
يةاإلستراتيج

محاورال
يةاإلستراتيج
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 7
2014

2016 

املتعلقة بتنفيذ اإلجراءات املشاريع و اجلدول األول املصفوفة األساسية اليت تنظم يشكل 
ن من ميكّ كما .لغالف الزمين املخصص إلجنازهاااملخطط اجلماعي للتنمية من حيث األولوية و 

رة ظوأخريا يوفر إطارا للتقييم عن طريق حتديد النتائج املنت،التعريف باملسؤول عن املشروع وشركائه
.إجراءمشروع أو واملؤشرات املرتبطة بكل 

امقسمو منفصالمشروعا 180سطات دينة للجماعة احلضرية ملجدول التقييميتضمن و 
.يف اخلطاطة أعالهكما سبق عرضهااسرتاتيجيةأهداف 10حماور و 4على 

فإن ذلك سيمكنها ، املشاريعالعديد من إجناز ل على عاتقها حتمّ تأخذإذا كانت البلدية 
التخطيط (الختاذ إجراءات هيكليةومسامهة املصاحل اخلارجية من االستفادة أيضا من تدخل

....)احلضري والصرف الصحي

2016و2014بینالممتدةللفترةالمبرمجةالمشاریعالئحة: أنظر الملحقات 7
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2016و2014الئحة المشاریع المبرمجة للفترة الممتدة بین 

التقییم المسؤولیة الجدولة األنشطة

مؤشر 
النشاط

النتائج 
المنتظرة الشركاء المسؤول

آجال المشروع
األسبقیة التوطی

ن المشروع الغالف الرقم
الزمني

بدایة 
اإلنجاز

محور تھیئة التراب والتعمیر   المحور 

تقویة و دعم البنیة التحتیة من أجل استقطاب االستثمارات العمومیة و الخاصة  الھدف 
االستراتیجي

تقویة وتوسیع البنیة التحتیة  الھدف المحدد

المساحة المؤھلة

تعزیز البنیة 
التحتیة مع 

تنظیم و انسجام 
المظھر 

الحضري 

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 األحیاء 
المعنیة صیانة األرصفة  1

المساحة المؤھلة المبادرة المحلیة 
للتنمیة البشریة المجلس البلدي سنتان  2014 1 حي سیدي 

عبد الكریم صیانة األرصفة  2

المساحة المؤھلة المبادرة المحلیة 
للتنمیة البشریة المجلس البلدي سنتان  2014 1 حي 

میمونة صیانة األرصفة  3

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 األحیاء 
المعنیة

ترقیم األزقة التي بھا نقص أو التي الزالت بدون 
ترقیم وتسمیتھا 4

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 األحیاء 
المعنیة تقویة وصیانة اإلنارة العمومیة 5

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 األحیاء 
المعنیة تزفیت وتقویة األزقة والشوارع بالمدینة 6

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة سنة واحدة  2016 3 شارع الجنرال 
الكتاني تھیئة شارع الجنرال الكتاني 7
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المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة سنة واحدة  2014 1 شارع 
المسیرة شارع المسیرةتھیئة  8

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات مدارات5إنشاء  9

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 سطات إحداث محطة طرقیة جدیدة 10

المساحة المؤھلة ح.س.و.م سنتان  2014 1 سطات توسعة محطة القطار مع إحداث فضاء للعیش 11

عدد البالوعات المنعشین 
العقاریین ك,م,ت,م,و سنوات3 2014 1 سطات احداث واصالح البالوعات وقنوات الصرف 

الصحي 12

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة سنة واحدة  2014 1 سطات الطریق الرابطة بین (تأھیل الطریق السیاحیة 
) مدرسة بئر انزران و شارع الحسن الثاني 13

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة البلديالمجلس  سنتان  2015 2 سطات تھیئة جوانب واد بنموسى 14

المساحة المؤھلة للبحث المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات تغطیة واد بن موسى بالكامل 15

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة سنتان  2015 2 سطات إحداث طریق سیاحیة وریاضیة 16

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 شارع 
بئرانزران تھیئة الشطر الثاني من شارع بئرانزران 17

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات تھیئة مدخل المدینة طریق بن احمد 18

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2 سطات المدخل الشمالي للمدینةتھیئة  19

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات تھیئة المدخل الجنوبي للمدینة 20
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المساحة المؤھلة للبحث المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2
العراعیر 
والسكوریی

ن
تھیئة مدخل المدینة من الجھة الشرقیة  21

عدد اآللیات المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات اقتناء آلیات متحركة 22

ھیكلة المجال الحضري  الھدف المحدد

المساحة المؤھلة

تحسین جودة 
الحیاة بتعزیز 

البنیة التحتیة مع 
تنظیم و انسجام 

المظھر 
الحضري

المنعشین 
العقاریین المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات إحداث وتھیئة مساحات خضراء بالعقارات المتوفرة 

للبلدیة  23

عدة الزوار الخواص المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3

حي 
البطوار 

حي (
)المجازر

تھیئة البحیرة  24

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2 سطات إعادة ھیكلة الحدیقة الموجودة أمام البلدیة  25

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات إعادة تأھیل وترمیم حدائق المدینة 26

المساحة المؤھلة العمران المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات مقبرة بالقطاع الغربي للمدینةاحداث 27

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات إنشاء حواجز تكسیر السرعة بالقرب من المؤسسات 
التعلیمیة 28

- السلطة المحلیة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات تحریر الملك العمومي وخاصة أرصفة الشوارع 29

- الوكالة 
الحضریة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات الجماعیةإنجاز خریطة خاصة بالعقارات  30

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات تعزیز الرصید العقاري للجماعة 31

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات تسریع إنجاز التجزءات السكنیة 32
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- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات إلزام المنعشین العقاریین بإحداث مساحات خضراء 33

- مدیریة األمن سنة واحدة  2014 1 سطات تفعیل مخافر الشرطة 34

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 سطات انشاء مرأب للسیارات وسط المدینة 35

المساحة المؤھلة شركاء للبحث المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات بناء سوق بلدي 36

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 الحي 
الصناعي تفعیل المنطقة الخاصة بالحرفیین  37

المساحة المؤھلة شركاء للبحث المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات إعادة ھیكلة األسواق و تجھیزھا والزیادة في قدرتھا 
االستیعابیة ببناء طوابق  38

المساحة المؤھلة
األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة

سنوات3 2014 1 سطات إصالح المساجد 39

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات إصالح المجازر البلدیة 40

المساحة المؤھلة ح.س.و.م سنتان  2014 1 سطات وضع سیاج على طول ممر السكة الحدیدیة 41

المساحة المؤھلة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 حي الفرح إنشاء مكان إلیقاف السیارات أمام مؤسسة البرید 42

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنتان  2014 1 سطات تھیئة الخزانة البلدیة ومحیطھا 43

المساحة المؤھلة وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 سطات عمومیةإنشاء ساحة  44

44 عدد المشاریع 1الھدف االستراتیجي 
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44 عدد المشاریع المحور

تقویة التماسك االجتماعي باالندماج المنسجم لمختلف مكونات المدینة: المحور الثقافي واالجتماعي  المحور 

دعم األنشطة الثقافیة والریاضیة: الثقافة والریاضة  الھدف 
االستراتیجي

عدد المقاعد 

تعزیز ودعم 
األنشطة 

والعروض 
الثقافیة 

والریاضیة

وزارة الثقافة سنة واحدة  2014 1 سطات  قاعات / مكتبات2/ متحف/ إنشاء المسرح البلدي
لإلعالمیات 45

مرافق مجھزة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تجھیز الخزانة البلدیة 46

مرافق مجھزة الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات  بناء مركز استقبال 47

مرافق مجھزة الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات  تأھیل الملعب الملحق للمركب الریاضي 48

نتائج الفرق المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  منح الفرق المحلیةالتوفیر والرفع من قیمة  49

عدد المستفیدین وزارة التربیة 
الوطنیة سنة واحدة  2014 1 سطات  تسھبل ولوج الجمعیات المتعاقد معھا لمالعب 

المؤسسات التعلیمیة 50

عدد المقاعد  المجلس الجھوي سنة واحدة  2015 2 سطات  للمحاضرات والندوات ,إنشاء قاعة للعروض  51

عدد المقاعد  الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 جمیع 

األحیاء
استكمال إحداث المركبات المتعددة االختصاصات 

بباقي أحیاء المدینة  52

عدد الورشات المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تشجیع المھرجانات الثقافیة والدینیة والعلمیة  53

- وزارة الداخلیة

األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة سنوات3 2014 1 سطات  إنشاء دورالقرآن الكریم والكتاتیب 54



85

عدد المالعب 
المھیأة

الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنوات3 2014 1

حي الفرح 1
حي قطع 2

الشیخ
مراكز سوسیوریاضیة 3إحداث  55

عدد المرافق المجلس البلدي وزارة الشباب 
والریاضة سنوات3 2014 1 سطات 

تنفید مشاریع المرافق الریاضیة والمالعب التي 
تمت برمجتھا في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة 

البشریة 
56

عدد المرافق المجلس البلدي وزارة الشباب 
والریاضة سنة واحدة  2015 2 سطات  إحداث فضاء ریاضي خاص بالنساء 57

مرافق مجھزة الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  إحداث مسابح بأثمنة مناسبة في متناول الجمیع 58

عدد األعوان الشبیبة 
والریاضة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  إحداث منصب عون خاص لحراسة و صیانة  

مالعب األحیاء 59

عدد األنشطة 
والزوار وزارة الثقافة المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2 القصبة 

اإلسماعیلیة ترمیم وتھیئة القصبة اإلسماعیلیة 60

- المجلس اإلقلیمي سنوات3 2014 1 سطات  إنشاء معرض وطني لالقتصاد التضامني 
واالجتماعي 61

عدد الزوار الجمعیات المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  إحیاء موسم سید لغلیمي بصفة سنویة  62

مرافق مجھزة وزارة الشباب 
والریاضة سنتان  2015 2 سطات  إنشاء دور الشباب 63

مرافق مجھزة وزارة الشباب 
والریاضة سنتان  2014 1 سطات  إصالح وترمیم دور الشباب مع تعزیزھا بقاعات 

