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حمتو�ت الرب�مــج



حماربةىلإ الراميةالساميةامللكيةالتوجهيات•

�اتالقطاخمتلفيفوإالقصاءالهشاشة

القروي؛الوسطيف�ج�عیة

الس�� الفصلني2011دس�تور اململكة لس�نة •

منه؛139و136

رةمسطاملتعلق بت�دید 2-16-300املرسوم رمق •

بعه وتقيميه وتت ٔأو إالقلمي ٕا�داد �ر�مج �منیة العام� 

آلیات  .احلوار والتشاور ٕال�دادهوأ

املتعلق �لعامالت 112-14القانون التنظميي •

منه؛ 84و83و82و81و80املوادوأ�قالمي الس�� 
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التمنیة�ر�مج مرجعیات ٕا�داد 



عیة التجهزيات     ـ اع�د املقاربة التشار�یة يف �شخیص وض 
واخلدمات أ�ساس�یة

وامجلعیات؛ٕارشاك املواطنات واملواطنني •

ساواةامل مبادئ بتفعیل الهیئة �ستشاریة امللكفة ٕارشاك •

و�اكفؤ الفرص ومقاربة النوع؛

املصاحل اخلارجية لٕالدارات العمومية؛ٕارشاك •

.  امجلا�ات الرتابیةٕارشاك •

آلیات ٕا�داد الرب�مج- :اع�د التنوع يف أ

رئيسة جملسٕا�داث جلنة القيادة �رئاسة الس�یدة •

العام�؛

ٕا�داث جلنة إالرشاف والتتبع؛•

�س�تعانة ببعض ٔأطر ا�لس؛•

.�س�تعانة مبكتب ل�راسات•

�نیأأوال
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مهنجیة ٕا�داد �ر�مج التمنیة



�رامج و العمومية الس�یاساتاحلرص �ىل ��س�ام مع ـ 
الرتابیةامجلا�ات 

ت ا�و�؛ أ��ذ بعني �عتبار س�یاسات واسرتاتیجیا•

ني؛أ��ذ بعني �عتبار �رامج الفا�لني العمومي•

ة مراكش أ��ذ بعني �عتبار تو�ات �ر�مج �منیة �•

؛أٓسفي-

.ابیةأ��ذ بعني �عتبار �رامج معل امجلا�ات الرت •

اع�د معایري موضوعیة يف ٕا�داد وثیقة الرب�مجـ 

حتدید أ�هداف العامة والفرعیة؛•

حتدید املشاریع  والربامج وتوطیهنا؛•

حتدید أ�ولو�ت؛•

حتدید التلكفة و�ات ا�متویل والتنفيذ؛•

وضع اجلدو� الزمنیة؛•

.وضع منظومة التتبع والتقيمي•

رابعا اثالث

5

مهنجیة ٕا�داد �ر�مج التمنیة

-�متة -



:التھییئمرحلة -
عقد اج�ع ٕاخباري و�شاوري لٕال�الن عن قرار•

الرشوع يف ٕا�داد الرب�مج؛ 

ٕا�داث جلنة القيادة �رئاسة رئيسة جملس العام�؛•

رؤساء ٕا�داث جلنة املتابعة وإالرشاف تضم ٔأعضاء املكتب و •

الل�ان ا�امئة؛

ساواة و�اكفؤ ٕا�داث الهیأٔة �ستشاریة امللكفة بتفعیل مبادئ امل •

.الفرص ومقاربة النوع

جتمیع املعطیات اخلاصة �لتجهزيات واخلدمات أ�ساس�یة؛•

یة؛حتدید مؤرشات إالقصاء والهشاشة يف خمتلف القطا�ات �ج�ع •

التصنیف الرتايب والقطاعي للمعطیات واملؤرشات؛•

ٕا�راز مقومات وٕا�راهات التمنیة �ج�عیة؛•

املدين وتلقي تنظمي لقاء �شاوري مع املواطنات واملواطنني ومجعیات ا�متع•

اقرتا�اهتم؛

�ات التابعة تنظمي لقاءات مع جملس �ة مراكش اسفي وز�رات ميدانیة للجام•

للنفوذ الرتايب �لس العام�؛

.حتلیل املعطیات واملؤرشات•

:مرحلة تجمیع المعطیات وتحلیلھا-
أوال

ثانیا
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مرا�ل ٕا�داد �ر�مج التمنیة



