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I.  تقديم 

 إعداد إطارالذي ينجز في  األساسيةالتشخيص التشاركي لمحور البنيات التحتية و التجهيزات  هذا يهدف 
ف عند المكونة لهذا المحور و كذا الوقو اتحال القطاعتحديد واقع  إلىبرنامج عمل جماعة بني انصار  

 الفرص و التهديدات . أيضامكامن الضعف و القوة  و 
 بالقطاعات التالية :  األساسيةيتكون محور البنيات التحتية و التجهيزات 

 قطاع التطهير السائل .1
 قطاع شبكة الماء الصالح للشرب .2
 العمومية اإلنارةقطاع الكهرباء و  .3
 قطاع الطرق .4
 قطاع النفايات الصلبة .5
 الحضري قطاع النقل و التنقل .6
 األساسيةقطاع التجهيزات و المرافق  .7

هداف المتوخاة من هذا التشخيص  عمل الفريق  المكلف بهذا المحور بتنسيق مع منسق و لتحقيق األ
موضوعاتيا, مجموعة من المقابالت الجماعية و الفردية و كذا عقد لقاءا  إجراءعمل على البرنامج  إعداد

 :لتالي على الشكل ا اللقاءاتو عقدت هذه 
 :األحياءمع ممثلي الجمعيات و الجماعية المقابالت-أ

 23/44/2417بمتحف الذاكرة التاريخية ببني انصار بتاريخ   األولىالمقابلة المباشرة  .1
 22/44/2417اشرة الثانية بمركب السوسيو تربوي بفرخانة بتاريخ بالمقابلة الم .2
 /45/45تاريخ ب المقابلة الثالثة بمركب التنشيط الثقافي بفرخانة .3

 :مع المصالح  المقابالت الفردية-ب
 جماعاتمؤسسة التعاون بين مع السيد حسن مطعيش منسق قابلة الفرية  المباشرة االولى الم .1

  .على الساعة الحادية 2417أبريل  12 بتاريخبمقر المؤسسة   الناظور الكبرى
المدير االقليمي للمكتب الوطني الجباري المختار السيد مع الثانية المباشرة الفرية المقابلة .2

الثالثة  الساعة على 2417 أبريل 12 بتاريخ المكتب بمقر للماء و الكهرباء قطاع الماء

 مساءا
رئيس قطب التهيئة الحضرية بوكالة عباس القاضي السيد  مع  الثالثة المباشرة الفرية المقابلة .3

 تاسعة و النصفال الساعة على 2417 أبريل11بمقرالوكالة بتاريخ مارتشيكا
السيد السقاط محمد  مندوب السكنى وسياسة المدينة مع  رابعة ال المباشرة الفرية المقابلة .4

 الحادية عشرة  و النصف الساعة على 2417 أبريل11بمقرالمندوبية  بتاريخبالناظور
إلقليمي السيد الموساوي محمد مدير شركة  العمران مع  خامسةالمباشرةال الفرية المقابلة .5

 عشرة. الساعةالحادية على 2417 أبريل24بمقرالشركة بسلوان  بتاريخلدريوش و الناظورا
 : ةالموضوعاتي الورشات-ج

   الورشة الموضوعاتية  المتعلقة  بالبنيات التحتية و التجهيزات االساسية  بمتحف
 25/44/2417الذاكرة التاريخية بتاريخ 

و كذا تفحص و االطالع على  اإلداراتن المصالح و مع مجموعة م اتصاالت  اجرى رئيس الفريق كما 
 من اجل جمع المعلومات و المعطيات المتعلقة بالمحور    لدى الجماعة  الدراسات المتوفرة

 .األتيئجه في تقدم نتا نتائج لكل قطاع المحورو اسفر هذا العمل السالف الذكر على 
II. التطهير السائل 
 المخطط الوطني للتطهير السائل (1

، بشراكة بين وزارتي  2445م اطالق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة سنة لقد ت

 البيئة والداخلية.
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 وهي كالتالي:  2434/ 2424خاصة في أفق أهدافا  هذا البرنامج وقد سطر

  24، 2416سنة  %75تحقيق نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في المجال الحضري تعادل% 
 .2434سنة  %144و 2424سنة

  سنة  144%و 2424سنة % 64، و2416في أفق  %54تحقيق كمية معالجة للمياه العادمة بنسبة

2434 . 
هذا، ومن أهم النتائج المتوخاة من تطبيق البرنامج هو تطوير الشروط الصحية للجماعات المعنية 

تطوير المجال السياحي وخلق  والتحسين البيئي لألحواض المائية. ومن بين النتائج األخرى للبرنامج
 فرص شغل في ميدان الهندسة، وقطاع البناء واالشغال العمومية، إضافة الى قطاع السياحة.

والربط وتقوية شبكة مياه التطهيرشبكة ر السائل إعادة التأهيل وتوسيع يشمل البرنامج الوطني للتطهي

ومراكز حضرية بمجموع ساكنة تقدر مدينة  334االمطار مع إنجاز محطات للتصفية من اجل تغطية 

 بعشرة ماليين نسمة.
 .2424 أفقمليار درهم في  34للبرنامج االستثماري تقدر ب  اإلجماليةالتكلفة 

 طريقة التمويل المعتمدة هي كالتالي:

 74 %لشركاء المعنيين حصة ا 

 30% ئي.اعانات الدولة، مضاف اليها مساهمات الجماعات المحلية ووكاالت الحوض الما 
 
  % 54، والشركاء المعنيين  لحصة %54هي تمويلالمعتمدة لل طريقة ال  أصبحت ،  2412منذ سنة 

عانات الدولة  ويشمل هذا كل المراكز التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مراكز التدبير إل
 المفوضة .

لمياه العادية من اجل تمويل حساب خاص، وهو الصندوق الوطني للتطهير السائل وتصفية ا إحداثتم 
 البرنامج

 شبكة التطهير السائل  ببني انصار واقع الحال القطاع (2
تتوفر جماعة بني انصار على شبكة التطهير السائل حديثة االنجاز في مجملها .و تتكون هذه الشبكة ب 

 2427زبون ) 5444كلم في مركز فرخانة و يستفيد من هذه الشبكة 2كلم في بني انصار و 64.14

حسب احصائيات المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الماء ، كما تتوفر الجماعة  ببني انصار ربط(
 على محطتين و قناتين للضخ.

 بمحطة تصفية المياه العادمة ببوعرك. 2414مرتبطة منذ  أصبحتان هذه الشبكة 

وكذا اجزاء من  حسن الثانيو ال 11الموجودة بين طريقين  بني انصار  أحياءتغطي هذه الشبكة جل 

 .…دي علي الفاضل ,اغمارين و اوالد عيسىيانة,سداحياء وه

غير  )اوالد العربي ,اوالد سالم ,اوال احمد الحاج ,سدي موسى ........(األحياءاال ان مجموعة من 
ص المرخص او الغير المرخ مجهزة بشبكة التطهير السائل ، و نظرا لتوسع العمراني و سرعة  البناء

يان  المياه العادمة على راص مياه المطمورات مما يؤدي الى جالتربة غير قادرة على االمتص أصبحت
 بيئية. صحية و اجتماعية و مشاكل عدة  ح مما يتسبب في السط

للناظور الكبرى الموجود  بمحطة تصفية المياه العادمة  2414مرتبطة منذ  أصبحتان هذه الشبكة 

 ببوعرك.
 : جزةالمشاريع المن (3

 بني انصارب 

 اسم المشروع : اشغال التطهير السائل ببني انصار 

 قطاع الماء صاحب المشروع : م.و.ك.م 

 محتويات المشروع: 
 

 كم 44تمديد شبكة الصرف الصحي  •
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 المياه لضخمحطتي  بناءالهندسة المدنية و •

 قناتان للضخ •

 فرخانة -
  السائل   كلم من شبكة التطهير  2انجاز 

 2 بتكلفة تقدرب  من فرخانة الى بني انصاراة نقل مياه الصرف الصحي كلم من قنانجاز

 درهم. 1.444.444

 :في طور االنجازالمشاريع  (4
 فرخانة -

 التطهير السائل بفرخانة الشطر الثاني مشروع .1
 المكتب الوطني للماء و الكهرباء:  المشروع صاحب 
 درهم33144272.44مبلغالمشروع 

 المشروع مكونات : 

  قنواة التطهير كلمتر من 34وضع 

  منشاة فائض المياه 5بناء 

  ربط 1244انجاز 

 بيوي لألشغال: باالشغال المكلفة الشركة 
 انجاز اربع محطات للضخ مشروع .2
 قطاع الماءالمكتب الوطني للماء و الكهرباء:  المشروع صاحب 
 درهم14644444.44المشروع مبلغ 

 المشروع مكونات : 

  بناء اربعة محطات للضخSP1 ,SP2,SP3,SP4 

 تجهيز محطات الضخ 
 كهربة المحطات االربعة 

 سامبر:باألشغالالمكلفة  الشركة 
 : القطاع منها يعاني التي المشاكل .4

 عدم تغطية مجموعة من احياء بني انصار و فرخانة بشبكة الصرف الصحي 

 عدم تصريف مياه االمطار نحو الوديان 

 عدم وجود شبكة لتصريف مياه االمطار الحضرية 

 واد اضرضوربفرخانة عدم تهيئة 
 عدم تنقية شبكة الصرف الصحي بانتظام 
 توقف محطات  ضخ مياه العادمة عن االشتغال بشكل متكرر 
 بمجموعة من النقط ببني انصار و فرخانة األوديةالمباشر للمياه العادمة في  اإلفراغ 

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع : .5

 حياء الغير المجهزة ببني انصاربجميع األنجاز شبكة التطهير السائل ا 

  فرخانة. أحياءتعميم شبكة التطهير السائل بأحياء بجميع 

 بني أنصارومركز فرخانة، إنجاز قنوات لتصريف مياه األمطار بأحياء 
 تدخل المكتب الوطني للماء و الكهرباء من اجل تدبير قطاع التطهير السائل بفرخانة 
  وديةاألنحو  األمطارتصريف مياه 
 وباقي الوديان تهيئة واد أضرضوربفرخانة 

III. شبكة الماء الصالح للشرب 
 :واقع الحال القطاع .1
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هذه  الجماعة.يبتغ طول  أحياءلشرب تغطي جل تتوفر جماعة بني انصار على شبكة الماء الصالح ل

 2621يستفيد من هذه الشبكة   كلم في مركز فرخانة. 45.65  كلم في بني انصار و   26.45الشبكة 

زبون بفرخانة  حسب احصائيات المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع  1412زبون  ببني انصار و 

و تتوزع هذه تزود ساكنة و ميناء بني انصار  للمياه اتخزانسبعة  الماء ، كما تتوفر الجماعة على 
 الخزانات على الشكل التالي :

 سدي علي الفاضلمتر مكعب متواجدين حي  1444ذات السعة  نينخزانا 

 ويزود مركز فرخانة متر مكعب متواجد بحي زروالة 544احد ذات السعة خزان و 

  اوالد العربي تواجدين بحي رطابة و مالمتر مكعب  254خزانين  ذات السعة 

 العربي أوالدمتر مكعب بكل من حي سدي موسى و حي  144 خزانين ذات السعة 

 وهي على الشكل التالي: تزويدها من خالل ثالث خزانات ساكنة ملحقة فرخانة فيتم  اما فيما يخص

  مترمكعب الواجد بحي عمرانة754ذات السعة  خزان واحد 

  متر مكعب بحي القرمود 54و  344خزانين ذات السعة. 
 
 
 

 

 

 
 المكتب الوطني للكهرباء والماءالمصدر: 

 : المشاريع المنجزة .2

 ي الرطابةمشروع الماء الصالح للشرب المنجز بحي غاسي وح 

 بناء محطة ضخ المياه بالرطابة 
  متر مكعب بحي الرطابة 144بناء خزان سعته 

  كلم بحي سيدي موسى وحي الرطابة 4وضع قنوات توزيع المياه طولها 

 تجهيز المحطة. 

 : المشاريع الحالية .3

o وبحي أوالد العربي –مشروع الحالي للماء الصالح للشرب  بحي زروالة 

 كلم 6وزيع طولها تمديد قنوات الت -   
 متر مكعب لكل واحد 144خزانات بسعة  3بناء  -   

 بناء محطة ضخ بحي أوالد العربي -

 متر مكعب بحي أوالد العربي. 254إعادة تأهيل محطة الضخ الموجودة بالخزان بسعة  -   

 %44التجهيز , % 34الشبكة ,  %15تقدم األشغال :الهندسة المدنية  -   

 القطاع : منهااني المشاكل التي يع 

  عدم ربط مجموعة من المساكن بشبكة الماء الصالح للشرب 
 حي القرمود و حي عدم تغطية مجموعة من االحياء كاملة بشبكة الماء الصالح للشرب(

 واحمدونن..........( تسمغين و حي اوالد سالم بفرخانة و بني انصار و حي زووالة
 الشروب بحي القرمود غياب قناة رئيسية لربط الساكنة بالماء 
 وجود شبكة قديمة و مهترئة  للماء الصالح للشرب بمجموعة من االحياء 

ماءالشبكة عدد المساكن المرتبطة ب  
2621بني انصار:  

1412فرخانة:  

14431:المجموع  
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 انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب  بحي زروالة 
  تأخر في اشغال مشروع توسيع  شبكة الماء الصالح للشرب بأحياء زروالة  و اوالد العربي

 و اوالد سالم و اقبوزن

 كراهات و مشاكل القطاع :المقترحات للتغلب على ا 

   كلم بأحياء: القرمود،زروالة, أوالد مسعود  6توسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول

 تسمغين سدي محمد , حجيوة,عيادة,حمدونة ,اهوشنن اوالد سالم  العليى و السفلى ,أوعلي
 انهاء مشروع توسيع شبكة الماء ببني انصار الذي عرق تأخرا ملحوظا 
 ة الماء القديمة و المتهالكة ببني انصاراصالح شبك 
 تحسيس و تشجيع الكان من اجل ربط بشبكة الماء الصالح للشرب 

IV.  نارة العموميةالكهرباء و االشبكة : 
 واقع الحال القطاع: .1

 كلفتتسبني انصار و فرخانة  باستثناء  دواوير منطقة بوقانة  الذي  أحياءتغطي شبكة الكهرباء جميع 
ببني  13644زبون منها   11434في القريب العاجل  . و يرتبط بهذه الشبكة    بكهربته وكالة مارتشيكا

 .حسب احصائيات المكتب الوطني للكهرباء و الماء قطاع الكهرباء   بفرخانة 5434انصار و 

 ب : نفس المكتبحسب احصائيات  وتتكون شبكة الكهرباء بجماعات بني انصار و بني شيكر و اعزانن 

 كلم  424ة  الكهرباء ذات الجهد المنخفض طول شبك 

 كلم 137شبكة الجهد التوسط  شبكة  الكهرباءطول 

  محول 131عدد محوالت الكهرباء 

صندوق التحكم  ويصل  طول     147مصباح   4152فهي مجهزة  ب العمومية  اإلنارةاما شبكة 

كلمتر 23الى العمومية   اإلنارة شبكة  الشوارع  الرئيسية التي تتوفر على  

 

 

 

 

المكتب الوطني للكهرباء والماءالمصدر:   

 : المشاريع المنجزة .2

  ات الجهد المنخفضذخطوط كهربائية  30انشاء 
  ك.ف 00خطوط كهربائية ذات الجهد المتوسط من فئة  30انشاء 
  مركزين للتحويل ببن أنصار إنشاءتقوية شبكة التوزيع وتحسين جودة التيار الكهربائي عبر 
 الى الهوائي المستوى  من المركز أنصار ببني المتوسط والضغط ذ كهربائي خط من زءج تحويل 

 أرضي تحت
  ك.ف ببني أنصار 03/00تدعيم القوة الحالية للمحول الكهربائي الرئيسي بمركز التحويل 
 من طف شركة العمران نارة العمومية بمركز فرخانةانجاز شبكة اال 

اءبعدد المساكن المرتبطة بشبكة الكهر  
13611بني انصار:  

5431فرخانة:  

13131: المجموع  
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 من طرف عمالة اقليم الناظور يق المداري نارة العمومية للطر انجاز شبكة اال 
 من طرف عمالة اقليم الناظور نارة العمومية طريق فرخانة القديمةانجاز شبكة اال 
 الديوانة القديمة و كاليطا  من طرف  وكالة مارتشيكا باحياءنارة العمومية انجاز شبكة اال 
 : نجازال المشاريع التي في طور  .3
 من الكهربائية المصابيح وضع مع 91 رقم الوطنية بالطريق ةالعمومي اإلنارةنجاز ا إعادة 

 العمومية اإلنارة استهالك تكاليف انخفاض الى سيؤدي مما من طرف و كالة مارتشيكا  LEDنوع
 المشاكل التي يعاني بها القطاع: .4

  الة بالسكانمناطق في  و المرتفع   ذات الجهد التوسط  جوية خطوط كهربائية وجود 
 القرمود  2موعة من المنازل  بشبكة الكهرباء بأحياء: إزمانينعدم ربط مج، 

 ضعف شدة التيار الكهربائي بأحياء: أوالد مسعود أوعلي 

  عدم صيانة شبكة  اإلنارة العمومية بأحياء: تسمغين ، إحمدونن ، شارع حجيوة 
 وجود اعمدة خشبية مائلة تشكل خطرا على الساكنة 
 في حالة متالشية المتوسط ذات الجهد وجود اعمدة كهربائية 
  انقطاعات  متكررة في التيار الكهرباء بحي القرمود خالل االضطرابات الجوية 
 تقادم خطوط و االعمدة الخشبية بشبكة الكهرباء بحي القرمود 
 نارة العمومية عدم اغالق صناديق اال 

 الف بحوادث عدم اعادة و ضع  اعمدة شبكة النارة العمومية و صيانتها التي تتعرض لإلت
 السير

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع : .5

  إنجاز شبكة الكهرباء بحي أوالد مسعود أعلي وحي  القرمود من اجل تمكين الساكنة من ربط
 بشبكة الكهرباء 

 القرمود )ثالث عائالت(2تعميم شبكة الكهرباء بأحياء: إزمانين، 

 والد مسعود أوعليتقوية شدة التيار الكهربائي بأحياء: أ 

 صيانة شبكة  اإلنارة العمومية بأحياء: تسمغين ، إحمدونن ، شارع حجيوة 
   تحويل شبكة الكهرباء ذات الجهد التوسط الموجودة في المركز الحضري من شبكة جوية الى

 الى شبكة  تحت ارضية 

V. شبكة الطرق ببني انصار: 
 :القطاعب الحال واقع.1

 نجاز في مجملها , و تتكون هذه الشبكة ب :شبكة طرقية حديثة اال تتوفر جماعة بني انصار على

  :  كلم 72الطرق الحضرية 

  :  (11) الطريق الوطنية رقم  كلم طريق  7الطرق الوطنية 

  6244و  6241كلم طريق رقم  15.6:   اإلقليميةالطرق 

  :  كلم  5.2شبكة السكة الحديدية 

الذي يخترق و  11الطريق الوطنية رقم  هيني انصار و الناظورربط بين مدينة بت ة التيالطريق الوحيد

السلع و    الشاحنات و السيارات التي تنقل للسير نظرا لعبوريعرف حركة كبيرة المدينة ووسط 
 .و مليلية و باقي الجماعات  الى ميناء بني انصارومن المسافرين 
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كلم من الطرق بجماعة بني انصار  64  و تعتبر الشبكة الطرقية ببني انصار حديثة االنجاز اذ ان

انجزت في السبع لسنوات االخيرة ، و هذا يعتبر مؤشرا مهما و كذلك حول نجاعة مشروع التأهيل 
 الحضري ببني انصار.

مركز بني انصار و فرخانة المراكز اكثر تنظيما و هيكلة و اذ ان مجموعة من احيائها استفادت  ويعد 
بني انصار تحتوي على شبكة مهيكلة  تربط بين .كما ان  ناقصة التجهيز حياء الريع تجهيز االبمشا

طريق اياسينا...... والطريق  –وهدانة –اغماريا -احيائها الجانبية )الهامشية( كطريق اوالد العربي
 .6241المداري و طريق 

 52قدر بحوالي مهيأة و تتفتقر الى شبكة طرقية  حياءاألرغم المجهودات المبذولة اال ان مجموعة من 

 كلم  في فرخانة. 54كلم في بني انصار و 

 العمومية. اإلنارةاالرصفة والتشجير و الى  تهيئةكما ان الطرق المنجزة تفتقر الى 

 المنجزة:المشاريع  .2

 شركة  طرف كم أنجزت من 12.2طول  إعادة هيكلة خمسة أحياء في مركز بني انصارعلى

 .العمران

 العمران,كم من طرف شركة  1114طول على خانةإعادة هيكلة أحياء مركز فر 

  كم من طرف العمالة 5انجاز الطريق المداري طوله, 

 كم, 612طوله و  6241رقم  توسيع وتقوية طريق فرخانة 

  في احياء الديوانة القديمة و كاليطا و السكة الحديدية كم من طرف وكالة مارتشيكا 6انجاز 

  بني انصار جماعةطرف كم من الطرق من  1316 بناء و تهيئة 

 

 : في طور االنجازالمشاريع  .3

 بفرخاة الناقصة التجهيز الشطر الثاني األحياءمشروع اعادة  (أ

   صاحب المشروع : شركة العمران 

   درهم  23444444.44مبلغ المشروع 

  اوالد كلم من الطرق في احياء اوال سالم العليىوعمرانة و عطيطة و و   2مكونات المشروع : تهيئة و بناء

 يخلف وبوعنانة و عيادة. 

  سوكيترادور باألشغالالشركة المكلفة 

 رخانةبف مشروع اعادة االحياء الناقصة التجهيز الشطر الثالث (ب

   صاحب المشروع : شركة العمران 

   درهم  24444444.44مبلغ المشروع 

  كلم المتكونة من : 7.6مكونات المشروع : تهيئة و بناء 

o كلمتر 1.6  طريق القرمود على طول 

o  كلمتر 1.6طوله  6241توسيع و تقوية طريق رقم 

o  كلمتر 3طريق تسمغين و اهوشنن  طوله 
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o بناء جدران الدعم 

o بناء قنطرة على واد اضرضور 

o  شركة الحمداوي باألشغالالشركة المكلفة 

 تهيئة جنبات  الطريق المداري  (ت

 اإلقليميالمجلس  :  المشروع صاحب

 همدر2544444.44المشروع مبلغ

 تهيئة جنبات  الطريق المداري  المشروع مكونات 

  األشجارغرس  

 سوترموبل المكلفة الشركة 

 القطاع: منهاالمشاكل التي يعاني  .4

 بني انصار و فرخانة أحياءعة من وعدم تهيئة و بناء الطرق في مجم 
  ألحياءااحياء بني انصار لعدم تعبيد الطرق الرابطة  بين  هذه  منصعوبة الولوج الى مجموعة 

 عمر.......اعلي  ددي موسى و الرطابة و اوالد سالم و اواليكحي س و الطرق الرئيسة
 وجود طريق وحيد نحو ميناء بني انصار و شاطئ بوقانة 
  ظور و بني انصارايربط بين النوحيد وجود طريق 
  ضعف التشوير الطرقي 
 عدم وجود اشارات المرور الضوئية الثالثية 
 قية في مجموعة من الطرق ببني انصارعدم تهيئة مدارات طر 
 عدم وجود محدودبات للتخفيف من السرعة في مجموعة من النقط في بني انصار و فرخانة 

  للراجلين األرصفةتهيئة عدم. 

