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«...من هنا ،فإن من حقنا جميعا أن نتساءل  :هل ما نراه من منجزات ،ومن مظاهر التقدم ،قد أثر
بالشكل املطلوب واملباشر على ظروف عيش املغاربة؟ وهل املواطن املغربي ،كيفما كان مستواه املادي
واالجتماعي ،وأينما كان ،في القرية أو في املدينة ،يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل هذه
األوراش واإلصالحات؟
إننا بطرح هذه التساؤالت ،إمنا نبحث دائما عن الفعالية والنجاعة ،وعن أفضل السبل ،ليستفيد جميع
املغاربة من مختلف املنجزات ،على حد سواء» ...
مقتطـــف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
بتـاريخ  30يوليــــوز 2014
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كلمة رئيس املجلس الجماعي
يجمع الكل أن اجلماعات الترابية هي املجال الذي متارس فيه من الناحية املبدئية الدميقراطية احمللية ،والتي
متكن السكان من اختيار اإلطار العام حلياتهم اليومية بكل حرية ،كما أن قوة املؤسسة اجلماعية مستمدة قبل كل
شيء من رغبتها في تقريب القرار من املواطن وإشراكه في الشأن احمللي.
وإميانا منه بأن الدميقراطية والتنمية متالزمتان ،ويجب أن تنطلقا من املواطن لتعودا إليه ،عمل املجلس منذ
توليه مسؤولية تدبير الشأن احمللي مبدينة صفرو على النهوض بها وتأهيل بنياتها ومؤسساتها وجعل مجالها
الترابي مجاال مستقطبا لالستثمار ،مجاال تنافسيا متوازنا ال فرق فيه بني أحياء جديدة وأحياء قدمية ،أو أحياء
رئيسية و أخرى «هامشية» أو مضافة.
ولترجمة هذه التصورات  ،مت وضع جتديدات على مستوى مناهج صياغة مخططات العمل بجماعة صفرو،
أخدت بعني االعتبار معايير التكافؤ والتوازن والنجاعة والتناغم وااللتقائية مع السياسات العمومية األخرى ،وال
سيما معيار اعتبار املواطن شريكا في مسلسل اتخاذ القرار العمومي احمللي وصياغته وتنزيله وتقييمه وذلك من
منطلق وضع سياسة للتقليص التدريجي للفوارق بني مناطق املدينة وأحيائها.
وإن بلوغ هذه األهداف ال ميكن أن يتحقق إال باعتماد مقاربة للتخطيط االستراتيجي التشاركي التي من شأنها
خلق قيمة مضافة أكيدة لصالح اجلماعة واجلمعيات وساكنة املدينة.
وهكذا فإن وضع برنامج عمل اجلماعة  2016-2021ارتكز على مقاربة تعتمد:
• التفكير العميق في املستقبل الذي يسمح بكشف حاجيات السكان اآلنية واملستقبلية ،وميكن من التنبؤ
بالتغيرات التي ميكن أن حتدث ،وبذلك فهو يحث على تكوين وحتديد رؤية مشتركة للمستقبل وميكن في نفس
الوقت من وضع االستراتيجيات املناسبة من أجل االستجابة حلاجيات السكان وتلبية طموحاتهم.
• حسن التدبير القائم على االنكباب على األولويات واستكشاف البنيات والوسائل املناسبة من أجل تنسيق
وتدبير التدخالت ،بشكل يقدم إطارا دقيقا لتتبع مشاريع التنمية وفق مؤشرات قابلة للمعاينة والقياس ،ويعطي
احلجج الضرورية لتعبئة متويل املشاريع املبرمجة.
• خطة عمل تسهل وتوجه احلوار مع جميع املتدخلني احملليني ،كإطار للتشاور حول آفاق التنمية باملدينة
بطريقة تشاركي ــة.
• حتسني التواصل داخل املؤسسة اجلماعية ،ومد جسور احلوار مع املواطنني بشكل منتظم حول األهداف
االستراتيجية وحول املشاريع اجلارية وتتبعها وتقييمها ،وإن هذا التواصل من شانه أن يحسن الفهم ويساعد على
انخراط والتزام كل األطراف املعنية.
وهكذا ،فقد بادر املجلس خالل إعداده لبرنامج العمل  2016-2021إلى إشراك كل األطراف املعنية ،وخاصة
فعاليات املجتمع املدني،حيث بلغ عدد اجلمعيات التي ساهمت في اعداد هذا البرنامج  99جمعية تنشط في
مختلف املجاالت أسهمت من خالل جتربتها امليدانية عبر أربع ورشات موضوعاتية موزعة حسب امللحقات
اإلدارية للمدينة وتهم املجاالت التالية:
• مجال التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والرياضية.
• مجال البنية التحتية و التجهيزات األساسية.
• مجال السكن و التعمير و البيئة و التنمية املجالية.
• مجال التنمية السياحية و حتسني إطار العيش.
وقد توجت هذه الورشات بورشة عامة خصصت لصياغة التقرير التركيبي تقاسمت فيه كل األطراف املعنية
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التشخيص التشاركي الذي يحدد احلاجيات واملتطلبات التنموية موزعة حسب األولويات امللحة .
وقد أسفرت هذه العمليات التشاركية على وضع برنامج عمل يتكون من  66مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها
 1112.04مليون درهم وحسب الشكل التالي:
• مجال التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والرياضية و يحتوي على  22مشروع بتكلفة تقدر
ب 449.48:مليون درهم.
• مجال البنية التحتية و التجهيزات األساسية و يحتوي على  17مشروعا بتكلفة تقدر ب 311.72 :
مليون درهم.
• مجال السكن و التعمير و البيئة و التنمية املجالية و يحتوي على  18مشروعا بتكلفة تقدر ب234.10:
مليون درهم .
• مجال التنمية السياحية و حتسني إطار العيش و يحتوي على  09مشروعا بتكلفة تقدر ب 116.74 :
مليون درهم.
ومن أجل متويل هذا البرنامج ،وضع املجلس نصب أعينه األعتماد على أسلوب الشراكة ملا يتيحه من
فرص وإمكانيات مع كل الفاعلني وعلى رأسهم القطاعات احلكومية املعنية والقطاع اخلاص دون إغفال التعاون
والشراكة مع جمعيات املجتمع املدني بعد تعبئة كل اإلمكانيات الذاتية و العمل إلى الرفع من املداخيل الذاتية
للوفاء بالتزامات اجلماعة في هذا الشأن.
وقد توخى املجلس من خالل املقاربة املعتمدة حتقيق األهداف االستراتيجية التالية:
• إعطاء األولوية للبرامج واملشاريع التنموية التي وتستجيب النتظارات وطموحات السكان .وال سيما تلك
التي تكتسي طابعا استعجاليا.
• خلق الظروف املواتية من أجل تنمية مستدامة تستفيد منها األجيال احلاضرة واملستقبلية.
• متكني املنتخبني احملليني واألطر اجلماعية احمللية وجمعيات املجتمع املدني من أن يصبحوا املبادرين
واملسيرين احلقيقيني للتنمية احمللية.
• وضع منظومة تتبع تنبني على أساس مؤشرات مضبوطة قابلة للقياس ،ومتكن من مراقبة مدى حتقيق
األهداف املرسومة ،وتعديل املسار عند الضرورة.
جمـــال الفاللـــــي
رئيـــس جماعـــة مدينــة صفــــرو
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تـقـديــم
في أفق تنمية مستدامة انخرطت جماعة مدينة صفرو في عملية إعداد برنامج عملها  2016-2021كما تنص
على ذلك املادة  78وما يليها من القانون التنظيمي  14-113املتعلق باجلماعات ،بانسجام مع توجهات التنمية
اجلهوية ووفق منهج تشاركي يأخذ بعني االعتبار على اخلصوص مقاربة النوع االجتماعي،كما يأتي برنامج عمل
اجلماعة في سياق عام يتسم بتكريس مبدأ التدبير احلر للجماعات الترابية كفاعل أساسي مسؤول عن تدبير
شؤون الساكنة في واألعرف بظروف عيشها وحاجياتها مع إشراك الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني من نسيج
جمعوي ومؤسسات عامة وخاصة...
انطالقا من ذلك ،فإن جماعة مدينة صفرو قامت باملبادرات الالزمة السيما على املستوى التواصلي وعلى
مستوى إخبار الفعاليات املعنية بهذه العملية ،حيث متر هذه العملية  -في إطار املقاربة تشاركية -من التشخيص
التشاركي والتشاور الذي يهدف إلى التوافق على املؤهالت واإلكراهات التنموية ملدينة صفرو ،ثم إلى البحث عن
السبل الكفيلة بإيجاد احللول لالستجابة حلاجيات املواطنني ومتطلباتهم.
وتشكل هذه املرحلة احملطة األساس التي ستمكن من اخلروج برؤية مستقبلية ،تتحدد من خاللها التوجهات
االستراتيجية لبرنامج عمل اجلماعة  ،انطالقا من الورشة اخلاصة بالقطاعات احلكومية والورشة املخصصة
لفعاليات املجتمع املدني والتي تشكل مناسبة للنقاش حول املعطيات والتشخيص التقني املونوغرافي والتي ستمكن
من إغناء التشخيص وإفراز مؤهالت وفرص تنمية مدينة صفرو من ناحية ،ورصد مواطن ضعفها و معيقاتها من
ناحية أخرى ،مما سيؤدي إلى بلورة حزمة من املشاريع تعكس احلاجيات احلقيقية للساكنة اخلروج باخلالصات
املشتركة وبالبوادر األولى لألهداف االستراتيجية للجماعة على املدى القصير واملتوسط ،واملرتبطة بتعزيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية،والبنية التحتية والتجهيزات األساسية ،والسكن والتعمير والبيئة
والتنمية املجالية،والتنمية السياحية وحتسني إطار العيش.
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جدول تركيبي يبني املبالغ املالية املرصودة و مساهمة الشركاء
يف تمويل برنامج عمل جماعة صفرو خالل 2021 - 2016
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• اإلط ـ ــار القانوني:
حتدد املادة  78ومايليها من القانون التنظيمي  14-113املتعلق باجلماعات املبادئ األساسية للتخطيط
اجلماعي ،حيث تنص على أن اجلماعة تضع حتت إشراف رئيس املجلس اجلماعي برنامج عمل اجلماعة
وتعمل على تتبعه وحتيينه وتقييمه ،و يحدد األعمال التنموية املقرر اجنازها أو املساهمة فيها بتراب اجلماعة
خالل مدة ست سنوات،وفق منهج تشاركي يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع االجتماعي.
• اإلطار املنهجي:
وينبني اإلطار املنهجي إلعداد برنامج عمل اجلماعة على مجموعة من املبادئ واملرتكزات تشكل مختلف
مراحل اإلعداد:
• املرتك ـ ــزات:
تعتمد مرتكزات إعداد برنامج عمل اجلماعة على العناصر األساسية التالية:
 - 1املقاربة التشاركية:
يشترط في إعداد برنامج عمل اجلماعة أن تشرك في إعداده الساكنة واملنظمات للمساهمة في تشخيص
اجلماعة بتقدمي املعلومات ورأيها حول مايجب أن يكون عليه مستقبل اجلماعة وعلى إعطاء أهمية كبيرة
لتمثيلية الساكنة ذات األوضاع الهشة (النساء واألطفال واملعاقني و الشباب)...
 - 2مقاربة النوع االجتماعي:
     إن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد برنامج عمل اجلماعة يسمح بإدماج انشغاالت وجتارب
النساء والرجال والفتيات والفتيان في بلورة واجناز وتتبع وتقييم برنامج عمل،حتى يستفيد منها اجلميع،
ومتكينهم من الولوج بالتساوي إلى اخلدمات واملرافق العمومية  ،والتحليل املعتمد على النوع االجتماعي يأخذ
بعني االعتبار دائما حاجيات ومساهمات اجلنسني في إعداد مشاريع وبرامج التنمية .
 - 3التنمية املستدامة:
ترتكز التنمية املستدامة التي يسعى برنامج عمل اجلماعة إلى حتقيقها على إدماج ثالثة عناصر :
 عنصر اقتصادي يرمي إلى حتقيق أهداف النماء والفعالية االقتصادية. عنصر اجتماعي يستهدف تلبية احلاجيات اإلنسانية واالستجابة ألهداف اإلنصاف والتماسك االجتماعيمبا في ذلك قضايا الولوج إلى اخلدمات واملرافق األساسية.
 عنصر بيئي يرمي إلى احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية وحتسينها واستثمارها على املدى الطويل.ومن اجل حتقيق هذه املرتكزات تطلب العمل مراعاة ما يلي:
ترسيخ منهجية التخطيط و حتسني أداء العمل اجلماعي و إعادة هيكلته و ضمان جناعته من خالل تفعيل
دور اجلماعة في مجال التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
حسن استعمال املوارد البشرية و املالية للجماعة (تدبير أفضل للموارد املالية عبر برمجة متعددة
السنوات تتوخى حتقيق األهداف و األولويات  +تقوية قدرات املوارد البشرية).
حسن االستجابة النتضارات السكان من خالل اعتماد تشخيص احلاجيات و إعداد برنامج عمل مدروس
و واقعي عبر إشراك املواطنني في وضع املشاريع و حتديد األهداف و األولويات.
تفادي العشوائية واالرجتالية في املجاالت املرتبطة بتنفيذ مشاريع التنمية وبرمجة االعتمادات و املوارد
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املالية.
ضمان االنسجام و االندماج بني جميع التدخالت داخل اجلماعة في إطار برنامج عمل متعدد السنوات
يتم إعداده وتنفيذه بإشراك املستفيدين والشراكة مع مختلف املتدخلني (إدماج املشاريع و البرامج القطاعية
في برنامج عمل واحد).
استلهام أهداف وعناصر مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بفضل الدور احملوري
الذي تلعبه اجلماعة نظرا لدور املنتخـبني و اتصالهم املباشر باملواطنني واطالعهم املستمر ميدانيا على
قضاياهم وحاجياتهم.
• مسار مراحل إعداد برنامج عمل اجلماعة.
اعتمدت جماعة صفرو املراحل التالية:
 مرحلة إعداد وانطالقة مسلسل برنامج عمل. احلالة الراهنة والتشخيص التشاركي. جرد املشاريع املبرمجة واملتوقعة من طرف مختلف املتدخلني. حتديداإلمكانيات. حتديد وترتيب األولويات التنموية للجماعة. بلورة الصياغة النهائية لوثيقة برنامج عمل اجلماعة. مرحلة املصادقة على وثيقة برنامج عمل اجلماعة. تقدمي برنامج العمل للمواطنات واملواطنني.الهياكل املشاركة في إعداد برنامج عمل اجلماعة.
حددت اجلماعة الهياكل احمللية التي ستتكلف بإعداد برنامج عمل اجلماعة على الشاكل التالي:
اصدار قرار يقضي بانطالق عملية
اعداد برنامج عمل اجلماعة
> عدد 418
> بتاريخ  30يونيو 2016