مرحلة تحدید األولویات وتوطین المشاریع-

ت؛معایري موضوعیة لت�دید أ�ولو�وضع •

؛�رتيب أ�ولو�ت•

.وتوطني املشاریع والربامجحتدید •

الشركاءعن مرحلة تقدیر الكلفة والبحث -

ریة اخلاصة تقيمي موارد العام� ونفقاهتا التقد�•
ة؛�لثالث س�نوات أ�وىل لرب�مج التمنی

حتدید �لكفة املشاریع والربامج؛•

ا�لني ربط االتصال �مجلا�ات الرتابیة والف•
العموميني؛

.حتدید الرشاكء املفرتضني•

مرحلة إعداد وثیقة البرنامج-

بلورة وثیقة الرب�مج؛•

.وضع منظومة تتبع وتقيمي الرب�مج•

مرا�ل ٕا�داد �ر�مج التمنیة
-�متة -

ثالثا 

رابعا

خامسا
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²كلم2625 المساحة

جماعتان الوسط الحضري

جماعة13 الوسط القروي
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:عدد السكان 
1 330 468

عدد السكان بالوسط
:الحضري 

980 548

عدد السكان 
:بالوسط القروي 

349 920

: معدل التمدن 
73,7 %

9

الفئة العمریة أقلعدد السكان الجماعة
(%)سنة 15من 

15الفئة العمریة أقل من 
ذكور(%) سنة 

15الفئة العمریة أقل من 
إناث(%) سنة 

إلى 15الفئة العمریة من 
(%)سنة 59

59إلى 15فئة العمریة من 
رجال(%) سنة 

59إلى 15فئة العمریة من 
نساء(%) سنة 

08428,2028,9027,5062,4061,6464,02 610 33وطني 

43626,1027,0025,3064,6063,9065,40 284 20)حضري(وطني 

64831,3031,8030,8059,0058,7059,30 325 13)  قروي(وطني 
4جھة مراكش اسفي  504 76730,2030,5029,8060,3059,9060,70
52526,6027,5025,7063,9063,0064,70 928 1)حضري(جھة مراكش اسفي 
2)  قروي(جھة مراكش اسفي  576 24232,9032,7033,0057,6057,5057,70

46827,6028,3026,9063,3362,6464,02 330 1عمالة مراكش 
02125,6026,5024,864,663,765,4 974)حضري(عمالة مراكش 
98433,3033,3033,359,959,860 348)  قروي(عمالة مراكش 

86019,4328,8318,1865,4865,9265,09 16)جماعة حضریة(االمشور القصبة 
59028,529,0028,0063,696364,38 64)حضري(مقاطعة النخیل 
77422,5623,5521,6266,0664,7967,25 192)حضري(مقاطعة جلیز 

09427,3728,0826,6764,3563,2665,41 411)حضري(مقاطعة المنارة 
64321,0822,1720,0765,0465,2020,07 120)حضري(مقاطعة المدینة

88925,2726,2624,3464,0363,364,72 122)  حضري(مقاطعة سیدي یوسف بن علي 
19431,7831,7031,8660,8160,6060,92 28الویدان 

32034,6434,9834,2860,2359,5760,92 25واحة سیدي إبراھیم 
47530,2030,2230,1961,1960,7361,65 23أوالد حسون 

80435,8135,5336,1058,0758,2957,84 26حربیل 
07733,9634,7233,1961,5160,6062,44 25تامنصورت