لتدریس اللغات  64

20 عدد المشاریع 2الھدف االستراتیجي 

االدماج االجتماعي للساكنة: المیدان االجتماعي  الھدف 
االستراتیجي

تحسین نوعیة الخدمات االجتماعیة الھدف المحدد
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المستفیدینعدد 

تحسین مستوى 
الخدمات 

االجتماعیة 
ومستوى عیش 
الساكنة بھدف 
تخفیض نسبة 
األمیة و الحد 
من انتشار 

المخدرات مع 
تعزیز األمن 

المجلس 
الجھوي المجلس البلدي سنتان  2014 1 سطات  إحداث مراكز لذوي االحتیاجات الخاصة  65

عدد المستفیدین المجلس 
الجھوي المجلس البلدي سنتان  2014 1 سطات  إنشاء مراكز متعددة االختصاصات 66

عدد المستفیدین التضامن 
واألسرة

المبادرة الوطنیة 
للتنمیة البشریة سنتان  2015 2 سطات  مراكز االستماع للنساء ضحایا العنفإحداث  67

عدد الدوریات المجلس البلدي الجمعیات سنة واحدة  2014 1 سطات  توسیع الطاقة االستعابیة لدور المسنین وتحسین 
خدماتھا 68

عدد الدوریات المجلس البلدي مدیریة األمن سنوات3 2014 1 سطات  تكثیف الدوریات األمنیة المتحركة بجمیع أحیاء 
المدینة 69

عدد المستفیدین الوكالة الوطنیة 
لمحاربة األمیة

األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة

سنوات3 2014 1 سطات  الزیادة في الساعات المخصصة لمحو األمیة وعدم 
اقتصارھا على المساجد 70

عدد المستفیدین مكتب تنمیة 
التعاون سنوات3 2014 1 سطات  إحداث تعاونیات نسائیة 71

عدد القاعات 
المراقبة المجلس البلدي الشبیبة والریاضة سنوات3 2014 1 سطات  تقنین و مراقبة قاعات االلعاب 72

عدد المستفیدین التضامن 
واألسرة المجلس الجھوي سنوات3 2014 1 سطات  بناء وتجھیز فضاء األطفال التوحدیین 73

عدد المستفیدین وزارة الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  تخفیض تكلفة التغطیة الصحیة الخاصة بالصناع 
التقلیدین  والتجار الصغار 74

إحداث مناصب شغل وخلق قیمة مضافة الھدف المحدد

عدد المناصب 
المحدثة تخفیض نسبة 

البطالة 

الخواص سنوات3 2014 1 سطات  إنشاء مراكز االتصال   75

عدد التقاریر 
المنجزة ك.ش.إ.و.و سنة واحدة  2014 1 سطات  إحداث مرصد جھوي للشغل والتكوین 76
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12 عدد المشاریع 3الھدف االستراتیجي 

دعم قدرات الفاعلین المحلیین:  النسیج الجمعوي  الھدف 
االستراتیجي

عدد المستفیدین

تحسین مردودیة 
الفاعلین وكفاءة 

المنتخبین

المبادرة الوطنیة 
للتنمیة البشریة

مكتب تنمیة 
التعاون سنوات3 2014 1 سطات  التكوین المستمر للتعاونیات والجمعیات  77

عدد المقاعد  المجلس الجھوي سنة واحدة  2014 1 سطات  إحداث الفضاء الجھوي للمنتخب 78

عدد المستفیدین إدارة السجون سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم دورات تكوینیة لفائدة السجناء والسجناء 
السابقین 79

عدد المستفیدین المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  الرفع من المنح الموجھة للجمعیات 80

عدد المستفیدین المجلس البلدي التعاون الوطني سنتان  2014 1 سطات  انشاء وتأطیر دار الجمعیات 81

عدد المستفیدین المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تشجیع الجمعیات لتأطیر وتكوین الشباب 82

عدد المستفیدین مكتب تنمیة 
التعاون

وكالة التنمیة 
االجتماعیة سنتان  2015 2 سطات  لمصاحبة التعاونیات الشابة" مرافقة"تفعیل برنامج  83

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تفعیل لجنة تتبع ومراقبة الجمعیات المستفیدة من 
الدعم والمنح 84

عدد المستفیدین شركاء للبحث المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم حمالت تحسیسیة في التربیة والمواطنة 85

9 عدد المشاریع 4الھدف االستراتیجي 

مراقبة وتحسین الخدمات الصحیة الھدف 
االستراتیجي
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البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

تحسین جودة 
الخدمات 
الصحیة 
للمواطنین

قطاع الصحة  سنة واحدة  2014 1 سطات  تأھیل وتجھیز المستشفى الجھوي للشاویة اعادة
وردیغة 86

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  بناء القطع األرضیة المخصصة للمراكز الصحیة 
عبر المدینة 87

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1
جمیع 

المراكز 
الصحیة 

تعزیز الموارد البشریة على مستوى المراكز 
الصحیة  88

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1
جمیع 

المراكز 
الصحیة 

تعزیز المراكز الصحیة بالمعدات الطبیة  89

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  ضمان استمراریة تأھیل األطر الصحیة للخدمات 
المستعجلة  90

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  توفیر أدویة األمراض اامزمنة 91

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

السلطة المحلیة سنوات3 2014 1 سطات  "رمید"تسریع اإلستفادة من بطاقة المساعدة الطبیة  92

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

المجتمع المدني قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  إحداث مركز لمعالجة اإلدمان الناتج عن تعاطي 
المخدرات 93

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  انشاء قسم خاص بالمعاقین بالمراكز الصحیة  94

البرمجة 
واألشغال 
المنجزة

قطاع الصحة  سنوات3 2014 1 سطات  انشاء مركز للترویض 95

البرمجة 
واألشغال  وزارة الصحة  وزارة التعلیم 

العالي سنة واحدة 2016 3 سطات  مستشفى جامعيإحداث كلیة الطب مع  96
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المنجزة

11 عدد المشاریع 5الھدف االستراتیجي 

تعزیز مكانة المؤسسات التعلیمیة واالستمرار في رفع مستوى التعلیم الھدف 
االستراتیجي

عدد المستفیدین

تقویة التمدرس 
وتشجیع البحث 
العلمي بتحسین 

الساكنة ولوجیة
للتعلیم وتحسین 

ظروف 
المتعلمات 
والمتعلمین

اانسیج 
الجمعوي نیابة التعلیم سنوات3 2014 1 سطات  إعادة االعتبار لألنشطة المدرسیة الموازیة  97

عدد المنخرطین شركاء للبحث المجلس البلدي سنوات3 2014 1 الخزانة 
البلدیة إحداث مركز اللغات الحیة  98

عدد المستفیدین شركاء للبحث المجلس الجھوي سنوات3 2014 1 سطات  تخصیص جوائز من طرف المجلس البلدي لفائدة 
الطلبة والمتعلمین المعوزین المتفوقین  99

عدد المستفیدین المجلس 
الجھوي المجلس اإلقلیمي سنوات3 2014 1 سطات  انشاء دار الطالبة 100

المستفیدینعدد  نیابة التعلیم سنوات3 2014 1 سطات  توسیع الطاقة االستعابیة للداخلیات وتحسین خدماتھا 
بالنسبة للمتعلمات 101

- نیابة التعلیم المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  محلیة لجمعیات آباء السھر على إحداث كونفدرالیة
وأولیاء التالمیذ 102

عدد المرافق 
المھیأة

وزارة التربیة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  فصل مراحیض اإلناث والذكور بالمؤسسات 

التعلیمیة 103

عدد المستفیدین الجمعیات التربیة وزارة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم دروس التقویة للمتعلمین بالمؤسسات التعلیمیة 

)الخاصة والعمومیة( 104

عدد المستفیدین وزارة التربیة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  تجھیز وإعادة ھیكلة المدارس العمومیة 105

عدد المستفیدین وزارة التربیة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  تجھیز المستودعات على مستوى المؤسسات 

التعلیمیة 106
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عدد المستفیدین وزارة التربیة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  المرافق الصحیة بالمؤسسات التعلیمیةتجھیز  107

عدد المرافق 
المجھزة 

وزارة التربیة 
الوطنیة سنة واحدة  2015 2 سطات  اضافة اعدادیة بالجھة الغربیة للمدینة 108

عدد المدارس 
المستفیدة

وزارة التربیة 
الوطنیة سنوات3 2014 1 سطات  NTICتجھیز المؤسسات التعلیمیة  109

- المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات  إصالح محیط و درج مدرسة واد الذھب 110

14 عدد المشاریع 6الھدف االستراتیجي 

66 عدد المشاریع المحور

تطویر وتنویع القاعدة االقتصادیة انطالقا من الموارد المحلیة: المحوراالقتصادي  المحور 

دعم موقع المدینة كقطب فالحي بامتیاز: الفالحة : القطاع األول  الھدف 
االستراتیجي

عدد اإلجراءات 
المتخذة

تطویر القطاع 
الفالحي 
وترویج 
منتوجاتھ

المجلس 
اإلقلیمي  و.ش.ف.ج.م سنوات3 2014 1 سطات  تشجیع شركات الصناعات الغدائیة 111

عدد المرافق 
المنشأة و.ش.ف.ج.م سنوات3 2014 1 سطات  إنشاء مرافق التحویل المخصصة النتاج الحلیب 

ومشتقاتھ  112

دراسة منجزة المجلس 
الجھوي و.ش.ف.ج.م سنة واحدة  2014 1 سطات  )Agro-pôle(إحداث القطب الفالحي  113

عدد الزوار المجلس 
الجھوي و.ش.ف.ج.م سنوات3 2014 1 سطات  إحداث معرض وطني للحبوب والقطاني  114

4 عدد المشاریع 7الھدف االستراتیجي 

تقویة النسیج الصناعي وتعزیز مرافق االستقبال:  القطاع الثاني  الھدف 
االستراتیجي
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عدد العقود 
المبرمة

تعزیز القطاع 
الصناعي لجذب 

استثمارات 
جدیدة مع 

تحسین جودة 
تدبیر المنطقة 

الصناعیة 

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  االعتماد أكثر على عقود الكراء بدل الشراء 
بالمنطقة الصناعیة  115

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تحیین دفاتر التحمالت الخاصة بالمنطقة الصناعیة 116

عدد المرافق 
المھیأة

صندوق الحسن 
الثاني المجلس البلدي سنتان  2014 1 سطات  المتعلقة بمشاتل المقاوالتإتمام بناء المحالت  117