 :المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع . .5

 بني انصار و فرخانة أحياءبجميع   إنجاز الطرق 

 و الطرق الرئيسية األحياءاز طرق رابطة بين هذه حياء بانجفك العزلة على اال 

 حياء و المناطق المنفصلة بالوديانو فرخانة للربط بين اال أنصاربني  إنجاز القناطر بأحياء 
 مارتشيكا بحيرة الى انجاز منشئات فنية  على طريق السكة الحديدية من اجل  الولوج 
  و تحريرها األرصفةتهيئة 
 موديفقي و العاالالتشوير وضع 
 الثالثية المرورالضوئية اشارات انجازوجود 
 انصار ببني الطرق من مجموعة في طرقية مدارات تهيئة 
  ظور و فرخانةاجاز طريق مداري بين الننا إمكانيةدراسة 

 

VI. : النفايات المنزلية و المشابهة 
 :المخطط الوطني للنفايات المنزلية .1

 لى :ا المخطط الوطني للنفايات الصلبةيهدف المخطط   

  سنة %144و    2416سنة  % 14ضمان جمع و تنظيف النفايات المنزلية لتصل نسبة الجمع 
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2424 

 في % 144راكز الحضرية لتصل مانجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية و المشابهة لصالح ال

 2416سنة 

 2416سنة  % 144جميع المطارح الموجودة  بنسبة    إغالقاو  إصالح 

 الطابع المهني للقطاع إضفاءافة و تحديث قطاع النظ 
  من اعادة % 24مع مشاريع نموذجية لتصل نسبة  –تثمين  -تدوير إعادة -فرز–تطوير سلسلة

 2416التدوير سنة 

 تعميم المخططات المديرية للنفايات المنزلية و المشابهة لجميع العماالت و أقاليم المملكة 
 كالية النفاياتتكوين و تحسيس جميع المتدخلين المعنيين بإش 
 باإلقليم: الوضعية الراهنة .2

إن أهداف المخطط المديري اإلقليمي محددة بواسطة األخذ بعين االعتبار االكراهات التالية والتي تتعلق 
 بالوضعية الحالية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها.

 من جماعات اإلقليم. 26عدم وجود مصلحة تدبير النفايات في  -
طن في اليوم مع اإلشارة أن جماعات العروي،  312.22لنفايات إقليميا يصل حاليا الى ا إنتاج -

من هذه  % 11بني أنصار، ازغنغان، الناظور، زايو، رأس الماء وسلوان تنتج لوحدها ما يناهز 

 الكمية.
  % 61المعدل اليومي لجمع النفايات في اإلقليم يقترب من  -
  %52فايات هو المعدل اليومي للطرح المراقب للن -
  % 4المعدل التقييمي )إعادة التدوير( هو  -
  % 131المعدل اليومي لملء الحاويات هو  -

 هكتار. 33.32الطرح العشوائي يشغل مساحة اجمالية تقدر ب 

 :تدبير النفايات ببني انصار .3

طن  32.27على مستوى جماعة بني انصار ، تتمحور كمية النفايات المخلفة من طرف الساكنة حول  

حسب دراسة ℅ 14/اليوم ، وبنسبة  لجمع النفايات تقدر بحوالي فردكلغ لل 4.66/اليوم بما يعادل 

 خطط االقليمي للنفايات المنزلية الذي يوجد في طور االنجازمال

 س الدراسة حسب نفالنفايات انتاج  ساكنة جماعة بني انصار وو يلخص الجدول التالي معطيات حو 

 2115احصائيات سنة 

 الساكنة 57997

 نسبة النمو الديموغرافي للساكنة ℅2551

 
 

12511531 

  النفايات المنزلية طن/ سنة
 

 النفايات التي يتم جمعها سنويا بالطن
 

 النفايات الخاملة طن/ سنة
 النفايات الضخمة طن/ سنة

 نفايات الحدائق

 الحمولة اليومية التي يتم جمعها 34544

 الية كلغ/الفرد/اليومالنسبة الح 1566

الحمولة التي ال يتم جمعها طن /  3513
 اليوم

 نسبة الجمع ℅31
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 الحمولة المنتجة 31521
 المنزلية المخطط المديري اإلقليمي لجمع النفايات: المصدر

 أيام. 7/7يات في جماعة بني انصار بوتيرة تسير عملية جمع النفا

لسنة  نتائج و يبين الجدول  التالي  ساس وزن الشحونات اليوميةتتم عملية احتساب  جمع  النفايات علي أ

 حسب الشهور: 2415

 الشهر الكمية الشهرية طن/الشهر طن / اليوم اليوميةمعدل الكمية 

 2415يناير  1465.72 34531
 2415فبراير  242.72 31531

 2415مارس  1421.62 32536

 2415ابريل  1412.46 33535
 2415اي م 1144.23 35543

 2415بونبو  1422.54 36521
 2415يوليوز  1246.44 31532

 2415غشت  1174.42 31513
 2415شتمبر  1443.64 33545

 2415أكتوبر  1451.14 34513

 2415نومبر  161.16 32514
 2415دجمبر  1437.41 33541

 المعدل 1442.27 34544

 

ان معدل كمية النفايات التي تم جمعها  خالل سنة  على ضوء نتائج الوزن لجماعة  بني انصار، تبين

 .℅ 14طن/اليوم بنسبة الجمع تقدر ب  34.44تقدربحوالي  2415

 ( 5تستفيد جماعة  بني انصار من خدمة للنظافة وجمع النفايات . تقوم  هذه الخدمة على أساس خمس )

ن طرف شركة افيردا كما م جمع النفاياتلالمناطق تتوزع هذه مخصصة من طرف الجماعة .و مناطق
 :يلي

 القطاعات/ أسماء االحياء المستعملة اآلليات االوقات اليد العاملة
 االحياء

 سائق + مساعدين

 مساعدين 3سائق + 
 مساء
 صباحا

 3م15شاحنة قالبة 

 3م14ش اع 

،ازريجن،مركز 2و1حي كاليطا 

 بني انصار، احموتين
 2م و  1م

 سائق + مساعدين

 مساعدين 3سائق + 
 صباحا
 صباحا

 3م15شاحنة قالبة 

 3م14اع  ش 
 3م حي باصو و غاسي

 4م باريوشينو 3م14ش اع   نهارا مساعدين 3سائق + 

 4م فرخانة 3م15شاحنة قالبة  نهارا سائق + مساعدين
 

( شاحنات منها شاحنتان قالبتان 5جماعة بني انصار خمس )بالنفايات  خصص الشركة المكلفة بجمع ت

بوتيرة  3م2وواحدة متعددة الشحن من سعة  3م14العمومية من سعة  لألشغالوشاحنتان  3م15من سعة 

 ساعات في اليوم . 2 وأيام في األسبوع  7عمل 

 المتعددة الشحن فتعمل طوال أوقات الليل و النهار . شاحنة ال اما
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 :نصار بني خاصيات وتفاصيل تحرك آليات جمع النفايات على صعيد جماعةويلخص الجدول التالي  

عدد 
 المساعدين

عدد الرحالت في 
 اليوم

عدد الساعات في 
 اليوم

عدد األيام في 
 االسبوع

نوع  3سعة الشاحنة م
 الشاحنة

 تسجيلال رقم

 14222-د  -6 ش ق 15 7 2 2.44 2

 14222د  – 6 ش ق 15 7 2 1.44 2

 15544د  – 6 ش اع 14 7 2 2.44 3

 15472د  – 6 ش اع 14 7 2 2.44 3

  م ش 2 7 2 1.14 1

أوالد ستوت   الموجودة بجماعة ى صعيد الجماعة بمطرح النفاياتغ النفايات التي يتم جمعها عليتفريتم 
 كلم من بني انصار. 25على بعد 

 : في طور االنجازالمشاريع  .4
المخطط المديري االقليمي للنفايات المنزلية و تهم هذه الدراسة جميع  دراسة  يتم حاليا انجاز

اح ماعات اقليم الناظور. يهدف هذا المخطط الى تشخيص حالة تدبير النفايات في االقليم و اقترج
 و كذا تثمينها يوهات مستقبلية لتدبير و طرح النفاياترسينا

 المشاكل التي يعاني بها القطاع: .5
 بخدمة جمع النفايات عدم    تغطية جميع  بأحياء 

 عدم  جمع النفايات الصلبة بشاطئ بوقانا. 

 عدم وجود حاويات بمجمعة من االحياء 
 رمي النفايات الصلبة باألودية و االماكن الطبيعية 
 . احراق النفايات الصلبة 
 منزليةعدم انتظام جمع النفايات ال 
 عدم تنظيم افراج المتالشيات من مليلية 

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع: .6

  اتبخدمة جمع النفاي أحياءتغطية جميع 
  توزيع عادل لحاويات جمع النفايات 
 .تعديل  دفتر التحمالت من اجل جمع النفايات الصلبة بشاطئ بوقانا 
   تنظيم  و مراقبة افراج المتالشيات من مليلية 
 تنظيم قطاع تجارة المتالشيات و اختيار اماكن مناسبة لذلك خارج التجمعات السكنية 

VII. الحضري و التنقل النقل 
 واقع القطاع: .1

 وهي كالتالي : للولوج و التنقل مهمة و كبرى   بنيات تحتيةعلى  جماعة بني انصار توفر ت
 بميناء بني انصار  المحطة البحرية 

   ني انصاربلقطار بلمحطتين 
 و المنطقة : اإلقليمت النقل المتوفرة في منشا ألهمكما ان الجماعة قريبة 

 كلم  3.5على بعد لمليلية المحطة البحرية 

 كلم  14على بعدلقطار الناظورمحطة ا 

 كلم44على بعد مطار الناظور العروي 

 كلم   2.5على بعد  مطار مليلية 

 كما تتوفر الجماعة على بنيات  و تجهيزات النقل و التنقل و هي كالتالي: 
  11 األولمن الصنف  األجرةسيارات محطات  (أ
 ببني انصار  -
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 المحطة المركزية 
 يقرب السوق في شارع الحسن الثان 
 قرب مدرسة البكري 
 باريوتشينو 
 بفرخانة -

 قرب مسجد محمد السادس 
 قرب الملحقة االدارية لفرخانة 
 قرب البنك الشعبي 
 15سيارات االجرة من الصنف الثاني محطات  (ب

  41حافالت النقل العمومي محطات 

 43 مواقف  العامة  للسيارات 

 43 مواقف  الخاصة للسيارات 

 المشاريع الحالية : .2
المشكلة لمؤسسة  االحدى عشرة  يوجد قيد المصادقة و يهم الجماعات لنقل العمومي للحافالت الذي مشروع اان 

 حافلة.  11خط للنقل . و سيبتدأ هذا المشروع في المرحلة االولى ب  22و يشمل  التعاون بين الجماعات 

 المشاكل التي يعاني بها القطاع: .3

  ضعف وضع  عالمات التشوير الطرقي 
 لوج الى الميناء و شاطئ بوقانةصعوبة الو 
 عدم وانجاز محدودبات في مجموعة من الطرق 
 وجود مواقف للسيارات غير منظمة 
  جميع وسائل النقلتجمع غياب محطة طرقية 
 وقوف السيارات لقت طويل  بعد دخول اصحابها الى مليلية 
 كثرة مواقف السيارات غير مهيأة في مركز المدينة 
   و منافذه 11الثقيل في الطريق الوطنية رقم وقوف الشاحنات الوزن 

 عدم توفر الجماعة على مخطط التنقل الحضري 
   تأخر تنفيذ  مشروع النقل الحضري بواسطة الحافالت  العمومي بالناظور الكبير 
 غياب وسائل النقل الداخلية بفرخانة 
 الثاني الحسن وشارع 11 رقم الوطنية الطريق مستوى على السيارات اكتظاظ 

 :المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع .

  محطة للنقل ببني انصار  تهيئة 
 و شارع الحسن الثان 11نقط وقوف الحافالت على الطريق الوطنية رقم  تهيئة 

 فتح طريق جديد بين الميناء و والمدينة لتخفيف الضغط ععلى ملتقى الطرق بئنزارن 
 تقوية اسطول النقل المدرسي 
 و منافذه 11رقم  نع وقوف الشاحنات بالطريق الوطنية اخالء و م 

 تنظيم السير و الجوالت لتنظيم الفوضى الذي تحدثه سيارات  نقل سلع التهريب 
 محطة لسيارات االجرة  تاحداث و تهيأ 

 بفرخانة العمومي توفير النقل الحضري. 

 مسعود ،أوالد2انين،إزم4توفير النقل المدرسي بأحياء: أوالد علي أوعمر،القرمود،إزمانين 

 أوعلي.

 تنظيم قطاع سيارات األجرة الصغيرة بوضع عدادات وتوحيد التسعيرة 

 .وضع محدوبات لتخفيف السرعة 
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 وضع ممرات الراجلين 
  11وضع ممرات خاصة لتالميذ المدارس المتواجدة على الطريق رقم 

 وضع االشارات الضوئية وعالمات التشوير مع إعادةتنظيمها 

 رخانةاألجرة الصغيرة بف توفير سيارات 
 للشاحنات خلق محطة الوقوف 
 دخول الشاحنات في وقت متأخر 

VIII. و المرافق االساسية التجهيزات: 
 توفرةمالتجهيزات ال .1

 تتوفر الجماعة على مجموعة من التجهيزات و المرافق االساسية موزعة بين بني انصار و فرخانة
 : و تتلخص هذه المرافق على الشكل التالي

 
 lالمجموع فرخانة بني انصار ات و المرافقيزالتجه

 44 20 24 المساجد

 2 0 2 دار القران

 16 6 10 مدرسة

 3 1 2 اعدادية

 2 1 1 ثانوية

 3 1 2 مدرسة خاصة

 2 1 1 مركز صحي

 2 1 1 نادي نسوي 

 3 1 2 ادارة الجمارك

 1 1 1 مركز اجتماعي متعدد التخصصات

 1 1 0 مركز السوسيو تربوي 

 3 1 00 حديقة

 16 13 00 مالعب القرب

 13 11 02 ساحة عمومية

 1 1 1 و جيش التحريرمتحف الذاكرة التاريخية

 13 11 02 االسواق

 1 0 1 ادارة االمن الوطني

 1 0 1 محة السكة الحديدية

 1 3 4 محطة الطاكسيات

 2 1 1 البريد

 1 0 1 اتصاالت المغرب

 1 0 1 قباضة

 2 1 1 بلدية

 2 1 1 باشوية

 2 1 1 المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الماء

 1 0 1 المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الكهرباء
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 1 0 1 بحريةمحطة 

 1 0 1 المكتب الوطني للصيد

 7 0 7 لتعشيرةا وكالة

 13 3 10 وكالة بنكية

 2 0 2 عدول

 2 0 2 وكالة التأمين

 

 المشاريع المنجزة .2
 مركب التجاري لفرخانةال -

 مقهى، مطعم 2دكان،  112 •

 السوق البلدي ببني انصار -

 محوتةدكان،  42 •

 سوق تثبيت الباعة المتجولين بزروالة -

 ومحوتةمحل  12 •

 فرخانة المركب السوسيوتربوي -

 صاحب المشروع : وكالة جهة الشرق -

 مصادر التمويل: وكالة جهة الشرق، المبادرة الوطنية، جماعة بني أنصار -

 م م 7112المساحة :  -

 1+ سفليالمحتوى :طابق  -

 قاعة الندوات، قاعة التكوين، مسرح الهواء الطلق •

 ةيثالث مالعب رياض •

 حية، محل استبدال المالبسصمرافق  •

 التسيير:-

 جماعة بني أنصار •

 مندوبية الشباب والرياضة •

 مندوبية التعاون الوطني •
 

 زروالةمتعدد التخصصات بحي  االجتماعي المركز -

 :جماعة بني انصارحب المشروع صا -

 للتنمية البشرية المبادرة الوطنية، مصادر التمويل:  -

 م م414‘المساحة :  -

 2+ سفليالمحتوى : طابق  -

 قاعات االجتماعات, قاعة لإلسعافات, مكتب ,مطبخ  •

 حية، صفضاء االستراحة ,مرافق  •

 التسيير:-   

 جماعة بني أنصار •

 التحريرو اعضاء جيش  مينومتحف قدماء المقا -

 :جماعة بني انصارصاحب المشروع  -

 وكالة جهة الشرق ,المجلس االقليمي  مصادر التمويل:  -
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 جماعة بني انصار  -

 مينو اعضاء جيش التحرير  والمقا: المندوبية السامية  لقدماء  التجهيز و التسيير -

 م م414‘المساحة :  -

 1+  سفلي المحتوى : طابق -

الندوات , مكتب ,قاعة لإلعالميات , قاعة للضيوف  ,مرافق العرض و  قاعات االجتماعات, قاعة  -
 حية، ص

 الخضراء المساحات -    

 ثالث مناطق خضراءتهيئة  -

 مم 52421المساحة: رقم   1حديقة  -

 م م 1544المساحة :  2رقم  حديقة  -

 م م 15616المساحة : رقم  3حديقة  -

 م م 23654المساحة االجمالية :  -

 ببني انصار و فرخانة تهيئة ثالثة ساحات عمومية -

 المشاريع في طور االنجاز : .3

 بناء قاعة مغطاة لمختلف الرياضات من طرف شركة العمران كصاحب مشروع منتدب 
 ممول من طرق جهة الشرق

 )انظر الالئحة رفقته( المشاريع المبرمجة او في طور الدراسة .4

  طرف شركة العمران كصاحب مشروع منتدببناء ملعب بلدي من 
 وو زارة الداخلية و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طرق جهة الشرق ممول من

  من طرف شركة العمران كصاحب مشروع منتدببناء دار الشباب 
 وو زارة الداخلية ممول من طرق جهة الشرق

  ممول من طرق جهة الشرق بناء مركز التكوين المهني 

 سسة محمد الخامس للتضامن  بشراكة مع بناء مركز التكوين و التنشيط الثقافي من طرف مؤ
 وكالة مارتشيكا

 القطاع: منهاالمشاكل التي يعاني  .5

  المرافق و المالعب الرياضية قلة 
 وجود حجرات بالمؤسسات التعليمية مبنية بالمفكك 
  األحياءبعد المدارس االبتدائية   على بعض 
  الوطني لألمن إدارةعدم توفر فرخانة على 
 ين  بعد المركزين الصح 
 عدم وجود حدائق عمومية بفرخانة 
 عدم صيانة الحدائق العمومية ببني انصار 
  المبنية و المنجزة  حديثا ببني انصار و فرخانة األسواقعدم استغالل و فتح 
 عدم تنظيم الباعة المتجولين بحي كاليطا 
 غياب مراكز للتكوين المهني 
 غياب دور للشباب 
  بني انصار و فرخانة نموذجية للقرب  بأحياء أسواقغياب 
 واء المتشردينيغياب مراكز إل 

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع: .6

 .إحداث مالعب القرب بأحياء: سيدي موسى،زروالة 

 سالم،أوالد زهرة. ة بأحياء: إقبوزن،أوالدغرس أشجار مثمر 
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 تهيئة المناطق المحاذية لألودية بحزام أخضر 

 صيانة المقابر 

 اق نموذجيةإحداث أسو 

 توفير التجهيزات األساسية للمدارس والثانويات واالعداديات 

 خة  و تصنيفها و ترميمها   و خاصة قصبة فرخانةالمحافظة على المعالم التاري 

 إحداث مركزين  صحيين بني انصار  بفرخانة 
 إحداث مركز للشرطة بفرخانة 

 إحداث مركز للوقاية المدنية بفرخانة 

 ة بفرخانةإحداث مكتبة عمومي 
 بناء اعدادية  تأهيلية ثانية  بفرخانة 
 بناء  ثانوية   تأهيلية ثانية  ببني انصار 
 بناء  ثالثة مدارس ببني انصار و فرخانة 
   ببني انصار للحد من انجراف التربة غرس اشجار مثمرة باألحواض المائية 
 تهيئة المناطق الجانبية للوديان بأحزمة خضراء 
 احداث مناطق خضراء 
  اعادة بناء بالصلب حجرات المؤسسات التعليمية  المبنية بالمفكك 
 خلق مقبرتين جديدتين ببني انصار و فرخانة 
 بناء مركز للوقاية المدنية 
  بناء مكتبة عمومية 
 بناء قاعة متعددة التخصصات بفرخانة 

 التحليل الرباعي: القوة والضعف والفرص والتهديدات .1
 لتجهيزات األساسيةو ا التحتية اتالبنيمحور     

 

OPPORTUNITÉSالفرص MENACESالتهديدات 

 
 قرب المركز من مدينة الناظور .1
 مشاريع سياحية في طور االنجاز .2
الجماعة مرتبطة  بمحطة ضخ المياه العادمة للناظور  .3

 الكبير
 الجماعة مجهزة ببنية تحتية ولوجية مهمة  .4
ة مدينة بني انصار بما فيه مينائها متصالن بشبكة السك .5

 الحديدية
 تأهيل المراكز الحضرية .6
 برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .7
 اهتمام السلطات العمومية .8

 

 
أنشطة ميناء بني أنصار إلى  بعضفي المستقبل ل تحويل .1

 توسطمغرب الميناء الناظور
 افتقار ميناء بني أنصار إلى شبكة لصرف المياه العادمة .2
حة قي تصاميم التهيئة برمجة انجاز المشاريع المقتر عدم .3

 من طرف المصالح الخارجية
 نقص في احتياطي األراضي المملوكة للدولة .4
 نقص التنسيق بين المصالح الخارجية .5

FORCESمكامن القوة FAIBLESSES مكامن الضعف   

مشاريع كبرى في طور االنجاز في مجال إعادة تأهيل  .1
 أحياء فرخانة

لسائل بفرخانة مشروع الشطر الثاني من شبكة التطهير ا .2
 قيد االنجاز

 
 انصاروفرخانة بني إحياء من مجموعة تغطية عدم .1

 الصحي الصرف بشبكة
 وجود عيوب في تدبير التطهير السائل .2
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ل  ئانتهاء  الدراسة التفصيلية لدراسة التطهير السا .3
لألحياء الغير المجهزة بشبكة التطهير السائل ببني 

 أنصار وفرخانة. 
اتفاقية تهيئة األحياء الناقصة التجهيز هي في طور  .4

 المصادقة من طرف المصالح المركزية
شركة  تهيئة األحياء الناقصة التجهيز من طرف .5

كلم بفرخانة  11كلم ببني أنصار و  18العمران: 
 2113-2111خالل فترة 

تهيئة  وديان بني أنصار  من طرف المديرية العامة  .6
للمياه في إطار مشروع حماية بني أنصار ضد 

 الفيضانات
 في طور الدراسة وجود منطقة محاذية للميناء .7
 انجاز ثالثة أسواق .8
 يتجهيزات التكوين في الصيد البحر .9

توفر بني انصار على شاطئ من اهم و اجمل    .11
 شواطئ  المنطقة

 
 
 

عدم ربط مجموعة من المساكن بشبكة الماء الصالح  .3
 للشرب

 مركزي مستوى األمطارعلى مياه تصريف مشكلة .4
 .وفرخانةأنصار بني

 فرخانة ملحقة وديان تهيئة عدم .5
عدم تغطية مجموعة من االحياء كاملة بشبكة الماء  .6

 الصالح للشرب
ر الكهربائي ذات الجهد المتوسط اوجود خطوط للتي .7

 و العالي  في مناطق اهلة بالسكان
 في األحياء الهامشية المهيأة ضعف شبكة الطرق .8
وقلة التشوير  اإلشارات الضوئية وضع  عدم .9

  العمودي و االفقي
للراجلين في جل الطرق  أرصفةعدم وجود   .11

 الحضرية
ربط ما بين المنطقة الحضرية نقص في منشات ال .11

 وبحيرة مارتشيكا )قنطرة، ممر علوي(
 نقص على مستوى خطوط النقل الجماعي العمومي .12
السير على مستوى البوابة الحدودية  إعاقة .13

 لباريوتشينو
  بوقانة أنصاروشاطئ بني ميناء وجود طريق وحيد .14

 كز المدينةو مر
 النفايات جمع بخدمة أحياء جميع تغطية عدم .15
 الطبيعية واالماكن باألودية الصلبة النفايات رمي .11
عدم تأدية الجماعة حصتها كاملة لتمويل تدبير جمع  .11

 النفايات
 عدم تنظيم السير على مستوى مركز فرخانة .18

 المرور إشاراتنقص و
مدار مركز بني  ازدحام السير على مستوى .19

وشارع الحسن الثاني( مع  19أنصار)ط .و 
صعوبة الولوج الى ميناء بني أنصار وشاطئ 

 بوقانة
وقوف الشاحنات الوزن الثقيل في الطريق الوطنية  .24

 و منافذه 11رقم 
 عدم توفر الجماعة على مخطط التنقل الحضري .21
 خدمة النقل العمومي   رداءةضعف و .22
 للجماعة ةنقص الوعاء العقاري للجماع .23
 الصحية الرياضية نقص  المرافق  .24

 والتجهيزات الثقافية واالجتماعية، 
نقص في التجهيزات التعليمية وعدم توزيعها  .25

 منتظم ومتكافئبشكل 
 ضعف في البنية التحتية السياحية .26
والى مقر مالئم  إدارياالفتقار الى حي  .27

 لجماعة بني أنصار



 
1011-6102تقرير التشخيص التشاريك لربانمج معل جامعة بين انصار 21  

  ضاءات  للتنشيط الثقافي و الرياضيغياب ف .28
 والترفيه 

اكراهات استغالل التجهيزات التجارية بشكل  .29
 منتظم.