89332,5733,0132,0957,9257,6858,18 12المنابھة 
71633,3333,7532,8956,6957,2357,81 14دلیماوالد 
45231,5931,4131,7960,3860,3660,40 15أكفاي

54430.9430,4130,9460,0759,8560,29 14أیت ایمور
15232,3132,0432,5959,4459,5859,28 21األودایة
61531,1131,2730,94626262 12األودایةمركز 

11730,9929,4932,5659,9961,6658,24 2سید الزوین 
83729,6559,8664,0761,9859,8664,07 12مركز سید الزوین 

08633,7060,3960,2460,3260,3960,24 67سعادة 
16433,4533,1533,4559,4959,6359,34 28السویھلة
17234,1334,1134,1660,3060,2860,33 71تسلطانت

2014والسكنىاإلحصاء العام للسكان*



)2007(للتخطیط المندوبیة السامیة *

نسبة 
الھشاشة

نسبة
الفقر الجماعة

30,51 % 24,48 % ادلیمأوالد
28,09 % 13,97 % المنابھة
26,67 % 11,37 % سیدي زوین

20,35 % 11,01 % أیمورآیت
21,88 % 9,51 % حربیل
21,79 % 8,82 % الودایة
19,06 % 7,69 % أكفاي
18,82 % 5,86 % السویھلة

نسبة الفقر

نسبة الھشاشة

32.00%

30.00%

28.00%

26.00%

24.00%

22.00%

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

المنابھة أوالد 
ادلیم

السویھلةالودایةأیمورآیت أكفاي حربیلسیدي زوین

*مؤرشات الفقر والهشاشـة
-امجلا�ات املس�� ٔ��ىل النسب -
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*مؤرشات الفقر والهشاشـة

2007و 2004تطور نسبة الفقر  بین سنتي 

-�متة -

11
)2007(للتخطیط المندوبیة السامیة *



*البطا� مؤرشات معدل

(**)9,9% الوطني

13,10% الجھة

15,90% العمالة

17,40% )  وسط حضري(العمالة

11,20% )  وسط قروي(العمالة

أكثر من  13,60%

و 9,30% بین 13,60%

أقل من  9,30%

حربیلبجماعة تامنصورتمركز 

الزوینمركز سید 

2014و السكنىاإلحصاء العام للسكان* 

201412المندوبیة السامیة للتخطیط) (**



95,10 % الوطني
94,70 % الجھة
97,24 % العمالة
98,10% )  وسط حضري(العمالة

95,30% )  وسط قروي(العمالة

94,70% من كثرأ

منقلأ % 94,70

2014والسكنىاإلحصاء العام للسكان*

*ا�متدرس�س�بة مؤرش 

13



االبتدائي
132002

63158اإلعدادي 

38065التأھیلي 

2016-2017

2015-2016

االبتدائي
128267

61146اإلعدادي 

868 36التأھیلي

*مؤرشات الهدر املدريس

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

اوالد دلیم اكفاي المنابھة ایت ایمور اوالد حسون األودایة سعادة سید الزوین حربیل السویھلة الویدان تسلطانت واحة سیدي 
ابراھیم

17%

14%

13% 13%

11%

10%

9%

8%

7%
7%

6%

5%

3%

الجماعاتحسب المدرسينسبة الھدر 

�س�بة الهدر املدريس 
امجلا�اتحسب 
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�دد التالميذ

مياملد�ریة إالقلميیة للتعل* 



*العمومية �امة تتعلق �لص�ة مؤرشات 
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القیمةالمؤشر