فريق القيادة
> أعضاء املجلس اجلماعي
> رؤساء اللجن الدائمة
> مدير املصالح

الفريق التقني
> االطر االدارية
> االطر التقنية

فريق التنشيط
 4فرق تنشيط مكونة من:
> أطر جماعية 2 :
> مجلس جماعي3 :
> أعضاء هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
وفعاليات جمعوية 2 :
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وقد مت تنظيم لقاءات إخباري يوم االثنني  4يوليوز  2016متحور حول حتسيس هذه الهياكل واملكونات
مبختلف األهداف وحيتياث وجوانب إعداد برنامج عمل اجلماعة
الفريق التقني

فريق القيادة

جمع ومعاجلة وحتليل
املعلومات واملعطيات/
تأطير عمليات التشخيص
التشاركي/استثمار وثائق
التعمير واعداد اخلرائط/
اعداد مونوغرافية
اجلماعة/

توفير الوسائل الضرورية
لتسهيل حسن سير
مختلف العمليات/االطالع
على نتائج التشخيص
لتحديد االولويات/حتديد
خطط التمويل لضمان
تنفيد املشاريع /البحث عن
التمويل /اتخاد القرارات
كلما دعت الضرورة
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• التشخيص وجمع املعطيات.
وتتضمن هذه املرحلة نشاطني أساسيني :
مرحلة التشخيص الترابي للجماعة:
تشكل هذه املرحلة عنصرا أساسيا في إعداد برنامج عمل اجلماعة على اعتبار أن التشخيص التقني
يعتبر األرضية األساسية واألولى للوقوف على املشاكل الرئيسية واحلاجيات امللحة للسكان بغية القيام بتحليل
أولي للمعلومات واملعطيات وإدخالها في بنك املعلومات اجلماعي ،وقد اعتمد الفريق التقني اجلماعي في
تنفيد هذه املهمة على ما يلي:
• الوثائق و اإلحصائيات الرسمية.
• الدراسات التقنية والعلمية املتوفرة.
• دورات امللتقى الثقافي.
• االستمارات املعبأة من طرف املصالح اخلارجية.
فقد مكنت هذه العملية من استخراج املؤشرات املجالية و القطاعية األمر الذي أفضى الى وضع وثيقة
مونوغرافية،عممت على املشاركني واملعنيني بالتشخيص التشاركي لتشكل أرضية موسعة للدراسة و النقاش
بهدف التوافق على عناصرها وتطعيمها باخلبرة املجالية والنظرة امليدانية املتوفرة لدى الفاعلني املعنيني (
جمعيات ،وداديات ،قطاعات حكومية ،مواطنني )..ضمن عملية التشخيص التشاركي
مرحلة التشخيص التشاركي:
مت في هذا النشاط إشراك الساكنة والفاعلني احملليني من جمعيات ووداديات وتعاونيات وفاعلني
اقتصاديني واجتماعيني على أساس اغناء التشخيص  ،والتوافق حول حاجيات املدينة والتعرف على مواطن
القوة والضعف وحتديد اآلفاق احملتملة للتنمية واألولويات املعبر عنها من طرف السكان،حيت اعتمدت
املقاربة املوضوعاتية /املجالية كمنهجية للعمل على الشكل التالي:
التاري ـ ـ ــخ

محاور البرنامج

اجلمعة  15يوليوز 2016
على الساعة العاشرة صباحا

حاجيات وإمكانيات اجلماعة وحتديد األولويات (املرافق والتجهيزات العمومية
وخدمات القرب )...جرد املشاريع املبرمجة أو املتوقع برمجتها في ورشة خاصة
بالقطاعات احلكومية.

األربعاء 20يوليوز 2016
على الساعة العاشرة صباحا

اللقاء التشاركي العام وفق مقاربة املجالية املوضوعاتية من خالل املوضوعات
التالية:
 :1التنمية االقتصادية واالجتماعية و الثقافية والرياضية.
 :2البنية التحتية والتجهيزات األساسية.
 :3السكن والتعمير والبيئة والتنمية املجالية.
 :4التنمية السياحية وحتسني إطار العيش.
حسب التقسيم املجالي التالي:
الورشة :1امللحقة اإلدارية بصفار.
الورشة :2امللحقة اإلدارية سيتي مسعودة.
الورشة :3امللحقة اإلدارية املدينة .
الورشة : 4امللحقة اإلدارية حبونة.
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نظمت الهياكل املكلفة بإعداد برنامج عمل اجلماعة أربع ورشات تشاركية مبقر جماعة صفرو وفق
البرنامج التالي.
• الورشة األولى  :وقد خصصت للقطاعات احلكومية ونظمت يوم اجلمعة  15يوليوز  2016بحضور
السلطات احمللية وممثل جهة فاس مكناس  ،ورئيس املجلس اإلقليمي لصفرو،واملنتخبني اجلماعيني والهياكل
املكلفة بإعداد برنامج العمل،وكذا ممثلي املصالح اخلارجية اإلقليمية واجلهوية الذين قدموا مداخالت حول
وضع قطاعاتهم وإستراتيجية تنميتها

صور من أعمال ورشة القطاعات احلكومية.
•اللقاء التشاركي العام :يوم األربعاء  20يوليوز  2016وخصص لفعاليات املجتمع املدني،باعتماد مقاربة
مزدوجة موضوعاتية /مجالية من أجل مناقشة احملاور األربعة املطروحة للنقاش حسب التقسيم املجالي
للملحقات اإلدارية من أجل تعميق النقاش حول واقع احلال مبختلف مناطق املدينة من خالل أربع ورشات
فرعية:
•الورش  : 1امللحقة اإلدارية بنصفار.

صور من أعمال ورشة امللحقة اإلدارية بنصفار.
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• الورشة  :2امللحقة اإلدارية سيتي مسعودة

صور من أعمال ورشة امللحقة اإلدارية سيتي مسعودة.
• الورشة  :3امللحقة اإلدارية املدينة

صور من أعمال ورشة امللحقة اإلدارية املدينة.
• الورشة  : 4امللحقة اإلدارية حبونة.

صور من أعمال ورشة امللحقة اإلدارية حبونة.
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وقد عرف اللقاء التشاركي العام مع فعاليات املجتمع املدني حضور حوالي  160مشاركا من بينهم
 99جمعية و ودادية وتعاونية و 13ممثل عن القطاعات احلكومية اإلقليمية واجلهوية باإلضافة الى بعض
الصحفيني وأعضاء فريق التنشيط والفريق التقني اجلماعي وفريق القيادة،حيت كانت إسهاماتهم بناءة
ومكتفة من خالل حتديد اقتراحاتهم التنموية للمدينة...
• الورشة العامة :نظمت يوم األربعاء  20يوليوز  2016وفق نفس املنهجية املتبعة في الورشات السالفة
الذكر ومن خاللها مت تقدمي ومناقشة ومضامني التقارير اخلاصة بالورشات الفرعية األربعة وصياغة تقرير
تركيبي

صور من أعمال الورشةالعامة.
وقد خلصت أعمال هذه الورشات إلى وضع تشخيص واقعي دقيق يرصد بكل موضوعية مناحي االختالالت
والنواقص التي تعاني منها املدينة ،كما مت الوقوف على كل املؤهالت واملزايا التي تزخر بها املدينة،الشيء
الذي مكن من حتديد التوجهات العامة الستشراف الرؤية التنموية للجماعة في أفق .2021
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احملور األول:

التشخيص العام للجماعة
يتضمن هذا احملور موضوعات تتعلق مبقومات املجال الترابي
للجماعة واملكونات االقتصادية واالجتماعية والبنية التحتية
والتجهيزات ثم مؤهالت وعوائق التنمية.
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• املعطيـات التاريخيـة واملجاليـة
تفاعلت املعطيات اجلغرافية والتاريخية ،وأنتجت حاضرة صفرو بخصوصياتها البيئية وتلويناتها االجتماعية،
وموروثها الثقافي ،مما يشكل أرضية تؤهلها إلقالع تنموي مندمج وواعد.
• مدينة ألفية ومجال للتعايش
بتاريخها الضارب في القدم ورصيدها الثقافي املادي والالمادي ،وموقعها في بوابة األطلس املتوسط ،
تعتبر مدينة صفرو املدينة األلفيـ ــة،خزانا ثقافيا وتراثيا بامتياز ،ليس فقط على الصعيد احمللي والوطني،
وإمنا على املستوى العاملي ،ويبدو ذلك جليا من خالل توظيف الثقافة خلدمة السياحة سواء تعلق األمر باملكون
املادي أي الرصيد املعماري األصيل الذي تزخر به املدينة القدمية كاألبواب واألبراج واألسوار وموقـع القلعـة
والذي مت تصنيفــه في العشرينيــات من القرن املاضي تراثا وطنيا وال زالت هذه املعالم شاهدة على العمق
التاريخي للمدينة ،أو باملكون الالمادي املتمثل في مهرجان حب امللوك الذي دأبت املدينة على االحتفال
له منذ سنة .1919واضطلعت صفرو قدميا بدور احملطة التجارية النشيطة للقوافل التجارية الصحراوية
الرابطة بني جنوب املغرب وشماله عبر طريق السلطان  ،مما أكسبها إشعاعا قويا ،قام على وظائف فالحية
وجتارية وحرفية وثقافية...
وبفضل موقعها اجلغرافي املناسب ومواردها املتنوعة وحيوية سكانها ،شكلت صفرو عبر تاريخها مركزا
اقتصاديا وحضاريا ،ضمنت التعايش بني األجناس من أمازيغ وعرب ويهود ،تساكنوا بخمسة أحياء مبا
فيها املالح ،الذي احتضن اليهود بوسط املدينة ،حيث شكل هؤالء ما يقارب نصف السكان مع بداية القرن
املاضي ،مما أكسب صفرو رصيدا من القيم االجتماعية واإلنسانية ،واخلبرة في شتى املجاالت االقتصادية
واالجتماعية.
وإذا كان هذا الدور البارز قد تراجع بفعل عوامل متعددة ،فإن مدينة صفرو تسعى السترجاع بريقها
ونفوذها ،بتعزيز التموضع بجهتها على مختلف األصعدة ،عبر آليات تنموية فعالة ،تنسجم مع مؤهالتها
وموقعها اجلغرافي بني سهل سايس وجبال األطلس املتوسط،،وهو عامل ميكن توظيفه لتحسني تنافسية
مجالها الترابي.

صفرو في بداية القرن العشرين وتتكون من
نواتني :املدينة والقلعة يحيط بهما مجال اخضر
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• مدينة في مقدمة اجلبال (مدينة الدير)
إن هذا العنصر ترتبط به الكثير من خصائص املدينة سواء على مستوى املوقع أو املناخ أو املوارد الطبيعية
واملميزات البيئية
• املوقع واخلصائص اجليولوجية
تقع مدينة صفرو داخل منخفض بقدم األطلس املتوسط الشمالي األوسط على ارتفاع يتراوح ما بني 804
م فوق سطح البحر بحي السالوي و848م باملدينة اجلديدة ،ويتميز هذا املوقع بطبوغرافية متدرجة ،يغلب
عليها االنكسار ،الذي يسمح مبمرات مائية منها واد أكاي ،وبعض الشعاب باجلهة الغربية واجلنوبية الغربية
واجلنوب ،وحتيط باملدينة كثل جبلية بالغرب (مرتفع سيدي بوسرغني)واجلنوب ( ،جبل الكبير بارتفاع يصل
إلى 1000م) ،و الغرب( ،جبل الدكارات بارتفاع 1156م)  ،والشرق (مرتفع تريالة ب 902م ).

صفرو املدينة ما تزالت توفر على بعض مقومات
الطابع األخضر رغم التوسع العمراني

ويتميز هذا املوقع مبمرات للعبور بني اجلبال والهضاب ،أهمها ممران ينفتحان من الشمال على هضبة
سايس في اجتاه مدينة فاس ،ومن اجلنوب على طريق الصحراء الشرقية ،ونحو ملوية ،األمر الذي عزز
الوظيفة التجارية ملدينة صفرو ،وجعلها نقطة التقاء ومركز جتاريا منذ القدمي.
أما البنية اجليولوجية فتتسم باالنتشار الواسع للصخور الكلسية-الدولوميتية املتموضعة فوق صخور
الدوليريت والصلصال املنتمية للبيرموترياس .وللصخور الدولوميتية أهمية هيدروجيولوجية ،تتمثل في كونها
منفذة للمياه ،وتشكل فرشة مائية ،األمر الذي ساعد على تخزين املياه ومتوين العديد من العيون واملجاري
املائية ،ومن أهمها واد أكاي ،الذي مير وسط املدينة من الغرب نحو الشمال الشرقي.
ويُعرف مناخ مدينة صفرو بطابعه املتوسطي ذي التأثير القاري ،يتسم بأمطار عاصفية موسمية خاصة
في فصل اخلريف والربيع ،ويصل املعدل السنوي للتساقطات إلى حوالي  540ملم .أما عدد األيام املطيرة
فتتراوح ما بني  57و 70يوما .كما يتميز مناخها أيضا بحرارة منخفضة شتاء قد تصل إلى  ،4,5°ومرتفعة
نسبيا صيفا ،إذ تفوق 39°درجة.
كما تعرف املدينة أيضا رياحا حارة وجافة في فصل الصيف ،تهب نحو الشمال والشمال الشرقي .أما
الثلوج فال تسقط إال نادرا ،وإن كانت قد تقلصت كميتها في العقدين األخيرين.
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مدينة صفرو ما زالت تعرف تساقط الثلوج

وتؤدي بنية السطح املنحدر ،وتدهور الغطاء النباتي في عالية املدينة ،إلى حدوث فيضانات دورية ،أشهرها
فيضان سنة  1950الذي نتج أساسا عن ارتفاع منسوب مياه واداكاي .

زيارة املغفور له محمد اخلامس ملدينة صفرو
ارتفاع مستوى واد أكاي بفعل الفيضانات
اثر فيضان واد اكاي سنة 1950

• املوارد املائية
لقد مكن موقع املدينة وتكوينها اجليولوجي ومناخها من موارد طبيعية متنوعة ،أهمها الثروة املائية اجلوفية
والسطحية ،وترجع وفرة املياه إلى وجود واد «أكاي» ذي الصبيب الدائم الذي يتراوح بني  400و  600ل/ث.
وقد مت استغالل املياه منذ القدمي عبر شبكتني من السواقي ،تزود األولى مجمل النسيج احلضري ،حيث
تؤمن حاجيات املساكن واملرافق االجتماعية واالقتصادية واإلدارية ،وتستعمل الثانية لري األراضي الفالحية
احمليطة باألسوار ،واملسماة «واحة صفرو» ،التي امتدت فوق مساحة  600هكتار عند بداية القرن املاضي.
وبفعل توسع املدينة وانتشار البناء تباعا وبوتيرة مسارعة ،على أجزاء منها منذ  ،1922وخاصة خالل العقود
األخير  ،وقد تقلصت مساحة هذه الواحة بشكل كبير.وقد مت احلرص من خالل مقتضيات تصميم التهيئة
اجلديد على إنقاذ ما تبقى منها في إطار استراتيجية احملافظة على الطابع األخضر للمدينة.
• اإلطار اجلهوي
تعتبر مدينة صفرو من أهم املدن بجهة فاس مكناس.
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متوقع جماعة صفرو بجهة فاس_مكناس
(املصدر :قسم اخلرائطية ،مديرية اإلحصاء ،الرباط).

 40075كلم) % 5( 2

املساحلة االجمالية (كلم) 2
عدد السكان ( )2014

4236892

عدد العماالت و االقاليم

9

عدد اجلماعات

193

نسبة التمدن

( % 60,5الوطني ) 60,4

• املوقع:
تقع مدينة صفرو في السفح الشمالي لسلسة جبال األطلس املتوسط على ارتفاع  848م عن سطح
البحر،وعلى بعد  28كلم من مدينة فاس و 90كلم من مدينة مكناس ،حيث ميكن هذا املوقع اجلغرافي املدينة
ومحيطها من مؤهالت متعددة،ميكن توظيفها لتحسني تنافسية مجاله ــا الترابي.
• املساحة:
حوالي  1300هكتار بعد التوسيع األخير للمدار احلضري.
• اإلطار املؤسساتي.
أصبحت مدينة صفرو بلدية منذ سنة  ،1917وارتقت إلى مستوى عاصمة اإلقليم سن ـ ــة  ،1991و بذلك
فهي تتوفر على معظ ـ ــم املصالح الالمركزية للدولة.
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متوقع جماعة صفرو باقليم صفرو

(املصدر :قسم اخلرائطية ،مديرية اإلحصاء ،الرباط).

مقر البلدية برياض القائد عمر

•معطيات حول مكونات اجلماعة:
• املجلس اجلماعي:
يتكون
 عدد أعضاء املجلس اجلماعي ملدينة صفرو هو. 35: عدد النساء باملجلس. 07: عدد نواب الرئيس. 07 : عدد اللجان الدائمة. 05 :• املوارد البشرية:
تتوفر اجلماعة على  277عنصرا يتوزعون كالتالي:
26
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العدد

النسبة ()%

املوارد البشرية
األطر العليا سلم  10فما فوق

59

21.30

األطر املتوسطة سلم () 8-9

39

14.08

األطر املرتبة سلم()9-7

179

64.62

املجموع

277

100

> تتشكل املوارد البشرية من األطر العليا بنسبة 21.30%واألطر املتوسطة بنسبة % 14.80والدرجات
الصغرى  % 64.62املكونة أساسا من اليد العاملة.
> تعاني اإلدارة اجلماعية نقصا واضحا في األطر التقنية املتخصصة ،وخاصة في مجال الهندسة املدنية
واملعلوميات.