عدد المرافق 
المستفیدة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 سطات  تحدید صیغة استغالل مشتل المقاوالت 118

- المركز الجھوي 
لالستثمار   سنة واحدة  2014 1 سطات  إنجاز دلیل لالستثمار 119

المساحة المھیأة شركاء للبحث المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  توسیع المنطقة الصناعیة 120

- المركز الجھوي 
لالستثمار   سنة واحدة  2015 2 سطات  إنجاز دراسة متعلقة باألقطاب الترابیة للتعاون 

)PTCE(االقتصادي  121

عدد المرافق 
المستفیدة المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات  مراجعة الوضعیة الحالیة للوحدات المتواجدة 

بالمنطقة الصناعیة 122

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تفعیل توصیات الدراسات المنجزة  123

عدد المعارض المجلس البلدي غرفة التجارة 
والصناعة سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم معارض دوریة 124

10 عدد المشاریع 8الھدف االستراتیجي 

دعم قطاع الخدمات األساسیة لسد حاجیات سكان المدینة: القطاع الثالث  الھدف 
االستراتیجي

تنظیم وھیكلة قطاع التجارة : التجارة  الھدف المحدد
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انجاز دراسة

تعزیز القطاع 
التجاري 

بتحسین الرواج 
التجاري بھدف 

الرفع من 
مردودیة التجار 

مع ضمان 
سالمة وأمن 
المستھلك 

مندوبیة التجارة 
والصناعة سنة واحدة  2014 1 سطات  إحداث مرصد محلي لحمایة المستھلك 125

المرافق المجھزة الخواص المجلس اإلقلیمي سنتان  2015 2 سطات  إحداث منطقة للعروض والتجارة 126

عدد الحمالت 
المنجزة

مندوبیة التجارة 
والصناعة سنوات3 2014 1 سطات  مراقبة السوق السوداء  127

عدد الحمالت 
المنجزة

المكتب الوطني 
للسالمة الغذائیة

مندوبیة التجارة 
والصناعة سنوات3 2014 1 سطات  تكثیف مراقبة االثمنة و جودة البضائع  128

- مندوبیة التجارة 
والصناعة سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم النشاطات التجاریة الغیر مھیكلة 129

عدد التجار 
المستفیدون

مندوبیة التجارة 
والصناعة سنوات3 2014 1 سطات  تنظیم ورشات تكوینیة للتجار 130

انجاز دراسة المركز الجھوي 
لالستثمار 

مندوبیة التجارة 
والصناعة سنة واحدة  2014 1 سطات  إنجاز دراسة لتنمیة القطاع التجاري بالمدینة على 

المستوى المتوسط والبعید   131

عدد المرافق 
المجھزة

وزارة الداخلیة
المجلس 
اإلقلیمي
الخواص

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات  إحداث سوق أسبوعي  132

عدد المرافق 
المجھزة الخواص المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  بناء سوق الفتح 133

عدد المرافق 
المجھزة المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات  إحداث سوق خاص بالسمك  134

عدد المرافق 
المجھزة شركاء للبحث المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات  إحداث سوق خاص بالدواجن 135
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عدد المرافق 
المجھزة شركاء للبحث المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات  خاصة بالحبوب " رحبة"إحداث  136

عدد المرافق 
المجھزة شركاء للبحث المجلس البلدي سنتان  2015 2 سطات  إحداث أسواق نموذجیة باالماكن المخصصة لھا 137

عدد المرافق 
المجھزة شركاء للبحث المنعشین سنوات3 2014 1 سطات  إحداث مراكز تجاریة صغرى في األحیاء 138

عدد المرافق 
المجھزة شركاء للبحث المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2 سطات  إحداث سوق أسبوعي للسیارات المستعملة 139

عدد التجار 
المستفیدون شركاء للبحث مندوبیة التجارة 

والصناعة سنة واحدة  2014 1 سطات  "رواج"تفعیل برنامج  140

تنظیم وتأطیر الحرف التقلیدیة الھدف المحدد

عدد المرافق 
المجھزة

تطویر قطاع 
الحرف التقلیدیة 

وتحسین 
مردودیتھ

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

سنوات3 2014 1 سطات  والتكوین خاص إحداث مركز للتأطیر واإلستقبال
بالحرف التقلیدیة 141

-
غرفة الصناعة 

التقلیدیة و 
الحرف 

سنة واحدة  2014 1 سطات  إنجاز دراسة لھیكلة وتطویر قطاع الحرف التقلیدیة 
على المدى المتوسط والبعید   142

عدد الحرفیین 
المستفیدین

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

سنوات3 2014 1 سطات  إحداث مجمع خاص بالحرف والحرفیین 143

عدد الحرفیین 
المستفیدین

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

سنوات3 2014 1 سطات  إنشاء فضاء لتسویق منتوجات الصناعة التقلیدیة 
المحلیة  144

عدد الحرفیین 
المستفیدین

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

سنوات3 2014 1 سطات  تفعیل الشراكات واالتفاقیات في المجال 145

- وزارة الثقافة
غرفة الصناعة 

التقلیدیة و 
الحرف 

سنوات3 2014 1 القصبة 
اإلسماعیلیة

استغالل القصبة اإلسماعیلیة في إطار الشراكات مع 
وزارة الثقافة 146
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تعزیز السیاحة المحلیة الھدف المحدد

المرافق المجھزة

تحسین جودة 
الخدمات 

المقدمة بتنویع 
فضاءات التسلیة 

من أجل 
استقطاب 

السیاح

وزارة السیاحة سنوات3 2014 1 سطات  والترفیھإنشاء مرافق التنشیط والتسلیة  147

المرافق المجھزة
المجلس 
اإلقلیمي 

ومجلس الجھة
المجلس البلدي سنة واحدة  2015 2 سطات  "الضیافة"إحداث دار  148

المرافق المجھزة وزارة السیاحة سنوات3 2014 1 سطات  ومدار سباق الخیولتعزیز مكانة الكولف 149

المساحة المھیأة مدیریة المیاه 
والغابات  وزارة السیاحة سنوات3 2014 1 سطات  استغالل  سیاحي للغابة 150

عدد الزوار المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  المشاریع المتعلقة بالنشاط السیاحيتشجیع  151

المساحة المھیأة وزارة السیاحة سنوات3 2014 1 سطات  "فندق المنتزه"تسویة وضعیة  152

المساحة المھیأة الخواص وزارة السیاحة سنوات3 2014 1 سطات  إحداث وحداث فندقیة أخرى قرب المجال الغابوي 153

- الخواص وزارة السیاحة سنة واحدة  2015 2 سطات  إحداث غرفة سیاحیة 154

تحسین جودة الخدمات ودعم قدرة النقل العمومي الھدف المحدد

- تحسین جودة 
وقدرة النقل 

وتسھیل ولوجیة 
الخدمات البنكیة 

والبرید

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تنویع وتحسین جودة وسائل النقل الحضري   155

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  المنطقة الصناعیة، : الربط بین أقطاب المدینة 
السوق والجامعة، وأحیاء المدینة 156

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  اعتماد التشویر األفقي و العمودي 157
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- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تكثیف مراقبة السیر 158

- وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  إعداد مخطط التنقالت الحضریة لمدینة سطات 159

عدد الوكاالت البرید أبناك سنوات3 2014 1 سطات  إحداث وكاالت مصرفیة باألحیاء المفتقرة لھا 160

- ح.س.و.م سنتان  2016 3 سطات  إنشاء خط ثاني لسكة القطار یربط سطات بمراكش 161

عدد المستفیدین المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تخصیص حافالت لنقل الطلبة 162

عدد المستفیدین المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تخفیض ثمن بطاقة المشاركة بالنسبة للنقل الجامعي 163

39 عدد المشاریع 9الھدف االستراتیجي 

53 عدد المشاریع المحور

المحور الجغرافي والبیئي  المحور 

تحسین المظھر الطبیعي للمدینة مع استحضار البعد البیئي الھدف 
االستراتیجي

صیانة وتعزیز الثروات الطبیعیة  الھدف المحدد

عدد الحاویات تنظیم وانسجام 
المظھر 

الحضاري 
للمدینة مع 

تحسین خدمة 

بیزورنو سنوات3 2014 1 جمیع 
األحیاء توفیرالعدد الكافي من حاویات االزبال 164

عدد المؤسسات 
المنظفة بیزورنو سنوات3 2014 1

جمیع 
المؤسسات 

التعلیمیة
تنظیف محیط المؤسسات التعلیمیة 165
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عدد الحمالت 
المنجزة

توزیع الماء 
الصالح للشرب 

والتنظیف 
وزارة الفالحة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 جمیع 

األحیاء …تنظیم دوریات لمحاربة الكالب الشاردة، القطط، 166

عدد االشجار 
المستنبتة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 جمیع 

األحیاء استنبات و تشذیب األشجار  167

عدد المستفیدین ش.ك.م.ت.م.و سنة واحدة  2014 1 سطات  توسیع وتقویة نظام تطھیر السائل بالمدینة  168

عدد المستفیدین ش.ك.م.ت.م.و سنة واحدة  2014 1 سطات  اعادة تأھیل نظام تطھیر السائل 169

عدد المستفیدین ش.ك.م.ت.م.و سنة واحدة  2014 1 سطات تجدید قنوات الماء الصالح للشرب 170

المساحة المھیأة 
²م المجلس البلدي سنوات3 2014 1 المقابر

االشواك واالشجار صیانة و تنظیف المقابر من 
الغیر الصالحة ونشر المبیدات الخاصة بالحشرات 

السامة
171

- المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات تقنین وتنظیم عملیات الدفن بالمقابر 172

- المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تفعیل المرصد الجھوي للمحافظة على البیئة 173

توفیر التجھیزات والمعدات الضروریة الھدف المحدد

عدد الدوریات
الرفع من جودة 
الخدمات المقدة

- بیزورنو سنوات3 2014 1 جمیع 
األحیاء تنظیم دوریات لتنظیف األحیاء والشوارع 174

عدد الحراس - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 جمیع 
األحیاء حراسة الحدائق المتواجدة بالمدینة 175
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عدد الحمالت 
المنجزة - بیزورنو سنوات3 2014 1 جمیع 