 
  

 

 :خاتمة  .2
جماعة بني أنصار غنية بمؤهالتها الطبيعية المتنوعة وبموقعها الجغرافي المتميز وبنياتها التحتية 

 شرية االساسية كالميناء، والمحطة البحرية والسكة الحديدية ومحطة القطارات. باإلضافة الى مؤهالتها الب

من طرف  المبذولة  دعم و المواكبة مج التأهيل الحضري و الرارغم استفادة جماعة بني انصار من ب
على  اكراهات ونقائصة معدمازالت تعاني من  الجماعة  إال أن مصالح الدولة و الجماعة  والشركاء

 التي تتجلى في :  الحيوية األساسيةات التحتية و المرافق البنيمستوى 
 الصحي  و الطرق  الصرف بشبكة انصاروفرخانة بني احياء من مجموعة طيةتغ عدم .1
 عدم تغطية مجموعة من الحياء كاملة بشبكة الماء الصلح للشرب .2
 .اختالالت في تدبير النفايات المنزلية .3
  .الرياضية والتجهيزات الثقافية واالجتماعيةوالمرافق الصحية نقص  .4
 .منتظم ومتكافئها بشكل وعدم توزيع المؤسسات التعليمية نقص  .5
 .ستقبالوتجهيزات اال ضعف في البنية التحتية السياحية .6
 .والى مقر مالئم لجماعة بني أنصار إداريحي  عدم وجود .7

جميع فرص الجماعة و  لاستغاليجب ولتحقيق تنمية مستدامة و التغلب على هذه االكراهات و النواقص 
 مكامن قوتها  التي تتجلى :

 طرف وكالة مارتشيكا ناالنجاز مي طور مشاريع سياحية ف .1
 نجاز من طرف وكالة مارتشيكامشاريع مبرمجة و في طور اال .2
 الجماعة مجهزة ببنية تحتية ولوجية مهمة  .3
 .برنامج التأهيل الحضري .4
 برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .5
 السلطات العمومية إرادةاهتمام  و  .6
 ال إعادة تأهيل أحياء فرخانةمشاريع كبرى في طور االنجاز في مج .7
 خانة قيد االنجازلثاني من شبكة التطهير السائل بفرمشروع الشطر ا .8
انتهاء  الدراسة التفصيلية لدراسة التطهير السائل  لألحياء الغير المجهزة بشبكة التطهير  .9

 السائل ببني أنصار وفرخانة. 
دقة من طرف المصالح اتفاقية تهيئة األحياء الناقصة التجهيز هي في طور المصا .11

 المركزية
 تشيكاالة مارمن طرف وك في طور الدراسة وجود منطقة محاذية للميناء .11
 تحسين مداخيل الجماعة والمساهم في  تنظيم قطاع التجارة بإمكانهاوجود ثالثة أسواق  .12
 وغابة جبل كوركو شواطئ  المنطقة  أجملو  أهمعلى شاطئ من  أنصارتوفر بني  .13
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 نتاجئ التشخيص التشاريك
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 ةــــــــــــــــــــتوطئ

 

لقد تطلب منا إعداد هذا التقرير حول التشخيص التشاركي في إطار إعداد برنامج 

زمنا أطول مما  والثقافية والرياضية( لبنيات والخدمات االجتماعيةمحور ا)عمل الجماعة 

اعتقدناه في البداية، على اعتبار مجموع اللقاءات الفردية التي أنجزها فريق البحث مع 

القائمين على مختلف المؤسسات والمراكز التي تهم موضوع البحث وممثلي بعض 

باإلضافة إلى بعض اللقاءات مع مرتادي الجمعيات، وكذا اللقاءات الجماعية مع الساكنة 

هذه المؤسسات من المواطنين والتالميذ وذلك للوقوف عن قرب على مستوى الخدمات 

العناية الالزمة لمجمل المالحظات  وإعطاءالمقدمة لهم، وطبعا األخذ بعين االعتبار 

شات والمقترحات واالنتقادات المقدمة من طرفهم خالل مختلف هذه اللقاءات والور

 التشاركية وتضمينها في التقرير. 

نأمل أن يساهم هذا العمل بما يحويه من مؤشرات وأرقام وردود والذي غمرنا ارتياح كبير 

صياغة برنامج عمل يستجيب لتطلعات الساكنة  في لالنخراط فيه كفريق عمل وباحثين

 صوب التنمية المنشودة على مستوى تراب جماعة بني أنصار.

 

 ربية والتكوين والخدمات االجتماعيةقطاع الت -1

 :التعليمية المؤسسات 1.1

 العنوان فرعيات اسم المؤسسة ر.ت

 بني أنصار المركز  مدرسة البكري 1

 حي موالي بغداد بني أنصار مدرسة الميناء 2

 حي موالي بغداد بني أنصار مدرسة موالي بغداد 0

 حي المستوصف بني أنصار مدرسة األندلس 4

ة عبد المومنمدرس 5  الحي الجديد بني أنصار 

 أوالد العربي بني أنصار مدرسة أوالد العربي كم 6

 شارع الحسن الثاني بني أنصار مدرسة الشريف اإلدريسي 7

 حي سيدي موسى بني أنصار مدرسة سيدي موسى 8

 حي بوقانا بني أنصار مدرسة بوقانا كم 9
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أنصار هدانة بنيوحي  مدرسة وهدانة كم 10  

زروالةحي  مدرسة سيدي أمحمد 11  

 فرخانة مدرسة سيدي محمد بن عبد هللا 12

()المركزتسمغين مدارس جمال الدين األفغاني .م 10  فرخانة القرمود 

 اياسينا

م فرخانةلأوالد سا بوعنانة مدرسة اإلمام الغزالي 14  

51 المركز بني أنصار  الثانوية اإلعدادية خديجة أم المؤمنين   

 بني أنصار الثانوية اإلعدادية بني أنصار 16

 فرخانة الثانوية اإلعدادية القصبة 17

 حي ثانوية بني أنصار ثانوية عثمان بن عفان التأهيلية 18

 فرحانة ثانوية فرخانة التأهيلية 19

رنفوذ جماعة بني أنصا داخليمية الموجودة الجرد المطابق للبطاقات الشخصية المعبئة من طرف مدراء المؤسسات التعلمصدر:ال  

 التعليم االبتدائي 1.1

 2016/2017 مؤسسات التعليم االبتدائي لبني أنصارمعطيات حول 
تالميذ السادسة 

 ابتدائي
 الجدد باألولى
 ابتدائي

عدد  مجموع التالميذ
 الفصول

عدد 
 الحجرات

عدد 
فرعيات ال  

عدد  المجموع
المجموعات 
 المدرسية

عدد 
المدارس 
 المستقلة

 الجماعة

ربني أنصا 13 2 15 3 163 111 ذ+ا ا ذ+ا ا ذ+ا ا  

363 123 443 314 2511 5441 

 

 

 

 

 المصدر النيابة اإلقليمية للتعليم بالناظور

21152116مؤشرات خاصة بالتعليم االبتدائي لجماعة بني أنصار برسم الموسم الدراسي   

 المؤشرات السنة: نسبة % / عدد
51336%  2415/2416  نسبة التمدرس 

5311 2415/2416  عدد التالميذ 

212 2415/2416  عدد المدرسين 

31 2415/2416  معدل التالميذ في القسم 

26 2415/2416  عدد التالميذ لكل مدرس 

 نسبة الهدر
 المدرسي

% 256بالتعليم االبتدائي   
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15533%  2415/2416  نسبة التكرار 

1553%  2415/2416  نسبة االنقطاع 

14511%  2415/2416  نسبة النجاح 

1453%  2415/2416 ائيةنسبة إتمام التعليم في المرحلة االبتد   

 2116/2111الموارد البشرية

 

2116/2111معطيات حول التعليم الثانوي اإلعدادي   

 

بعدها عن  حجرات التعليم الثانوي اإلعدادي
النيابة 
 بالكلم

 الجماعة المؤسسة
 الجدد 
الثالث 
 أعدادي

 الجدد 
األول 
 إعدادي

مجموع 
 التالميذ

 أقسام

 ذ+ا ا
صار بني أنصار 1155 26 21 1133 414 332 321

ي أن
 بن

 القصبة 13 11 26 1161 423 333 216
 خديجة أم المؤمنين 1155 11 11 335 142 33 33

 مجموع 53 63 2442 1045 764 695

 

 

 

 2115/2111موسم الدراسي ال

2415/2416اعة بني أنصار برسم الموسم الدراسي مؤشرات خاصة بالتعليم الثانوي اإلعدادي لجم  

 

 المؤشرات السنة:  نسبة % / عدد

22.64%  2415/2416  نسبة التمدرس 

2522 2415/2416  عدد التالميذ 

67 2415/2416  عدد المدرسين 

الثانوي التاهيلي

54:المدرسون•

20:هيئة االدارة•

13:هيئة الخدمات•

الثانوي االعدادي

93:المدرسون•

11:هيئة االدارة•

07:هيئة الخدمات•

يالتعليم االبتدائ

156:المدرسون•

15:هيئة االدارة•

17:الخدماتهيئة •

 نسبة الهدر المدرسي
اديبالتعليم الثانوي اإلعد  

13533% 
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41 2415/2416  معدل التالميذ في القسم 

32 2415/2416  عدد التالميذ لكل مدرس 

21.17%  2415/2416 بة التكرارنس   

14.66%  2415/2416  نسبة االنقطاع 

73.2%  2415/2416  نسبة النجاح 

1.3 2415/2416  نسبة إتمام التعليم في المرحلة االبتدائية 

 

2016/2017 معطيات حول التعليم الثانوي التأهيلي  

 

بعدها عن  حجرات التعليم الثانوي التاهيلي
لمالنيابة بالك  

 الجماعة المؤسسة
 مجموع

الثاني باك   
الجدد 

 ج.المشترك
 أقسام مجموع التالميذ

 ذ+ا ا
عثمان بن  1155 21 22 125 411 263 147

صار عفان
ي أن

 بن

 فرخانة 13 12 11 651 232 243 199

 مجموع 32 39 1482 710 512 346

 

 

 

 2115/2111للموسم الدراسي 

2115/2116عة بني أنصار برسم الموسم الدراسي مؤشرات خاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي لجما  

 المؤشرات السنة:  نسبة % / عدد
61535%  2415/2416  نسبة التمدرس 

1431 2415/2416  عدد التالميذ 

111 2415/2416  عدد المدرسين 

41 2415/2416  معدل التالميذ في القسم 

13 2415/2416  عدد التالميذ لكل مدرس 

3552%  2415/2416 التكرار نسبة   

3541%  2415/2416  نسبة االنقطاع 

4655%  2415/2416  نسبة النجاح 

                         
 جماعة بني انصار                                                                          

 

 

 نسبة الهدر المدرسي
اهيليبالتعليم الثانوي الت  

2456 % 

سنة( 12-1نسبة تمدرس االطفال )  

3653ذ:  

3451ا:  

3553المجموع:   

سنة( على الصعيد: 11-7نسبة تمدرس االطفال )  
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 1..7, المجموع 79.9,ا  7..7الوطني: ذ  -    
 ..71,المجموع  ..71, ا 1..7الجهوي: ذ  -    
 79.9,المجموع  79.1, ا ...7االقليمي: ذ  -    

 التعليم الخصوصي

 توجد ببني انصار ثالث مؤسسات للتعليم الخصوصي ويتعلق األمر ب:

 

 

2016/2017معطيات حول التعليم الخصوصي   

ةجماع المؤسسة التعليم األولي التعليم االبتدائي التعليم الثانوي اإلعدادي  
مجموع 

اع0  
جدد 

اع1  
اإلناث 
 منهم

مجموع  أقسام مج

6س  
جدد 

1س  
اإلناث 
 منهم

 أقسام مج اإلناث منهم أقسام مج

41 61 11 161 1 12 124 232 612 23 31 1
5 

بني  آفاق 5
 أنصار

26 53 61 135 5 41 11 214 411 11 41 1
4 

 المنطق 4

      51 43 121 1 11 4
1 

 األذكياء 2

 لنيابة التعليم بالناظور اإلقليميةمديرية المصدر: ال

 

 

 
 سنة حسب الجنس )%( 12إلى  1نسبة التمدرس للفئة العمرية )األطفال( من 

 

  ذكور إناث معدل)ذ+ا(
 نسبة التمدرس للفئة العمرية )األطفال(

 سنة 12إلى  1من 

15.1 14.2 16.1 

 ( 2114)احصاء وية للتخطيطالمديرية الجه –المصدر: المندوبية السامية للتخطيط    

                 

(بني انصار)مؤسسة المنطق

(ببني انصار)مؤسسة االفاق 

(بفرخانة)مؤسسة االذكياء 
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 سنوات إلى ما فوق حسب المستوى التعليمي )%(11توزيع  المجموعة العمرية من  

 المستوى الدراسي نسبة )%(
 الشيء 2655

 األولي 151

 االبتدائي 3154

 الثانوي اإلعدادي 1351

 الثانوي التاهيلي 351

 العالي 554

 معدل 11151
 ( 2114)احصاء المديرية الجهوية للتخطيط –المصدر: المندوبية السامية للتخطيط           

 العرض وتأهيلالبرنامج المقترح لتوسيع 
 (1111-1112المدرسي بجماعة بني انصار )

 نوع المؤسسة العنوان نوع المشروع البرمجة
 اإلحداث التوسع تعويض المفكك

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

 ثانوية إعدادية فرخانة 41 

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

 ثانوية تاهيلية بني أنصار 41

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2415-2421  

 مدرسة ابتدائية فرخانة 41

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2415-2421  

نوباريو تشي 41  مدرسة ابتدائية 

مقترح ضمن برنامج عمل 
2417 

حجرات  2 

لميةع  

 
 

 ثانوية فرخانة فرخانة

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

حجرات 4  م.سيدي محمد بن عبد هللا فرخانة 

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

حجرات 2  م.سيدي موسى بني أنصار 

مقترح ضمن برنامج عمل 
2417 

حجرات 2  فرعية قرمود  

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

رات تعويض حج
 المفكك

 فرعية بوعنانة

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 فرعية تسمغين

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 فرعية اياسينا

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 م.موالي بغداد

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2124  

تعويض حجرات 
 المفكك

 م.عبد المومن

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 م.البكري

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 م.سيدي أمحمد

مقترحة ضمن برنامج عمل 
2416-2421  

تعويض حجرات 
 المفكك

 م.أوالد سالم

مقترحة ضمن برنامج عمل  تعويض حجرات   م.سيدي موسى



 
1011-6102تقرير التشخيص التشاريك لربانمج معل جامعة بين انصار 29  

6241-2421  المفكك 

 المشاريع هي ضمن البرامج المقترحة و التي يبقى تنفيذها رهين بتوفير االعتمادات المالية الضرورية النجازها ههذملحوظة :
 لنيابة التعليم بالناظور اإلقليميةالمصدر: المديرية 

 

 :الغيرالنظامية والتربية محواألمية 2.1
 ةمحو األمي  2.1.1

تشرف جماعة بني أنصار على مجموعة من مراكز محو األمية المخصصة للنساء، بحيث تقوم 

أربع موظفات تابعة ألسالك الجماعة بإعطاء دروس محو األمية إما مباشرة كما هو الحال بمدرسة 

( موالي بغداد ومسجد دواية ، أو في إطار شراكات سواء مع التعاون الوطني )مركز التربية والتكوين

أو مع مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية "سيكوديل" )دار المرأة بني أنصار(، باإلضافة إلى 

العمل الذي تقوم به المراكز االجتماعية والجمعيات في مجال محو األمية وما بعد محو األمية، كما هو 

 مبين في الجدولين التاليين:

   1112/1117أنصار خالل الموسم الدراسي إحصائيات حول البرامج المنجزة بجماعة بني 
من طرف الجمعيات بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة األمية والمتعلقة ببرامج محو األمية وما 

 بعدها

 برنامج محو األمية -10

عدد   

 المشرفين

عدد 

مكونات 

اإلعداد 

 الحرفي

عدد    

 المنشطين

عدد 

المستفيدات 

من اإلعداد 

 الحرفي

 عدد الجنس

 فيدينالمست

عدد  عنوان المراكز

 المراكز

نوع 

 البرنامج

 إناث ذكور

10 10 10 01  X 01  المركب السوسيوتربوي

 فرخانة، )حي موالي بوشتى(

 

10 

 

 

 

 

 

 محو األمية

10 ----- 10 -----  X 01 مسجد حي تيسمغين 

 

 

10 

 10   

X 

  

01 

فرعية القرمود مدرسة جمال 

 الدين األفغاني.

 

 

10 

 10  

 10   X 00 مسجد القرمود بحي  اياسينا 

10 10 00  X 00  مسجد أوالد يخلف بحي أوالد

 يخلف فرخانة

 10   X 00  مركز التربية والتكوين ببني

 انصار

 10   X 00  مركز التنشيط الثقافي والتربوي

 بفرخانة المركز

0 0 0 00 
 X 

011 
ي علي دار المرأة،  حي سيد

 الفاضل

 

10 

0 0 0 01  X 01 دار المرأة،  فرخانة المركز 
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10 10 00 61 

01 001 

001  

 المجموع 16

 

 

 برنامج ما بعد محو األمية -10

 

تجدر اإلشارة إلى أن بعض المساجد بالتراب الجماعي لبني أنصار تقام بها دروس محو األمية و

 تحت إشراف مندوبية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والجدول التالي يبين ذلك:

 

 2116/2111ية بالمساجد التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني أنصارخالل الموسم الدراسي برنامج محو األم

  عدد

 المشرفين

عدد 

مكونات 

اإلعداد 

 الحرفي

عدد    

 المنشطين

عدد 

المستفيدات 

من اإلعداد 

 الحرفي

 عدد الجنس

 المستفيدين

عدد  عنوان المراكز

 لمراكزا

نوع 

 البرنامج

 إناث ذكور

10 10 10 00  X 00  المركب السوسيوتربوي فرخانة

 )حي موالي بوشتى(

10  

 

 

 

 ما بعد محو

 األمية

 

 

 

 

 

11 

01 01 25  X 00  مركز التربية والتكوين ببني

 انصار

 

 

 

11 

01 01 25  X 00  مسجد سيدي امحمد حي سيدي

 امحمد فرخانة

10 01 25  X 00  مدرسة اإلمام الغزالي  حي

 أوالد سالم فرخانة

10 10 00  X 00  مدرسة جمال الدين األفغاني

 بحي اياسينا

10 10 00  X  

01 

 

مدرسة سيدي امحمد بحي 

 ازمانيين

01 01 25  X 

01 01 25  X 00  مركز التنشيط الثقافي والتربوي

 بفرخانة المركز

0 0 0 011 
 X 

011 
دار المرأة، حي سيدي علي 

 الفاضل

10 

10 01 01 011 
11 011 

011  
 المجموع 10
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 ر.ت اسم المسجد عنوانه عدد المستفيدين

 1 امونكا حي امونكا بني أنصار 54

 2 عبد المومن حي عبد المومن بني أنصار 33

 3 النور حي المسجد بني أنصار 35

 4 وهدانة حي وهدانة بني أنصار 33

 5 أوالد سالم دوار الزاوية أوالد سالم فرخانة 54
 المصدر: إحصائيات مندوبية وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بالناظور  

 

 جماعة بني انصار                                                         

 

 1.1., المجموع 91.1,ا  11.1الوطني: ذ  -     
 9.9.,المجموع  99.9, ا 19.1 الجهوي: ذ -     
 ..1.,المجموع  91.7, ا 11.7االقليمي: ذ  -     

 

 

 المديرية الجهوية للشرق –المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 

 

 

 المديرية الجهوية للشرق –المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 

اال من الرجال على برامج محو من خالل الجداول والبيانات السالفة، يتبين أن النساء أكثر إقبو

األمية، وعلى العموم فإن معدالت األمية في المغرب عموما وفي بني أنصار بشكل خاص ما زالت 

 مرتفعة رغم إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية.

وتترجم إرادة القضاء على األمية بمبادرات تستهدف  إلى تكييف أفضل لمحاربة األمية مع 

المستهدفة وخاصة من النساء، لكن برامج محاربة األمية أظهرت الكثير من نقط الضعف حاجات الفئات 

منها غياب تتبع وتقييم المبادرات المنجزة، وعدم تالؤم المقررات البيداغوجية، باإلضافة إلى غياب 

 االنسجام وتنسيق المبادرات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال محاربة األمية.