جدول توزيع املوارد البشرية حسب (اجلنس ،السن واملستوى الدراسي)
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ويتضح من خالل اجلدول أن نسبة كبيرة من األطر اجلماعية ،رغم ما ميكن أن تكون قد راكمته من خبرة
وجتربة ،فإنها مقبلة على التقاعد إذ أن ما يناهز  56.32 %من املوظفني تفوق أعمارهم  50سنة ،وان
اجلماعة ،بالنظر إلى مهامها املتعددة واملشاريع املنتظرة ،ال تتوفر في الوقت الراهن على ما يكفي من املوارد
البشرية ملواكبة ديناميتها.
ومن حيث توزيع هذه املوارد حسب تخصصها ،يجب اإلشارة الى أن اإلدارة اجلماعية تعاني نقصا واضحا
في األطر التقنية املتخصصة ،سيما في مجال الهندسة املدنية واملعلوميات ،كما أن نسبة مهمة من األطر
العليا واملتوسطة اإلدارية والتقنية ال تتوفر على تكوين عالي ومتخصص يتالءم مع املهام املوكولة إليها.
البنية االقتصادية واالجتماعية:
املعطيات السوسيو-دميغرافية
عدد السكان :يصل عدد سكان مدينة صفرو 79887نسمة حسب املعطيات اإلحصائية لسنة  ،2014ومن
املنتظر حسب اإلسقاطات أن يفوق عدد السكان املدينة 87699نسمة في أفق ، 2020وحوالي  101ألف
نسمة سنة ،2030وذلك استنادا الى معدل النمو السنوي املقدر ب . % 1.63

ميثل عدد سكان املدينة نسبة 27.39%من سكان إقليم صفرو و54%من الساكنة احلضرية لإلقليم،و من
حيث البنية فان الفئة العمرية املتراوح سنها بني  15و 34سن ــة هي الغالبة بنسبة  31.7%كمايشكل الذكور
نسبة 47.48%من مجموع الساكنة واإلناث. 52.34%
واعتبارا لكتلتها البشرية،حتتل مدينة صفرو في الوقت احلاضر املرتبة األولى قياسا بجماعات اإلقلي ـ ــم.
التشغيل واألنشطة االقتصادية:
التشغيل :ميثل السكان النشيطون نسبة،33.76% :وهو رقم يقل عن املعدل الوطني في الوسط احلضري
الذي يبلغ  .44.8%وتغلب على بنية النشيطني فئة األجراء في القطاع اخلاص ب  ،42.5%في حني تقدر
نسبة النشيطني املستقلني  ،28.1%في حني فان معدل الفقر فيقدر ب  8.1%و هو رقم أقل من املعدل
املسجل بالوسط احلضري الوطني.
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اخلدمات :حيث ميثل هذا القطاع اخلدمات نسبةمهمة من البنية االقتصادية للمدينة تقدر بحوالي
 ،57.5%ويتشكل على اخلصوص مهن التجارة والنقل واملواصالت واإلدارة العمومية ،ناهيك عن أنشطة
القرب التي تلبي احلاجيات اليومية للسكان في مجالي التجارة واخلدمات العادية.
الصناعة:تتوفر مدينة صفرو على حيني صناعيني اثنني مبساحة إجمالية تناهز  12هكتارا .إال أن نسبة
منو القطاع الصناعي ال زالت متواضعة .حيث يشكل هذا القطاع نسبة  % 14تقريبا من مجموع األنشطة،
ويتميز بهيمنة أنشطة معاصر زيت الزيتون باإلضافة إلى معامل األلبسة واجللد و مواد البناء
املوارد املالية للجماعة:
وتتكون من:
• حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة بنسبة. 64.03%
• كتلة الضرائب احملولة بنسبة. 11.79%
• نصيب الضرائب والرسوم التي تتكفل املصالح اجلماعية بتحصيلها،يقدر ب.24.18%
• وتعتبر املوارد املالية ذات أهمية قصوى في تدبير الشأن احمللي و تنمية اجلماعة .وإلبراز أهميتها
فقد مت إعداد بيانات تلخص املعطيات املالية مليزانية اجلماعة خالل اخلمس سنوات األخيرة - 2010
.2015
• املداخيـ ــل:
بلغت ميزانية اجلماعة برسم سنة  2015ما مجموعه  193.5مليون درهم ،مبا في ذلك املبالغ احملصلة
برسم إمدادات التجهيز اخلاصة املمنوحة في إطار برنامج التأهيل احلضري للمدينة والبالغة  8.289مليون
درهم ،ففيما يخص اجلزء األول من امليزانية تتكون املوارد املالية اجلماعية أساسا من حصة الضريبة
على القيمة املضافة بنسبة  % 64وكتلة الضرائب و الرسوم احمللية ب  ، 24%وهي املستحقات التي تتولى
املصالح اجلماعية حتصيلها واملتكونة ضرائب ورسوم  ،منتوج اخلدمات ،منتوج االكرية و موارد أخرى مختلفة
 ،ثم الضرائب احملولة للجماعة بنسبة  12%و تشتمل على رسم السكن رسم اخلدمات اجلماعية و الرسم
املهني ,حسب ما يبينه الرسم املوالي:

29

برنامج عمل الجماعة 2021 - 2016
و من حيث تطورها ،عرفت هذه املوارد ارتفاعا مهما ما بني سنة  ، -2015 2010مبعدل سنوي قدره
 ,2.8%تتراوح النسبة بني 3.5%سنة  2011و  12.2%سنة . 2013
و قد بلغت نسبة التحصيل برسم السنة املالية  2015ما يقارب  75%و أعلى نسبة سجلت خالل الفترة
 2010-2015هي  78%سنة  2013و يالحظ ان هذه النسبة قابلة للتحسني إذا ما مت إيجاد حل إلشكالية
الباقي استخالصه الذي تراكم لعدة سنوات ,حيث يتكون أساسا من الضرائب و الرسوم احملصلة من طرف
الدولة و احملولة لفائدة اجلماعة.
• املصاريف :
تنقسم بدورها إلى قسمني :مصاريف التسيير و أخرى للتجهيز ,نبرزها كما يلي :
• مصاريف التسييــر:
بلغ مجموع مصاريف اجلماعة ما يفوق  88.18مليون درهم سنة  ،2015مت صرف معظمها في تغطية
مصاريف التسيير ،التي بلغت في مجموعها  68.5مليون درهم .متثل أجور وتعويضات املوظفني بنسبة
 38.9%من هذه املصاريف و 39%من مجموع املداخيل بينما يخصص الباقي لتغطية نفقات التسييراألخرى
التي متثل نسبة  27.5%وتخص مختلف التوريدات لتلبية حاجيات اجلماعة ،اجناز األشغال ،أداء واجبات
استهالك املاء و الكهرباء و متطلبات تشغيل و صيانة شاحنات و سيارات اجلماعة وغيـ ــرها ...
أما املصاريف املخصصة ألداء فوائد القروض و األحكام القضائية النهائية فتمثل الباقي أي .11.42%
• مصاريف التجهيز:
ارتفعت ميزانية التجهيز بنسبة  4%ما بني سنتي  ,2010-2015و يرجع ذلك باألساس إلى العوامل
التاليـة:
االرتفاع املتزايد لفائض ميزانية التسيير الذي يراوح ما بني  14مليون درهم سنة  2012و 19.5مليون
درهم سنة  2013و ميثل حاليا (سنة ) 2015نسبة  22%من املوارد العادية للجماعة.
وخالصة القول ورغم أن اجلماعة أصبحت حتقق فائضا هاما خالل السنوات األخيرة فان اإلمكانيات
املالية الذاتية للجماعة ال متكن من اجناز كل املشاريع املستهدفة وخاصة الكبرى منها مما يقتضي اللجوء
إلى التمويل عن طريق االقتراض و كذا عقد شراكات لهذه الغاية .
البنية التحتية األساسية:
• الشبكة الطرقية:
تقع مدينة صفرو في ملتقى الطريقني اجلهويتني  503و ،504ويشكل اجلزء املمتد منهما داخل املدينة(
شارع محمد اخلامس وشارع املسيرة اخلضراء) ،محورين رئيسيني ضمن شبكة طرقها األساسية ،التي تضم
مقاطع أخرى ،كانت في املاضي عبارة عن طرق دائرية( شارع الزرقطوني وشارع يعقوب املنصور ،وكذا شارع
سيدي بومدين).
ويبلغ طول الشبكة الطرقية الداخلية حوالي  197كلم متثل احملاور الرئيسية منها %26أما من حيث
التهيئة ،فإن حوالي  %62من طول هذه الشبكة معبدة بالزفت اجليد ( )enrobéو  % 23بالزفت من الدرجة
الثانية ( )bicoucheو % 15غير معبدة.
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ساهمت أشغال تعبيد الطرق وتهيئة اجلنبات
في حتسني البنية التحتية واملظهر احلضري للمدينة

وقد أسهم برنامج التأهيل احلضري ،الذي ما زال قيد االجناز ،في حتسني ملحوظ لوضعية الشبكة
الطرقية باملدينة .إال أن متطلبات التنمية وما تقتضيه من بنية حتتية جيدة جتعل الشبكة الطرقية من ضمن
 ،األولويات اإلستراتيجية باملدينة التي ترمي إلى حتقيق ،األهداف التالية:
• طريق دائرية لتخفيف الضغط على املدينة.
• طرق فرعية دائرية و طرقية في داخل املدينة .
• تهيئة مواقف السيارات.
• ضرورة إجناز طرق التهيئة السيما تلك التي لها دور هيكلي في الربط املباشر بني التجمعات السكانية
الكبرى ( طريق املنزل – بنصفار مثال ) .
• جتهيز األحياء املضافة بالشبكة الطرقية سواء منها املخصصة للسيارات أو اخلاصة بالراجلني.
• التطهير السائل:
يقدر طول شبكة التطهير بحوالي  80كلم .وتناهز نسبة الربط بالشبكة العمومية 95%مسجلة تطورا
ملموسا ،حيث لم تكن تتجاوز  % 80في بداية السبعينات ،و يوجد معظم هذه الشبكة في حالة ألبأس بها غير
أنها تعرف بعض النقائص املتمثلة في غياب القناة اخلارجية ،وغياب محطة ملعاجلة مياه التطهير ،باإلضافة
لتدهور شبكة التطهير السائل نظرا لتقادمها في بعض األحياء.
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• الكهرباء واإلنـ ـ ــارة العمومي ـ ــة:
تغطي شبكة اإلنارة العمومية جل احملاور والطرق واألزقة على طول  75كلم،موزعة بني األعمدة وواجهات
البنايات ،ورغم أن هذه الشبكة يتواجد جلها في حالة جيدة فإنها تعاني من بعض العيوب منها االعطاب
املتكررة ،رغم وجود أشغال الصيانة املستمرة ،وافتقارها للتجهيزات اخلاصة باقتصاد الطاقة ،حيث تكلف
مصاريف اإلنارة مبالغ مهمة من ميزانية اجلماعة  ،ويتم توزيع الكهرباء مبدينة صفرو من طرف املكتب
الوطني للكهرباء،التي تتزود أساسا من احملول ذي الضغط البالغ . KVA 22/ 60
• مراكز التحويل:

• التوزيع:
 طول الشبكة:التحت أرضية 38640 :متر طولي.
الهوائية 8000 :متر طولي.
• االشتراك:

•االستهالك:
 - 1تطور االستهالك اإلجمالي خالل الثالث سنوات األخيرة:
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 - 2معدل االستهالك الفردي السنوي (االستهالك املنزلي) خالل الثالث سنوات األخيرة:

 - 3معدل االستهالك السنوي لإلنارة العمومية خالل الثالث سنوات األخيرة:

• املناطق اخلضراء:
تتوفر مدينة صفرو على عدد مهم من املناطق اخلضراء،عبارة عن حدائق ومنتزهات أو غابات داخل املدار
احلضري أو محادية له أو مواقع طبيعية ،ميكن تصنيفها في ثالث مجموعات كبرى على الشكل التالي:
املساحات اخلضراء احلضرية:
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 - 1املجاالت اخلضراء ااحمليطة للمدار احلضري للمدينة :

 - 2املجاالت اخلضراء ااحمليطة للمدار احلضري للمدينة :

جانب من ساحة باب املقام تتطلب الصيانة و أشغال التأهيل
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حديقة القناطر اخليرية تتطلب الـتأهيل