مواطن5469طبیب لكل عدد السكان لكل طبیب

مواطن2009ممرض لكل عدد السكان لكل ممرض

مواطن20.267مؤسسة صحیة لكل عدد السكان لكل مؤسسة صحیة

%98,43شھر23إلى 12نسبة تلقیح األطفال من 

المدیریة اإلقلیمیة لوزارة الصحة:المصدر*



معدل انتشار اإلعاقة 
)نساء(

معدل انتشار اإلعاقة
)رجال(

معدل انتشار اإلعاقة  الجماعة

5,50 4,80 5,20 )حضري(عمالة مراكش 

4,70 4,80 4,70 )قروي(عمالة مراكش 

3,99 4,36 4,18 الویدان
4,22 3,92 4,07 واحة سیدي إبراھیم 
9,73 8,96 9,34 أوالد حسون 
4,72 4,74 4,73 حربیل

4,94 4,28 4,61 تامنصورت

4,34 4,35 4,34 المنابھة

3,62 4,50 4,07 دلیماوالد
3,61 3,67 3,64 أكفاي
5,24 6,27 5,78 ایمورأیت
3,97 4,56 4,27 األودایة
4,26 4,27 2,26 األودایةمركز 
3,20 2,76 2,98 الزوینسید 
5,13 5,69 5,41 الزوینمركز سید 
3,45 3,41 3,43 سعادة 
4,92 4,91 4,92 السویھلة
5,30 5,20 5,25 تسلطانت

*إال�اقة انتشار معدل 

16 2014و السكنىاإلحصاء العام للسكان*



الوطني % 73
جھةال % 72,05
93,87 % عمالةال
95,53 % )حضري(عمالةال
88,67 % )قروي(عمالةال

 %70و %60بین

 % 80و % 70بین  

 % 90و  % 80بین

90% من  اكثر

الجماعاتمراكز

2014و السكنىاإلحصاء العام للسكان*

*�س�بة الربط �ش�بكة املاء الصاحل للرشبمؤرشات 
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80,17%

89,52%

86,41%

91,65%

92,45%

93,39%

94,64%

83,49%

79,45%

95,21%

91,51%

61,88%

85,46%



حربیل
87,2%

سلطانتاتا
85,7%

97,9%96,1%

96,9%

94,6%

95% 

91,2%

االودایة
89,7%

94,3%

95,6%

أوالد ادلیم
88,6%

94,1%

*كهر�ءال ة �س�بة الربط �ش�بكمؤرشات 

الوطني  % 91,60
جھةال % 91,35
عمالةلا % 95,38
)حضري(عمالةلا % 96,37
)قروي(عمالةلا % 92,27

% 95,4من أكثر
%95,4و   %91,6بین
%91,6و % 91,1بین

اقل من % 91,1

97,90%مركز المنابھة 
95,29%حربیل مركز

90,95%الزوین مركز سید
95,90%األودایةمركز 

2014و السكنىاإلحصاء العام للسكان*
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حفر المستعملة للنسبة الساكنة
التقلیدیة

نسبة الربط بشبكة التطھیر
السائل

الجماعة

3,60 % 95,35 % )حضري(عمالة مراكش 
61,00 % 14,48 % )قروي(عمالة مراكش 
67,47 % 98,79 % الویدان
20,07 % 78,22 % الزوینسید مركز
43,50 % 50,54 % ابراھیمواحة سیدي 
56,29 % 30,02 % سعادة
66,92 % 18,35 % تسلطانت
65,16 % 0,99 % المنابھة
62,49 % 0,94 % أیمورأیت
57,03 % 0,90 % حربیل
66,99 % 0,80 % أكفاي
50,08 % 0,69 % حسونأوالد 
55,16 % 0,60 % االودایة
65,16 % 0,55 % دلیمأوالد 
73,99 % 0,54 % السویھلة
84,89 % 0,49 % االودایةمركز 
92,69 % 0,47 % الزوینسید 

*التطهري السائلمؤرشات الربط �ش�بكة 

19 2014و السكنىاإلحصاء العام للسكان*



:موقع جغرافي متمیز-

:مؤھالت طبیعیة محفزة-
املقومات

القرب من التجمعات احلرضیة؛•
است�ر املؤهالت �قتصادیة للحوارض ا�اورة؛•
ش�بكة طرقية �ربط بني امجلا�ات القرویة•