 (1119)إحصاء الجنسمجموعات السن و نسبة)%( األمية حسب
 

 فئات العمرية ذكور إناث معدل)ذ+ا(

 س 14 – 11من  1.9 2.5 2.2

 س 24 – 15من  4.4 1.4 5.9

 س 34 – 25من  11.1 21.4 2..1

 س 49 – 35من  19.9 41.1 33.2

 سنة و أكـــثر 51 39.4 11.4 1..5

 معدل)ذ+ا( 11.9 31.1 21.5

(فاكثر -س11) االميةنسبة   

3653ذ:  

3451ا:  

3553المجموع:   

( على الصعيد:فاكثر -س11) االميةنسبة   
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 الغيرالنظامية لتربيةا  1.2.2

إحصائيات حول برنامج التربية غير النظامية المنجز بجماعة بني أنصار من طرف الجمعيات بشراكة 

  . 2017-2016 :مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق خالل الموسم الدراسي 

 
عدد        

ا/المشرفين
 ت

عدد 
مكونا
ت 

اإلعداد 
الحرف
 ي

عدد    

ا/طينالمنش
 ت

عدد 
المستفيدا
ت من 
اإلعداد 
 الحرفي

  الجنس
 عدد

ا/المستفيدين
 ت

 
عنوان 
 المراكز

 
عدد 
المراك
 ز

 
نوع 
البرنام
ذكو ج

 ر
إنا
 ث

 

01 
المركب  27 14 13 --- 01 ---

السوسيوتربو

 .ةي فرخان
حي موالي )

 (بوشتى

 

02 

 

التربية 
غير 
النظامي
 ة

ار مركز د 26 07 19 ----- 01 -------
المرأة بني 

حي )أنصار
سيدي علي 
 (الفاضل

المجمو 02 ------ 53 21 32  02  01
 ع 

 

، وهو 51يتبين من خالل هذا الجدول أن المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية ال يتعدى و

ناجحين في رقم هزيل بالمقارنة مع عدد التالميذ الذين يغادرون المؤسسات التعليمية، كما أن التالميذ ال

 يجدون صعوبات وعراقيل إدارية لمعاودة االلتحاق بالمؤسسات التعليمية. جإطار هذا البرنام

 المراكز االجتماعية: 
 المركب السوسيو تربوي فرخانة

 البنية التقنية للمركز
 المركب سوسيو تربوي فرخانة اسم المركز

 2111شتنبر  11 تاريخ التأسيس

 نصارجماعة بني أ شركاء المركب
 (الناظور)المبادرة الوطنية للتنمية البشريةإقليم عمالة 

 الوطني مندوبية التعاون
 المديرية اإلقليمية للشباب والرياضة

 مندوبية الثقافة

 حي موالي بوشتى فرخانة بني أنصار عنوان المركز
لمساحة اإلجمالية ا

 للمركز
 متر مربع   1413

 االستيعابيةالطاقة 
 للمركز     

511  
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 + قاعة العروض 21 عدد القاعات
 11 عدد المرافق الصحية

 *ملعب كرة القدم المصغرة  *ملعب كرة السلة *ملعب كرة الطائرة المالعب الرياضية
  مقصف

 غير متوفرة المساحة الخضراء
 

 الموارد البشرية

 تاريخ الشروع
في العمل   

المهمة المسندة إليه 
 بالمركز

الشهادة المحصل 
اعليه  

االنتماء 
 الجغرافي

 ر.ت اإلطار

41-43-2416 ن اإلجازة في القانو مديرة المركب 
 الخاص

متصرف  بني شيكر
 مساعد

41 

11-45-2416 تدبير إدارة دار  
 الشباب

دبلوم مسير 
 األوراش

 تقني الدرجة تازة

1الدرجة   
42 

11-14-2415 قيم على مكتبة  
 المركب

deug مساعد إداري فرخانة 

  3الدرجة 
34  

43-14-2411 اإلشراف على إدارة  
 التعاون الوطني

ن موظفة التعاو بني أنصار -
 الوطني

44 

41-43-2415 الحراسة الليلية  
 للمركب

 مساعد تقني بني أنصار -

3الدرجة    
45 

13-46-2416 حراسة ونظافة  
 المركب بالنهار

 مساعدتقني فرخانة  -

3 الدرجة  
46 

41-41-2416 الحراسة الليلية  
مركب +النظافةلل  

 مساعدتقني  بني أنصار -

3 الدرجة  
47 

12-14-2416 حراسة ونظافة  
 المركب بالنهار

 مساعدتقني بني أنصار -

3 الدرجة  
42 

 

 المؤطرات و المؤطرون العاملين بالمركز

تاريخ الشروع 
 في العمل

عدد 
 المستفيدين

الشهادة المحصل 
 عليها

االنتماء 
 الجغرافي

 ر.ت المؤطر)ة(

41-14-

2416 
دبلوم في  34

 األعمال اليدوية
تأطير ورشة الخياطة  بني أنصار

التقليدية واألعمال 
 اليدوية

41 

41-41-

2417 
دبلوم فيالخياطة  12

العصرية 
 والتقليدية

تأطير ورشة الخياطة  بني شيكر
العصرية والطرز 

 الرباطي

42 

41-14- لتعليم تأطير ورشة ا فاس مستوى الثانية  46 43 
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 1األولي المستوى : باكالوريا 2416

41-14-

2416 
مستوى جذع  33

 مشترك
تأطير ورشة التعليم  مكناس

 2األولي المستوى:
44 

41-14-

2416 
مرافقة أطفال التعليم  فرخانة التاسعة إعدادي -

 األولي بالمركب
45 

41-14-

2416 
اإلجازة في  27

الدراسات 
 األساسية

تأطير ورشة التربية  فرخانة
 ظاميةغير الن

46 

41-14-

2416 
اإلجازة في  64

الدراسات 
 األساسية

تدبير قاعة  فرخانة
 اإلعالميات

47 

41-14-

2416 
اإلجازة في  34

الدراسات 
 األساسية

تأطير ورشة محو  تينغير
 األمية

42 

41-14-

2416 
اإلجازة في  25

الدراسات 
 األساسية

تأطير ورشة مابعد  تينغير
 محو األمية

41 

 

2416/2417مستفيدين من مختلف الورشات خالل الموسم:إحصائيات ال  

أبريل 

2417 
 مارس

2417 
 فبراير

2417 
 يناير

2417 
 دجنبر

2416 

 
 
 

 نونبر

2416 
 أكتوبر

2416 

 
 

 الشهر
 

 الورشة

 التعليم األولي 67 62 71 71 74 71 71

 محو األمية للنساء 25 34 34 34 34 34 34

األمية مابعد محو  25 25 25 25 25 25 25
 للنساء

اميةالتربية غير النظ 20 27 27 27 27 27 27  

30 27 25 23 23 18 *13202021000002022020 13 
20020210 

ة الخياطة التقليدي
 واألعمال اليدوية

 الخياطة العصرية 04 05 07 07 08 08 09

 الطرز الرباطي 03 05 08 08 08 09 09

 القراءة/الكتابة 33 60 49 81 47 50 13

 اإلعالميات 11 23 67 12 44 72 41

 المجموع 241 261 347 364 222 327 263
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هذه البيانات واألرقام تم الحصول عليها خالل المقابلة الفردية مع رئيسة المركب 

السوسيو تربوي، والتي أكدت أن المركز ينهج سياسة االنفتاح على المحيط وخاصة الساكنة 

هم لالستفادة من خدمات المركز، ولكن استقطاب المزيد من أجل استقطاب أكبر عدد من

مرهون بضرورة توفير األطر الرياضية المتخصصة من طرف مديرية الشباب والرياضة 

وقيم عن المكتبة والتكوين المستمر، ومن جهة أخرى تطوير خدمات المركب وإحداث 

القة وإحداث حديقة أخرى ومنها إحداث قاعة للرياضة وتجهيز إحدى القاعات بأدوات الح

الماء(، كما أن هناك ضرورة إحداث مركز  -لألطفال وفتح قاعة للتكوين المهني)الكهرباء

اإليواء الستقبال المستفيدين من خدمات المخيمات الصيفية، كما أن المقصف بحاجة إلى 

 تجهيز بأدوات الطبخ، باإلضافة إلى إصالح البنية التحتية، كما أن المركز يصدد إنجاز

 مشروع تجهيز قاعة العروض بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

  أهمها:وختمت بأن المركب السوسيو تربوي أقام عدة أنشطة خالل هذا الموسم 

االحتفال بذكرى المسيرة الخضراء -  

بلفائدة براعم التعليم األولي بالمرك2417/ 2416االحتفال بنهاية األسدوس األول الموسم:-  

االحتفال باليوم العالمي للمرأة-  

تنظيم أمسية ثقافية ترفيهية لفائدة األطفال-  

تنظيم لقاء تواصلي مع نساء المنطقة حول تدبير الماء الصالح للشرب-  

 مركز التربية والتكوين بني أنصار

 البنية التقنية للمركز
 مركز التربية والتكوين اسم المركز

 2444 تاريخ التأسيس

 الوطني مندوبية التعاون زمركشركاء ال
 جماعة بني أنصاراتفاقية شراكة مع 

 حي إيعاسن بني أنصار عنوان المركز
 2م124حوالي  لمساحة اإلجمالية للمركزا

 مطبخان+  .1 عدد القاعات
 12 عدد المرافق الصحية

 

 الموارد البشرية

 تاريخ الشروع
في العمل   

المهمة المسندة إليه 
 بالمركز

دة المحصل الشها
 عليها

االنتماء 
 الجغرافي

ر. اإلطار
 ت
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ع دبلومات في جمي التسيير 2414
أنواع الصناعات 

قليديةتال  

 41 مديرة المركز الخميسات

مؤطرة محو  أزرو باكالوريا دروس محو األمية 2445
 األمية

42 

مركز  خريجة دروس محو األمية 2442
نالتربية والتكوي  

مؤطرة محو  بني أنصار
يةاألم  

43 

ةتعليم الطرز باآلل 2412 مركز  خريجة 
نالتربية والتكوي  

مكونة ورشة  تاونات
 الطرز باآللة

44 

دتعليم الطرز بالي 2442 مركز  خريجة 
نالتربية والتكوي  

مكونة ورشة  مكناس
 الطرز باليد

45 

تعليم الخياطة  2411
 والفصالة

مركز  خريجة
نالتربية والتكوي  

مكونة ورشة  بني أنصار
لخياطةا  

46 

إعطاء دروس في  2412
 اإلعالميات

في  مؤطرة  بني أنصار -
 اإلعالميات

47 

سراح بني أنصار - حراسة المركز 2447  42 
 

خالل المقابلة الفردية مع القائمة على مركز التربية والتكوين، أكدت المعنية باألمر أن 

ساعد موقعه المناسب على المركز يعرف إقباال مهما من مختلف أحياء بني أنصار بحيث ي

حي سيدي موسى،حي زروالة،حي عبد استتقطاب المستفيدات من حي كاليطا، حي المسجد،

 المومن،حي أغماريا، وكذلك من فرخانة.

كما أشارت أن المركز )الذي تدفع الجماعة مصاريف كرائه( يحتوي على عدة تجهيزات 

كما يحول دون إحداث ورشات  إال أن ضيق المكان يحول دون االستفادة منها جميعها

 أخرى مثل الحالقة وروض األطفال،

وأشارت أن المركز أقام أنشطة مهمة عن طريق جمعية المرأة للتنمية واألعمال االجتماعية 

 التابعة للمركز خالل الثالث السنوات األخيرة، كما يظهر من الجدول التالي:

 2113/2116األنشطة والبرامج المنجزة

لسنوات خالل ا للتنمية واألعمال االجتماعية التابعة للمركزقامت بعدة أنشطة  جمعية المرأة

 الماضية مثل:

 -مداحفرقة األ-األنشطة الخيرية)دار العجزة الجمعية الخيرية( إحضار البهلوان لألطفال -

 حمالت الختان
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تقوم بحمالت تحسيسية وطبية مثل )السرطان( -  

وزين توزيع مالبس جديدة لألطفال المع -  

 اإلسعافات األولية )الوقاية المدنية(-

وقد طالبت في األخير بتفعيل اتفاقية الشراكة بين مندوبية التعاون الوطني وجماعة 

بني أنصار الذي يخص التسيير المشترك للمركز وذلك لتجاوز بعض الصعوبات المتعلقة 

 بالخصاص في الموارد البشرية والمادية

 دار المرأة بني أنصار

 نية التقنية للمركزالب
 دار المرأة بني أنصار اسم المركز

 2442 تاريخ التأسيس

 مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية )سيكوديل( زشركاء المرك
 جماعة بني أنصاراتفاقية شراكة مع 

 حي سيدي علي الفاضل بني أنصار عنوان المركز
 + مطبخ 47 عدد القاعات

 توفرةم عدد المرافق الصحية
 متوفرة المساحة الخضراء

 

 

 الموارد البشرية
تاريخ الشروع في 

 العمل
المهمة المسندة 

 إليه 
ااإلنتماء  الشهادة المحصل عليها

 الجغرافي
ر. اإلطار

 ت
مؤطرة روض  بني أنصار  أولى بكالوريا+تجربة  تعليم األطفال 2415/2416

 األطفال
 

41 

 حالقةدبلوم ال تعليم الحالقة 2411/2414
1122 

 مؤطرة الحالقة االقنيطرة
 أ

42 

تعليم األعمال  2411/2414
 اليدوية

 دبلوم الخياطة
1126 

 مؤطرة  القنيطرة
)األعمال 

 اليدوية(

43 

مؤطرة محو  جرادة اإلجازة محو األمية 2442/2447
 األمية 

44 

مؤطرة محو  بني أنصار أولى الباكالوريا   محو األمية 2417/2416
 األمية

45 

دبلوم في الطبخ+شهادة  تعليم الطبخ 2415/2414  46 مؤطرة الطبخ الحسيمة
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 السنة الثانية جامعي

تعليم حركات  2417/2416
 رياضية

 47 مؤطرة الرياضة بني أنصار تجربة خاصة

 
 

مؤطر محو  بني أنصار أولى باكالوريا محو األمية 2416/2417
 األمية

 

42 

التربية الغير  2416/2417
 ية النظام

 41 مؤطر محو األمية  بركان اإلجازة

تعليم  2416/2417
 اإلعالميات

 دبلوم في اإلعالميات

(deug) 
 14 تعليم اإلعالميات بني أنصار

 11 مؤطرة خياطة بني أنصار 2412دبلوم الطرز  تعليم الطرز 2412/2413

دبلوم الخياطة  تعليم الزربية  2447/2442
 1112والزرابي1122

 12 ؤطرة خياطةم بني أنصار

 

 البنية المرفقية

 الكهرباء

 
 البنية التحتية عددالمؤطرات المستفيداتعدد ا األوراشعدد  األقسامعدد  الماء

 
 متوفر

 
 متوفر

 

 

47 
 

47 
 

447 
 

42 

 
 

 

 
 جيدة

 

2416/2417إحصائيات خاصة لموسم   

مارس

2417 
فبراير

2417 
يناير

2417 
دجنبر

2416 
نونبر

2416 
أكتوبر

2416 
الورشة         

 
 الشهر

 روض األطفال -23- -34- -34- -34- -34- -34-

نساء-محو األمية  -144- -164- -163- -244- -244- -244-  

رجال-محواألمية  -25- -25- -25- -25- -25- -25-  

 المعلوميات -44- -25- -25- -25- -25- -25-

 الغذائيات -44- -25- -25- -25- -25- -25-

ةالخياطة والفصال -54- -52- -64- -65- -74- -74-  

 الطرز اليدوي -24- -21- -21- -26- -27- -26-

 األعمال اليدوية -17- -17- 17- -17- -17- -15-

 الحالقة -44- -44- -44- -44- -44- -44-
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التربية غير  -26- -26- -26- -26- -26- -26-
 النظامية

لمجموعا -265- -225- -316- -443- -441- -447-  

 

 أنشطة وبرامج دار المرأة خالل السنوات الفارطة

 األنشطة والبرامج المنجزة المقارنة بالسنوات الماضية
 
 
 

 األنشطة في تزايد وتجديد مستمر
لضمان إقبال المستفيدات على الدار.   
 

 

تشارك دار المرأة سنويا في المعارض المحلية الخاصة -
اتها.بالصناعة التقليدية لعرض منتوج  

يت شاركت في معرض الرباط واحتلت المرتبة الثالثة ولق -
 منتوجاتها استحسانا من طرف الجهات المنظمة والزوار.

عقد لقاءات مع نساء المنطقة للتعريف بخدمات المركز  -
 وتحفيزهن على االستفادة من دروس محو األمية.

 

ركز الدراسات التعاونية المعطيات الواردة جاءت ثمرة لقاء فريق البحث مع ممثل م

للتنمية المحلية )سيكوديل( وكذلك مع المسؤولة عن تسيير دار المرأة،والتي كانت لها هذه 

 االقتراحات:

 نتائج طلبات وانتظارات ترابية مقترحة من طرف مسيرة دار المرأة

توفير تجهيزات)آالت  -التكثيف من األنشطة
 الطرز الرباطي(-الخياطة 

توفير المادة األولية الصناعة -صباغة الجدران
 الغذائية.

 الحاجيات المادية والبشرية للقيام بالمهمة

-إصالح آالت تريكو وتوفير تجهيزات الكافتيريا
-توفير كراسي الحالقة-تجهيز قاعة الرياضة

تهيئة الفضاء المحاذي -إصالح المرافق الصحية
 لدار المرأة.

 كنةإجراءات يجب اتخاذهالزيادة استقطاب السا

 

وبعدها تم استفسار المستفيدات من المركزز حزول الخزدمات المقدمزة،بحيث كانزت لهزن 

 اقتراحات  تتلخص فيما يلي: 

بخصززوص ورشززة محززو األميززة المسززتفيدات تززرغبن فززي فحززص طبززي مجززاني للعيززون *      
 وآخر للسمع وتمكينهن من الحصول على نظارات مجانية وسماعات.

يدويزززة المسزززتفيدات تزززرغبن فزززي تزززوفير ماكينزززات الخياطزززة * بخصزززوص ورشزززة األعمزززال ال
 وماكينات الطرز الرباطي.

* بخصوص التعاونية الغذائية المستفيدات تطالبن بتجهيزات ضزرورية للورشزة، مثزل المزواد 
 األولية وآلة التلفيف...
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*ضززرورة ربززط دار المززرأة بشززبكة الززواد الحززار، تفاديززا لمشززكل الفيضززانات فززي فصززل 

 يث أن المستفيدات ال يستطعن الدخول إلى الدار إال بصعوبة كبيرة.الشتاء ،ح

 دار المرأة فرخانة

 البنية التقنية للمركز
 دار المرأة فرخانة اسم المركز

      2445أكتوبر  تاريخ التأسيس

 2م 154 المساحة اإلجمالية

 مستفيد 544 الطاقة االستيعابية
 حي أوالد سالم  فرخانة عنوان المركز
 14 عدد القاعات

 14 عدد المرافق الصحية
 متوفرة المساحة الخضراء

 

ارد البشريةوالم  

تاريخ الشروع 
 في العمل

المهمة المسندة إليه 
 بالمركز

الشهادة المحصل 
 عليها

اإلنتماء 
 الجغرافي

 ر.ت اإلطار

 41 مساعدة إدارية نعم مستوى الباكالوريا الكتابة 41/43/2446

 42 مديرة نعم مستوى الباكالوريا تسييرال 41/41/2416

 شهادة الحالقة الروض،الحالقة 12/14/2442
 شهادة في الروض

 43 مؤطرة نعم

 44 مؤطرة نعم دبلوم في الخياطة الخياطة 14/41/2447

 45 مؤطرة نعم الباكالوريا اإلسبانية 24/41/2416
 

 

 البنية المرفقية

 الكهرباء

 
األقسامعدد  الماء وراشاألعدد   المستفيداتعدد ا   

 
 

 متوفر
 

 

 

 
 

 متوفر

 
 

14 

 
 

---- 

 

 14 في الروض

في الخياطة 2   

ي مستفيد ف  7

 اإلسبانية
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 األنشطة األساسية المنجزة بالمركز
تكوين في ورشات الخياطة العصرية والتقليدية، األعمال اليدوية،الحالقة،الروض واللغات.    -  
ي،لتسويق لمي للمرأة،والمشاركة في المعارض المنظمة على المستوى الوطني والدولاالحتفال باليوم العا -

 المنتوجات عبر التعاونية المؤسسة بالمركز.

 

 2111-2116إحصائيات خاصة لموسم 

 أبريل

2117 

 مارس

2117 

 فبراير

2117 

 يناير

2117 

 دجنبر

2116 

 نونبر

2116 

 أكتوبر

2116 
الشهر            

الورشة   

 التعليم األولي 7 8 8 9 11 11 11
 محو األمية للنساء 25 25 25 25 25 25 25
 الخياطة التقليدية 5 5 5 6 6 6 6

 واألعمال اليدوية
 الخياطة العصرية 2 2 2 2 2 2 2
 الحالقة 7 7 7 7 7 7 7
 تعليم اللغات 6 5 6 6 6 7 7
 المجموع 57 52 53 57 57 58 58

 

 

 أنشطة األندية والتعاونيات
وندوات وحلقات تكوينية داخل دار المرأة تقوم بعض األندية بتنظيم لقاءات -  

 ـ تقوم التعاونية بإنتاج وتسويق الزرابي والمنتوجات اليدوية
 

 

 فرخانة مشاريع مركز دار المرأة

 مشاريع منجزة مشاريع في طور اإلنجاز مشاريع مبرمجة
 إضافة ورشات جديدة بالمركز

 التهيئة العامة لفضاء المركز
 لفضاء المركز

لوياتتأسيس تعاونية للطبخ والح   
تأسيس تعاونية 

 للخياطةوالطرزوالزرابي
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 آراء المستفيدات حول خدمات دار المرأة مرتبة حسب األولويات
 

 اإلكراهات الحلول
 ـ إصالح اآلالت وشراء أخرى
 ـ تدخل السلطة إلبعاد األكشاك

ء: سيير المركز سواـ توفير اعتمادات مالية لت
الجماعة،المبادرة الوطنية،مجلس الجهة، المجلس 

 اإلقليمي........