ورغم االخضرار الذي تشتهر به املدينة فان املناطق اخلضراء املهيئة تعرف سوءا في توزيعها املجالي
داخل األحياء السكنية الن معظمها يوجد بوسط املدينة،كما أن قلة أشجار التصفيف وضعف تناسقها ينعكس
سلبا على جمالية املشهد احلضري.
زيادة على هذه العوامل جتدر اإلشارة إلى ضعف وتيرة تهييئة املناطق اخلضراء باملدينة التي تتوفر على
رصيد مهم من املجاالت اخلضراء منها احلدائق واملنتزهات املهيئة التي تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي 8
هكتارات أي مبعدل1متر مربع للفرد وهي نسبة تقل بكثير عن املعايير الدولية والتي حددتها املنظمة العاملية
للصحة في  10متر مربع للفرد ،وان مشروع تصميم التهيئة احلالي يرتقب اجناز مجموعة من املناطق من
شأنها أن ترفع هذه النسبة إلى  5.7متر مربع للفرد .عالوة على ذلك جند املجاالت الطبيعية املكونة من مجال
واد اكاي والغابات احلضرية والشبه حضرية زيادة على املجال الفالحي الذي يكون «واحة صفرو».
ورغم هذا الرصيد فان الواقع يوضح أن قطاع املناطق اخلضراء باملدينة يعاني بعض النقائص منها
ضعف الصيانة وبطء اجناز أشغال التهيئة ،عدم احترام بعض التجزئات العقارية للمساحة القانونية للمجال
األخضر،وغياب استعمال طريقة الري الذاتية جلل حدائق املدينة واشجار التصفيف حيث أن نسبة اجناز
املناطق اخلضراء التي كانت مرتقبة بتصميم التهيئة السابق ال تتعدى .8.5%
• السواقي:
تتوفر جماعة صفرو عل شبكة مهمة من السواقي املتفرعة من واد اكاي،حيث تستعمل مياهه من خدمات اجتماعية
لساكنة املدينة ،تتمثل في االستعماالت املنزلية واليومية وتزويد بعض املنازل واملساجد مبياهه عبر شبكة من السواقي
التي تخترق املدينة القدمية،هذه السواقي ساهمت في خلق مساحات خضراء باملدينة مما انعكس إيجابا على جماليتها
واغناء محيطها بالهواء النقي ،كما أن سقي املناطق الفالحية ساهم في خلق ثروة طبيعية متنوعة من بينها تواجد عدد
كبير من أشجار الفواكه وأشجار الزيتون وزراعة العلف واخلضروات ،إن تنظيم الري وشبكة السواقي تشرف وتأطره
جمعية مستعملي املياه املخصصة لألغراض الزراعية لواحة صفرو حيث يصل عدد املستفيدين من هذه السواقي إلى
 891مستفيد ينشطون على مساحة تقدر بحوالي  263هكتار تتوزع على شكل «جنانات».
تتفرع شبكة الري باملدينة إلى ست سواقي رئيسية وهي:
• ساقية الشويشة :تنطلق من سد العرفاوي اكاي مرورا من فوق الشالل وفوق القلعة واملدينة اجلديدة وحجر
الهواري لتنتهي بالرفايف.
• ساقية القنيطرة :تنطلق من دار القندوسي مرورا بسيدي أحمد التادلي وتنتهي بطريق فاس من جهة وطريق
البهاليل من جهة اخرى.
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• ساقية الغار :تنطلق من حديقة القناطر اخليرية ودرب عمر وباب املربع وشارع األمير عبد القادر ثم ابن سينا
لتنتهي في الرفايف من جهة وطرق املنزل من اجلهة اليمنى من جهة أخرى.
• ساقية بوفراك :تنطلق من حي الشباك مرورا من املشتل البلدي و مسجد ناس اعدلون لتنتهي من جهة في عني
قاضي ودوار جبالة من جهة أخرى.
• ساقية مسعودة  :تنطلق من حي الشباك مرورا من ستي مسعودة وتنتهي في حي امكموش من جهة ومهيرز
واحلفيرة والنوادر من جهة أخرى.
• ساقية تفروت :تنطلق من غديوة مرورا مبحاداة حي االمل وتخترق حي بني مدرك ودرب املتر والسالوي وتنتهي
ببودرهم  2واخلنادق وغابة بلحمر.
إن تدبير مياه الري يتم بطريقة منظمة في إطار التناوب بني الفالحني وكل ساقية لها حصتها من صبيب املياه كما
تبينه الصورة التالية:

توزيع شبكة السواقي باملدينة

أصبحت شبكة السواقي في اآلونة األخيرة تشكل تأثيرا سلبيا يتمثل في:
 خطورة هذه املجاري على سالمة البنايات التي جتعلها تتآكل يوما عن يوم ،مما يهدد بنايات ومعالم املدينة القدميةمن مساجد ودكاكني ومنازل .
 إتالف العديد من الطرقات و املمرات بسبب عدم تنظيف و تنقية السواقي . بسبب ما حتمله السواقي من طمي ونفايات ،وكذا رمي النفايات في السواقي املكشوفة فان بعض مجمعات مياههاتعرف اختناقات دائمة ومتكررة مما يساهم في إحداث تسربات باألبنية والطرقات
 ربط قنوات التطهير ببعض السواقي واملياه امللوثة الناجمة عن هذا الربط تستعمل في سقي بعض املساحاتاملزروعة ،وهي واقعة خطيرة تستوجب التدخل العاجل وإيجاد حل لهذه املعضلة التي تهدد صحة املواطنني.
إن مشكل السواقي مبدينة صفرو وباعتباره موضوعا مهما يندرج في تدبير املجال البد من مقاربته مقاربة شمولية
تستدمج اجلوانب السوسيوثقافية واالقتصادية واالجتماعية للمدينة عبر دراسة شاملة ومعمقة جتمع املعطيات وتقترح
احللول النهائية.
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التجهيزات السوسيو ثقافية والتربوية.
تتوفر املدينة على عدد هام من التجهيزات واملرافق لكن توزيعها املجالي يغيب عنه التوازن ،وفي مايلي بعض األرقام
واملؤشرات التي تهم هذا القطاع:
 قطاع التربية والتكوين:عدد املؤسسات:حوالي 95مؤسسة تتوزع بني التعليم العمومي واخلاص.
•التعليم العمومي

 نسبة تغطية احلاجيات.100%: نسبة عدد التالميذ مبدينة صفرو باملقارنة مع اإلقليم.% 25.34 :•التعليم اخلاص:
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تزايد عدد املسجلني اجلدد خالل الثالث سنوات األخيرة

•تزايدت نسبة النجاح في الباكالوريا من  % 60سنة  2014الى % 66سنة . 2015
واملالحظة األساسية التي تبرز بهذا الصدد هو غياب مؤسسات للدراسة العليا أو التعليم اجلامعي باإلضافة مع
عدم تخصيص وعاءات عقارية مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية في األحياء التي تعرف توسعا عمرانيا كحي زالغ وحي
الرفايف وبودرهم.
•التكوين املهني
يوجد مبدينة صفرو مركب للتكوين املهني في شعب وتخصصات مختلفة ،يبلغ عددها  29تخصصا ،حتتضن كلها
 1775متدربا سنة  .2010ويالحظ أن هذا العدد سجل تزايدا ملحوظا ،باملقارنة مع سنة 2008ب 1513مستفيدا التي
ميثل املنتمون منهم ملدينة صفرو نسبة .% 93
وبالنظر إلى عدد املتخرجني من مختلف الشعب ،والذين يبلغ عددهم  1000خريج سنويا ،فإن األمر يقتضي ،توفير
فرص إلدماج اخلريجني في سوق الشغل ومن جهة  ،و إحداث شعب ذات الصلة بالقطاعات املرتبطة بإستراتيجية تنمية
املدينة (مهن السياحية والصناعة التقليدية والفالحة واخلدمات )...من جهة أخرى.
•قطاع الصحة
تتوفر املدينة على مؤسسات استشفائية تختلف وتتفاوت من حيث اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية ،حسب
متركزها ووظيفتها في املجال احلضري ،وتتشكل هذه البنية كما يلي:
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وبالنظر إلى عدد املؤسسات الصحية و املوارد البشرية املتوفرة عليها ،فان مؤشرات القطاع الصحي
تتجلى في مركز صحي واحد لكل 19971نسمة ،،أما بالنسبة لألطر الطبية والشبه الطبية ،فيسجل طبيب
لكل  1507نسمة وهي نسبة جيدة مقارنة مع النسب املتواجدة في اإلقليم والصعيد الوطني ،أما املمرضون
فنجد  538نسمة لكل ممرض ،.أما بخصوص املعطيات املتعلقة بالتغطية الصحية مبدينة صفرو خاصة ما
يتعلق منها بصحة األم والطفل ،أن نسبة مراقبة احلمل تقدر ب  ،% 74والوالدات ب  ،% 42.32والتخطيط
العائلي ب  ،% 8.7في حني فاقت نسبة البرنامج الوطني للتمنيع األهداف املرسومة.
إال أن ارتفاع احلاجيات الناجمة عن النمو الدميوغرافي للمدينة ،وقوة استقطابها البشرية ،باعتبارها
عاصمة لإلقليم ،تقتضي تقوية هذا القطاع بالزيادة في عدد املراكز الصحية ،والرفع من الطاقة االستيعابية
للمستشفى اإلقليمي ،مع إحداث تخصصات طبية أخرى بكيفية مستمرة  ،ودعم املوجود منها ،وكذا العمل
على توسيع عرض اخلدمات الصحية بتشجيع إنشاء مصحات خاصة ،تفتقد املدينة إلى خدماتها في الوقت
احلاضر ،بالقياس لتزايد الطلب عليها.
• قطاع الشباب والرياضة
تتوفر املدينة على بنيات وجتهيزات رياضية ومؤسسات للتنشيط الثقافي ،نوردها على النحو التالي:
التجهيزات الرياضية:
 -ملعب بلدي يتوفر على شروط املمارسات الرسمية.

جانب من امللعب البلدي بعد تهيئته

 قاعة مغطاة متعددة الرياضة تقدر طاقتها االستيعابية بحوالي  600متفرج.• جتهيزات أخرى
مسبح بلدي واحد يبقى فضاء للترفيه بالنسبة لكثير من أبناء املدينة خاصة املنتمني منهم لألسر ذات
اإلمكانيات احملدودة .
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املسبح البلدي بحديقة القناطر اخليرية

• مالعب القرب :تتوفر املدينة حاليا على ملعب واحد بكاف املال يتطلب إمتام األشغال لتتوفر فيه
بعض الشروط املالئمة للممارسة الرياضية  .في انتظار استكمال اجناز أربع مركبات سوسيو
رياضية للقرب من الصنف اخلامس بأحياء اللة يزة موالي إسماعيل بنصفار والرشاد،في إطار
اتفاقيات للشراكة بني وزارة الشباب والرياضة واملجلس اإلقليمي واجلماعة احلضرية ملدينة صفرو.
ويالحظ أن بنية التجهيزات الرياضية ضئيلة وتتعرض للتدهور بفعل الضغط ،خصوصا بالنسبة
للمعلب البلدي الذي يشكل في نفس الوقت فضاء للتداريب واملباريات الرسمية.
وفي إطار إستراتيجية القطاع املعني للنهوض بالرياضة فان املجلس بصدد توقيع اتفاقية شراكة
مع وزارة الشبيبة والرياضة إلجناز  06مركبات سوسيو رياضية بالعشب االصطناعي للمساهمة في
تعويض النقص املسجل على مستوى االحياء.
• التجهيزات املخصصة للشباب:
 دور الشباب 02:بطاقة استيعابية تقدر ب  600فرد وتنشط فيها أغلبية جمعيات املجتمعاملدني.
وجتدر االشارة الى أن مدينة صفرو تزخر بطاقات رياضية وشبابية هامة ينشط جزء منها في عدة
فرق وجمعيات رياضية الذي يتجاوز عددها . 32
• قطاع الثقافة
 اخلزانة البلدية :تتوفر على رصيد هام من الكتب والوثائق ،يناهز عددها،31960تغطي مختلفميادين املعرفة،غير أن عدد املنخرطني بها اليتجاوز  40برسم سنة . 2015
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اخلزانة البلدية جتهيز ثقافي هام يتطلب التأهيل

 قاعات الندوات :واالنشطة الثقافية والتي حتتضن عشرات األنشطة واللقاءات على مدار السنة (بنسبةنشاطني أو لقاءين كل أسبوع ) أي حوالي  80تظاهرة في السنة  ،من أبرزها فعاليات موسم حب امللوك
ودورات امللتقى الثقافي السنوي.