.والطرق إالقلميیة والوطنیة

تحسن مستمر في التجھیزات-
:والخدمات األساسیة

للامء الصاحل للرشب تت�اوز �س�بة الولوج•
املعدل الوطين واجلهوي؛

.ممي�س�بة الربط �ش�بكة الكهر�ء تقارب التع•

ت اش�تغالها؛تعدد مجعیات ومنظامت ا�متع املدين وتنوع جماال•
�ربة واسعة وكفاءة �الیة؛•
.ةل للجمعیات يف خمتلف املناطق القرویاتوا�د فع•

فاعل یغطي جمعوينسیج -
:مجاالت متنوعة

مقومات التمنیة �ج�عیة

أوال

ثانیا

ثالثا

رابعا

20

ة؛ٔأرايض منبسطة تنعدم فهيا معوما التضار�س الوعر •

مة؛�سقویةأ�رايض الصاحلة للزرا�ة مبسا�ات شسا�ة•

.غىن املوروث التارخيي وتنوع املؤهالت الطبیعیة•



:التغیرات غیر اإلیجابیة للمناخ-
طول فرتات اجلفاف؛•

؛�دم انتظام التساقطات املطریة•

.روياس�تزناف و تدهور املوارد املائیة يف العامل الق•

:إشكالیة العقار الفالحي -

:ضعف البنیات الصناعیة والتجاریة-

؛تعدد أ�نظمة العقاریة•
؛تفتیت املسا�ات الزراعیة•
ضعف الوعي بأٔمهیة �خنراط يف التعاونیات•

.و امجلعیات الفالحية

ضعف جاذبیة البنیات األساسیة-
:و الخدمات االجتماعیة

استثمارغیاب شروط و حوافز -
:مؤھالت الوسط القروي

؛ق� فرص الشغل•
؛ضعف يف مصادر ٕانتاج الرثوة•
.ضعف يف املداخيل امجلاعیة•

؛ا�اتمتركز التجهزيات أ�ساس�یة مبراكز امجل•
ق� أ�طر والكفاءات؛•

.ضعف يف مس�توى ظروف العيش•

ي واحلرضي ؛بني الوسط القروللربط ضعف يف وسائل النقل العمويم الرضوریة •
آلیات ٕادماج ش�باب الوسط القروي يف سوق الشغل �ملراكز احل• رضیة ؛انعدام أ
ضعف �شجیع املنتو�ات القرویة �ىل ولوج أ�سواق احلرضیة ؛•
احية انعدام خطط و�رامج ٕادماج الوسط القروي يف ا�ططات والربامج الس�ی•

.ملدینة مراكش

:ضعف تأطیر ساكنة الوسط القروي-

ارتفاع �س�بة �مية؛•

ضعف اماكنیات مجعیات ا�متع املدين؛•

.ضعف اخنراط ساكنة الوسط القروي يف قضا� التمنیة•

إال�راهات

ٕا�راهات التمنیة �ج�عیة

أوال

ثانیا

اثالث

رابعا

خامسا 

سادسا

21



ٔأولو�ت التمنیة �ج�عیة

وب؛تعممي الولوج للامء الرش •

كهر�ء؛تعممي الربط �ش�بكة ال •

.ويفك العز� عن العامل القر •

:اخلدمات أ�ساس�یة-ٔأوال

حیة؛املسامهة يف تعز�ز اخلدمات الص •
التعلمي أ�ويل؛تعممي •
احلد من الهدر املدريس؛•
بأٔوضاع املرٔأة؛ا�هنوض •
.ر�ضیةتنش�یط احلر�یة الثقافية وال•

:اس�یةالتجهزيات أ�س-�نیا 
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الرب�مج حسب ٔأهداف التمنیة