األحیاء تنظیم دورات توعویة للحفاظ على البیئة  176

عدد المرافق 
المھیأة 

مدیریة المیاه 
والغابات  المجلس البلدي سنتان 2014 1 سطات  تھیئة وتوسعة المحیط الغابوي والحفاظ علیھ 177

عدد الشاحنات وزارة الداخلیة المجلس البلدي سنوات3 2014 1 سطات  تھیئة مطرح عمومي للنفایات مراقب وفق المعاییر 
المعتمدة  178

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 سطات  تقنین عملیة اإلستفادة من نفایات المطرح العمومي 179

عدد الوحدات 
الصناعیة 
الملتزمة

- ش.ك.م.ت.م.و سنوات3 2014 1 المنطقة 
الصناعیة

داخل ) pré-traitement(إلزامیة المعالجة القبلیة 
كل الوحدات الصناعیة 180

17 عدد المشاریع 10الھدف االستراتیجي 

17 عدد المشاریع المحور

االجراءت المصاحبة
تحسین أداء المرافق االداریة وتعزیز الیات الحكامة الھدف 

االستراتیجي

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة بوابة الكترونیة تمكن من التواصل مع جمیع إحداث 
مكونات المدینة 1

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجماعة  2

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مصلحة متخصصة في االعالم المحلي بمقر 
البلدیة 3
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- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث نشرة تواصلیة داخلیة دوریة 4

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة نشر مقررات المجلس 5

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تعمیم المعلومة اإلداریة 6

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة إنشاء قاعدة للمعطیات للتتبع والتنفیذ خاصة بالمدینة 7

- - - المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة ...)مسجد، مقصف،(تأھیل المرافق اإلداریة  8

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تتبع ومراقبة الشركات المفوت لھا مجموعة من 
الخدمات  9

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة الحوار بین المجلس البلدي و المجتمع المدني مأسسة 10

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة االنفتاح على القطاع الخاص و األجنبي 11

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تسریع المساطر اإلداریة 12

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 البلدیة إحداث نقل جماعي للموظفین 13

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة دعم التوأمة 14

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تزوید جمیع المصالح بالموارد اللوجستیة  الالزمة 
...)حاسوب، ناسخة، مكیفات،( 15

- - - المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة تعمیم النظام المعلوماتي وشبكة االنترنیت لدى كل 
مصالح البلدیة 16
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- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة حوسبة جمیع المصالح اإلداریة 17

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة سد خصاص المكاتب االداریة على مستوى 
المقاطعات  18

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مركز لالستقبال واإلرشاد  19

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مصلحة األرشیف 20

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مكتبة على مستوى البلدیة 21

- - جمعیة األعمال 
االجتماعیة المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 البلدیة

إنشاء نادي بلدي للموظفین وأعضاء المجلس 
والمتقاعدین وأبناءھم 22

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تبني ثقافة المقاربة التشاركیة  23

- - - المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة الرفع من اعتمادات مصلحة التكوین والتكوین 
المستمر وتفعیلھا  24

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة اجباریة التكوین لدى الموظفین 25

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تفعیل الشراكة مع الجامعة من اجل التكوین 26

- - - المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تفعیل الشرطة اإلداریة  27

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل مصلحة النظافة بمرافق البلدیة وتأمینھا 28

- - المجلس 
اإلقلیمي المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص بقعة أرضیة من الوعاء العقاري التابع 

لممتلكات الجماعة لسكن الموظفین 29
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- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إعطاء األسبقیة للموظفین والعمال في كراء السكن 
الوظیفي 30

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تسھیل التحرك للنقابیین من اجل التواصل مع 
المنخرطین والمنخرطات 31

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص سبورات نقابیة في كل من الملحقات 
األربع 32

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص مكتب للنقابة داخل مقر البلدیة 33

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تمكین الموظفین من البطاقة المھنیة 34

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تزوید المستودع البلدي بصیدلیة للعالجات األولیة 35

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل التعویضات عن الساعات اإلضافیة واألعمال 
الشاقة والملوثة 36

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة الرفع من الدعم المقدم لجمعیة األعمال اإلجتماعیة 37

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص مرأب للسیارات بالجھة الخلفیة للبلدیة 38

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة توفیر بدلة العمل 39

- - - المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل الفقرة بالمیزانیة المتعلقة بالحج لفائدة 
األعضاء والموظفین 40

40 عدد االجراءت االجراءت المصاحبة

180 عدد المشاریع المخطط الجماعي للتنمیة
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برجمتها تاليت مت) املشاريع واإلجراءات(تلخص الرسوم البيانية أسفله عدد األنشطةو 
واحملور الثقايف واالجتماعيل احملور االقتصاديميثّ حيث ،االسرتاتيجيةحبسب احملاور واألهداف 

والتضامنلتقوية التماسكإعطاؤهااألولوية اليت جيب انعكسيو ،بوضوح األهداف األكثر أمهية
االجتماعي باالندماج املنسجم ملختلف مكونات املدينة وتطوير وتنويع القاعدة االقتصادية انطالقا 

.من املوارد احمللية 

ستراتيجيةالتقسيم المشاريع المبرمجة حسب المحاور ا

24%

مشروع66المحور الثقافي واالجتماعي 
مشروع53المحور االقتصادي 
مشروع44محور تھیئة التراب والتعمیر 
مشروع17المحور الجغرافي والبیئي 

101

برجمتها تاليت مت) املشاريع واإلجراءات(تلخص الرسوم البيانية أسفله عدد األنشطةو 
واحملور الثقايف واالجتماعيل احملور االقتصاديميثّ حيث ،االسرتاتيجيةحبسب احملاور واألهداف 

والتضامنلتقوية التماسكإعطاؤهااألولوية اليت جيب انعكسيو ،بوضوح األهداف األكثر أمهية
االجتماعي باالندماج املنسجم ملختلف مكونات املدينة وتطوير وتنويع القاعدة االقتصادية انطالقا 

.من املوارد احمللية 

ستراتيجيةالتقسيم المشاريع المبرمجة حسب المحاور ا

37%

29%

10%

مشروع180

مشروع66المحور الثقافي واالجتماعي 
مشروع53المحور االقتصادي 
مشروع44محور تھیئة التراب والتعمیر 
مشروع17المحور الجغرافي والبیئي 

101

برجمتها تاليت مت) املشاريع واإلجراءات(تلخص الرسوم البيانية أسفله عدد األنشطةو 
واحملور الثقايف واالجتماعيل احملور االقتصاديميثّ حيث ،االسرتاتيجيةحبسب احملاور واألهداف 

والتضامنلتقوية التماسكإعطاؤهااألولوية اليت جيب انعكسيو ،بوضوح األهداف األكثر أمهية
االجتماعي باالندماج املنسجم ملختلف مكونات املدينة وتطوير وتنويع القاعدة االقتصادية انطالقا 

.من املوارد احمللية 

ستراتيجيةالتقسيم المشاريع المبرمجة حسب المحاور ا



102

ستراتيجيةالاع حسب المحاور ير اشلمتقسيم التكلفة المخصصة ل
)دراهممليون(

15%

23%

29%

12%
1%

)ملیون درھم(1758,59: الكلفة اإلجمالیة 
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3%

0%
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)258,92(مراقبة وتحسین الخدمات الصحیة 

تعزیز مكانة المؤسسات التعلیمیة واالستمرار في 
)42,26(رفع مستوى التعلیم 

)102,4(دعم األنشطة الثقافیة والریاضیة 

)59,68(االدماج االجتماعي للساكنة 

)50(دعم قدرات الفاعلین المحلیین 

دعم موقع المدینة كقطب فالحي بامتیاز

تقویة النسیج الصناعي وتعزیز مرافق االستقبال 
)106,3(

دعم قطاع الخدمات األساسیة لسد حاجیات سكان 
)412,4(المدینة 

تقویة و دعم البنیة التحتیة من أجل استقطاب 
)404,52(االستثمارات العمومیة و الخاصة 

تحسین المظھر الطبیعي للمدینة مع استحضار البعد 
)206,04(البیئي 

)11,07(االجراءت المصاحبة 

)ملیون درھم(1758,59: الكلفة اإلجمالیة 
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2014-2016 

املرصودة للمخطط املتعلقة بامليزانية اجلوانبنظرة عامة علىبإعطاء املاليةاملصفوفة تسمح 
امليزانية العامة وحتدد ،)2016- 2014(سطات خالل الفرتة املمتدة بني بلدية اجلماعي لتنمية 

مع حتديد التمويل املختلفة مصادربكل املتعلق التوزيع وكذلك ،حداعلى إجراءلكل املخصصة 
8.ونسبة متويالت خمتلف الفاعلني املتدخلنينسبة التمويل الذايت للبلدية

اإلجراءات اليت مت توفري ميزانيتها من قبل البلدية املشاريع و املصفوفة املالية تتضمنكما 
.مباشرةوغري ومتويالت أخرى مباشرة 

1758,59قدر امليزانية العامة املرصودة للمخطط اجلماعي لبلدية سطات حبوايلوت

.سنوات3على ةمربجم)مليون درهم(

، فإن ...النفاياتوالطرق و الصرف الصحي و السكنمن حيثلبلدية اإطاريف 
ويف . املربجمةشاريعاملبعض دعم بأيضايتكلفونساملصاحل اخلارجية والفاعلني األساسيني 

بتمويل ذايت املخطط ميزانيةمن ٪28,7أي )مليون درهم(505,47ما يناهزبرجمة تمتاألمر
.من طرف البلدية

حصة الميزانية 
٪العامة

المبلغ
)بمليون درهم(

تقسيم ميزانية النفقات المخصصة للمخطط 
الجماعي للتنمية

28,7 505,47 الذايت التمويل 
71,3 1253,12 الشركاء 
100 1758,59 الميزانية العامة للمخطط الجماعي للتنمية 

توزیع المشاریع حسب التصنیف المقترح من طرف المجلس البلدي: الملحقات أنظر 8
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2016و2014الئحة المشاریع المبرمجة للفترة الممتدة بین 

المیزنة األنشطة
مصدر 
التتبع 
والتقییم

تمویالت أخرى التمویل الذاتي 
االجمالیة الكلفة 

)ألف درھم( المشروع ألف (القیمة الرقم
)درھم % ألف (القیمة 

)درھم %

حور تھیئة التراب والتعمیر  م المحور 

تقویة و دعم البنیة التحتیة من أجل استقطاب االستثمارات العمومیة و الخاصة  الھدف 
االستراتیجي