 

 ـ قدم التجهيزات
 ـ نقص في الموارد البشرية

 ـ تواجد أكشاك بالقرب من الدار
 ـ انعدام الموارد المالية

 

 المركز المتعدد التخصصات بزروالة

 البنية التقنية للمركز
 دد التخصصات بزروالةالمركز المتع اسم المركز

   41/41/2416االنطالقة في العمل    2415 تاريخ التأسيس

 2م 414 المساحة اإلجمالية

 224 الطاقة االستيعابية
 بني أنصار حي زروالة  عنوان المركز
 47 عدد القاعات

 45 عدد المرافق الصحية

 

 الموارد البشرية

تاريخ الشروع 
 في العمل

إليه المهمة المسندة 
 بالمركز

 الشهادة المحصل
 عليها

ياالنتماء الجغراف  رت اإلطار 

34/45/2416  41 بغداد أهواري بني أنصار  الدراسة العليا مدير المركز 
41/11/2416 مداومة داخل  

 المركز"تؤدى أجرتها من
طرف جمعية دعم 

 المركز"

الباكالوريا 
 +دبلوم تقني

بني أنصار حي 
 زروالة

 42 وردة أصغير

 

 المؤطرات والمؤطرون العاملين بالمركز:
 

تاريخ الشروع 
 في العمل

عدد 
 المستفيدين

 رت اإلطار االنتماء الجغرافي الشهادة المحصل عليها

 41 مؤطرة بني أنصار الباكالوريا+دبلوم تقني 34 41/11/2416
 42 مؤطرة بني أنصار  الفصالة التقليدية 12 41/11/2416
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 43 مؤطرة بني أنصار  ة والخياطةالفصال 24 41/11/2416
 44 مؤطرة بني أنصار  الطرز الرباطي 15 41/11/2416

 45 مؤطرة بني أنصار  الخياطة التقليدية 11 41/11/2416
 46 مؤطرة بني أنصار  الخياطة التقليدية 14 17/43/2417

 47 مؤطرة بني أنصار الخياطة التقليدية 14 
 42 طرةمؤ مليلية شهادة التكوين 14 

 41 مؤطر  مكون في المطعمة 21 

شهادة التكوين في  - 13/44/2417
 اإلسعافات األولية

 14 مسعفة بني أنصار 

 

 :2116/2111إحصائيات المستفيدين من مختلف الورشات خالل الموسم:

أبريل
2417 

مارس
2417 

فبراير
2417 

يناير
2417 

دجنبر
2416 

نونبر
2416 

أكتوبر
2416 

 الشهر
 الورشة

 التعليم األولي  22 24 25 26 21 34

الخياطة التقليدية   54 51 41 54 52 53
 واألعمال اليدوية

 الخياطة العصرية  14 11 13 14 14 12

 الطرز الرباطي  13 13 14 14 15 16

 الطبخ  12 11 15  17 12

 تعليم اللغات  6 7 1 14 14 14

 المجموع  111 125 125 114 137 145

 

 األساسية المنجزة بالمركزاألنشطة 
التعليم األولي المدمج. -  

الخياطة التقليدية واألعمال اليدوية+الخياطة العصرية. -      
الطبخ والحلويات. -      
تعليم اللغات. -      

 

 الحاجيات والطلبات المقترحة من طرف اإلدارة
 

تهيئة بعض المرافق الصحية ألطفال الروض.-     
حتى يكون مالئما لورشة الطبخ والحلويات.  تهيئة  المطبخ -  
تسييج المدخل الرئيسي للمركز بسياج مالئم يحمي أطفال المركزمن بعض الحوادث. -  
اإلسراع في تأسيس المجلس اإلداري للمركز.-  

تخصيص اعتماد مالي كمنحة لجمعية دعم المركز.  -     
 

 

 آراء المستفيدات حول خدمات المركز
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هاتاإلكرا الحلول  
 بحث عن شركاء آخرين.-
 التفكير في التوسع.-
 
تهيئة بعض مرافق المركز"المرافق الصحية+ -

 المطبخ".
إضافة موارد بشرية ذات كفاءة في المجال -

 اإلداري.
 توفير اعتمادات قارة للمركز.-

 عدم وجود دعم كافي للتسيير.-
عدد مرافق المركز غير كافية للقيام ببعض -

 األنشطة األخرى.
 بعض مرافق المركز تحتاج تهيئة.-
 
 نقص في الموارد البشرية اإلدارية.-
 
 عدم وجود مداخيل قارة للمركز.-
 

 

 
 الصة تمثالت الساكنةخ

 

 

 التوزيع الجغرافي غير عادل للمؤسسات التعليمية والمراكز االجتماعية 
 مشكل االكتظاظ 
الهدرالمدرسي مشكل 
 تدهور المرافق الصحية 
األطرالتربوية تغيب 
–زروالة    –القرمود    -سيدي موسى    -) ارطابة    األحياء بعض عن التعليمية المؤسسة بعد -

 اقابوزا ...( –أوالد زهرة  
 األمن في محيط المؤسسة -
 والتربوية االجتماعية األساسية والبنيات التجهيزات نقص مشكل -
 المدرسي النقل مشكل -
 غياب أنشطة تحسيسية -
 

 

 
 قطاع التربية والتكوين والخدمات االجتماعية خالصة

 
 يتضح من خالل المؤشرات والمعطيات اإلحصائية المتعلقة بالتعليم؛ أن مجال التعليم األولي نسبته

ضعيفة مما يستوجب توسيع عرضه؛  ارتفاع نسبة التالميذ في القسم بالنسبة للتعليم الثانوي/إعدادي 
( مما يتطلب اإلسراع ببناء 31( مقارنة بالتعليم االبتدائي )49و 41بين والثانوي/تأهيلي )ما 

مؤسسات جديدة خاصة بالتعليم اإلعدادي والتأهيلي، كما أن نسبة التمدرس ترتفع في االبتدائي )أكثر 
(، أما نسبة الهدر المدرسي %11)أكثر من ( والتأهيلي %..)أكثر من (مقارنة باإلعدادي %91من 

( واالبتدائي %44.62( مقارنة مع كل من التأهيلي)%13.31في التعليم اإلعدادي )فهي مرتفعة 

(، مما بحتم البحث عن حلول للحد من هذه الظاهرة، من هنا جاءت مبادرة جماعة بني 42.64%)

 تعليمية مؤسسات أربع تشمل لمدرسيل االنق تخص شراكة اتفاقياتأنصار إبرام
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 اتفاقيات باإلضافةإلى لهدرالمدرسي ا نسب تدني  في تساعد أن نيمكإعداديات وتأهيلية واحدة(  3)
ة الجماعا موظفو خالله من يعمل تعليمية مؤسسات ثالث يشمل والتوجيه واإلرشاد بمركزالدعم تتعلق

على اإلنصات للتالميذ ودعمهم معنويا لالستمرار في الدراسة، تبقى هذه المبادرات محدودة التأثير 
 لتفعيل.تتطلب المتابعة وا

 رغم أن مجمل هذه المؤسسات التربوية لديها شبكة صرف صحي وشبكة كهرباء وماء صالح
للشرب، إال أنها تفتقر في معظمها إلى المختبرات العلمية والمكتبة والقاعات المتعددة الوسائط 

 والفضاءات الرياضية والخضراء، كما أنها ال تستفيد من الخدمات الصحية والنقل المدرسي.
 هناك توزيع جغرافي غير عادل للمؤسسات التعليمية والمراكز االجتماعية وهو ما عبرت عنه

 الساكنة وكذلك التالميذ خالل مرحلة  التشخيص التشاركي .
 ...تقدم المراكز االجتماعية تقريبا نفس الخدمات من روض أطفال ومحو األمية وخياطة وطبخ 
شرية وبخاصة اإلدارية والتقنية المتخصصة، باإلضافة إلى تعاني من خصاص كبير في الموارد الب

 أعوان النظافة والحراسة.
 

 

 قطاع الشباب والرياضة -1

تعاني جماعة بني أنصار من خصاص كبير في البنيات والتجهيزات الرياضية إذا استثنينا ملعبا 
ستغالل بقع أرضية مملوكة للقرب شبه مهجور، حيث أن الشباب ال يجدون مكانا للعب كرة القدم إال با

للخواص أو تسلق جدران بعض المؤسسات التعليمية خارج أوقات عمل هذه المؤسسات، حتى أن نادي 
مزوجة سبور ونادي شباب بني أنصار اللذين يلعبان في بطولة الهواة واللذين تخصص لهما جماعة بني 

 م ملعب بالجماعة.أنصار منحة متواضعة يضطران للعب خارج التراب الجماعي النعدا
وأمام هذا الوضع الكارثي، عمل المجلس الجماعي الحالي عل عقد شراكات متنوعة )المديرية 

 –جامعة كرة القدم  –وزارة الشباب والرياضة  –مجلس جهة الشرق  –العامة للجماعات المحلية 
ارسة مختلف مؤسسة محمد السادس للتضامن...( من أجل إنجاز مشاريع تلبي حاجيات الشباب لمم

الرياضات منها قاعة مغطاة للقرب وملعب بلدي ودار الشباب ومالعب للقرب ومركز التخييم، كما عمل 
 من جهة أخرى على الدفع بملفات تسوية العقارات المناسبة إلقامة هذه المشاريع.

وقد عبر ممثلي المجتمع المدني في إطار الورشات الجماعية مع الساكنة وكذلك في إطار 
مقابالت مع تالميذ المؤسسات التعليمية في إطار مرحلة التشخيص إلعداد برنامج عمل الجماعة عن ال

 حاجتهم الكبيرة لمثل هذه المشاريع التي يضغطون لسنوات على المجالس المتعاقبة قصد تحقيقها
 

 المشاريع المقترحة من طرف وزارة الشباب والرياضة

 البرمجة نوع المشروع
 

المشاريع المقترحة والتي تعتزم المديرية اإلقليمية إحداثها  للرياضاتقاعة مغطاة 
بالجماعة مرهونة بتوفير الوعاء العقاري المناسب من 

 طرف المجلس الجماعي لبني أنصار
 دار الشباب

 نادي نسوي

 مركز للتخييم

 والرياضة الشباب لوزارة اإلقليمية مديريةالالمصدر:
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 ةالساكن تمثالت خالصة
الرياضية األساسية والبنيات التجهيزات غياب مشكل 
   غياب دار الشباب 
   غياب الملعب البلدي 
   غياب مراكز التخييم الشاطئي والجبلي 
   غياب مالعب األحياء ومالعب القرب 
   غياب اللقاءات التواصلية التحسيسية حول مخاطر المخذرات 
   ضعف الدعم المخصص للجمعيات 
   غياب التظاهرات الرياضية المختلفة 

 

 خالصة قطاع الشباب والرياضة
 

باإلضافة إلى ما سلف ذكره بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة، تجب اإلشزارة أنزه بزالرغم مزن وجزود عزدة 
أنديززة وجمعيززات رياضززية تنشززط بززالتراب الجمززاعي لبنززي أنصززار، وبعززد هززدم دار الشززباب الوحيززدة، تخلززو 

البنية التحتية الرياضية ما عدا المالعب المتواجدة في المركزب السوسزيو تربزوي ، ممزا يحزد الجماعة من 
من طموحزات الشزباب فزي المجزال الرياضزي وخاصزة الرياضزات الجماعيزة، ونشزير هنزا أن جماعزة بنزي 

ألف درهم لكل من فريقي مزوجة سبور وفريق شباب بني الممارسزان فزي البطولزة  51أنصار تخصص 
 هواة. الوطنية

وكما قلنا فإن آمال الشباب معقودة على مختلزف الشزراكات المنجززة والتزي إن تحققزت فسزتغير ال 
 محالة من وجه بني أنصار من حيث البنيات والتجهيزات الرياضية.

 
 
 

 

 قطاع الثقافة والذاكرة التاريخية -.

لفا كبيرين تعرف جماعة بني أنصار في مجال الثقافة والحفاظ على التراث تأخرا وتخ
مرجعه انعدام البنيات التحتية الثقافية بالمدينة باإلضافة إلى عدم اهتمام الوزارة المعنية بالقطاع سواء 
ببناء مراكز ثقافية أو االهتمام بالتراث المحلي، باإلضافة إلى اإلمكانيات البشرية والمادية الضعيفة 

عن القيام بأية مبادرة تخص إعادة االعتبار للقطاع،   لمندوبية الثقافة باإلقليم والتي جعلها بحكم العاجز
مما انعكس سلبا على الحياة الثقافية بالمدينة، حيث ال تجد الجمعيات الثقافية القليلة بالمدينة وتالميذ 

 المؤسسات التعليمية متنفسا إلقامة أنشطة ثقافية خاصة بعد هدم دار الشباب الوحيدة بالمدينة.
( على 2111الحديثة العهد)أكتوبر ذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير لل ورغم بناء فضاء 

أعقاب دار الشباب والذي جاء ثمرة اتفاقية شراكة بين جماعة بني أنصار والمندوبية السامية للمقاومة 
الغير مفتوح للعموم وفي حكم المغلق، ومركز  متحف الجنرال أمزيانوشركاء آخرين، وكذلك وجود 

ألف  11قافي والتربوي بفرخانة، يبقى الوضع الثقافي للجماعة )التي يبلغ عدد سكانها حوالي التنشيط الث
نسمة( متدهورا، وهو ما عبرت عنه الساكنة سواء في إطار الورشات الجماعية معها أو في إطار 

 المقابالت الفردية مع بعض الجمعيات خالل مرحلة التشخيص التشاركي.
 يخية للمقاومة والتحريرمركز فضاء الذاكرة التار
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 البنية التقنية

 اسم المركز فضاء  الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير
 تاريخ التدشين واالفتتاح 14أكتوبر2416

 عنوان المركز شارع الحسن الثاني
 المساحة اإلجمالية 244 متر مربع

 

 

 البنية المرفقية

 
 الكهرباء

 
 الماء

 
 البنية المرفقية

 

 
/الشهالرواد

 ر
 

 
عدد 
 األطر

 
البنية 
 التحتية
 
 

 متوفر
 
 
 
 
 
 

متوف
 ر

 طابقين سفلي وعلوي
قاعة -قاعة العرض -: الطابق السفلي

 مرافق صحية-صالون )بلدي(-اجتماعات
 الطابق العلوي:

قاعة الندوات السمعي -مكتب القيم -
 مكتبة-قاعة لإلعالميات-البصري

 أكثر من
244 

 جيدة 42

 

 الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير أنشطة وبرامج فضاء
 

ألنشطة والبرامج المنجزةا التاريخ  العدد  
زيارة تالميذ المؤسسات  التعليمية لبني أنصار  2416/2417دجنبر و يناير  634

 والناظور
2416/2417دجنبر و يناير  144  زيارة مجموعة من الباحثين والمتخصصين 

 الموارد البشرية
 

ي تاريخ الشروع ف
 العمل

المهمة المسندة 
 إليه

الشهادة المحصل 
 عليها

ااإلنتماء 
 الجغرافي

 ر.ت اإلطار

 
  2416أكتوبر14

 
 التسيير

 
 ماسترفي التراث

 
 دبدو 

 

 
اءقيمةعلى الفض  

 

41 

2416أكتوبر14 المساعدة في  
 التسيير

خماسترفي التاري مساعد قيمة  الناظور   
 
 

42 
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اعة األمازيغية  + تغطية موقع أصوات استقبال اإلذ 27 يناير 2417 24
 سيتي 

 زيارات العموم دجنبر و يناير 2417/2416 554

ندوة بعنوان)الناظور الكبير وآثار التحوالت المناخية  24دجنبر 2416 144
 دراسة حالة الفيضانات(

2417يناير 11 124 لتقديم وثيقة المطالبة 73االحتفال بالذكرى  

 باالستقالل.
 ة في هذا الشأنوتنظيم ندو

 

 نتائج طلبات وانتظارات ترابية مقترحة من طرف مسيري الفضاء
 

لتنشيط الزيادة في العنصر البشري)فريق عمل ل
 التقني في اإلعالميات ...(.

 الحاجيات المادية والبشرية للقيام بالمهمة

دعم من المجلس الجماعي ماديا و ضرورة 
لقة متعتسطير أنشطة قارة مع فضاء الذاكرة  

 باألعياد الوطنية...

 إجراءات يجب اتخاذها لزيادة استقطاب الساكنة

عالقة إدارية فقط + توصيات المندوبية 
ص +المنطق والمرونة + تقارير ترفع بخصو

 اللقاءات.

 العالقات مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين
 وأعضاء جيش التحرير

 لىالقانون الذي ينظم الفضاء االنفتاح ع
المحيط+ المنطق والمرونة لنجاح المجال 

 الثقافي.

 العالقات مع الجماعة ورجال السلطة

في إطار المقابلة الفردية مع القائمين على الفضاء تم التنبيه إلى الخصاص في الموارد البشرية)أطر 

ثناء الحاجة مساعدة،تقني في اإلعالميات...(،والتذكير بأن البناية حديثة ومجهزة وفق المطلوب باست

لبعض اإلصالحات الطفيفة، وأن اإلشعاع المتوخى للفضاء مرتبط باالنفتاح على المحيط وتسطير 

 برنامج ثقافي يحتوي أنشطة وندوات ومحاضرات ومعارض بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والجمعيات.

ار أن المراجع والمصادر وبالنسبة لإلقبال على الفضاء، فبالنسبة للمكتبة يعتبر اإلقبال ضعيفا باعتب

المتواجدة ال تستجيب لطلبات جميع الرواد وتخصصاتهم. أما فيما يخص قاعة اإلعالميات فيرتادهاقلة 

من الطلبة والتالميذ إلعداد بعض البحوث أحيانا، والغوص في الشبكة العنكبوتية أحيانا كثيرة. وعلى 

 ألعياد الوطنية.العموم فإن اإلقبال على الفضاء يرتفع خالل العطل وا

وقد رهن القائمون على الفضاء نجاحه وإشعاعه بضرورة دعم المجلس الجماعي والتفاعل اإليجابي 

 للمجتمع المدني.

 مركز التنشيط الثقافي والتربوي بفرخانة

 البنية التقنية للمركز

 مركز التنشيط الثقافي والتربوي بفرخانة اسم المركز

 2442 تاريخ التأسيس

 2م 644 اإلجمالية المساحة
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 أوالد سالم فرخانة عنوان المركز

 42 عدد القاعات

 42 عدد المرافق الصحية

 متوفرة المساحة الخضراء

 

 الموارد البشرية

تاريخ الشروع  عدد المستفيدين
 في العمل

الشهادة المحصل  المهمة المسندة إليه
 عليها

االنتماء 
 الجغرافي

 رت اإلطار

مسيرة  فرخانة باكالوريا التأطيراإلدارة و 2414 66
 ومؤطرة 

41 

 42 مؤطرة فرخانة باكالوريا روض األطفال 2416 16

 43 مؤطرة فرخانة التاسعة محو األمية 2413 25

 44 مؤطرة فرخانة باكالوريا الخياطة 2413 44
 

 ورشات المركز

مارس
2417 

دجنبر 2417يناير 2417فبراير
2416 

نونبر
2416 

أكتوبر
2416 

 الورشة       
 

 الشهر

X X X X X X التعليم األولي 

X X X X X X  نساء-محو األمية 

X X X X X X  ما بعد محو األمية
 للنساء

 الغذائيات      

X X X X X X  الخياطة واألعمال
 اليدوية

X X X X X X دروس الدعم 

X X X X X X تعليم اللغات 

 

 
 الساكنة تمثالت خالصة

 

 

المعاهد  -السينما -)المسرح الثقافية األساسية والبنيات لتجهيزات ا ابغي مشكل -
 الموسيقية..( 

 غياب دار الثقافة -
 غياب مكتبة عمومية وقاعة لإلعالميات -
 غياب جرد المآثر التاريخية وصيانتها وعد االهتمام بالموروث الثقافي -
 غياب الدعم للجمعيات  -
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 غياب الدعم للتظاهرات الثقافية -
 رميم قصبة فرخانةإعادة ت -

 

 
 الثقافة والذاكرة التاريخية قطاعة خالص

 

 

 

تدلل بعض المواقع األثرية الموجودة بجماعة بني 
أنصار على التاريخ المشترك للمدينة مع باقي المدن 
الشرقية، والذي تميز بمقاومة االستعمار بجميع 
أشكاله وأهمها قلعة ثازوضا وقصبة فرخانة، وفي 

م مجموعة من الغيورين على تاريخ هذا اإلطار ساه
المنطقة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وباحثين 
ومهتمين بالتراث المحلي من خالل الزيارات 
الميدانية  إلى هاذين الموقعين في إثارة انتباه 
الوزارة المعنية على ضرورة الحفاظ عليها من 
االندثار وترميمها، وقد راسلت الجماعة في هذا 

ولكن لم يتم إلى حد اآلن القيام بأية مبادرة الشأن 
 إلعادة االعتبار إلى هذا التراث المحلي.

ولعل موقع مدينة بني أنصار المحاذي لثغر       
مليلية جعل منها ساحة مناوشات ومعارك عدة بين 
المقاومة والجيش اإلسباني، كان أبرزها معركة 
ا "إغزار ن وشن" )وادي الذئب( التي انتصرت فيه

المقاومة، وخلدت جماعة بني أنصار ذكراها 
( في حفل بهيج، كما 2119 – 1919المئوية )

صادق المجلس الجماعي على اتفاقيتي الشراكة 
إلنجاز مشروعي النصب التذكاري وفضاء الذاكرة 
التاريخية للمقاومة والتحرير، هذا األخير الذي افتتح 

 .2111أبوابه في أكتوبر 
لموروث الثقافي والتاريخي ال نجد إال أن هذا ا      

له صدى على أرض الواقع، بحيث تخلو جماعة 
بني أنصار من البنية التحتية الثقافية باستثناء 
الفضاء المتحفي للمقاومة والتحرير الذي فتح أبوابه 

(، ومتحف المارشال أمزيان 2111حديثا )أكتوبر 
الذي يعتبر بحكم المغلق في وجه العموم، ومركز 

نشيط الثقافي والتربوي التابع لجمعية ثسغناس الت
للثقافة والتنمية الذي يقدم خدمات اجتماعية أكثر 

 منها ثقافية.
هذا الفراغ الثقافي لم تستطع وجود بعض       

الجمعيات الثقافية أو بعض األنشطة الثقافية من 
التغطية عليه، وهذا ما عبرت عنه الساكنة في 

ر التشخيص التشاركي الورشات الجماعية في إطا
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والتي طالبت بإحداث مشاريع ذات طابع ثقافي، 
وآمال الشباب معقودة على إنجاز البنيات 

 والتجهيزات الثقافية بالمدينة.
 

 

 الجمعيات

، تأسست أول جمعية بالمدينة سنة جمعية 151يبلغ عدد الجمعيات بجماعة بني أنصار أكثر من 

ات من ثقافية إلى جمعيات أحياء وجمعيات تنموية فبيئية ، وقد تطورت أهداف هذه الجمعي1994

 وسياحية.

وتنوعت مهام هذه الجمعيات بين ثقافية ورياضية وبيئية وجمعيات آباء وجمعيات مهنية وحقوقية  

وإعالمية، باإلضافة للتي تروم مقاربة النوع االجتماعي: ذوي االحتياجات الخاصة والمرأة والطفل 

 والنقل المدرسي...

ويظهر من الصورة العامة أن النسيج الجمعوي متنوع يمكن عقد شراكات مختلفة معه، إال أنه  

 وافتقاد،للجمعيات المقدم الدعم أوغياب ضعففي الواقع يبقى تدخل هذه الجمعيات محدودا بسبب 

 ت.الجمعيا لهذه تكاوين غياب إلى باإلضافةا، برامجه بلورة في تساهم لمقرات الجمعيات

(رغم التوجه العام % 5ن تمثلية النساء داخل هذه الجمعيات يبقى ضعيفا ) ال يتجاوز كما أ 

 للدولة المغربية في تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وضمان تمثلية أكبر للنساء.