الهدف �سرتاتیجي
حتقيق التمنیة �ج�عیة املس�تدامة



عدد 
مساھمة مجلس التكلفة االجمالیةالمشاریع

العمالة
مساھمة مجلس 

مراكش اسفيجھة

المبادرةمساھمة 
ة الوطنیة للتنمی

البشریة
شركاء اخرونمساھمة الجماعة

تحقیق التنمیة : الھدف الرئیسي األول 
االجتماعیة من خالل اإلسھام في تطویر 

التجھیزات األساسیة بالوسط القروي
80335 938 59350 032 69073 063 80016 379 00012 728 103171 735 000

000 975 00095 000548 919 8005 873 0009 773 8004 088 21117تعمیم الولوج للماء الشروب

000 820 0006 000200 800 0001 480 0008 761 0002 061 620تعمیم الربط بشبكة الكھرباء

000 940 10322 980 0008 660 0008 710 90842 772 01119 063 46115فك العزلة عن العالم القروي

000 000 00046 000 3-000 000 78212 725 78222 725 783حمایة البیئة

عیة من تحقیق التنمیة االجتما:الھدف الرئیسي الثاني 
000 000500 780 0007 531 00072 300 00010 134 00050 245 45141خالل تعزیز الخدمات األساسیة في الوسط القروي

--000 975-000 000975 950 51تعمیم التعلیم األولي 

-000 000450 100 42-000 200 00010 750 1852الحد من الھدر المدرسي

--000 338 5-000 897 0004 235 310تأھیل المؤسسات التعلیمیة

--000 048 2-000 462 0002 510 74اإلسھام في الولوج للخدمات الصحیة

000 000500 900 0003 500 00012 300 00010 500 0005 700 1032ةتعزیز الحركیة الثقافیة و الریاضیة و النسوی

-000 430 0003 570 9-000 000 0001 000 114العنایة باألشخاص في وضعیة ھشاشة

----000 100 00025 100 125توفیر المرافق االداریة 

000 235 103172 508 00020 910 80088 363 69083 166 593100 183 125477المجموع

توزیع التكلفة اإلجمالیة حسب الشركاء
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منظومة التتبع والتقيمي 

هام املس�ندة ٕالیه يف هذه املهمة مع حتدید امل حىت �متكن جملس العام� من معلیة تتبع وتقيمي املشاریع اليت یتوىل تنفيذها، تعني رئيسة ا�لس موظفا ٔأو ٔأكرث ل 
.قرار تعیينه

أٔياس�ت�دٕاذأأنه�ريا�لس،رئيسةٕاىلةشهریتقار�روالتقيمي،التتبعوسائل�ىل�الع�دوالتقيمي،التتبعمعلیةعناملسؤولالعادیة،احلاالتيف�رفع،
بذ�خيرب�ملرشوع،نیةاملع أ�طراف�لزتاماتٕا�اللأٔيالتتبعمعلیةعناملسؤولالحظٕاذأأوأ�شغالسري�ىل�بريتأٔثري��كونأٔنميكن�ارض
.ا�لسرئيسةفورا

:التالیةأ�س�ئ�عنإال�ابةاخلصوص�ىلالتقر�رهذایتضمنٔأنوجيبا�لس،رئيسةٕاىلشامالتقر�راوالتقيميالتتبع�ىلاملسؤول�رفعاملرشوعٔأشغالهنایةيف

؟مس�بقااحملددةواملواصفاتالتصامميوفقمتاملرشوعهل−
؟�احملددالوقتيفٔأجنزاملرشوعهل−
؟احلالتنيهاتنيمعالتعاملمتو�یفٕاضافية،ٔأشغالهناكاكنتوهلا�ا�لمنتعاقداتعرفاملرشوعهل−
؟الیوميةواملس�ت�داتاملشألك�ىلالتغلبمت�یف−
؟واملقاولاملراقبةمكتبا�راسة،مكتباملهندس،�اصةاملعنیةأ�طرافقبلمنتعاونهناكاكنهل−
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