تقویة وتوسیع البنیة التحتیة  الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 0 0 4500 100 4500 صیانة األرصفة  1

المجلس البلدي 925,6 65 500 35 1425,6 صیانة األرصفة  2

المجلس البلدي 1993,6 66,6 1000 33,4 2993,6 صیانة األرصفة  3

المجلس البلدي 0 0 600 100 600 ترقیم األزقة التي بھا نقص أو التي الزالت بدون ترقیم 
وتسمیتھا 4

المجلس البلدي 0 0 17000 100 17000 تقویة وصیانة اإلنارة العمومیة 5

البلديالمجلس  0 0 45000 100 45000 تزفیت وتقویة األزقة والشوارع بالمدینة 6

المجلس البلدي 10000 100 0 0 10000 تھیئة شارع الجنرال الكتاني 7
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المجلس البلدي 9000 100 0 0 9000 تھیئة شارع المسیرة 8

المجلس البلدي 10240 89,5 1200 10,5 11440 مدارات5إنشاء  9

البلديالمجلس  18700 94 1200 6 19900 إحداث محطة طرقیة جدیدة 10

ح.س.و.م 0 0 0 0 0 توسعة محطة القطار مع إحداث فضاء للعیش 11

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 احداث واصالح البالوعات وقنوات الصرف الصحي 12

المجلس البلدي 7000 100 0 0 7000 الطریق الرابطة بین مدرسة بئر (تأھیل الطریق السیاحیة 
) انزران و شارع الحسن الثاني 13

المجلس البلدي 11000 91,6 1000 8,4 12000 تھیئة جوانب واد بنموسى 14

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تغطیة واد بن موسى بالكامل 15

المجلس البلدي 2460 100 0 0 2460 وریاضیةإحداث طریق سیاحیة  16

المجلس البلدي 1500 21,4 5500 78,6 7000 تھیئة الشطر الثاني من شارع بئرانزران 17

المجلس البلدي 30000 94 2000 6 32000 تھیئة مدخل المدینة طریق بن احمد 18

المجلس البلدي 32500 93 2500 7 35000 تھیئة المدخل الشمالي للمدینة 19

المجلس البلدي 23500 94 1500 6 25000 تھیئة المدخل الجنوبي للمدینة 20
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تھیئة مدخل المدینة من الجھة الشرقیة  21

المجلس البلدي 0 0 6000 100 6000 اقتناء آلیات متحركة 22

ھیكلة المجال الحضري  الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 7500 93,8 500 6,2 8000 إحداث وتھیئة مساحات خضراء بالعقارات المتوفرة للبلدیة  23

المجلس البلدي 3500 70 1500 30 5000 تھیئة البحیرة  24

المجلس البلدي 7000 70 3000 30 10000 إعادة ھیكلة الحدیقة الموجودة أمام البلدیة 25

المجلس البلدي 7000 8 80000 92 87000 المدینةإعادة تأھیل وترمیم حدائق  26

المجلس البلدي 3000 30 7000 70 10000 احداث مقبرة بالقطاع الغربي للمدینة 27

المجلس البلدي 0 0 300 100 300 إنشاء حواجز تكسیر السرعة بالقرب من المؤسسات التعلیمیة 28

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تحریر الملك العمومي وخاصة أرصفة الشوارع 29

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إنجاز خریطة خاصة بالعقارات الجماعیة 30

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تعزیز الرصید العقاري للجماعة 31

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تسریع إنجاز التجزءات السكنیة 32
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إلزام المنعشین العقاریین بإحداث مساحات خضراء 33

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل مخافر الشرطة 34

المجلس البلدي 0 0 2000 100 2000 انشاء مرأب للسیارات وسط المدینة 35

المجلس البلدي 11200 80 2800 20 14000 بناء سوق بلدي 36

المجلس البلدي 0 0 10000 100 10000 تفعیل المنطقة الخاصة بالحرفیین  37

المجلس البلدي 32000 80 8000 20 40000 إعادة ھیكلة األسواق و تجھیزھا والزیادة في قدرتھا االستیعابیة 
ببناء طوابق  38

األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة

900 100 0 0 900 إصالح المساجد 39

المجلس البلدي 0 0 4000 100 4000 إصالح المجازر البلدیة 40

ح.س.و.م 0 0 0 0 0 وضع سیاج على طول ممر السكة الحدیدیة 41

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إنشاء مكان إلیقاف السیارات أمام مؤسسة البرید 42

المجلس البلدي 10000 33,3 20000 66,7 30000 تھیئة الخزانة البلدیة ومحیطھا 43

المجلس البلدي 7800 19,5 32200 80,5 40000 إنشاء ساحة عمومیة 44

248719,2 48,8% 260800 51,2% 509519,2 الھدف االستراتیجي 
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248719,2 48,8% 260800 51,2% 509519,2 المحور

تقویة التماسك االجتماعي باالندماج المنسجم لمختلف مكونات المدینة: المحور الثقافي واالجتماعي  المحور 

دعم األنشطة الثقافیة والریاضیة: الثقافة والریاضة  الھدف 
االستراتیجي

وزارة الثقافة 10860 100 0 0 10860 قاعات لإلعالمیات/ مكتبات2/ متحف/ إنشاء المسرح البلدي 45

المجلس البلدي 0 0 60 100 60 تجھیز الخزانة البلدیة  46

المجلس البلدي 4500 75 1500 25 6000 بناء مركز استقبال 47

المجلس البلدي 4500 75 1500 25 6000 الریاضيتأھیل الملعب الملحق للمركب  48

المجلس البلدي 0 0 2700 100 2700 التوفیر والرفع من قیمة منح الفرق المحلیة 49

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 تسھبل ولوج الجمعیات المتعاقد معھا لمالعب المؤسسات 
التعلیمیة 50

وزارة الثقافة 20000 100 0 0 20000 للمحاضرات والندوات ,إنشاء قاعة للعروض  51

المجلس البلدي 7500 75 2500 25 10000 استكمال إحداث المركبات المتعددة االختصاصات بباقي أحیاء 
المدینة  52

المجلس البلدي 0 0 2400 100 2400 تشجیع المھرجانات الثقافیة والدینیة والعلمیة  53

األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة 0 0 0 0 0 إنشاء دورالقرآن الكریم والكتاتیب 54
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المجلس البلدي 5175 75 1725 25 6900 مراكز سوسیوریاضیة 3إحداث  55

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تنفید مشاریع المرافق الریاضیة والمالعب التي تمت برمجتھا 
في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  56

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث فضاء ریاضي خاص بالنساء 57

المجلس البلدي 10500 75 3500 25 14000 إحداث مسابح بأثمنة مناسبة في متناول الجمیع 58

المجلس البلدي 540 50 540 50 1080 إحداث منصب عون خاص لحراسة و صیانة  مالعب األحیاء 59

وزارة الثقافة 5800 65,9 3000 34,1 8800 ترمیم وتھیئة القصبة اإلسماعیلیة 60

المجلس البلدي 12000 100 0 0 12000 إنشاء معرض وطني لالقتصاد التضامني واالجتماعي 61

المجلس البلدي 0 0 1600 100 1600 إحیاء موسم سید لغلیمي بصفة سنویة  62

وزارة الشباب 
والریاضة 0 0 0 0 0 إنشاء دور الشباب 63

وزارة الشباب 
والریاضة 0 0 0 0 0 إصالح وترمیم دور الشباب مع تعزیزھا بقاعات لتدریس 

اللغات  64

81375 79,5% 21025 20,5% 102400 الھدف االستراتیجي 

االدماج االجتماعي للساكنة: المیدان االجتماعي  الھدف 
االستراتیجي

تحسین نوعیة الخدمات االجتماعیة الھدف 
المحدد
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المجلس البلدي 11050 26.9 30000 73.1 41050 إحداث مراكز لذوي االحتیاجات الخاصة  65

المجلس البلدي 3458 26.2 9750 73.8 13208 إنشاء مراكز متعددة االختصاصات 66

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث مراكز االستماع للنساء ضحایا العنف 67

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 لدور المسنین وتحسین خدماتھاتوسیع الطاقة االستعابیة 68

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تكثیف الدوریات األمنیة المتحركة بجمیع أحیاء المدینة 69

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 الزیادة في الساعات المخصصة لمحو األمیة وعدم اقتصارھا 
على المساجد 70

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث تعاونیات نسائیة 71

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تقنین و مراقبة قاعات االلعاب 72

التضامن 
واألسرة 5420 100 0 0 5420 بناء وتجھیز فضاء األطفال التوحدیین 73

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخفیض تكلفة التغطیة الصحیة الخاصة بالصناع التقلیدین  
والتجار الصغار 74

مضافةإحداث مناصب شغل وخلق قیمة  الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إنشاء مراكز االتصال   75

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث مرصد جھوي للشغل والتكوین 76
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19928 33,4% 39750 66,6% 59678 الھدف االستراتیجي 

دعم قدرات الفاعلین المحلیین:  النسیج الجمعوي  الھدف 
االستراتیجي

البلديالمجلس  0 0 0 0 0 التكوین المستمر للتعاونیات والجمعیات  77

المجلس البلدي 50000 100 0 0 50000 إحداث الفضاء الجھوي للمنتخب 78

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تنظیم دورات تكوینیة لفائدة السجناء والسجناء السابقین 79

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 للجمعیاتالرفع من المنح الموجھة  80

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 انشاء وتأطیر دار الجمعیات 81

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تشجیع الجمعیات لتأطیر وتكوین الشباب 82

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 لمصاحبة التعاونیات الشابة" مرافقة"تفعیل برنامج  83

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 الجمعیات المستفیدة من الدعم والمنحتفعیل لجنة تتبع ومراقبة  84

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تنظیم حمالت تحسیسیة في التربیة والمواطنة 85

50000 100,0% 0 0,0% 50000 الھدف االستراتیجي  

مراقبة وتحسین الخدمات الصحیة الھدف 
االستراتیجي
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المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