ويبقى األمل معقودا على عقد وتفعيل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وهنا نشير إلى أن  

و قد أعطى إحداث هيئة . من هذه الجمعيات عقدت شراكات مع جماعة بني أنصار % 12حوالي  

بين المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع دينامية جديدة للعمل الجمعوي، خاصة أن هذه الهيئة تضم 

أعضائها نخبة  الفعاليات الجمعوية ويمكن التعويل عليها في دعم مشاريع وبرامج الجماعة ،وكذا التوجه 

العام للجماعة في مقاربة النوع في أعمال مجلسها، ولعل مساهمة هذه الهيئة ومآزرتها لعمل الفريق 

ي لخير دليل على التطور التقني المكلف بإعداد برنامج عمل الجماعة خالل مرحلة التشخيص التشارك

 اإليجابي للحقل الجمعوي في مدينة بني أنصار.
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 قطاع الصحة العمومية -9

 (، تتوزع داخلهما األطر الصحية كما يلي:12تتوفر جماعة بني أنصار على مركزين صحيين)

 مستخدمو المركز الصحي ببني أنصار

التجربة المهنية  االنتماء الجغرافي)المصدر(
بعدد سنوات 

 لممارسةا

 العدد الوظيفة

 41 طبيب سنة 16 بركان
 41 طبيبة سنة 15 بني شيكر

 42 ممرضين  الحسيمة / تازة
 42 ممرضتين  الناظور / تاوريرت

 42 مولدة  وجدة / تازة
 41 ممرض رئيسي  الحسيمة

 41 سائق سيارة اإلسعاف)مسعف(  وجدة
 

 مستخدمو المركز الصحي بفرخانة

االنتماء 
 في)المصدر(الجغرا

التجربة المهنية بعدد 
 سنوات الممارسة

 العدد الوظيفة

 طبيب 41 طبيب رئيسي سنوات 14 الناظور

 ممرض 41 ممرض رئيسي سنة 27 الناظور

 ممرض 41 قابلة سنوات 42 وجدة

 ممرض 41 قابلة سنوات 42 توريرت

 ممرض 41 قابلة سنوات 43 الناظور

 ممرض 41 قابلة سنوات 43 الناظور

 ممرض 42 متعدد االختصاص سنوات 42 الناظور

 عون 41 عون سنة 24 الناظور
 

 و تعتبرتغطية األطر الطبية للساكنة جد ضئيلة، كما يظهر من الجدول التالي:

 نسبة تغطية األطر الطبية/الساكنة)بني أنصار(

 طبيب/           1 نسمة        41456
 ممرض/          1 نسمة       41456

 مولدة/             2 والدة 2416151سنة 
 

 نسبة تغطية األطر الطبية/الساكن)فرخانة(
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 طبيب/           1 نسمة        25444
 ممرض/          1 نسمة       2544

 مولدة/             1 نسمة6444
 

اتها دون المستوى أما فيما يخص البنية التقنية والبشرية للمركزين الصحيين فهي متهالكة وتجهيز

 المطلوب:

 لتجهيزات الطبية بالمركز الصحي بني أنصارا

الصر
ف 

الصح
 ي

 الماء الكهرباء
عدد 

سيارات 
 اإلسعاف

عدد 
 األسرة

الفحص 
 /السنة

الفح
ص 

 /الشهر

عدد 
الممرض

 ين

عدد 
 األطباء

 أحياء

 
البنية 
 التحتية

 
 

 
 نعم
 
 

 
 نعم
 
 

 24 42 42 1644 12444 42 41 نعم

بناية قديمة 
تم ترميمها 

سنة 
2446 
 

 لتجهيزات الطبية بالمركز الصحي فرخانةا

الصر
ف 
الصح
 ي

 الماء الكهرباء
عدد 

سيارات 
 اإلسعاف

عدد 
 األسرة

الفح
ص 
 /السنة

الفح
ص 
 /الشهر

عدد 
الممرضي

 ن

عدد 
 األطباء

 أحياء

 
البنية 
 التحتية

 
 

 12 11 نعم نعم 
1111
1 

1511 11 11 - 

المركز 
الصحي 
مع قسم 
الوالدة 

 رخانةف

 

 وبالنسبة لبعد األحياء عن المركز الصحي فيلخصه الجدول التالي:

 البعد عن المركز الصحي بني أنصار

 المسافة التي تبعد الحي عن الوحدة الصحية اسم الحي
 كلم 3أقل من  حي 24

 كلم 6إلى 3من  ازمانين -زروالة  –بوقانة  –ارتابة 
 مكل14إلى6من /                      
 كلم14أكثر من  /                       
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 البعد عن المركز الصحي فرخانة

 المسافة التي تبعد الحي عن الوحدة الصحية اسم الحي
 كلم 3أقل من  حجيوة -أوالد سالم
 كلم 6إلى 3من  عمرانة -جوهرات 

 كلم14إلى6من ازمانيات -اياسينا 
 كلم14أكثر من  قرمود -كوركو 

 

 ص مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للساكنة المتعلقة بالمركزين الصحيين:وفيما يخ

 

 مؤشرات الخدمات الطبية بالمركز الصحي بني أنصار

 
 السنة
 

 
2415 

 

 
2416 

Nbre de consultation médicale 52.72 55.61 

Nbre de consultation paramédicales 41.37 42.13 
Taux de recrutement  en CPN %53.51 %61.53 

Taux de couverture en CPP %13.47 %25.75 

Taux d’accouchement ayant lieu en MS %12.12 %24 
Taux de recrutement en matière de PF 14.24 16.37 

Taux d’utilisation contraceptive 64.73 64.24 
Taux de couverture en matière de vaccination 15.71 16.37 

de doses de vitamine A administrées 1365 1443 
Taux de couverture par la vitamine D %14.4 %14.12 

Nbre de doses de vitamine A administrées 2171 2124 

Taux de couverture par la vitamine D %14.31 %14.32 
Nbre de cas de diarrhée dépistés 423 435 

Nbre de pesés des enfants de moins de 5 ans 7223 2142 
Nbre de relevés de chlore résiduel effectués - - 

Nbre d’opérations de désinfection - - 

Nbre de prélèvements d’eau pour analyse - - 

Nbre d’inspections sanitaires réalisées - - 

Nbre de prospections malacologiques - - 

Taux de couverture par la VMS en milieu scolaire de 
couverture par l’échelle métrique 

%17 %16.5 

Taux de couverture des établissements scolaires %144 %144 
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 مؤشرات الخدمات الطبية بالمركز الصحي فرخانة

 
 السنة

 

 
2415 

 

 
2416 

Nbre de consultation médicale 24444 11444 

Nbre de consultation paramédicales 42444 44744 

Taux de recrutement  en CPN %144 %144 
Taux de couverture en CPP %144 %144 

Taux d’accouchement ayant lieu en MS %21 %75 
Taux de recrutement en matière de PF %144 %144 

Taux d’utilisation contraceptive %24 %11 
Taux de couverture en matière de vaccination %144 %144 

de doses de vitamine A administrées %22 %11 

Taux de couverture par la vitamine D %14 %21 
Nbre de doses de vitamine A administrées 146 164 

Taux de couverture par la vitamine D 642 516 
Nbre de cas de diarrhée dépistés 24 12 

Nbre de pesés des enfants de moins de 5 ans 3432 5116 
Nbre de relevés de chlore résiduel effectués - - 

Nbre d’opérations de désinfection - - 
Nbre de prélèvements d’eau pour analyse - - 

Nbre d’inspections sanitaires réalisées - - 
Nbre de prospections malacologiques - - 

Taux de couverture par la VMS en milieu scolaire de 
couverture par l’échelle métrique 

%144 %144 

Taux de couverture des établissements scolaires %144 %144 
 

 البرامج الصحية الخاصة بصحة األم والطفل فتبقى متواضعة وفيما يتعلق باإلحصائيات الخاصة

 كما هو مبين أسفله: 

  2016-2017الصحة برامج من المستفيدة الساكنةصحة األم والطفل:

 :فئة النساء

 المراكز 2017الساكنة  سنة 49-30:النساء سنة 69-45:النساء

5700 5274 37946 
 المركز الصحي 

 بني أنصار
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3215 2698 
19463 

 
المركز الصحي 

 فرخانة

8915 7972 
57409 

 
 المجموع

 

 :األطفال فئة

أقل من  :أطفال

 سنوات5
 23-12:أطفال

 شهر 
 11-0:أطفال

 شهر
الوالدات 

 المنتظرة
الساكنة 

2017 
 المراكز

2898 651 663 700 37946 
المركز 

 الصحي 

 بني أنصار

2096 363 363 370 19463 
المركز 

 الصحي 

 فرخانة 

 المجموع 57409 1070 1026 1014 4994

 

 المكتب الجماعي لحفظ الصحة

 يقوم المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمجموعة من المهام الروتينية :
 حفظ الصحة الغذائية: مراقبة المواد الغذائية -
 حفظ الصحة العامة: مراقبة المحالت والمؤسسات والفضاءات  -
 محاربة الحشرات والفئران -
 وب وأخذ عينات قصد إخضاعها للتحاليلمراقبة الماء الشر -
 محاربة داء السعار والكالب الضالة -
- .... 

رغم أهمية عمل هذا المكتب إال أنه حاليا ال يستجيب لحاجيات الساكنة بسبب الخصاص الحاصل 
في الموارد البشرية )الطبيب و تقنيي الصحة( وعدم وجود فضاء مناسب لالشتغال ومحدودية 

 ة رهن إشارته.اإلمكانيات الموضوع
 

 الساكنة تمثالت خالصة

 

مراكز صحية للقرب..( –)مستشفى  الصحية األساسية والبنيات التجهيزات نقص مشكل 
صحية المتخصصة )األطباء والممرضون(األطرال قلة 
لساكنة حاجياتا اليكفيان المتواجدان الصحيان المركزان 
 غياب برامج واضحة لمكتب حفظ الصحة بالجماعة 
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 غياب مركز الوقاية المدنية والهالل األحمر 
 غياب الحمالت التحسيسية التوعوية الخاصة باألطفال والمتعلقة باألمراض المتنقلة والخطيرة 
  الفئات المعوزة( –صحة األم والطفل  –ضعف الحمالت الطبية والتحسيسية )المسنون 
 غياب الخدمات الصحية المتنقلة المنتظمة 
 مراقبة الصحية للمواد الغذائيةغياب ال 
 غياب سيارات اإلسعاف 
 

 

 ة قطاع الصحة العموميةخالص

من خالل هذه اإلحصائيات يتبين لنا أن خدمات قطاع الصحة بجماعة بني أنصار التي تعتبر ثاني تجمع 
مات ألف نسمة متأخرة جدا، وهذا راجع إلى محدودية الخد 11سكاني بإقليم الناظور بساكنة تقارب 

المقدمة من طرف المركزيين الصحيين الوحيدين بالتراب الجماعي اللذين ال يكفيان حاجيات الساكنة، 
باإلضافة إلى الوضعية المتردية للبنايتين وقلة التجهيزات والمستلزمات الطبية، باإلضافة إلى الخصاص 

واحدة غير كافية، كما  الكبير في األطر الطبية المتخصصة )أطباء+ ممرضون(، ووجود سيارة إسعاف
أن خدمات الصحة المتنقلة غير منتظمة وغير موجودة، باإلضافة إلى غياب الحمالت التحسيسية 

 باألمراض الخطيرة والمتنقلة، وكذا االكتظاظ الذي يعاني منه المركزان الصحيان.
     13من  من الساكنة تبعد عن أقرب مركز صحي بأقل %11وحسب اإلحصائيات المتوفرة فإن 

 كلم. 11بأكثر من  % 11كلم ، وما يقارب  11و 13بين  % 19كلم، وأن 
    غياب مركز للوقاية المدنية وللهالل األحمر 
    محدودية خدمات المكتب الجماعي لحفظ الصحة 
  آمال الساكنة معقودة على المشاريع الخاصة بقطاع الصحة المزمع إنجازها بالجماعة وخاصة المركز

ي المتعدد التخصصات، والحقيقة أن جماعة بحجم بني أنصار هي بحاجة إلى  مستشفى متعدد الصح
التخصصات يستجيب للحاجيات الملحة للساكنة وخاصة المصابين باألمراض المزمنة والفئات المحتاجة 

 من المواطنين.
 

 SWOTتحليل

 
 مكامن الضعف

 

 
 مكامن القوة

 

 جماعة العجز الذي تعاني منه ميزانية ال -

مخصصات الميزانية للقطاع الثقافي والرياضي  -

 واالجتماعي هزيلة

التغطية الصحية غير كافية )التجهيزات والموارد -

 البشرية(

 المعدل المرتفع لألمية والهدر المدرسي -

 نقص التكوين والتأطير -

 البنيات والتجهيزات األساسيةأو نقص غياب  -

 

ومقاربة النوع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص -

 باعتبارها تضم نخبة الجمعيات على مستوى

 تراب الجماعة 

  نسبة الشباب مهمة  -

 وجود مؤسسات تربوية عمومية وخاصة  -

 وجود مراكز اجتماعية مهمة -

 تراث ثقافي و تاريخي  -

 الموقع الجغرافي -
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 الثقافية والرياضيةاالجتماعية و

مكتب حفظ الصحة غير مهيكل يحتاج أطر طبية  -

 وتقنية متخصصة وإمكانيات مادية لتفعيل مهامه

تمثيلية المرأة سواء في تدبير الشأن المحلي أو  -

 الجمعيات ما زال ضعيفا

 –نقص التنسيق بين الفاعلين ) الجماعة  -

 الجمعيات...( –المصالح الخارجية 

 

 

 
 اإلكراهات

 
 الفرص المتاحة

 

 

 خطر انقراض المواقع التاريخية -

 ألوبئة  واألمراضا - 

 اآلثار السلبية للقرب من مليلية على الصحة -

بعض المصالح الخارجية تفتقد للمعطيات  -

واإلحصائيات المتعلقة بمجال عملها مما يؤثر 

 سلبا على برمجة المشاريع والبرامج الجماعية

 

 

 

 ديناميةالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية -

إنجاز  وجود نسيج جمعوي متنوع يمكن  -

 شراكات معه

شركاء متنوعين يمكن إنجاز مشاريع البنية  -

التحتية االجتماعية والرياضية والثقافية 

 المنتظرة  بتراب الجماعة

تنوع المتدخلين في برنامج محو األمية  -

 والتربية غير النظامية

 االستفادة من القوافل الطبية -

 

 

 

 
التشخيص التشاركي الذي أنجز في إطار إعداد برنامج عمل في ختام هذا البحث المتعلق ب         

الجماعة محور البنيات والخدمات االجتماعية، يتقدم أعضاء فريق البحث والمسؤول على المحور، 

بالشكر إلى جميع من دعم عملنا وتعاون معنا ومدنا باإلحصائيات والمعطيات التي ساعدت في إنجاز 

 هذا العمل:

 ى رأسه السيد الرئيسالمجلس الجماعي وعل -

 السلطة المحلية وعلى رأسها السيد الباشا -

 السيد مدير المصالح الجماعية -

 الفريق التقني الجماعي وعلى رأسهم منسق الفريق -

 ممثلي المصالح الخارجية والمحلية لمختلف القطاعات الوزارية -

 رؤساء المؤسسات التعليمية بالمدينة -

 ن الصحيين بني أنصار وفرخانةالطبيب والطبيبة الرئيسيين للمركزي -
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 مدراء المراكز االجتماعية والثقافية بالمدينة -

فاعلو الجمعيات المحلية وعلى رأسها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  -

 النوع

 وجميع الكفاءات الفردية والساكنة التي ساهمت بأي شكل من األشكال في إنجاز  -

 هذا العمل.

 
 وتفضلوا بقبول تقديرنا وامتناننا.                                 
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 نتاجئ التشخيص التشاريك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤول عن المحور

 محمد امين شريفي -

 فريق الباحثين

 

 حسان الموساوي -

 محمد العبدالوي -

 الشيخ عطو  -

 

 

 

 

 

 

 الثالثاحملور 

 الانشطة الاقتصادية



 
1011-6102تقرير التشخيص التشاريك لربانمج معل جامعة بين انصار 61  

 مقدمة

هام يطل على البحر  تعد مدينة بني أنصار من أهم المدن بإقليم الناظور ، لتواجدها في مركز استراتيجي

 البيض المتوسط 

و البحر الصغير مارشيكا ، أيضا اعتبارها بوابة اوروبا لتوفرها على منفذ بري بمعبر بابا مليلية السليبة و 

منفذ بحري يتجلى في ميناء بني أنصار اللذان يعرفان رواجا كبيرا و على طول السنة ال بالنسبة للجالية 

و ال بالنسبة للحركة التجارية سواء تعلق االمر بالتصدير او االستيراد للسلع و المغربية المقيمة بالخارج 

المنتجاتبسبب حركة المالحة التجارية  وهي خصائص ومميزات ال تتوفر عليها مدن االقليم مما يؤهلها 

فال للقيام بدور هام و رئيسي في التنمية االقتصادية  المحلية للمدينة و المنطقة ككل ، هذا دون إغ

كوروكو و المآثرالتاريخية مثل تازوضا  المعطيات السياحية التي تزخر بها مثل المنطقة الجبلية و الغابوية

 و القصبة .

فاألنشطة االقتصادية و التي هي موضوع محور التشخيص التشاركي الذي نحـن بصدد التطرق         

التعريف به ثم  التطرق إلى القطاعات التي تم اليه من كل الجوانب يستوجب علينا اوال اعطاء نبذة عنه و 

التداول بشأنها للوقوف على مكامن الخلل وتحديد االولويات من خالل اللقاءات التي تم عقدها مع الساكنة 

الصناعة التقليدية  –و بعض مسئولي القطاعات ذات الصلة فقـد تم التطرق الى القطاعات التالية :التجارة 

 انشطة اقتصادية اخرى ) ان وجدت (. -لبحريالصيد ا –السياحة  –

و التي سنقوم بطرح االكراهات و المشاكل التي يعرفها كل قطاع على حدة حسب المعطيات المقدمة من 

طرف الساكنة خالل اللقاءات المتعددة مع أعضاء الفريق التقني المكلف ببرنامج عمل الجماعة ، و كـذا 

 ي القطاعات محليا و اقليميا .بالتوضيحات المقـدمة من طرف مسئول

 قطاع التجارة -0

إن قطاع التجارة والخدمات ، قطاع حيوي في الحيـاة اليومية للمواطن على الصعيد المحلي و االقليمي و       

 الوطني بحيث اصبح 

شارا محليا يكتسي أهمية متزايدة للمساهمة في النسيج االقتصادي كما تعتبر تجارة المواد الغذائية  األكثر انت

بسبب مجاورة المدينة لثغر مليلية السليبة و خروج السلع االستهالكية منها باعتبار ان االسواق المحلية يتم 

 تموينها عبر قناتين األولى :  بواسطة السلع الوطنية و

 الثانية عبر التهريب المعيشي . 

لخدمات و تعميمها على كافة المناطق فهذا القطاع و رغم اهميته ال يرقى الى المستوى المطلوب لتحقيق ا

 بالمدينة و ذلك لوجود العديد من االكراهات و المشاكل و يمكن اجمالها فيما يلي :

/ ضعف البنية التحتية في بعض االحياء و انعدامها في أحياءأخرى ، بحيث ساهـم في تقليص عدد من المحالت 1

 التجارية و نقص

 المنافسة غير الشرعية التي تسببها السلع المهربة من مدينة مليلية .الرواج التجاري بها ثم هناك عامل 

/ انعدام توفر أسواق القرب ادى بشكل جلي الى عدم القدرة على تسويق المنتجات و تقريبها للمواطن الذي 2

 اصبح يعاني مشكل التنقل اليومي للتبضع .
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ربته ، كما أن  انعدام االمن في بعض األحياء أدىإلى / وجود مشكل الـباعة المتجولين و عدم مواكبته امنيا لمحا3

 ضعف الرواج

التجاري باإلضافةإلى وجـود المهاجرين غير الشرعيين من االفارقة و السوريين الذي يعتبره العديد من السكان  

 هاجسا امنيا 

وقات مبكرة او ساهم في الكساد التجاري باألحياء نتيجة إغالق بعض المحالت من طرف اصاحبها  اما في ا

 بصفة نهائية.

/ هناك أيضا مشكل انعـدام التناسق بين العـديد من االنشطة التجارية و اماكن تواجدها الشيء الـذي يخلق نوع 4

 من الفتور

 االقتصادي بهذه االحياء . 

اقبة الجودة / قلة أو انعدام المراقبة من طرف الهيئات المختصة بالقطاع سواء في مجال الصحة و السالمة و مر5

 و ال من حيث االثمنة         أدىإلى ضعف الحركة التجارية محليا .

/ ثم هناك اكراهات اخرى تتجلى في عدم قيام الجمعيات الخاصة بالتجار بالدور المنـوط بها لتحسين وضعية 6

 التجار و المساهمة في 

 حل مشاكلهم المرتبطة بالتجارة .

نمية البشرية للنهوض بالقطاع و تنميته و تطويره و تشجيع االستثمار و خلق / انعدام المبادرة الوطنية للت7

 أنشطةمدرة للدخل .

 

عدد الرخص التجارية  2113 2114 2115 2116

 المسلمة سنويا
192 186 161 139 

 

 

عليها و على هذا األساس ، و اعتبارا لما سبق ذكره فان أهم الخالصات المترتبة عن هذه الوضعية التي اصبح 

قطاع التجارة محليا حسب المعطيات المأخوذة و حسب االولويات التي صنفتها الساكنة خالل اللقاءات المتتالية 

 معهم  و التي يمكن ترتيبها حسب االتي:

 + تأهيل البنيات التحتية 

 + ضرورة العمل على هيكلة القطاع و تنظيمه و النهوض به 

 الدولة و الجمعيات لتنمية القطاع و النهوض به و دعمه + حث الفاعلين في القطاع من مؤسسات 

 + تفعيل دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 + تفعيل دور مصالح المراقبة بكل أنواعها و هيئاتها

 + خلق أسواق جديدة للقرب و اسواق اسبوعية 

 + تشجيع االستثمار و خلق انشطة مدرة للدخل 

 القاء على المنافسة غير المشروعة حماية للتاجرو ألمسهلك + محاربة التهريب المعيشي و

 + خلق مراكز أمنية للقرب باألحياء

 اإلدارية للحصول على الرخص لممارسة األنشطة التجارية . + تبسيط اإلجراءات

إلى ما سبق ذكره ، تستوجب اإلشارةإلى ان جماعة بني انصار و لتنمية القطاع قامت و في  هذا و باإلضافة

طـار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببناء  سوق يومي بحي زروالة لتقريب الخدمات من المواطن و القضاء إ

على الباعة المتجولين و خلق فرص الشغل و القضاء على البطالة ، كما أنها بصدد االعداد النجاز سوق أخر 

لباعة أصحابألبراريك المتواجدين فوق متر مربع إليواء ا 3943نموذجي بحي المسجد و على مساحة تقدر ب 
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نفس القطعة و اعادة تثبيت الباعة المتجولين المتواجدين بشارع عقبة بن نافع و تحرير الشارع العام ، و على 

مستوى مدينة فرخانة فقد تم انجاز مركب تجاري بمواصفات عالية إلعادة احتواء التجار الذين تم هدم محالتهم 

المدينة و إحداثمحوتة لبيع السمك إلخالء الشارع من كافة الباعة على اختالف انواعهم و  في إطـار اعادة تهيئة

 اعطاء رونق و جمالية للمدينة و تنظيم القطاع و العمل على هيكلته.

 

 قطاع الصيد البحري : -0
تواجد الميناء  قطاع الصيد البحري بالمنطقة  من بين القطاعات او االنشطة االقتصادية ذات اهمية بالغة بحكم

المحلية يعمل افرادها او البعض منهم بهـذا القطاع ، الذي يساهم و بشكل فـعال في النسيج  األسركما ان غالبية 

مدا خيل الميناء و خاصة من منتوج الصيد البحري ، لكن و رغم المجهودات  االقتصادي للمنطقة ككل نتيجة

دوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد البحري و جمعيات ارباب التي تبذلها كل الهيئات المتدخلة فيه ،من من

الصيد التقليدي و الساحلي و الوحدات الصناعية و والتبريد و حتى الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها شريك 

أساسي للنهوض بهذا القطاع إال انه ال يخلوا من االكراهات و المشاكل كباقي القطاعات االخرى و التي قـد تعيق 

 تنميته و تطويره نذكر منها :

/ عدم هيكلة القطاع كماأن الممارسين غير مؤهلين و ال يتوفرون على تكوين بل يعتمدون على الخبرة المكتسبة 1

 فقط.

 / وجود مركز تكوين واحد بالمنطقة و هو غير كاف بالمقارنة مع العدد الكبير للبحارة و المشتغلين بالقطاع.2

أنشطة الصيد البحري التقليدي لقيام وكالة مار شيكا من تقليص المساحة المسموح بها  من األسر محليا تمارس 

 / سبة  3%10للصيد 

 بالبحر الصغير.

 / غياب المراقبة الصحية للمنتوج و المراقبة التقنية للقوارب و التجهيزات والوحدات الصناعية ....4

 أخرى بالمملكة  موانئ / رحيل العديد من القوارب إلى5

 / مشكل تسويق المنتوج البحري لقلة االسواق المحلية 6

 / قلة دور الجمعيات المهنية بالميناء و كذا قلة تدخل و دور مؤسسات الدولة المهتمة بالقطاع7

 / التالعب بالمساعدات المقدمة من طرف الدولة لفئة الصيد التقليدي8

 

 دين :عدد القوارب الصيد التقليدي و الساحلي و الخيط و السر

 

 

 

 

 : عدد البحارة

 

 

 

 

 

 الصيد التقليدي  010

 الصيد الساحلي  00الجر 

 الصيد الساحلي 00الخيط 

 الصيد الساحلي 00بالسردين 

 نوع الصيد عدد البحارة

 الصيد الساحلي 0001

 الصيد التقليدي 000
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 :عدد العاملين بوحدات التخزين

 

 

 

 

 

 

 

الخاص بمالية الجماعات المحلية و  31.89المنظم للقانون رقم  1.89.187و بناء على الظهير الشريف رقم : 

  3.فان نسبة الجماعات المحلية من رقم المعامالت هي  29/12/1992بتاريخ   1.92.281المعدل بالقانون رقم 

 ائة .في الم

 

هذا ومن جملة الخالصات التي يمكن تسجيلها بخصوص هذا القطاع حسب المعطيات السالف ذكرها ألجل 

 النهوض به و تنميته 

 على الوجه االمثل هي كالتالي:

+ التفكير الجدي لخلق مراكز تكوين جديدة ، و تكوين مختلف فئات العملين بالقطاع ألجل تنميته و تطويره و 

 هيكلته

 أسواق و مراكز للبيع تكون مراقبة من طرف الجهات المختصة لتالفي ضياع مداخيل حقيقية+ خلق 

+ تبسيط اإلجراءات و المساطر للحصول على تراخيص إنشاء قوارب الصيد و اإلبحار،لتمكين الـزيادة في 

 االنتاج والقضاء على 

 المنافسة الشرسة ألسطول الصيد األجنبي .   