قاعة الندوات مبقر اجلماعة

 معهد بلدي للموسيقى :يضطلع بدور التنشيط والتكوين في مجال املوسيقى ،حتت إشراف جمعيةخاصة،حيث يساهم في اإلشعاع الفني باملدينة خاصة وان عدد املسجلني باملؤسسة يناهز  100تلميذ.
وينتظر أن تسهم القاعة متعددة التخصصات اجلاري اجنازها في دعم البنيات الثقافية باملدينة.
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• العمل الثقافي:
دأبت املدينة على تنظيم تظاهرات ثقافية ذات أبعاد محلية ووطنية ودولية (مهرجان حب امللوك ،امللتقى
الثقافي).
مهرجان حب امللوك
يعتبر مهرجان حب امللوك الذي تنظمه مدينة صفرو سنويا منذ سنة  ،1919أقدم املهرجانات السياحية
والشعبية باململكة ،وبذلك ميكن القول انه صار موروثا شعبيا مشتركا على الصعيد احمللي والوطني ،و من
هذا املنطلق ،كانت رغبة املسؤولني قوية في الرقي به حتى يتبوأ املكانة الالئقة به في خريطة املهرجانات
الوطنية،وابتداء من سنة  2010عرف املهرجان ثروة نوعية يحق ملدينة صفرو وسكانها االفتخار بها ،وذلك
على إثر العطف املولوي السامي الذي شملها بعد أن تفضل صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره الله
بإضفاء رعايته السامية على الدورة  90للمهرجان ،وقد جتددت هذه الرعاية السامية برسم الدورات املوالية
،.وقد أعطى العطف املولوي دعامة كبرى للمهرجان السيما في ما يتعلق بتصنيفه كتراث ثقافي المادي
لإلنسانية لدى منظمة اليونسكو سنة . 2012

مهرجان حب امللوك عميد املهرجانات الوطنية

دأبت املدينة على تنظيم ملتقى سنوي منذ  .1987وقد حافظت هذه التظاهرة الثقافية على استمرارية
حيث وصل عدد الدورات املنظمة  27دورة  .وأن ما مييز هذا امللتقى تناوله ملواضيع مختلفة ترتبط بالتنمية
احمللية للمدينة ومنطقتها .
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• قطاع السياحة
ميكن القول أن املقومات السياحية ملدينة صفرو من مؤهالت تاريخية وثقافية وبشرية وطبيعية...يقابله
نقص حاد في البنيات التحتية السياحية،إذ ال يتجاوز عدد الفنادق غير املصنفة واحد،ومخيم بلدي واحد
باإلضافة إلى ظهور محتشم ملشاريع دور الضيافة،.غير أن هذا القطاع يعاني الركود الشيء الذي يحتاج إلى
إستراتيجية واضحة املعالم ترتكز على مشروع متكامل.
وعلى صعيد آخر فان مدينة صفرو تتوفر على تراث ثقافي و سياحي مهم يتشكل من الشالل و كذا من
مواقع طبيعية وبيئية مختلفة تشكل قاعدة مهمة لالستثمار الشيء الذي ميكن من تدعيم التنمية االقتصادية
و االجتماعية مما يتيح خلق فرص للشغل.

أسوار املدينة القدمية وموقع الشالل مؤهالت ثقافية وطبيعية
ميكن تثمينها لتنمية السياحة باملدينة

• قطاع النقل العمومي
ترتبط مدينة صفرو مبعظم التجمعات البشرية القروية واحلضرية التابعة لإلقليم بواسطة مختلف أنواع
وسائل النقل مبا فيها حافالت النقل احلضري (خطي البهاليل –عزابة وخط فاس) ،الذي يؤمن الربط بني
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مجموعة من احملاور الهامة حتى داخل املدينة كذلك أن املدينة مرتبطة بواسطة خطوط مباشرة حلافالت
املسافرين بالعاصمتني االقتصادية واإلدارية للمملكة تنضاف إلى خطوط أخرى تتجه إلى مناطق مراكش
وأكادير وتطوان وبركان ...وعلى مستوى شبكة النقل احلضري فقد انتقل عدد أسطول سيارات األجرة
الصغيرة من  05في بداية التسعينات الى 95سيارةحاليا .
• قطاع املاء الصالح للشرب:
االستهالك:

التوزيع:
طول الشبكة 182000 :متر طولي.
املخرطني :

االستهالك: :
تطور االستهالك خالل الثالث السنوات األخيرة
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قطاع تدبير النفايات الصلبة
يتم تدبير التطهير الصلب بطريقة التدبير املفوض من خالل شركة أوزون ،وتتم عملية اجلمع  7أيام في
األسبوع،حيث تبلغ كمية النفايات املجمعة واملنقولة حوالي .80طن يوميا،مبعدل تقريبي ب 1كلغ للفرد الواحد
،وتنقل هذه النفايات إلى املطرح العمومي بطريق املنزل،و تبلغ نسبة اجلمع ، 100%غير أنه ميكن القول أن
هذا القطاع يعرف بعض املشاكل املرتبطة باملطرح العمومي.
• قطاع الصناعة التقليدية
يعتبر قطاع الصناعة التقليدية أحد الركائز األساسية داخل النسيج االقتصادي ببلدية صفرو ،ويتكون من
وحدات فنية وخدماتية ،يناهز عددها  4520وحدة ،بنسبة  % 46,90من مجموع الوحدات اإلقليم ،ويُشغل
ما يقارب  5000حرفيا ،ميثلون نسبة تناهز  % 62,50على صعيد اإلقليم.
من خالل اإلحصائيات املتوفرة لدى املندوبية اإلقليمية للصناعة التقليدية بصفرو ،فإن مدينة صفرو تتوفر
على  47حرفة .أما على مستوى البنية ،فيمكن التمييز بني الصناعة التقليدية اإلنتاجية الفنية ،التي تضم 26
حرفة ،تتوزع على  5فروع ،وهي :النسيج ،واملعادن ،واجللد ،واخلشب ،واملتوجات النباتية ،من جهة ،ومن جهة
ثانية ،الصناعة التقليدية اخلدماتية ،املشكلة من  21حرفة ،تشمل اإلصالح والصيانة والتزيني.
ويعد قطاع األزرار احلريرية «العقاد» من بني أهم احلرف النسوية التي متيز الصناعة التقليدية احمللية،
ويزيد عدد املشتغالت بهذا النشاط  5000حرفية.
وعلى مستوى التجهيز ،يوجد مبدينة صفرو مجمع للصناعة التقليدية ،يضم عدة ورشات للخياطة والنجارة
والطرز والسيراميك والنقش على اخلشب والدرازة واحلديد املطروق والفخار ،كما تتوفر على مركز للتأهيل
املهني في فنون الصناعة التقليدية ،متخصص في شعبة النسيج التقليدي ،ومراكز أخرى ،تؤمن ثالث صيغ
للتكوين :التكوين النظامي ،وبالتدرج ،واملستمر.
وينتظم الصناع في  47تعاونية و  37جمعية حرفية تؤطر منخرطيها ،وتسهم في تكوينهم املهني وفي
معاجلة بعض املشاكل التي يعاني منها القطاع ،واملرتبطة بالتأهيل واملوارد املالية والتسويق.

بعض منتوجات الصناعة التقليدية باملدينة منها األزرار احلريرية ( العقاد)
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التنظيم املجالي ملدينة صفرو.
توسع املجال احلضري ملدينة صفرو بشكل ملحوظ خالل اخلمسني سنة املاضية

تطورتوسع املدار احلضريللمدينة

تزايد ملحوظ لألحياء املضافة التي تعاني من نقص التجهيزات األساسية،رغم أشغال التجهيز والهيكلة
التي عرفتها خالل السنوات األخيرة.
 تنقسم املدينة من الناحية املجالية  5أجزاء عمرانية: اجلزء الشمالي:ميتد عبر طريق فاس. اجلزء املركزي :املوجود باملدينة القدمية ووسط املدينة. اجلزء الشرقي :املمتد على طول طريق املنزل. اجلزء الغربي :يضم املدينة اجلديدة ومنطقة الشالل. اجلزء اجلنوبي  :يحد بالطريق الدائرية الداخلية.46
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عرف املجال احلضري عدة حتوالت نتج عنها مشهد حضري غير منسجم ،يتسم بتنوع املشاكل
املطروحة.

خريطة تبني املشهد احلضري جلماعة صفرو حسب التنطيق

• البناء و السكن:
تتميز مدينة صفرو بعدة أنواع من السكن،وقد عرف ورش البناء بعض التطور:
 رخص البناء: السكن الفردي:انتقل من 23رخصة سنة  2010الى  26سنة . 2015 العمارات :انتقل عدد رخصها من  4سنة  2010الى  06سنة . 2015 السكن االقتصادي:ارتفع عددها من  336سنة  2010الى  381سنة. 2015رخص السكن:
تعرف بدورها نفس التطور،ويطغى عليها السكن االقتصادي بنسبة  97%من العدد اإلجمالي لرخص
السكن املسلمة من قبل املصالح اجلماعية.
التجزيئات العقارية:
انتقل عدد رخص التجزيئات السكنية من  11سنة  2009الى  20سنة  ، 2015حيث متثل التجزيئات
السكن االقتصادي القسط األوفر،كما تشكل التجزيئات العمومية نسبة هامة،حيث بلغ عدد القطع الناجتة
عنها  300بقعة سنة .2015
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السوق العقارية
رغم اعتماد ساكنة املدينة بنسبة كبيرة على صيغة البناء الذاتي من أجل السكن فقد بدأت تظهر منذ
أواسط تسعينيات القرن املاضي بوادر لإلنعاش العقاري الذي يقتصر سابقا على األراضي املجهزة و أصبح
يشمل حاليا جميع عمليات اإلنتاج العقاري من التجهيز إلى عرض املباني اجلاهزة.
ويشكل عرض السوق العقارية من قطع أرضية مجهزة (التجزيئات) أو غير مجهزة (قطع كبيرة للتجزيئات)
وقطع صغيرة ناجتة عن التقسيمات غير القانونية التي تكونت في األحياء الهامشية املدمجة في املدار
احلضري،باإلضافة إلى الشقق اجلديدة واملساكن القدمية داخل املجال العتيق أو خارجه،كما نالحظ ارتفاع
االثمنة التي تتراوح مابني  3000درهم و 7000درهم للمتر املربع بالنسبة للقطه األرضية.
القطاع البيئي
تدخل ضمن هذا القطاع مجموعة من املعطيات مت تناول بعضها في مختلف محاور هذه الورقة وتعرف
املنظومة البيئية مبدينة صفرو بتنوعها وهشاشتها وتعدد اشكالياتها،ومن أهم املكونات البيئية جند الغطاء
النباتي واملوارد املائية السطحية املكونة أساسا من واد اكاي وشبكة السواقي املتفرعة عنه،غير أنها تتعرض
املنظومة البيئية احمللية ملختلف أشكال التدهور،من استنزاف وتلوث بفعل التوسع العمراني وتزايد السكان
وانتشار بعض األنشطة االقتصادية امللوثة وما يتخلف كل ذلك من مياه مستعملة،ونفايات صلبة،ومخلفات
دباغة اجللود ،ورشات إصالح السيارات...
مكنت معطيات التشخيص التشاركي الواسع للجماعة التي اعتمد على تعبئة مختلف الفاعلني احملليني
(مؤسسات عمومية و خصوصية ،غرف مهنية ،وكاالت حضرية ،مجتمع مدني )...إلى حتديد التحديات
الكبرى للتنمية باجلماعة وضبط األولويات وإبراز املؤهالت ونقط الضعف والقوة والفرص واملخاطر مع
ترتيبها حسب امليادين الكبرى (اجتماعية اقتصادية بيئية  )...واقتراح السبل لتنميتها مع األخذ بعني االعتبار
املؤهالت الذاتية ومقاربة النوع،قصد إعداد مشروع تنمية محلية مندمج قادر على استشراف املستقبل مع
استغالل كل الطاقات و اإلمكانات املتاحة في املجال و كذا جعل املواطن في صلب عملية صنع القرار من
خالل مساهمته في اجناز برنامج عمل اجلماعة و بلورة املشاريع التي من شأنها النهوض بجماعتهم.
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احملور الثاني:

تنمية مدينة
صفرو،الرؤيةاإلسرتاتيجية
2021 - 2016
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يعتبر هذا اجلزء من برنامج عمل اجلماعةُ ،محصلة لورشات التشخيص التشاركي ،الذي أتاح بناء تصور
استراتيجي ،يستشرف اآلفاق التنموية ملدينة صفرو ،وفق رؤية واضحة املعالم في أفق سنة  ،2021تتضمن
برامج منبثقة من احلاجيات الترابية ،وتغطي ،في بعدها الزمني ،املدة االنتدابية للمجلس اجلماعي ،متطلعة
إلى توفير االمتداد الطبيعي لسبل التنمية ،والبحث عن فرص دميومتها في إطار التخطيط االستراتيجي على
املدى الطويل.
وقد خضعت املعطيات واملواد التي أفرزها التشخيص التشاركي لعملية حتليل دقيقة و قراءة مستفيضة
ومعمقة،ومت تفريغها بشكل منسجم مع املجاالت واملوضوعات احملددة سلفا  ،وذلك بغية إفراز أربعة مكونات
أساسية :مؤهالت املدينة التنموية وعوائقها ،ثم فرص تنميتها و االكراهات التي تواجهها هذه الغاية،أو بعبارة
أخرى:

مكامن
القـوة

مكامن
الضعف

فرص
التنمية

مخاطر
التنمية

فضال عن ذلك لم يتم إغفال البعد اإلقليمي و البعد اجلهوي في استشراف آفاق التنمية انسجاما مع
ما استجد من مقتضيات دستورية وقانونية بوأت اجلهة مركز الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى،
وجعلت اإلقليم أساس التقسيم الترابي اجلهوي.
مؤهالت ومعيقات التنمية مبدينة صفرو.
يهدف هذا العنصر إلى تقدمي صورة عن املؤهالت التي من شأنها املساعدة على حتقيق التنمية
احمللية،والعوائق التي قد حتول دون بلوغها،و الفرص املتاحة لرفع وتيرتها ،وقد أفرزت عملية حتليل وتركيب
التشخيص التشاركي ما يلي:
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مكامن القـوة

مكامن الضعف

• تنوع وغنى املوارد الطبيعية القابلة للتثمني
واالستثمار.
• توفر الفرص لتنويع األنشطة االقتصادية
واالجتماعية.
• مؤهـ ـ ــالت سياحية مهمة (ثقافية
وطبيعيةوتاريخية.)...
• ق ــوة استقطاب السوق احمللي للمنتجات الفالحية
داخل اإلقليم.
• قــوة استقطاب الصناعة التحويلية للمنتجات
الفالحية لإلقليم.
• مؤهالت في مجال النباتات العطرية والطبية.
• نسيج اقتصادي واجتماعي متنوع.
• مؤهالت ومهارات في مجال احلرف اليدوية.
• سهولة الولوج للمحـ ــاور الطرقية الكبرى.
• توفر وسائل نقل وطنية ودولية.
• تصميم تهيئة جديد فرصة للتهيئة املجالية
والعمرانية.
• ساكنة شابـ ـ ــة.
• مستوى دراسي ايجابي.
• أهمية الشريحة النشيطة.

• سطح منحدر يعتبر من عوامل السيول
والفيضانات.
• هشاشة املوارد الطبيعية:ضعف االستغالل
والثلوث..
• محدودية الرصيد العقاري اجلماعي.
• انعدام العقار باحلي الصناعي املتواجد.
• ضعف تثمني التجهيزات السياحي ـ ـ ــة.
• تشتت أنشطة القطاع الثالث (اخلدمات) داخل
املدينة.
• ضعف األنشطة املنتجة (الصناعة) .
• ضعف كبير لألنشطة االقتصادية املهيكلة على
مستوى احلي الصناعي املتواجد باملدينة.
• غياب وحدات االستقبال اخلاصة بالقطاع
السياحي.
• انتشار السكن غير الالئق باملجاالت احملادية
للمدينة.
• نقص في الفضاءات العمومية( .الساحات،
املنتزهات)...،
• غياب تهيئة منسجمة للساحات العمومية
وجلنبات واد اكاي.

فرص التنمية

مخاطر التنمية

• توسع املنطقة الصناعية ملدينة فاس وعني
• استقطاب وحدات استثمارية جديدة.
الشكاك.
• االهتمام باملستثمرين األجانب.
• هشاشة املوارد الطبيعية.
• االخضرار و وفرة الثروات املائية.
• الثلوت الناجم عن بعض األنشطة االقتصادية.
• مالئمة املناخ.
• تهيئ الساحات و املساحات اخلضراء واحلزام • منو السكن العشوائي باحمليط اخلارجي للمدار
احلضري.
األخضر.