18600 100 0 0 18600 اعادة تأھیل وتجھیز المستشفى الجھوي للشاویة وردیغة 86

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

500 100 0 0 500 بناء القطع األرضیة المخصصة للمراكز الصحیة عبر المدینة 87

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

0 0 0 0 0 تعزیز الموارد البشریة على مستوى المراكز الصحیة  88

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

820 100 0 0 820 تعزیز المراكز الصحیة بالمعدات الطبیة  89

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

0 0 0 0 0 ضمان استمراریة تأھیل األطر الصحیة للخدمات المستعجلة  90

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

750 100 0 0 750 توفیر أدویة األمراض اامزمنة 91

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

12600 100 0 0 12600 "رمید"تسریع اإلستفادة من بطاقة المساعدة الطبیة  92

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

1600 100 0 0 1600 إحداث مركز لمعالجة اإلدمان الناتج عن تعاطي المخدرات 93

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

4000 100 0 0 4000 قسم خاص بالمعاقین بالمراكز الصحیة انشاء 94

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

34050 100 0 0 34050 انشاء مركز للترویض 95

المندوبیة 
اإلقلیمیة 
للصحة

186000 100 0 0 186000 إحداث كلیة الطب مع مستشفى جامعي 96
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258920 100,0% 0 0,0% 258920 الھدف االستراتیجي 

مكانة المؤسسات التعلیمیة واالستمرار في رفع مستوى التعلیمتعزیز  الھدف 
االستراتیجي

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 إعادة االعتبار لألنشطة المدرسیة الموازیة  97

جامعة الحسن 
األول 0 0 0 0 0 إحداث مركز اللغات الحیة  98

المجلس 
الجھوي 0 0 0 0 0 تخصیص جوائز من طرف المجلس البلدي لفائدة الطلبة 

والمتعلمین المعوزین المتفوقین  99

المجلس البلدي 24000 100 0 0 24000 انشاء دار الطالبة 100

نیابة التعلیم 0 0 0 0 0 توسیع الطاقة االستعابیة للداخلیات وتحسین خدماتھا بالنسبة 
للمتعلمات 101

نیابة التعلیم 0 0 0 0 0 السھر على إحداث كونفدرالیة محلیة لجمعیات آباء وأولیاء 
التالمیذ 102

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 فصل مراحیض اإلناث والذكور بالمؤسسات التعلیمیة 103

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 الخاصة (تنظیم دروس التقویة للمتعلمین بالمؤسسات التعلیمیة 
)والعمومیة 104

التعلیممندوبیة  9764 100 0 0 9764 تجھیز وإعادة ھیكلة المدارس العمومیة 105

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 تجھیز المستودعات على مستوى المؤسسات التعلیمیة 106

مندوبیة التعلیم 0 0 0 0 0 تجھیز المرافق الصحیة بالمؤسسات التعلیمیة 107
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مندوبیة التعلیم 7000 100 0 0 7000 اعدادیة بالجھة الغربیة للمدینةاضافة  108

مندوبیة التعلیم 500 100 0 0 500 NTICتجھیز المؤسسات التعلیمیة  109

المجلس البلدي 0 0 1000 100 1000 إصالح محیط و درج مدرسة واد الذھب 110

41264 97,6% 1000 2,4% 42264 الھدف االستراتیجي 

451487 88,0% 61775 12,0% 513262 المحور

تطویر وتنویع القاعدة االقتصادیة انطالقا من الموارد المحلیة: المحوراالقتصادي  المحور 

دعم موقع المدینة كقطب فالحي بامتیاز: الفالحة : القطاع األول  الھدف 
االستراتیجي

و.ش.ف.ج.م 0 0 0 0 0 تشجیع شركات الصناعات الغدائیة 111

و.ش.ف.ج.م 0 0 0 0 0 إنشاء مرافق التحویل المخصصة النتاج الحلیب ومشتقاتھ  112

و.ش.ف.ج.م 0 0 0 0 0 )Agro-pôle(إحداث القطب الفالحي  113

و.ش.ف.ج.م 0 0 0 0 0 إحداث معرض وطني للحبوب والقطاني  114

0 - 0 - 0 الھدف االستراتیجي  

مرافق االستقبالتقویة النسیج الصناعي وتعزیز:  القطاع الثاني  الھدف 
االستراتیجي

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 االعتماد أكثر على عقود الكراء بدل الشراء بالمنطقة الصناعیة  115
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تحیین دفاتر التحمالت الخاصة بالمنطقة الصناعیة 116

المجلس البلدي 6000 50 6000 50 12000 المتعلقة بمشاتل المقاوالتإتمام بناء المحالت  117

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تحدید صیغة استغالل مشتل المقاوالت 118

المركز 
الجھوي 

لإلستثمار 
0 0 0 0 0 إنجاز دلیل لالستثمار 119

المجلس البلدي 26000 27,66 68000 72,34 94000 توسیع المنطقة الصناعیة 120

المركز 
الجھوي 

لإلستثمار 
0 0 0 0 0 إنجاز دراسة متعلقة باألقطاب الترابیة للتعاون االقتصادي 

)PTCE( 121

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 مراجعة الوضعیة الحالیة للوحدات المتواجدة بالمنطقة 
الصناعیة 122

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل توصیات الدراسات المنجزة  123

المجلس البلدي 0 0 300 100 300 تنظیم معارض دوریة 124

32000 30,1% 74300 69,9% 106300 الھدف االستراتیجي  

دعم قطاع الخدمات األساسیة لسد حاجیات سكان المدینة: القطاع الثالث  الھدف 
االستراتیجي

تنظیم وھیكلة قطاع التجارة : التجارة  الھدف 
المحدد

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 مرصد محلي لحمایة المستھلكإحداث 125
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خواص 232500 100 0 0 232500 إحداث منطقة للعروض والتجارة 126

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 مراقبة السوق السوداء  127

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 تكثیف مراقبة االثمنة و جودة البضائع  128

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 تنظیم النشاطات التجاریة الغیر مھیكلة 129

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 تنظیم ورشات تكوینیة للتجار 130

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 إنجاز دراسة لتنمیة القطاع التجاري بالمدینة على المستوى 

المتوسط والبعید   131

المجلس البلدي 47500 44 60500 56 108000 إحداث سوق أسبوعي  132

المجلس البلدي 25000 54.3 21000 45.7 46000 بناء سوق الفتح 133

المجلس البلدي 0 0 3000 100 3000 إحداث سوق خاص بالسمك  134

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث سوق خاص بالدواجن 135

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 خاصة بالحبوب " رحبة"إحداث  136

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث أسواق نموذجیة باالماكن المخصصة لھا 137

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث مراكز تجاریة صغرى في األحیاء 138
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث سوق أسبوعي للسیارات المستعملة 139

مندوبیة التجارة 
والصناعة 0 0 0 0 0 "رواج"تفعیل برنامج  140

تنظیم وتأطیر الحرف التقلیدیة الھدف 
المحدد

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 إحداث مركز للتأطیر واإلستقبال والتكوین خاص بالحرف 
التقلیدیة 141

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 إنجاز دراسة لھیكلة وتطویر قطاع الحرف التقلیدیة على المدى 
المتوسط والبعید   142

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 إحداث مجمع خاص بالحرف والحرفیین 143

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 إنشاء فضاء لتسویق منتوجات الصناعة التقلیدیة المحلیة  144

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 تفعیل الشراكات واالتفاقیات في المجال 145

غرفة الصناعة 
التقلیدیة و 
الحرف 

0 0 0 0 0 استغالل القصبة اإلسماعیلیة في إطار الشراكات مع وزارة 
الثقافة 146

تعزیز السیاحة المحلیة الھدف 
المحدد

وزارة السیاحة 0 0 0 0 0 إنشاء مرافق التنشیط والتسلیة والترفیھ 147

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 "الضیافة"إحداث دار  148
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وزارة السیاحة 0 0 0 0 0 تعزیز مكانة الكولف ومدار سباق الخیول 149

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 استغالل  سیاحي للغابة 150

المجلس البلدي 0 0 1500 100 1500 المتعلقة بالنشاط السیاحيتشجیع المشاریع 151

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 "فندق المنتزه"تسویة وضعیة  152

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث وحداث فندقیة أخرى قرب المجال الغابوي 153

وزارة السیاحة 0 0 0 0 0 إحداث غرفة سیاحیة 154

تحسین جودة الخدمات ودعم قدرة النقل العمومي الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تنویع وتحسین جودة وسائل النقل الحضري   155

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 المنطقة الصناعیة، السوق : الربط بین أقطاب المدینة 
والجامعة، وأحیاء المدینة 156

المجلس البلدي 0 0 900 100 900 اعتماد التشویر األفقي و العمودي 157

البلديالمجلس  0 0 0 0 0 تكثیف مراقبة السیر 158

المجلس البلدي 4000 50 4000 50 8000 إعداد مخطط التنقالت الحضریة لمدینة سطات 159

البرید 12500 100 0 0 12500 إحداث وكاالت مصرفیة باألحیاء المفتقرة لھا 160
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ح.س.و.م 0 0 0 0 0 إنشاء خط ثاني لسكة القطار یربط سطات بمراكش 161

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخصیص حافالت لنقل الطلبة 162

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخفیض ثمن بطاقة المشاركة بالنسبة للنقل الجامعي 163

321500 78,0% 90900 22,0% 412400 الھدف االستراتیجي 

353500 68,2% 165200 31,8% 518700 المحور

المحور الجغرافي والبیئي  المحور 

تحسین المظھر الطبیعي للمدینة مع استحضار البعد البیئي الھدف 
االستراتیجي

صیانة وتعزیز الثروات الطبیعیة  الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 1026,9 100 0 0 1026,9 توفیرالعدد الكافي من حاویات االزبال 164

المجلس البلدي 918 100 0 0 918 التعلیمیةتنظیف محیط المؤسسات  165

المجلس البلدي 0 0 465 100 465 …تنظیم دوریات لمحاربة الكالب الشاردة، القطط، 166

المجلس البلدي 0 0 4050 100 4050 استنبات و تشذیب األشجار  167

ش.ك.م.ت.م.و 14000 100 0 0 14000 توسیع وتقویة نظام تطھیر السائل بالمدینة  168
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ش.ك.م.ت.م.و 40000 100 0 0 40000 اعادة تأھیل نظام تطھیر السائل 169

ش.ك.م.ت.م.و 0 0 0 0 0 تجدید قنوات الماء الصالح للشرب 170

المجلس البلدي 0 0 900 100 900 صیانة و تنظیف المقابر من االشواك واالشجار الغیر الصالحة 
ونشر المبیدات الخاصة بالحشرات السامة 171