الخاص بعصرنة أسطول الصيد التقليدي و الساحلي و ضرورة تقديم الدعم من طرف  + تفعيل برنامج إبحار

الدولة لكافة االصناف العاملين بالصيد البحري و تشجيع االستثمار و تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 

 خلق أنشطةمدرة للدخل 

 طالة + التفكير في خلق مناصب شغل لفائدة ابناء المنطقة لتقليص الب

 + تقوية المراقبة األمنية و الجمركية خاصة ببوابة ميناء الصيد للحد من تهريب كميات السمك غير المصرح بها 

 + انجاز مراسي جديدة للصيد 

 + محاربة الصيد غير القانوني 

 

لسمك و نظرا لما سبق ذكره ، فان الجماعة ستعمل على تقديم طلب للجهات ذات الصلة ألجل خلق أسواق بيع ا

جديدة لتمكين تسويق المنتوج البحري كمساهمة لتطوير القطاع و تنميته ، علما أن المؤسسات المختصة ال تتوفر 

 على أي برنامج او مشاريع مستقبلية تهم القطاع و تنميته .

 

 

 

 

 

 الوحدات الصناعية 00

 تجار السمك رسمي 000

 وحدات التخزين 00

 وحدات الثلج 00
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 قطاع الصناعة التقليدية : -0
قتصادية ، إالأن هذا القطاع أصبح قطاع الصناعة التقليدية من بين القطاعات التي تندرج في إطاراألنشطة اال

في المائة ، مقارنة مع مناطق أخرىإقليميا و  2شبه منعدم محليا بحيث إن نسبة العاملين في هذا القطاع ال تتعدى 

التي تعرف ازدهارا و تطورا مما جعله نشاطا ضعيف التطور محليا رغم اإلمكانيات التي تزخر بها المنطقة ، و 

ل قوي لجعله قطاعا واعدا ، يـؤدي دوره في تنمية و تطوير النسيج االقتصادي المحلي و التي قـد تساهم بشك

 اإلقليمي على حد سواء .

و من هنا يضح بأن قطاع الصناعة التقليدية أصبح يعرف هو أيضا العديد من االكراهات و المشاكل لتي تعوق 

 تطوره و تنميته و التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 

 لصناعة التقليدية قطاع غير مهيكل محليا / قطاع ا1

 / عدم وجود مراكز للتكوين2

 فردا 31/ قلة اليد العاملة في القطاع و التي ال تتعدى 3

 / إقصاء الصناع التقليديين العاملين بصفة انفرادية 4

 / اندثار العديد من الحرف 5

 ة/ غياب التشجيع و الدعم من طرف القائمين على القطاع و الجماع6

 / عدم وجود تعاونيات حرفية و قرية للصناع التقليديين 7

 / عدم إقامة معارض و أسواق دائمة أو موسمية لترويج المنتوج8

 / عدم تشجيع االستثمار و غياب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخلق أنشطةمدرة للدخل9

 

برامج في اطار 

 المبادرة الوطنية

عة قرى الصنا انشطة مدرة للدخل

 التقليدية

عدد الجمعيات بمختلف 

 االصناف

11 11 11 13 

 

 

و انطالقا لما سبق ذكره و سعيا للنهوض بهذا القطاع محليا و إحيائه  ليساهم في تطوير و تنمية النسيج 

االقتصادي المحلي و اإلقليمي و لما الوطني ، يمكن ترتيب األولويات لمواكبته حسب تطلعات و متطلبات 

 التي تتجلى حسب التالي : الساكنة و

 + التفكير في خلق تعاونيات حرفية و قرية للصناع التقليديين ألجل تنظيم و هيكلة القطاع

 + خلق مراكز للتكوين في إطار التدرج المهني

 + تقديم الدعم المادي و التسهيالت لتشجيع الصناع لتقديم األفضل

 ة للتنمية البشرية خاصة لفئة النساء+ تشجيع االستثمار و تفعيل دور المبادرة الوطني

 + العمل على خلق أسواقلترويج المنتوج و تنظيم معارض للتعريف بالمنطقة و ما تزخر به من حرف تقليدية 

 + التنسيق بين الجماعة و القائمين على القطاع من غرفة الصناعة التقليدية و الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع

 

ناعة التقليدية قطاع حيوي ، و أن المنطقة تعتبر بوابة أوروبا تعرف رواجا و حركة و اعتبار لكون قطاع الص

دءوبة على مدار السنة سواء عبر ميناء بني أنصار أو عبر نقط العبور الكائنة بكل من بني أنصار و فرخانة و 

ون و بشكل فعال في التي تعرف وفـود أعداد كبيرة من السياح المغاربة بالخارج و األجانب،  الذين سيساهم

ترويج المنتوج الحرفي المحلي ، لذا فان الجماعة على وعي تام بضرورة تضافر الجهود لخلق تعاونيات محلية 

 و قرية للصناع التقليدين سواء بالمنطقة الغابوية كوركو أو المنطقة الساحلية ببوقانا.
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 قطاع السياحة : -0
ية جديدة ألجل تنميته تجلت في خلق العديد من المنتجعات السياحية قد شهد هذا القطاع في اآلونةاألخيرة دينام

على صعيد الجهة ، لكنه محليا لم يعرف أي تطور أو تنمية يمكن أن تساهم في تطوير النسيج االقتصادي للمدينة 

ير رغم موقعها االستراتيجي و الهام و إلطاللها على ضفتين بحريتين البحر األبيض المتوسط و البحر الصغ

مارشيكا، و توفرها على ميناء ذاأهمية كبيرة على الصعيد الوطني و منطقة غابويةخصبة و مآثر تاريخية 

عريقة، باإلضافةإلى نقط عبور من و إلى مليلية السليبة  بكل من فرحانة و بني أنصار، و رغم كل هذه 

و اهتمام من المصالح اإلقليميةأو المعطيات و المؤهالت الهامة فان هذا القطاع لم يعرف أي تنمية محليا أ

 الجهوية و حتى  الوطنية ذات الصلة ، بل على العكس أصبح سيئة نتيجة اكراهات و مشاكل نوجزها في األتي :

 / قلة البنيات التحتية بمركز المدينة و انعدامها في المناطق السياحية كغابة كوركو و شاطىء بوقانا 1

 وجود محميات طبيعية و حماية الوحيش/ قطاع السياحة غير مهيكل عدم 2

 / عدم وجود مخيمات صيفية ) غابوية و شاطئية (3

 / عدم وجود وحدات فندقية مصنفة و مطاعم ذات جودة في الخدمات4

 / عدم وجود مراكز للتكوين في مجال الفندقة5

 / يد عاملة غير مؤهلة و غير متخصصة 6

 السياحية  / عدم التوفر على خطوط للنقل إلى المناطق7

 / غياب أي مبادرة من المهتمين و المسئولين عن القطاع ألجل تطويره و تنميته 8

 / غياب أي مبادرة للتنمية البشرية لتشجيع القطاع 9

 /  عدم تشجيع االستثمار 11

 / انعدام المراقبة الصحية للوحدات و المطاعم المتواجدة حاليا بالمدينة11

ولوج فئة عريضة من السكان المحليين و األجانب للمناطق الغابويةأو حتى  / الهاجس األمني يحول دون12

 الساحلية

 / انعدام أي مساهمة من طرف وكاالت األسفار المتواجدة بالمنطقة 13

 

 

 

 

 كن حسب السالف ذكره ، و تطلعات الساكنة من تسجيل الخالصات التالية:و يم

 + أولوية تهيئة البنيات التحتية و تهيئة المجال لمواكبة تطور القطاع

 + العمل على هيكلة و تطوير القطاع و تنميته

 + خلق مراكز التكوين و تأهيل األطر في مجال السياحة 

 و تكثيف المراقبة الصحية و التقنية لها + إعادة تأهيل الوحدات المتواجدة 

+ التفكير في خلق وحدات فندقية مصنفة و المرافق السياحية المرافقة لها سواء بالحيز الغابويأو الساحلي )انجاز 

 منتزهات سياحية(

 اإلدارية + تشجيع االستثمار و تبسيط اإلجراءات

 لتطوير قطاع السياحة و تنميته  + إشراك كافة الفاعلين في القطاع و بتنسيق مع الجماعة

 + خلق مرسى ترفيهي 

 + خلق مراكز القرب لألمن

وحدات فندقية غير 

 المصنفة

مقاهي ومطاعم ذات 

 جودة متوسطة

مطاعم ذات جودة 

 عالية

 وحدات فندقية

 مصنفة

10 14 11 11 
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 + تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 + تسويق المنتوج السياحي عبر قنوات االتصال و وكاالت األسفار

 

يه و كل المتدخلين فيه و إجماال فان قطاع السياحة يجب أن يحظى بانشغاالت المسئولين المحليين و القائمين عل

ألجل النهوض به و جعله من األنشطة المساهمة في النشاط االقتصادي المحلي و اإلقليمي و الوطني ، علما أن 

مدينة بني أنصار و في إطار الناظور الكبير فقد تم إدراجها في قلب إستراتيجية تطوير القطاع السياحي على 

 نصيب وافر من المشاريع منها : الصعيد الوطني ) مارشيكا ( و للمدينة 

 + مدينة بين البحرين وفق مواصفات حديثة بالمجال الترابي لبوقانا

  2121+ المسار السياحي كوركو و تازوظا مدرجتان في إطار رؤية 

 لكن هذه المشاريع تتطلب أيضا التنسيق التام و تضافر كافة الجهود بين الجماعة و المندوبية اإلقليمية للسياحة و

الوزارة الوصية و كافة الفاعلين للنهوض بهذا القطاع ،لذا من الضروري بناء تصور استباقي عام حول القطاع 

و مدى أهميته في النسيج االقتصادي و الحضري للجماعة الترابية ، و االنسجام مع انجـاز المشاريع المبـرمجة 

تم التفكير في سيناريوهات متكاملة لتعزيز الوظيفية لوكالة تهيئة بحـيرة مارشيكا، و هـذا التصور المستقبلي يح

 أنشطة الميناء و عمليات العبور. المستقلة للمدينة في مجال السياحة و الترفيه ، و في اندماج تام مع

 

 أنشطة اقتصادية أخرى: -0

 
 هناك أنشطة اقتصادية أخرى يمكن و التي يمكن إجمالها في ما يلي : 

 بوعية و أسواق الجملة + انعدام أألسواقاألس

 + عدم وجود تعاونيات فالحية 

 + مشكل التلوث الناتج عن الباعة المتجولين 

 + انعدام وسائل النقل لذوي االحتياجات الخاصة 

 + عدم وجود أكشاك لخلق مناصب شغل 

 + عدم وجود محطة طرقية متكاملة 

 + قدم أسطول النقل الحضري 

 ين وحملة الشواهد و أبناء المقاومة و ذوي االحتياجات الخاصة .+ عدم التفكير في تشغيل المعطل

 

وهذه األنشطة يجب أيضا التفكير في إيجاد حل لها لما لها من أهمية بالغة في النهوض بالنسيج االقتصادي 

 المحلي و المساهمة في تنمية القطاعات المرتبطة باألنشطة االقتصادية .

 خالصة عامة:
صار و رغم توفرها على مؤهالت ضخمة و هامة ، وباستغاللها بطريقة معقلنة و فعالة يمكن مدينة بني أن       

رفعها إلى مصاف المدن المتحضرة ، و النهوض بها مما سيؤدي حتما إلى توفير عيش كريم للساكنة ، هذا و 

ب عليها مواكبة بتضافر جهود الجماعة و المواطن و جمعيات المجتمع المدني و المصالح الخارجية التي يج

قاطرة التنمية المحلية،  باعتبارها شريك في جميع المشاريع الواجب انجـازها بالمدينة لجعلها ورشا حقيقيا 

طموحا يهدف إلى التنمية الشاملة في كافة المجاالت و الميادين التي تخدم بالدرجة األولى المصلحة العامة للبالد 

 و المواطنين على حد سواء . 
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الكراهاتا الفرص  

   /  الموقع االستراتيجي و الجغرافي للمدينة1

/ مشروع اعادة تاهيل مركز بني أنصار و 2

 فرخانة

 –التوفر على بنية تحتية هامة ) محطة بحرية 

مطار العروي ( –السكك الحديدية   

  2121/ السياسة السياحية للدولة في افق 3

/ نسيج جمعوي متنوع من شأنه خلق شراكات4  

مبادرة الوطنية للتنمية البشرية/ ال5  

/ وكالة تنمية بحيرة مارشيكا6  

/ قرب الجماعة من عمالة الناظور و مركزها 7

 االداري

/ ظاهرة التهريب 1  

حيث  / االثار السلبية للقرب من مدينة مليلية من2

 الهجرة و الصحة و االمن .

/ تقلص كمية االسماك المصطادة3  

شجيع و السياحة و ت / غياب اقطاب جدابة للترفيه4

 االنشطة االقتصادية 

يع / الصعوبات التي تعيق انجاز بعض المشار5

 المبرمجة في اطار الشراكة .

/ غياب التنسيق بين المصالح الخارجية و 6

 الجماعة 

 

 مكامن الضعف مكامن القوة

/ التوفر على مؤهالت طبيعية مهمة ) شاطىء 1

منها  كا تجعلبحيرة مارشي –غابة كوركو  –بوقانا 

 قطبا سياحيا على الصعيد الجهوي(

ة / ميناء يتوفر على بنية تحتية هامة )منطق2

ميناء للصيد و محطة بحرية ( –صناعية   

/ فك العزلة على مجموعة من االحياء بفضل 3

ي مشروع الطريق المدارية الرابطة بين مركز بن

 أنصار و فرخانة

جاز / مشاريع تنموية التي هي في طور االن4

 :القاعة المغطاة

 الملعب اليلدي دار الشباب مركز صحي حضري

موسع مركز الوقاية المدنية مركز التكوين و 

عب التنشيط الثقافي مركز التكوين المهني مال

 القرب 

اعي / اعادة تهيئة الحدائق العمومية بالتراب الجم5  

/ انشطة جمعوية محفزة و مشجعة و مساهمة في 6

 التنمية المحلية 

 

/ ضعف الوعاء العقاري النجاز المشاريع 1

 التنموية

ة ) / العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الجماع2

 ضعف المداخيل و ارتفاع المصاريف(

  / عزلة ميناء بني أنصار عن المركز الحضري3

/ ضعف البنية التحتية . 4  

/ نقص المرافق االجتماعية للمدينة كالمحطة 5

اء الصحية و المساحات الخضر الطرقية و المراكز

 و الطرق ...
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 نتاجئ التشخيص التشاريك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤول عن المحور

 محمد اشهبار -

 فريق الباحثين

 مسرية ايت موس

 مسية امحلويت

 بورشطة مرزوق

 اومحمادي معر

 شفشاوي جنيب

 

 

                                

 

 

 الرابعاحملور 

ليةاحلاكمة احمل   
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 مقدمة

 1022مارس -00الصادر بتارخي  02يس اجمللس امجلاعي لبين أأنصار رمق بناء عىل قرار الس يد رئ -

عداد برانمج معل امجلاعة  1011-1026برمس الس نوات  .بشان ا 

اذلي يقيض بتعني الفريق التقين امللكف   1022ابلريل 20بتارخي  62بناء عىل القرار رمق -

جراء  .تشخيص تشاريك  حول حمور احلاكمة احمللية ب 

عداد التشخيص  أألتشاريك حول حمور احلاكمة احمللية . العملقام فريق  جراء  امللكف ب   5ب 

و شؤون  و املنازعات التعمريو. يف قطاع املالية  رؤاساء الأقسام و املصاحل  فردية مع  تمقابال

ىل تدبري الصفقات العمومية  عىل املس توي احمليل و  اجمللس و تس يري املوارد البرشية بالظافة ا 

املقابةل طرح مجموعة من الأاس ئةل  عىل رؤاساء الانقسام و املصاحل امجلاعة حول طرق    مشلت

التدبري و التس يري و العالقة بني خمتلف  املصاحل اال دارية امجلاعية  و الوقوف عن الاكرهات و 

ثناء تأأدية همامه  ما فامي خيص املصاحل اخلارجية فمتحورت اللقاءا  التحدايت اليت تواهجهم ا  ت و ا 

املقابالت حول املداخيل احملوةل لفائدة امجلاعة اسواء من  انحية حتديد الوعاء الرضييب أأو معلية  

ىل طرق و صعوبت التحصيل و مناقشة الأاس باب احلقيقية وراء ارتفاع  تبليغ اجلداول بالظافة ا 

هيئة  ثةل  يف و الساكنة و املمت  موضوعاتية مع امجلعيات شةكام مت اجناز  ورالبايق ااس تخالصه 

حول احلاكمة احمللية حتت عنوان  تطبيق  مبدأأ  ةاملساواة و تاكفؤ الفرص و  متحور موضوع الو رش

مجموعة من الواثئق   كام مت درااسة   و  حمور تدبري اجملال  التحدايت  بني الاكرهات و التدبري احلر 

و تدبري  و الصفقات و اال شغال  ليةتتعلق بملالية احمل واملستندات و  أأرش يف امجلاعة    اريةاال د

ىل واثئق التعمري املوارد البرشية  و حمارض تداول اجمللس كام مت درااسة  و نزع امللكية  بالظافة ا 

قلميية حول  ىل مالحظات السلطة اال  تقارير جلن التفتيش اجلهويةو الرتابية و املالية   بالطافة ا 

نتاجئ  حفص املستندات و حتليلها و املالحظة و  لبعض امللفات اال دارية و املالية  و من خال

مجموعة من  النواقص  و  تسجيل مت  ادلرااسة  درااسة الواثئق و حتليل نتاجئ املقابالت الفردية  و

الصعوبت  و  الاكراهات  اليت قد تكون احد الأاس باب الاكمنة وراء صعوبة تزنيل مبدأأ التدبري 

ام فريق العمل مبا يتوفر دليه من معلومات و مستندات  اقرتاح احلر للجامعة بين أأنصار   و لقد ق

ن تسامه يف  مجموعة من التوصيات و الاقرتاحات  و املشاريع و التدابري اال دارية اليت من شاهنا ا 

 متكني امجلاعة من مماراسة تدبري  شؤوهنا بلك حرية  ودميقراطية.

موضوع التدبري احلر  الاكراهات و التحدايت من  و لقد تناول فريق العمل حمور احلاكمة احمللية  يف 

تدبري  نشاط اجمللس التداويل   تمتحور  حول  راكئز  أأاسااسة و رضورية دعامئ  و مخسة  خالل 
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ىل  عالقة اجمللس  للجامعة و أأهجزته املساعدة  و  طرق تدبري موارده املالية  والبرشية مث تتطرق ا 

ىل عالقته  بلسلطة الوصية  من خالل مؤاسسة العامل   امجلاعي  بمجلعيات و اجملمتع املدين مث ا 

دارية  عىل امجلاعات الرتابية و مسؤول عىل التنس يق بني مصاحل  الالممتركزة  داخل  كسلطة ا 

اال قلمي  مث أأهجزة احلاكمة اخلاصة بملبادرة الوطنية للتمنية  البرشية.و دور اجمللس اجلهوي للحسابت 

براز بعض كهيئة قضائية هتمت مب ىل  ا  راقبة تدبري امجلاعات الرتابية يف شؤون املزيانية و املالية بالظافة ا 

 املشاريع  و اال جراءات املتوقع برجمهتا من طرف ادلوةل و الهيئات العمومية الاخري.

 تعريف احلاكمة

بدلاس تور  يت امجلاعات الرتابية بملغرب بهامتم كبري من طرف املرشع حيث افرد لها بب اكمالحض 

متحور حول التعريف و الاختصاص كام افرد لها أأيضا الباب احلاد عرش حول احلاكمة احمللية  و 

-220للجامعات الرتابية رمق  يميالتنظ جمال التطبيق و التعاون مع بيق الرشاكء و لقد جاء القانون  

آليات  و املبادىئ 21 احمليل ترتكز عىل  الشأأن  و املقاربت اجلديدة   يف تدبري  من مجموعة من ال

أأحد أأمه مظاهر  مجموعة من املبادئ  واملقاربت و الاس امي  مبدأأ التدبري احلر . و ميثل هدا الأخري

للجامعات  21-220من القانون التنظميي رمق   162هذه الالمركزية، يف بعدها احلاكميت. املادة 

 الرتابية.