حاجيات ومتطلبات التنمية.
وقد مكنت ورشات العمل التي نظمت مبقر اجلماعة مع مختلف الفاعلني باملدينة ،من استجالء مجموعة
من احلاجيات التي انصبت حول احملاور التالية:
التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والرياضية.
 وحدات صناعية كبرى لتحول املنتجات الفالحية املتواجدة باإلقليم وكذا مواد البناء املتوفرة بالقالع. عدم مالءمة فرص الشغل ملجاالت التكوين. املرافق الثقافية التربوية املوجهة للشباب ( دور الشباب،اخلزانات،،املراكز السوسيو ثقافية)... مالعب القرب مبواصفات جيدة مبختلف أحياء املدينة. التجهيزات اخلاصة ببعض الرياضات. استرتيجية واضحة املعالم في ما يخص مواقف السيارات باملدينة.51
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 تقوية اخلدمات املتعلقة بالنقل احلضري. حتسني اخلدمات املتعلقة بالنظافة. ضبط ظاهرة احتالل امللم العمومي. هيكلة القطاع الثالث (اخلدمات،التجارة)...في املدينة. احلد من ظاهرة قاعات األلعاب االلكترونية باألحياء. حسن توزيع األكشاك املوسمية والقارة. استثمار مخرجات امللتقى الثقافي. ضرورة التفكير في إحداث مستشفى إقليمي جديد. تقوية املوارد البشرية الطبية. نقص في املرافق الصحية العامة واخلاصة(املواكبة النفسية،املستعجالت مبواصفات محترمة).. إعادة االعتبار للمجال العتيق املدينة والقلعة وتأهيلهما جلعلهم قطب سياحي بامتياز. إحياء احلرف التقليدية( اخلرازة،احلدادة،الدرازة)...... التخلص من مخلفات البنايات الهدمة باملجال العتيق. دعم التجهيزات الرياضية (ملعب رياضي كبير يستوعب  20ألف متفرج،مالعب القرب اخلاصةباألحياء،املنتزهات الرياضية،حلبات العاب القوى،قاعة ثانية مبنطقة بنصفار.)...
 بنيات االستقبال (فنادق  ،مراكز االيواء دور الضيافة).. نواة جامعية باملدينة. دور للسينما واملسرح. مؤسسات تعليمية جديدة بتصميم التهيئة وخاصة في حي بنصفار والرفايف.. مسبح مغطى.البنية التحتية والتجهيزات األساسية.
 أسواق منوذجية في كل األحياء غياب التشوير العمودي واألفقي. سوء توزيع املساحات اخلضراء حسب املجال وغيابها في بعض األحياء. غياب فضاءات خضراء مهيأة و فضاءات األطفال. حدائق عطرية و طبية باملدينة مرافق صحية عمومية. تقوية جتهيزات أساسية في بعض األحياء(بودرهم،الرفايف.)... دعم البنيات التحتية املتمثلة في غياب القناة اخلارجية لتصريف الصرف الصحي. غياب تهيئة األزقة والطرقات في األحياء الناقصة التجهيز (بالد الزوين ،بودرهم،حي بنا ،اخلاينة ،بنسليطن ،اللة يزة.)...
 فتح وتهيئة بعض الطرق املتواجدة في تصميم التهيئة اجلديد لتخفيف الضغط عن وسط املدينة. التشوير اخلاص باملعالم املتواجدة باملدينة القدمية.السكن والتعمير والبيئة والتنمية املجالية.
 التشجير بجنبات واد اك ــاي.52
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 احملافظة على التراث بحي األمل والنسيج العتيق. محاربة التأثير السلبي ملخلفات مطرح النفايات احلالي على املوارد الطبيعية والبشرية. إعادة خدمات شركة التدبير املفوض جلمع النفايات.إلى مستواها السابق. عدم احترام املساحات اخلضراء القانونية بالنسبة للجزيئات العقارية. محاربة آثار مقالع الرمال على املجال البيئي للمدينة.وتقليص التأثير السلبي ألفرنة اجلير على املجال البيئي للمدينة.
التنمية السياحية وحتسني إطار العيش.
 تقوية البنية التحتية السياحية. تأهيل واد اك ــاي وجعله متنفس ايكولوجي وسياحي. تأهيل املجال العتيق وجعله مدارا سياحي ــا. استثمار املرافق السياحية املوجودة باملدينة( الشالل،جنباي واد اكاي ،املخيم،القلعة،املدينة القدمية،ساحة باب املقام)..
 االهتمام بالسياحة االيكولوجية. تفعيل املخيمات. تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وجعله مقوم من مقومات الساحة باملدينة. إدراج املدينة القدمية والقلعة كمزارات سياحية.مقترحات املشاريع والبرامج التنموية.
التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والرياضية.
 العمل على توفير األمن بشكل يضمن احلركية العادية للمواطنني. مراعاة العدالة املجالية في توزيع املشاريع البنيوية على مختلف أحياء املدينة. تشجيع احلركية الفنية والثقافية. إحداث مراكز سوسيـ ــو -ثقافية لفائدة املرأة والطفل والشباب و املسنني إحداث مرافق رياضية وترفيهية (مالعب القرب،حلبة مطاطية،مسابح ،دور للسينما،مسرح. ).. خلق منطقة صناعية وتشجيع االستثمار في أفق خلق فرص للشغل. خلق منطقة حرفية . تنظيم الباعة املتجولني في أسواق منودجية. هيكلة قطاع «املوقف» وخلق تعاونية خاصة به. تغطية النقص احلاصل في قطاع الصحة. تنظيم وتهيئة مواقف السيارات املواجدة باملدينة. احلد من انتشار قاعات االلعاب االلكترونية. تنظيم يوم دراسي خاص بالتنمية الصناعية. خلق شعب جديدة داخل التكوين املهني تستجيب خلصوصيات التنمية االقتصادية باملدينة و باإلقليمواجلهة وتراعي مستجدات سوق الشغل
 حتديد أسعار تنافسية لتشجيع االستثمار في مجال املعمار. تشكيل جلنة خاصة باالستثمار.53
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 تسهيل الولوج للمعلومة واملرافق. إخراج السوق النموذجي لساحة بني هالل. إرجاع الصبغة السياحية للمدينة العتيقة. احترام اإلطار الطبيعي للمدينة القدمية احلفاظ على املوروث الثقافي للمدينة القدمية. تهيئ املجال الترابي وتأهيل بعض األنشطة املالئمة مع النسيج العتيق. إحداث مجمعات حرفية. إحداث مكتبة باملدينة القدمية. التسريع بتوزيع احملالت الفندقية باملدينة القدمية. االستفادة من جتارب املدن الرائدة في تدبي املجال العتيق. خلق تعاونيات لألزرار احلريرية. إحداث مراكز التأهيل املهني دال املجال العتيق. إقامة عقود شراكة مع فعاليات املجتمع املدني للحفاظ على املشاريع املقامة بالساحات الفارغة باملدينةالقدمية.
البنية التحتية والتجهيزات األساسية.
 تهيئة السوق األسبوعي. هيكلة األحياء الناقصة التجهيز وربطها بالطرق. بناء مجزرة جماعية مبواصفات حديثة. توفير الولوجيات. بناء أسواق األحياء. جتويد خدمات النقل احلضري. تهيئة وتنظيم مقابر املسلمني. استكمال فتح وبناء وتقوية الشبكة الطرقية مبختلف األحياء. استكمال تبليط جنبات الطرقات مبختلف األحياء. تهيئة الساحات العمومية املتواجدة مبختلف أحياء املدينة. إحداث مراكز صحية. توسيع شبكة اإلنارة. تدبير مجال السواقي وفصله عن مجاري الصرف الصحي داخل املجال العتيقمع استغالل السواقيإلغراض الزراعة.
 تهيئة التشوير العمودي واألفقي ( العربية،الفرنسية واالمازيغية.)... السكن والتعمير والبيئة والتنمية املجالية. إحداث وتهيئة فضاءات وساحات عمومية خضراء الئقة والسهر على صيانتها. تشجير الغطاء الغابوي احمليط باملدينة وجعله حزام أخضر لها. احلد من التأثيرات السلبية للمقلع و أفرنة اجلير. توسيع املدار احلضري ملدينة صفرو. احلفاظ على املوروث الثقافي للمدينة القدمية. تأهيل الشالل وجنبات واد اكاي واعتبارها محمية طبيعية بيولوجية.54
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 ضرورة تثمني كاف املومن كتراث وارث تاريخي. إزالة االردمة ومخلفات الهدم في املجال العتيق. إحياء الورش البيئي باملدينة القدمية. خلق مجال اخضر باملجال العتيق. رد االعتبار للساقيات العمومية. عقد لقاءات مع الفنانني التشكيليني لتأهيل املدينة العتيقة.التنمية السياحية وحتسني إطار العيش.
 خلق مركب للصناعة التقليدية. توفير البنية لتسويق املنتوج السياحي باملدينة. إعادة تأهيل الفنادق. إنشاء مرافق سياحية. خلق منتزهات سياحية بالشالل وجنبات واداكاي. تأهيل الثكنة العسكرية كتراث ثقافي سياحي لتشجيع السياحة اجلبلية. تهيئة املخيم البلدي الستقطاب السياح. استغالل الطاكسي الصغير للتعريف باملؤهالت الساحية باملدينة . -حتول األنشطة التجارية باملدينة القدمية إلى بزارات..
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انطالقا من العناصر املشار إليها أعاله ،ولتحقيق االختيارات التي مت التركيز عليها خالل ورشات
التشخيص التشاركي والتوافق بشأنها بي ــن مختلف الفاعلني مت إخراج ذلك في صيغة مشاريع تنموية تشكل
برنامج عمل اجلماعة والذي يضم مجموعة املشاريع والعمليات املزمع إجنازها من قبل اجلماعة ،إما بوسائلها
الذاتية ،أو بشراكة مع أطراف أخرى ،وجند في ما يلي حزمة هذه املشاريع حسب قطاعاتها وأهدافها
واألطراف املتدخلة فيها.
حزمة مشاريع برنامج عمل جماعة صفرو.
تسعى هذه املشاريع إلى خلق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية ،من شأنها تقوية البنيات
التحتية والتجهيزات األساسية احلضرية ،والتنمية السياحية وحتسني إطار عيش السكان.،إال ان حتقيق هذا
البرنامج يقتضي نهج إستراتيجية لتعبئة موارد اجلماعة خصوصا املالية منها لضمان مستوى من التمويل
الذاتي كما يقتضي إبرام شراكات مع القطاعات احلكومية املعنية باملشاريع ,وهذا ما اعتمدته جماعة صفرو
لضمان حتقيق املشاريع املبرمجة في املدة الزمنية احملددة وباملواصفات املطلوبة .إذ بالنظر إلى املوارد
الذاتية والقروض التي ميكن تعبئتها  ،مت اللجوء إلى طلب شراكات ،مما مكن من احلصول على موافقة بعض
الشركاء للمساهمة يهم القطاعات ذات األولوية باإلضافة إلى املشاريع التي وقعت اتفاقياتها وتوجد أالن
لدى الشركاء املعنيني لتعبئة التمويالت امللتزم بها،حيث تتمحور حزمة املشاريع املكونة لبرنامج عمل اجلماعة
 2016-2021كالتالي:
املشاريع املمولة باملوارد الذاتية
 مشروع بناء مركب جتاري بباب املربع ( الشطر الثاني). تتمة مشروع القاعة املتعددة التخصصات. بناء ثالثة محطات طرقية صغيرة. بناء محطة طرقية. تعلية السوق البلدي باب املربع. تأهيل ملعب كرة القدم. تهيئة املقبرة االسالمية. التأتيت احلضري. إعداد املخطط األخضر للمدينة. تأهيل وجتهيز املخيم البلدي. تهيئة محاور طرقي ــة. حماية من الفيضاناتمشاريع في إطار شراكة مع املؤسسات والقطاعات احلكومية.
 إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز (بنا ،لاليزة ،بالد الزوين.،اخلاينة ،1اخلاينة ،2الرفايف ،بودرهم،بنسليطن ،التالوين ،غابة بلحمر).
 تأهيل التجزئات املنجزة سابقا. تهيئة طرق الربط بني األحياء الناقصة التجهيز. تتمة تثنية طريق املنزل.58
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 تهيئة ساحة باب املقام. تهيئة ساحة مساي واحملاور الطرقية املجاورة. تهيئة ساحة الرشاد  1وساحة الرشاد  2وساحة مسجد بئرأنزران. تهيئة حديقة القناطر اخليرية. تهيئة وادي اكاي و جنباته. بناء مركب ثقافي. بناء ثالث محطات طرقية صغيرة (مستوقفات). بناء وجتهيز املجزرة البلدية بطرق املنزل. اجناز مطرح عمومي مراقب وإغالق املطرح احلالي. إحداث مالعب سوسيو رياضية للقرب. تهيئة منطقة لألنشطة الصناعية. رد االعتبار للنسيج العتيق. تأهيل مجمع الصناعة التقليدية. بناء دار الشباب. اجناز وتهيئة املسابيح. اجناز تهيئة مركب رياضي متعدد االختصاصات. حماية الواد من الفيضانات. جتديد شبكة االنارة العمومية. اجناز محطة معاجلة املياه العادمة. اجناز املخطط التوجيهي للتشوير والعنونة. اجناز و تهيئة الولوجيات. احداث ساحة عمومية بحي األمل. احداث املنتزهات الغابوية. امتام ترميم أسوار املدينة العتيقة. اجنازمحطة معاجلة نفايات معاصر الزيتون ( الشطر الثاني). ا جناز الطريق الدائرية.مشاريع في إطار شراكة مع صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 أشغال ترميم واجهات وأزقة حي القلعة وتأهيل احلي سياحيا. خلق مسلك سياحي بجانب واد اكاي. تهيئة مغسلة غديوة. تأهيل حي املدينة القدمية جنوب واد اكاي. تأهيل حي املدينة القدمية شمال واد اكاي. ترميم السواقي داخل املدينة القدمية. إحداث سوق منوذجي لبيع اخلضر والفواكه بني هالل. مشروع إيواء باعة جمعية املدينة القدمية للخضر والفواكه بحي السالوي. إحداث فضاء للباعة املتجولني حي حبونة.59
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 جتهيز محالت لصناعة احللويات بحي القلعة. تزويد التعاونيات بآليات اخلياطة والطرز. جتهيز محالت لدرازة والنسيج. إحداث وجتهيز فضاء األلعاب لألطفال بشمال واد اكاي. اقتناء آليات اخلياطة والطرز والنسيج. مشروع تزويد حي المبا باملاء الصالح للشرب. مشروع تزويد حي ابـ ــن سليطن باملاء الصالح للشرب. تهيئة ملعب كاف املال بالعشب االصطناعي. -إحداث دار للجمعيات.
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التوزيع والبرمجة املالية خالل الثالثية االولى 2018 - 2016
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منظومة تتبع املشاريع و البرامج خالل الثالثية األولى2018 - 2016
تعتبر منظومة تتبع املشاريع و البرامج جزءا ال يتجزء من مسلسل إعداد برنامج عمل اجلماعة ،فخالل
اجناز هذا األخير يسمح التتبع باحلكم على حالة ومدى اجناز املشاريع املدرجة فيه (املراقبة املوجهة) وكذا
تقدير مدى الوصول إلى النتائج واألهداف املراد بولوغها.
وبشكل عام فإن التتبع هو عملية تصب في حسن التدبير ،حيث يشمل جل األعمال الرامية إلى املراقبة أو
التحليل بشكل منتظم لسير األنشطة املدرجة في برنامج العمل وذلك من أجل:
• التأكد من تنفيذ برنامج العمل كما هو مسطر.
• كشف وتفسير الفوارق احملتملة والقيام بالتعديالت الضرورية.
• التأكد من مالءمة املوارد و االنشطة احلالية تسمح ببلوغ النتائج املرتقبة.
ويستلزم منظومة التتبع جمع وحتليل ومقارنة وتبادل املعلومات حول تقدم املشروع على مستوى برمجة
األنشطة وامليزانية .
ان منظومة تتبع برنامج عمل اجلماعة يهدف إلى تقييم تقدم تنفيذ املشاريع من جوانب متعددة (التكلفة/
اآلجال/اجلودة/النتائج) وهو ما يدل على أن املعلومة املقدمة ،كيفما كان شكلها،تؤدي إلى اتخاذ قرار متعلق
باملشروع في طور االجناز (إعادة تقومي املوارد/إضافة أو مراجعة نشاط/الترخيص مبواصلة األنشطة)..
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املشاريع املبرمجة من طرف املصالح اخلارجية خالل الفترة 2021 - 2016
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مخطط التواصل
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