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تقنین وتنظیم عملیات الدفن بالمقابر 172

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل المرصد الجھوي للمحافظة على البیئة 173

توفیر التجھیزات والمعدات الضروریة الھدف 
المحدد

المجلس البلدي 1500 100 0 0 1500 تنظیم دوریات لتنظیف األحیاء والشوارع 174

المجلس البلدي 0 0 112 100 112 حراسة الحدائق المتواجدة بالمدینة 175

المجلس البلدي 270 100 0 0 270 تنظیم دورات توعویة للحفاظ على البیئة  176

المجلس البلدي 1600 50 1600 50 3200 تھیئة وتوسعة المحیط الغابوي والحفاظ علیھ 177

المجلس البلدي 137600 98 2000 2 139600 عمومي للنفایات مراقب وفق المعاییر المعتمدة تھیئة مطرح 178
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تقنین عملیة اإلستفادة من نفایات المطرح العمومي 179

ش.ك.م.ت.م.و 0 0 0 0 0 داخل كل ) pré-traitement(إلزامیة المعالجة القبلیة 
الوحدات الصناعیة 180

196914,9 95,6% 9127 4,4% 206041,9 الھدف االستراتیجي 

196914,9 95,6% 9127 4,4% 206041,9 المحور

االجراءت المصاحبة
تحسین أداء المرافق االداریة وتعزیز الیات الحكامة الھدف 

االستراتیجي

المجلس البلدي 0 0 متواجد 100 متواجد إحداث بوابة الكترونیة تمكن من التواصل مع جمیع مكونات 
المدینة 1

المجلس البلدي 0 0 متواجد 100 متواجد إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجماعة  2

المجلس البلدي 0 0 100 100 100 إحداث مصلحة متخصصة في االعالم المحلي بمقر البلدیة 3

المجلس البلدي 0 0 50 100 50 إحداث نشرة تواصلیة داخلیة دوریة 4

لبلديالمجلس ا 0 0 0 0 0 نشر مقررات المجلس 5

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تعمیم المعلومة اإلداریة 6

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إنشاء قاعدة للمعطیات للتتبع والتنفیذ خاصة بالمدینة 7
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المجلس البلدي 0 0 800 100 800 ...)مسجد، مقصف،(تأھیل المرافق اإلداریة  8

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تتبع ومراقبة الشركات المفوت لھا مجموعة من الخدمات  9

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 مأسسة الحوار بین المجلس البلدي و المجتمع المدني  10

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 االنفتاح على القطاع الخاص و األجنبي 11

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تسریع المساطر اإلداریة 12

المجلس البلدي 0 0 900 100 900 إحداث نقل جماعي للموظفین 13

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 دعم التوأمة 14

المجلس البلدي 0 0 1600 100 1600 حاسوب، (تزوید جمیع المصالح بالموارد اللوجستیة  الالزمة 
...)ناسخة، مكیفات، 15

المجلس البلدي 0 0 500 100 500 المعلوماتي وشبكة االنترنیت لدى كل مصالح تعمیم النظام 
البلدیة 16

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 حوسبة جمیع المصالح اإلداریة 17

لبلديالمجلس ا 0 0 200 100 200 سد خصاص المكاتب االداریة على مستوى المقاطعات  18

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إحداث مركز لالستقبال واإلرشاد  19

المجلس البلدي 0 0 1000 100 1000 إحداث مصلحة األرشیف 20
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المجلس البلدي 0 0 500 100 500 إحداث مكتبة على مستوى البلدیة 21

المجلس البلدي 2500 50 2500 50 5000
إنشاء نادي بلدي للموظفین وأعضاء المجلس والمتقاعدین 

وأبناءھم 22

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تبني ثقافة المقاربة التشاركیة  23

المجلس البلدي 0 0 120 100 120 الرفع من اعتمادات مصلحة التكوین والتكوین المستمر وتفعیلھا  24

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 اجباریة التكوین لدى الموظفین 25

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل الشراكة مع الجامعة من اجل التكوین 26

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل الشرطة اإلداریة  27

المجلس البلدي 0 0 300 100 300 تفعیل مصلحة النظافة بمرافق البلدیة وتأمینھا 28

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخصیص بقعة أرضیة من الوعاء العقاري التابع لممتلكات 
الجماعة لسكن الموظفین 29

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 إعطاء األسبقیة للموظفین والعمال في كراء السكن الوظیفي 30

لبلديالمجلس ا 0 0 0 0 0 تسھیل التحرك للنقابیین من اجل التواصل مع المنخرطین 
والمنخرطات 31

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخصیص سبورات نقابیة في كل من الملحقات األربع 32

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخصیص مكتب للنقابة داخل مقر البلدیة 33
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المجلس البلدي 0 0 0 0 0 الموظفین من البطاقة المھنیةتمكین  34

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تزوید المستودع البلدي بصیدلیة للعالجات األولیة 35

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل التعویضات عن الساعات اإلضافیة واألعمال الشاقة 
والملوثة 36

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 الرفع من الدعم المقدم لجمعیة األعمال اإلجتماعیة 37

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تخصیص مرأب للسیارات بالجھة الخلفیة للبلدیة 38

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 توفیر بدلة العمل 39

المجلس البلدي 0 0 0 0 0 تفعیل الفقرة بالمیزانیة المتعلقة بالحج لفائدة األعضاء 
والموظفین 40

2500 22,6% 8570 77,4% 11070 االجراءت المصاحبة

1253121,1 71,3% 505472 28,7% 1758593,1 المخطط الجماعي للتنمیة
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املنجزة أو اليت هي يف بداية اإلجناز تاإلجراءااملشاريع و املخطط الثالثي وإجناز يتوافق
القدراتمن حيثإجناز الربنامجأجرأة و يضمناألمر الذي س،السنوات الثالث األوىلخالل

.السنويالستثمارلتحقيق اواإلمكانيات اليت تتوفر عليها البلدية

٪ 35,6مليون درهم أي 625,802ما يناهزالسنة األوىل من املخطط الثالثيتتطلب
.العامة املخصصة للمخطط اجلماعي لتنمية بلدية سطاتمن امليزانية 

مجموع الثالثي 
)2014 -2016( 2016 2015 2014

الفترة 
الكلفة ااالجماليةالزمنية النسبة 

المئوية 

الكلفة      
آالف (

)الدراهم

النسبة 
المئوية 

الكلفة      
آالف (

)الدراهم

النسبة 
المئوية 

الكلفة      
آالف (

)الدراهم

1758593,1

36,3% 639084,3 28,1% 493705,9 35,6% 625802,9
الكلفة 
السنوية 

23,4% 149859,7 29,0% 143167,7 33,9% 212444,7
حصة 
البلدية

76,6% 489224,6 71,0% 350538,2 66,1% 413358,2
حصة 
الشركاء
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اإلجراءات املنجزة أو املزمع انطالقها خالل املشاريع و منامستخرجاملخطط السنوي يعترب 
املشاريع متويل ، أي خمطط املاليةاملصفوفة املعلومات املوجودة يفنفسويتضمن،2014سنة

.للسنة األوىل

من أجل جبدول التقييم العملي األول الذي ينبغي أن يوجه األنشطة اجلماعية ويتعلق األمر 
من ٪ 9,33ميكن أن تغطيمسامهة البلديةو ،الشركاء املالينيالتماساملخطط مبا يف ذلكتنفيذ

.املخططمنللسنة األوىلامليزانية
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الرابعالقسم
تاإلجراءاو األجهزة التنفيذية

المصاحبة
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ت املصاحبةااإلجراءو يعتمد أساسا على جمموعة من األنشطةاجلماعياملخططذتنفيإن 
.بالتنمية احملليةته وقياس درجة مشاركة مجيع الفاعلني املعنيني اجراءإ

:هكذا، سيتم تناول هذا القسم عرب التصميم التايل

التنفيذيةاألجهزة : الفصل األول
جراءات المصاحبةاإل: الفصل الثاني
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مخطط التواصل-
حيث عرفت مرحلة تنموية جمتمعية، رؤيةلتحقيقامهمااملخطط اجلماعي للتنمية عنصر يعترب 

.اعتماد مقاربة تشاركية بني مجيع مكونات اجلماعةإعداده

هذا و ، املخطط اجلماعيمجيع األدوات التنفيذية الكفيلة بإجناحيتوفر و 
، نيممول(وكذلك بعض املتدخلني اخلارجيني ،مجيع الفاعلني احمللينيالنجاح يستند أساسا على تعبئة

مستوى علىأصبح من ولذلك ،...)خدمات، شراكات،
. إجناحهلضمانئتهمأجل تعبمنهذه اجلهات

الدعاية والرتويج للمخطط تنظيمله هدف أساسي وفعال وهو فخطط التواصل وبالنسبة مل
. مجيع األطراف املعنيةعلى مستوىاجلماعي لتنمية املدينة

من الضروري يصبح ، فأو تغرياتتطوراتويف حالة ما إذا عرف املخطط اجلماعي للتنمية أية 
.واالنسجامفاظ على التوافق، وذلك بغية احلكذلكخمطط التواصلمراجعة 

:اخلطوات الرئيسية التاليةأساسا على ولإلشارة فإن خمطط التواصل يستند

عي للتنمية يف جلسة علنية على مستوى البلدية بعد اعتماده اعرض املخطط اجلم-
ه ذهاالسرتدادعملية وذلك تأسيسا على أن،

.
عقد جلسة علنية-

.األوىلاالسرتدادالتعبئة اليت مشلتها عملية 
اخلارجية املشاركة يف تنفيذكافة املصاحلمعالسنوية الربامج لقاءات حمددة خالل عقد -

.
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على مصادر متويلللفرصتنظيم لقاءات مع املمولني احملتملني وفقا -
.املخطط اجلماعي للتنمية يشكل دعامة أساسية هلذه اللقاءات

...) األسواق، املواسم واملعارض (املناسبات اخلاصة عروض حول املخطط أثناء تقدمي ويعترب 
.من بني املناهج التواصلية التكميلية اليت ميكن اعتمادهاووسائل اإلعالم كذلك 

المرافعة والبحث عن الموارد المالية-

البحث على حتديد متطلبات التمويل اليت جيباملرافعة والبحث عن املوارد املالية أساسا تستند 
.العملوخمططاستخالصها انطالقاً من املصفوفة املالية متَّ واليت ،عنها

،اإلشارة له يف الفقرة السابقةمتَّ البحث عن املوارد املالية يف إطار خمطط التواصل كما يندرج و
لمشاريع املربجمة بشكل التقنية لبطائق التقدمي اتصاالت مع الشركاء احملتملني و من خالل إجراءوذلك
.مفصل

حتديد الشركاء احملتملني الذين ميكنهم توفري هواهلدف املنشود من عملية التواصل املسبقة و 
:على اخلطوات التاليةهذهعملية التحديدتستنديف هذا اإلطار و .زمةاللالتمويالت ا

منانطالقاً حتديدهوميكن بانتظامحتديثهاحملتملني و إعداد مرجع خاص باملمولني -
.مستوى اإلقليم بأكملهعلىاملوجودةاملالية الشراكات و الدعائم 

املعلوماتية األنظمةباملمولني، استغالل االتصالربط (نظام لرصد التمويالت احملتملة إعداد -
.)...إلكرتونية، نشرات إخبارية االنرتنيتوشبكة 

االتصالومبجرد حتديد الشركاء احملتملني جيب معرفة وفهم اإلجراءات الكفيلة بربط 
.مساطلب و 

.كل هذه اخلطوات التحضريية لالتصال ميكن اجنازها بشراكة مع عدة مجاعات
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التقييم والتتبع-

أمر ضروري لضمان الرقابة السليمة يف تنفيذ وتعديل املخطط جناز املخططإتتبع إن 
هذا التتبع قد يسمح بتعديل اإلجراءات واألنشطة يف الوقت املناسب وذلك و .الضرورةحسب 

.خالل الربجمة السنوية

) سنوية على أقل تقدير(تقارير دورية م على يمراحل التتبع والتقيوجيب أن تعتمد
ت اليت وذلك على أساس األنشطة املربجمة ملعرفة مستوى اإلجناز مع حتديد الصعوبا،للمخطط

واجهتها واحللول املقرتحة، كما 
.هذا التقرير الدوري

ملنطقيوسوف تستند هذه اإلجراءات للمخطط على املؤشرات اليت مت حتديدها يف اإلطار ا
املربجمة يف املخططاألنشطةسيتم استخدامها لقياس النتائج املتوقعة املتصلة بشكل مباشر مع واليت

.اهمن أجل السماح بقياس مستوى تنفيذ

،اليت مت تسطريهاباألهدافال تسمح بتحديد النتائج املرتبطة وحدهااملصفوفاتوكما أن 
عالوة على ذلك ،  يستند  . قياس حتقيق هذه األهدافعلى وبالتايل ال متكن من حتديد تأثريها 

اختيار املؤشرات املستمدة أساسا من معطيات التشخيص الرتايب التشاركي على التوصيات اليت 
.حددت من طرف املصاحل اخلارجية املختلفة

شروط النجاح-

والفعالية االقتصادية على مستوى النجاعةجناح املخطط ضمان إن ف، كما سبق اإلشارة
املتدخلني لكلوالفعليةيرتكز أساسًا على التعبئة الشاملةرتام البيئة واألخالقياتوتكريس اح



132

يف األداء العمومي التواصل اجليد والتتبع والتقييم آلياتوكذا استنبات ،ملوارد املالية املربجمةاحملليني وا
.احمللي

على تنفيذاجلماعةقدرةهوالعامل األكثر أمهيةيبقى و 
تنفيذ وتتبع املخططوبصفة خاصة حتفيز املوارد البشرية الكفأة ،تعبئة املنتخبنيإىل 

.اجلماعي

متخصصني أو عن طريق كوادروينبغي أيضا تعزيز هذه احلاجيات انطالقًا من توظيف  
وجتدر اإلشارة إىل ).الدراسات، اخلجلامعة ،اخلرباء أو مكاتبتقدمها ا(خارجية اللجوء خلدمات 

.اجلماعيأيضا عامال حامسا يف جناح تنفيذ املخططتعد املشاركة الفعلية للمصاحل اخلارجية أن
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برجمة جمموعة من اإلجراءات املصاحبة تمت،ة الذكرباإلضافة لألدوات التنفيذية السالف
اليت مت عقدها مع موظفي وأطر االسرتدادوبعد عملية ،البؤريةاءات من لقانطالقا 
، مت استخالص اإلجراءاتاجلماعياملخططهذا إلجناح تنفيذ البلدية 

:ةالتالي

المسؤولیة الجدولة األنشطة

المسؤول
المشروعآجال 

األسبقیة التوطین االجراءت الغالف الرقم
الزمني

بدایة 
اإلنجاز

راءت المصاحبةاالج
تحسین أداء المرافق االداریة وتعزیز الیات الحكامة الھدف 

االستراتیجي

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث بوابة الكترونیة تمكن من 
التواصل مع جمیع مكونات المدینة 1

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجماعة  2

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مصلحة متخصصة في االعالم 
المحلي بمقر البلدیة 3

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث نشرة تواصلیة داخلیة دوریة 4
المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة المجلسنشر مقررات 5

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تعمیم المعلومة اإلداریة 6

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة إنشاء قاعدة للمعطیات للتتبع والتنفیذ 
خاصة بالمدینة 7

المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة مسجد، (تأھیل المرافق اإلداریة 
...)مقصف، 8

البلديالمجلس  سنوات3 2014 1 البلدیة تتبع ومراقبة الشركات المفوت لھا 
مجموعة من الخدمات  9

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة مأسسة الحوار بین المجلس البلدي و 
المجتمع المدني  10

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة االنفتاح على القطاع الخاص و األجنبي 11
المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تسریع المساطر اإلداریة 12
المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 البلدیة إحداث نقل جماعي للموظفین 13
المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة دعم التوأمة 14

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة
تزوید جمیع المصالح بالموارد 

حاسوب، ناسخة، (اللوجستیة  الالزمة 
...)مكیفات،

15
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المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة تعمیم النظام المعلوماتي وشبكة 
االنترنیت لدى كل مصالح البلدیة 16

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة حوسبة جمیع المصالح اإلداریة 17

البلديالمجلس سنوات3 2014 1 البلدیة سد خصاص المكاتب االداریة على 
مستوى المقاطعات  18

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مركز لالستقبال واإلرشاد  19
المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مصلحة األرشیف 20
المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة إحداث مكتبة على مستوى البلدیة 21

المجلس البلدي سنة واحدة  2016 3 البلدیة
إنشاء نادي بلدي للموظفین وأعضاء 

المجلس والمتقاعدین وأبناءھم 22

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تبني ثقافة المقاربة التشاركیة  23

المجلس البلدي سنتان 2014 1 البلدیة الرفع من اعتمادات مصلحة التكوین 
والتكوین المستمر وتفعیلھا  24

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة اجباریة التكوین لدى الموظفین 25

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تفعیل الشراكة مع الجامعة من اجل 
التكوین 26

المجلس البلدي سنوات3 2014 1 البلدیة تفعیل الشرطة اإلداریة  27

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل مصلحة النظافة بمرافق البلدیة 
وتأمینھا 28

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة
تخصیص بقعة أرضیة من الوعاء 

العقاري التابع لممتلكات الجماعة لسكن 
الموظفین

29

البلديالمجلس  سنة واحدة  2014 1 البلدیة إعطاء األسبقیة للموظفین والعمال في 
كراء السكن الوظیفي 30

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 تسھیل التحرك للنقابیین من اجل 
التواصل مع المنخرطین والمنخرطات 31

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة كل من تخصیص سبورات نقابیة في 
الملحقات األربع 32

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص مكتب للنقابة داخل مقر 
البلدیة 33

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تمكین الموظفین من البطاقة المھنیة 34

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تزوید المستودع البلدي بصیدلیة
للعالجات األولیة 35

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل التعویضات عن الساعات 
اإلضافیة واألعمال الشاقة والملوثة 36

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة الرفع من الدعم المقدم لجمعیة األعمال 
اإلجتماعیة 37

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تخصیص مرأب للسیارات بالجھة 
الخلفیة للبلدیة 38

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة توفیر بدلة العمل 39

المجلس البلدي سنة واحدة  2014 1 البلدیة تفعیل الفقرة بالمیزانیة المتعلقة بالحج 
لفائدة األعضاء والموظفین 40

40 االجراءت المصاحبة
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ةـاتمـخ
اإلطار الذيأصبحتسطات نةيدميكن القول بأن م

كما جرت العادة املرتقبةاإلمنائيةالغاياتالتنموي اهلادف إىل حتقيق مواصلة العملسيمكنها من 
.املدينةمستقبلسيؤثر على تنفيذهجناح بالتايل فإنه من املؤكد أن و على ذلك

قيد االجنازلربامج ومشاريع مكمالمن جهة للتنمية هذا املخطط اجلماعي لقد جاء 
برنامج (خمططة من طرف خمتلف املتدخلني احملليني مشاريع على برامج و من جهة أخرى ومشتمال

من أجل ...)ملدينة سطات واسرتاتيجية التنمية احلضرية وخمطط التهيئة احلضريةالتأهيل احلضري
.باملدينةةاملتعلقالتناسق بني خمتلف الدراساتاحلفاظ على 

التقنية واملوارد البشرية بالقدراتوتظل اليوم شروط جناح املخطط اجلماعي مقرونة أساسًا 
اليت ميكن للبلدية التوفر عليها من أجل تنفيذ هذا املخطط و كذا استعداد كافة املتدخلني احملليني 

د كشف التشخيص الرتايب التشاركي بالفعل بعض أوجه وق. و الوطنيني للتعاون من اجل ذلك
واالجتماعيثقايفال(القصور يف عدة جماالت 

نسبيا على املوارد ت اجلماعة توفر ميكن جتاوزها وتصويبها بشكل مستدام إذا ما ) ...واالقتصادي،
.املربجمة وكرست تطبيق آليات التتبع والتقييمالكفيلة بتحقيق املشاريع املالية 

القارئ له كامل احلرية والصالحية يف ، فهذه الوثيقة بعيدة عن الكمالولإلشارة، فإن 
إثرائه فبهذه الطريقة ميكن ملخطط التنمية احمللية أن يتطور من خالل ،تقدير قيمتها ونقد حمتواها

.واملالحظاتبالتعاليق وإغنائه
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الملحقات