ريف اختلفت مع اختالف املقاربت و املصطلحات و و لقد عرفت احلاكمة احمللية مجموعة من التعا

الهيئات فقد عرفها القانونيون حبسن تطبيق القانون مع توفري الضامانت للك الأطراف  وقد عرفها 

فريقيا بتطبيق احملااس بة و فعالية التدبري و ضامن الااس تقرار و نوعية التنظمي  البنك  ادلويل لشامل ا 

ما برانمج الأمم املتحدة اال منايئ فقد حددها يف هنج اس يااسة هتدف  الاقتصادي و التحمك يف الفساد ا 

ىل توزيع أأفضل للساكن و الأنشطة الاقتصادية فوق جمال ترايب معني و يف تعريفها البس يط اجلامع  ا 

تبس يط املساطر اال دارية  ربط املسؤولية بحملااس بة  وواملتفق عليه يه فقط وضع  و ليس املانع

املنافسة احلرة   و حسب الأهداف  تقوية املراقبة ادلاخلية اعامتد أأاسلوب الشفافيةتبين نضام التدبري

 و اعامتد أأاسلوب جديد  ملفهوم السلطة.
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 التداويل مجلاعة بين أأنصار. معطيات حول اجمللس

 (2انظر امللحق  ) الااس امترة 

 

المؤسسة للجماعة الترابية المبادئ

توزيع االختصاصات 
بين ماهو ترابي 
وماهو و طني

االستقاللية
مالئمة الصالحيات 

مع الموارد 
المخصصة لها

التدبير الحر
التضامن المالي بين 

الدولة والجماعة 
الترابية

التعاون و الشراكة 
بين الجماعات فيما 

بينها

التفريع
انفتاح الجماعة على 

محيطها

 

 

الحكامة المحلية  تقريب المواطن من التدبير 
الشأن المحلي

األجهزة المساعدة ينتخب  
نائبه و  والمجلس  كاتب المجلس 

أعضاء أللجن الدائمة كما يتم  
إحداث هيئة المساواة و تكافؤ 

الفرص

الجهاز التقريري  تتألف الجماعة 
من مجلس تداولي منبثق عن 
االقتراع العام المباشر مع 

 ءللنسا   تخصيص  نسبة 

اإلطار القانوني للجماعة 
شخصية اعتبارية خاضعة 
للقانون العام تسير شؤونها 

بطريقة ديمقراطية

إدارة الجماعة و أجهزة تنفيذ 
المشاريع

الذراع المالي و البشري للجماعة 
نفقات–الميزانية موارد 

 موارد بشرية

االختصاصات الذاتية حسب 
إمكانيات الجماعة

االختصاصات المشتركة مع 
الدولة 

االختصاصات المنقولة  من 
الدولة إلى الجماعة  مع مراعاة 
مبدأ التدرج والتمايز بين 

الجماعات

 

الجهاز التنفيذي للجماعة يتكون 
الجهاز من الرئيس و النواب و 
يمكن للرئيس تفويض المهام في 
التوقيع أو  كما يمكنه التفويض 
في مهام التوقيع لرؤساء المصالح 

  مدير المصالح  واألقسام  و
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 حتليل املعطيات

و رؤية  مس تقبلية و ختطيط و حتديد  شأأن احمليل قدرات و همارات همنية ال يتطلب التس يري 

ء  أأدايفو اللجنة ادلامئة  الأهداف املراد بلوغها  من اجل خدمة املواطن و يساعد الرئيس  النواب 

رات تكوينية يف دو  الىىعىل أأحسن وجه مما يس تدعي تقوية قدرات الأعضاء و خضوعهم  امههم

ىل دور اجمللس يف التمنية احمللية من خالل النقطة املدرجة  جمال التدبري الشأأن احمليل بالظافة ا 

ن  تنصب يف خدمة املواطن بعيد عن تكل اليت  يكون الهدف من  جبدول اال عامل و اليت جيب ا 

دراهجا هو فقط و حرصاي  نقد اال طراف املسؤولية عن التدبري الشأأن احمل يل أأو تكل املواضيع ا 

ذات الصبغة الس يااس ية الضيقة اليت تفرغ حمتوي دور اجمللس و املعارضة من حمتواه الأصيل أأال و 

هو خدمة املواطن  و حامية املال العام والسهر عىل  تطبيق القانون و عدم اخلروج عن الهدف 

حداث اجملالس التداولية اليت منحها املواطن ثقته  بن اذلي من شانه مت ا  عرب الربامج الس يااس ية ا 

 امحلالت الانتخابية  و اليت وعد املنتخب املواطن  عىل خدمته و تمنبية جامعته و الهنوض هبا 

 

 اإلداريةالحكامة 

 ) طرق  تدبير و تنمية الموارد البشرية(

 
 احلاجيات

 تس تطيع ، اليتالرتايب غري اكف يف غياب املوارد البرشية الكفأأة مبدأأ التدبري احلر للشأأن اسيبقى

ىل حزي الوجود. خراجه ا   أأنصاربين  و عىل اثر تواس يع جمال  جامعة  بلورته عىل أأرض الواقع وا 

لغاءواذلي مه   2221للمملكة لس نة  اال داريمبوجب التقس مي   أأخرىبعض امجلاعات، بضمها مع  ا 

حلاق،مت  ىلامجلاعة القروية لفرخانة اسابقا  ا  مواردها البرشية اىل ، مما جعل عدد أأنصارجامعة بين  ا 

و  و يمت تدبريها من طرف رئيس امجلاعة  بصفته الرئيس التسلسيل للموارد البرشية.  موظفا  273

أأصبح ملزما بن يتخذ مجموعة من التدابري الالزمة من اجل اعامتد الأاساليب الرضورية و  ياذل

ربط و  نشاط املصاحل اال داريةب علقة الفعاةل التدبري احلر مثل حتديد املهام و وضع دالئل املساطر املت

حتديد العالقة بني املوارد و احملااس بة بملسؤولية واعامتد معاير تعني رؤاساء املصاحل و الأقسام 

 ومةضع منظو كام جيب تبين نظام التدبري حبسب الأهداف و  التقريريةبأأهجزهتا التنفيذية و  البرشية 
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بدقة الأهداف املراد بلوغها و حتقيقها و كدا املؤرشات خاصة لتتبع املشاريع و الربامج حتدد فهيا 

 ( .21-220من القانون التنظميي رمق  122املادة ). الفعاةل الناجعة املتعلقة هبا 

اكن تدبري املوارد البرشية حيظى بأأمهية قصوى دلى املنظامت اخلاصة من أأجل حتقيق  ذاوا  

ن امجلاعات الزالت متخلفة عن اعامتد   الأاساليب والأدوات التدبريية مبفهوهما الصحيح.أأهدافها، فا 

لهذا فاملوارد البرشية بال دارة امجلاعية ظلت متخلفة عن مواكبة الأاساليب والطرق احلديثة يف 

دارة امجلاعية،  ) قانون الوظيفة التدبري، وال أأدل ذكل قدم املنظومة القانونية للموارد البرشية لال 

. قانون منظومة الأجور 2226 املتعلق مبوظفي امجلاعات الرتابية . املراسوم املليك 2251العمومية 

التطورات هده القوانني و الانضمة  حيث مل تواكب . ( 2222قانون املعاشات املدنية  -2220

عشوائية التوظيف والتنظمي، غياب التخطيط عدم فعالية ) اليت عرفها اجملمتع املغريب  اجلارية،

ىلفعال لتقيمي أأداء املوظف امجلاعي،التكوين، وكذا غياب نظام  اذلي  نظام التحفزي   ( بالظافة ا 

 يصطدم بدوره مبشألك كثرية حتد من فعاليته وااس تجابته دلوافع املوظفني.

لهذا فتدبري املوارد البرشية الزال مل يفعل بعد عىل مس توى اال دارة امجلاعية، ويظل الأمر 

 ا جيعل الوظيفة امجلاعية ال تتسم مبزية الفعالية واملرونة.يقترص فقط عىل تس يري شؤون املوظفني، مم

لهذا فامجلاعات أأصبحت مطالبة يف ظل التحوالت احلالية عىل املس توايت الاقتصادية 

ىل اعامتد أأاسلوب التدبري لعنارصها  والاجامتعية بالنتقال من منظومة تس يري شؤون املوظفني ا 

ىل  دبري مبفهوهماالبرشية، أأي العمل عىل توظيف وظائف الت الصحيح مما اس ميكن من الانتقال ا 

 مفهوم امجلاعة املقاوةل اليت تعمل مبنطق وأأاسلوب املنظامت اخلاصة لبلوغ أأهدافها وغاايهتا الأاسااس ية. 

الموارد البشرية

المستوي العلمي للموارد 
البشرية التعليم العالي

عمر االفتراضي  
ل دارة52سنة

عدد الموارد  
البشرية221موظف

غياب التعويض و التحفيز

و االستفادة من الخدمات 
االجتماعية أسوة بباقي 
الموظفين القطاع العام 

والخاص

 -إمكانيات التوظيف المبارة
قطاع الخاص -التعاقد

لتقاعد  انسبة اإلحالة على 

          

التقاعد            

تخضع الموارد البشرية للتدبير 
الكمي

رئيس المجلس هو الرئيس 
التسلسلي للموارد البشرية
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 معطيات حول الموارد البشرية ) االستمارة(

 رد البشريةمقابلة فردية مع مصلحة او قسم: الموا

 الساعة الثانية زواال 17/14/2117بتاريخ : 

 ؟ 2119/2117عدد الموظفين بعد ادماج جماعة فرخانة 

 38: 2117/2122:          المتقاعدين ما بين

 273: 2119مجموع الموظفين لسنة  -

 221: 2117مجموع الموظفين لسنة  -

 الملحقين و االستيداع اإلداري :و   المعارين -

 

 2119  2117 

 ملحقين معارين
استتتتتتتتتتيداع 

 اداري
 ملحقين معارين

استتتتتتتتتتيداع 

 اداري

   14 3مساعد تقني د    6 عون مصلحة

عتتتتتون عمتتتتتومي   

 ص م
   1 1مساعد تقني د    2

 1  4 3مساعد اداري د  4 1 5 كاتب

   7 2مساعد اداري د    12 كاتب ممتاز

   1 4محرر د    1 محرر ممتاز

   1 3ر د محر 1  7 متصرف مساعد

  1 5 3تقني د    3 3تقني د 

   1 1تقني د    5 4تقني د 

   2 متصرف مساعد    

   3 متصرف    

   2 متصرف ممتاز    

   1 3متصرف د     

 

 حتليل املعطيات 

تشلك املوارد البرشية احد أأمه العنارص النجاح و التتبع يف منظومة التدبري الشأأن احمليل مما 

يهتا و توفري لها لك اال ماكنيات املادية و اللوجيستيكية من اجل القيام مبهاهما عىل يس توجب تمن 
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و تفعيل  وجه كام جيب الاهامتم بجلانب الاجامتعي للموارد البرشية و التحفزي و التشجيع  نأأحس

وارد التنظمي الهيلكي للجامعة و وتنظميها عرب حتديد املسؤولية والاهداف املنتظرة  مع متكني امل

 البرشية بالاس تفادة من التعويض عن املسؤولية و املهام.

  

 الحكامة المالية

  الصفقات العموميةو )تدبير الميزانية 

 الاماكنيات.

 61تعمتد مزيانية امجلاعة عىل حصهتا الس نوية من الرضيبة عىل القمية املظافة حبيث تشلك أأزيد من 

ىل  1002ملون اس نتميم اس نة  220تفعت من من مجموع مداخيل امجلاعة و قد ار   %  2.6ا 

دماج امجلاعة القروية لفرخانة   1026ملياراس نتمي اس نة  وتبقى هده احلصة غري اكفية خاصة بعد ا 

ىل تواس يع الاختصاصات اذلاتية للجامعة يف أأطار القانون  التنظميي رمق   21-220اسابقا  بالظافة  ا 

 .1025املتعلق بمجلاعات الرتابية لس نة 

و تس تفيد امجلاعة من حصة اظافية من الرضيبة عىل القمية املظافة لك اس نة بعد طلب من امجلاعة  

من اجل توازن املزيانية و تغطية جزء من النفقات اال جبارية خاصة  تكل املتعلقة بلتدبري املفوض 

 للنفاايت املزنلية و ااس هتالك اال انرة العمومية .

آليات املعمول هبا يف جمال موازنة  املزيانية احمللية ال ختضع معلية توزيع الرضيبية   عىل القمية املظافة  ل

منا ختضع ملعايري خمتلفة وحمددة بوااسطة دورية وزارية رمق  و  2626يناير  2الصادرة بتارخي  12ا 

 مرتبطة يف الغالب حباجيات المتويل و تعمتد عىل  ثالثة معايري.

ىل اتمني نفقات التس يري للجامعة تشلك اال مداد اجلزايف و هو احلد الادين م ن اال مدادات هتدف ا 

 من مجموع احلصة الأاسااس ية للرضيبة عىل القمية املظافة للجامعة برمس اس نة مالية  %25نس بة 

ىل تقليص الفوارق اجلبائية بني امجلاعات و تشلك  اال مداد املسمى أأو اال ماكنيات اجلبائية و هتدف ا 

 اسااس ية للرضيبة عىل القمية املضافة للجامعة برمس مالية.من مجموع احلصة الأ  %20نس بة

يل بدل هجود أأكرث و  ىل تشجيع امجلاعة ا  اال مداد اخلاص بتمنية موارد امجلاعة اذلاتية و هيدف ا 

من مجموع    %25جمهودات يف جمال حتسني مس توى التحصيل و ااس تقاللها املايل و تشلك نس بة 

 املضافة برمس اس نة مالية. احلصة الأاسااس ية للرضيبة عىل القمية
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واليت تقدر نسبهتا  املس تحقة  الثالثة  لفائدة امجلاعة بيق املداخيل فهتم : الراسوم فامي خيص  أأما .

من مجموع املداخيل الس نوية للجامعة و يتعلق الأمر بلرمس املفروض عىل اخلدمات   % 10ب 

ها من طرف مصاحل ادلوةل  فيمت  حتديد امجلاعية و الرمس املهين و رمس السكن و اليت يمت تدبري 

الوعاء الرضييب أأو اجلداول من طرف املدرية الرضائب يف حني يتوىل بريد املغرب معلية توزيع 

ما  طار االتفاقية املربمة بني بريد املغرب و مديرية الرضائب التابعة لوزارة املالية ا  اجلداول يف ا 

ن نس بة التحصيل التتجاوز التحصيل فهو من اختصاص مصاحل اخلزينة العا  50مة للمملكة علام  ا 

من مجموع اجلداول املقررة يف الس نة املالية كام تعرف  هده الراسوم احملوةل ارتفاع البايق  %

ىل  1002مليار اس نتمي اس نة   1.21ااس تخالصه لك اس نة حيث انتقل من  مليار اس نتمي   0.20ا 

حبيث يفرض الرمس املهين عىل العقار أأو  و تأأاسس هده الراسوم  احملوةل عىل العقار 1026اس نة 

املنقول كراس املال يف حني يفرض رمس السكن و رمس اخلدمات امجلاعية عىل السكن العائيل و 

بلتساوي بني  %10و يمت توزيع  % 10تس تفيد امجلاعة من مجموع مداخيل الرمس املهين بنس بة 

ما فامي خيص  الرمس  املفروض عىل اخلدمات امجلاعية فتس تفيد خزينة غرفة التجارة و مزيانية ادلوةل ا 

  % 20كام تس تفيد امجلاعة بنس بة   %5خزينة  ادلوةل بيف حني تس تفيد   % 25امجلاعة بنس بة 

 لفائدة خزينة ادلوةل  برمس التدبري .% 20من جموع مداخيل رمس السكن و  

مليون اس نتمي اس نواي   250در ب وتدر هده الراسوم احملوةل لفائدة خزينة امجلاعة مداخيل اس نوية تق 

و رمغ اجملهودات املبدوةل من طرف مصاحل ادلوةل امللكفة بتدبري هده الراسوم تبقي هده املداخيل 

غري اكفية  مقارنة مع ما تعرفه امجلاعة من تواسع يف جمال التعمري و العمران و تطور الأنشطة التجارية 

معلية التحيني  رمغ   1020ئدة خزينة امجلاعة مند اس نة و مل تعرف هده الراسوم احملوةل لفا واملهنية .

أ ن امجلاعة عرفت مجموعة من التحوالت و التطورات اليت طرأأت  عىل جمال التعمري العمران و عىل 

مس توي اخلدمات امجلاعية أأو عىل الانشطة التجارية و املهنية مما واسع من جمال وعاهئا الرضييب  

منا عرفت   لكن رمغ هدا مل  تسجيل مداخيل الراسوم احملوةل لفائدة امجلاعة أأي تطور  ملحوظ و ا 

حداهثا مع طرق القانون رمق  1020ااس تقرار مند اس نة   املتعلق بجلباايت احمللية.  06-12اترخي ا 

من مجموع املداخيل و يمت  21%تشلك  الراسوم و الااتوي و اخلدمات احمللية  للجامعة نس بة  

و  06-12ف املصاحل اال دارية للجامعة  عن طريق القانون رمق فصال من طر  10تدبري حوايل 

حاكم الأبواب القانون رمق  02-02مقتضيات القانون   00-12القايض باس مترار تطبيق بعض ا 

املتعلق بجلباايت احمللية و تشلك  املوارد املتعلقة بلعقار و املمتثةل  يف  الرمس املفروض عىل 
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 البناء و الاحتالل املؤقت للمكل امجلاعي احلصة الأاسااس ية من الأرايض الغري املبنية  و رمس

 املداخيل اذلاتية يف حني تعرف بيق الفصول ضعف الوعاء  الرضييب  وحمدودية املر دودية.

و يمت تدبري هده الراسوم مبارشة من طرف مصاحل امجلاعة  عن طريق مصلحة الوعاء اليت تقوم 

فامي خيص بعض الفصول  يف حني  تتكفل واكةل املداخيل بعملية بتحديد و حتيني الوعاء الرضييب  

التحصيل و حتديد الوعاء الرضييب لبايق الفصول و هو ما يتنايف مع مبدأأ فصل املصاحل اال دارية 

ىل تداخل الاختصاص مع مجموعة من املصاحل اال دارية الاخري   و رمغ التطور املتنافية بالظافة ا 

نصار عىل مس توي التعمري  و العمران أأو عىل مس توي احلركة التجارية  اذلي عرفته جامعة بين أأ 

فان القرار  1001واخلدماتية .خاصة بعد تواس يع جمالها اجلغرايف  عىل اثر التقس مي الرتايب لس نة 

 20اجليايئ مل يعرف مراجعة أأو حتيني التسعرية لبعض الراسوم و اخلدمات امجلاعية مند أأزيد من 

عهل ال يساير التطورات و املس تجدات من هجة و ال يواكب حتمال ت امجلاعة اس نوات وهو  ما جي

 من هجة أأخري.

ن  ال ا  ورمغ اجملهودات املبذوةل من طرف مصاحل امجلاعة  يف ميدان التحصيل و تمنية  موارد امجلاعة ا 

ية مليون اس نتميم اس نواي بسبب قةل مرد ودية و حمدود 156املداخيل اذلاتية للجامعة ال تتعدي 

الوعاء أألرضيب احمليل. جملموعة من الفصول و الراسوم احمللية. رمغ املس تجدات و اال صالحات اليت 

 املتعلق بجلباايت احمللية . 06-12جاء هبا القانون رمق 

تعمتد مزيانية امجلاعة عىل القروض مكوارد مالية من اجل اجناز و حتقيق بعض املشاريع التمنوية أأو 

بمتويل مرشوع واد احلار عن طريق  2221والرضورية فقد  قامت اس نة  التجهزيات الأاسااس ية

مليار اس نتيمك  دون مبارشة مسطرة مسامهة املواطنني يف معلية الربط بش بكة  1.2القروض بقمية 

مليون  600بقتناء شاحنات نقل النفاايت املزنلية بقمية  2220التطهري السائل   كام قامت اس نة 

 161قامت بمتويل مرشوع بناء املركز التجاري ببين أأنصار بقمية  1020اس نتميم و خالل  اس نة 

طار مرشوع هيلكة جامعة بين أأنصار  بمتويل مرشوع هتيئة الطرق  مليون اس نتميم مك قامت يف ا 

املتعلق  02-02مليار اس نتميم مع عدم مبارشة مسطرة و مقتضيات القانون رمق  0.5احلرضية بقمية 

ىل  26 املوادبجلباايت احملليةو الاس امي من الباب  الرابع عرش  منه و اليت تنص عىل مسامهة  12ا 

أأربب العقارات و اجملاورة للطرق العامة يف نفقات جتهزيها و هتيئهتا. و لك هدا جعل مزيانية 

 010امجلاعة تلزتم اس نواي بربجمة مس تحقات القروض مبزيانية امجلاعة و اليت يرصد لها اس نواي مبلغ 

وهو ما يضيف ضغطا ماليا اس نواي عىل مزيانية امجلاعة اليت مل حتقق فوائض انجتة   مليون اس نتميم

نتيجة عدم وجود توازن حقيقي بني املداخيل و النفقات و  1000عن  مداخيل التس يري مند اس نة 
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عادة النظر يف حصة امجلاعة من الرضيبة  هو ما يس تدعي أأعادة  النظر هيلكة مدا خيل امجلاعة و ا 

 %20ة املضافة. و ال اس امي  النس بة املتعلقة بال ماكنيات اجلبائية امجلاعة و اليت حتدد يف عىل القمي

 من مجموع  احلصة الأاسااس ية للجامعة.

بني منو وترية  عن عدم وجود توازن حقيقي جعل مزيانية امجلاعة تعرف جعزا بنيواي انجتلك هدا  

ع اختصاصات امجلاعة يف بفعل تواس يدا باس مترار املداخيل و ارتفاع وترية النفقات واليت تعرف تزاي

زيانية امجلاعة  تشلك النفقات اال جبارية واملس مترة ضغطا مزتايدا عىل م و امليادين .و خمتلف اجملاالت

دماج امجلاعة القروية لفرخانة  تسويةانجت عن  ، اس امي  كام أأاسلفنا اذلكرالنفقات اال جبارية خاصة بعد ا 

 2.2انتقلت من اس نواي حبيث  جد هممة   ااعامتدهيرصد  لها  اليتو  الأجور اجلانب املتعلق بكتةل 

ىل  1002مليار اس نتني  اس نة    %50 و أأصبحت متتص أأزيد من  1026مليار اس نتميم اس نة   1.1ا 

 %20و تشلك نس بة اس نواي  مليون اس نتميم  125من نفقات التس يري، كام تبلغ حصة القروض ب 

ما حصة امجلاعة اخملصصة يف ا   مليون اس نتميم و يه  250طار التدبري املفوض للنفاايت املزنلية فتبلغ ا 

يل ااس هتالك اال انرة  % 25و تشلك   مرحشة للزايدة يف حاةل تعممي مجيع اال حياء امجلاعة بال ضافة ا 

 و ميتص يف الس نة، مليون اس نتميم 100العمومية واملاء الصاحل للرشب اذلي خيصص هل أأزيد من 

 جتاوزتانهيك عن الأحاكم القضائية الهنائية اليت وع نفقات التس يري للجامعة من مجم % 10نس بة 

و اكن اسوء .  1002مليار اس نتميم واليت ترامكت عىل امجلاعة وبقيت بدون تسديد مند اس نة  0.0

تدبري العقار مككون  رضوري و الزم  للمشاريع املنجزة السبب املبارش يف حتمل امجلاعة تعويضات 

ن الأحاكم الق لغاء القرارات اال دارية  رمغ ا  ضائية نتيجة الرتايم عىل الغري  و املسؤولية اال دارية و ا 

امجلاعة تتوفر عىل  موارد برشية قادرة عىل تقدمي املساعدة التقنية و الااستشارة القانونية اكنت 

ما فامي خيص تدبري و تس يري  املرافق  اس تحول دون تكبد مزيانية امجلاعة هده املبالغ الضخمة .  ا 

ىل   100اال دارية و  ضامن  ااس مترا ر خدماهتا  فان امجلاعة  ختصص لك اس نة اعامتدات تصل ا 

 من مجموع نفقات التس يري الس نوية % . 5مليون اس نتمي و تشلك نس بة 

ىل متويل بعض املشاريع التمنوية و الاجامتعية        وأأمام هده الوضعية الصعبة فان امجلاعة تلجأأ ا 

العجز مديونية امجلاعة و  قروض ،وهده الأخرية تزيد من تفامق الوضع و تسامه يف ارتفاع عن طريق ال

ىل تأأجيل اجناز  مجموعة من املشاريع التمنوية  مما تصبح معه امجلاعة    يؤداين  اناملايل اذل حمتيا ا 

ىل الرشاكء و الفاعلني  أأو ادلوةل لمتويل املشاريع املربجمة و هو ما يقلص من حرية  ملزمة اللجوء ا 

 امجلاعة يف تطبيق مبدأأ التدبري احلر.
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 شساعة الوعاءقدرة التحصيل و 

 المركبات المالية التقديرات
 نوع الماخيل 2017 2018 2019 2020 2021 2022

مداخيل الرسوم و الضرائب              

(المدبرة من طرف 3المحولة  )

 16-41مصالح الدولة  

 11رسم السكن )المواد من رقم  124615,00 130000,00 140000,00 140000,00 145000,00 155000,00
 (( 46-47من القانون رقم  32الى 

رسم الخدمات الجماعية ) المواد  3965581,00 4000000,00 4100000,00 4150000,00 4200000,00 4250000,00

من القانون  32الى  33من رقم 

 (46-47رقم 

 5الرسم المهني )المواد  من رقم 2913461,00 3000000,00 3150000,00 3200000,00 3500000,00 3700000,00
 (  46-47من القانون رقم  12الى 

 (1المجموع) 7003657,00 7130000,00 7390000,00 7490000,00 7845000,00 8105000,00

(المدبرة 1الرسوم المحلية )            

مباشرة من طرف مصالح 

 41-16-رقم  الجماعة  قانون

الرسم المفروض على االراضي  935547,00 1000000,00 1050000,00 1100000,00 1150000,00 1120000,00

 31الغير المبنية ) المواد من رقم 
 (  41الى 

رسم   المفروض على عمليات  1299175,00 1500000,00 1600000,00 1650000,00 1700000,00 1750000,00

 (56الى 54ن رقم البناء ) المواد م

رسم التجزئة العقارية )المواد من  3476,00 5000,00 6000,00 7000,00 8000,00 9000,00

 (63الى  57رقم 

الرسم المفروض علة محل بيع  97526,00 120000,00 125000,00 130000,00 135000,00 140000,00

 64المشروبات) المواد من رقم 
 (61الى

الرسم المفروض على النقل العام  118200,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00

الى  23للمسافرين) المواد من رقم 

21) 

الرسم المفروض على استخراج  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 14مواد المقالع) المواد من رقم 
 (16الى

الرسم المفروض على االقامة  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

الى  74السياحية) المواد من رقم 

76) 

الرسم المفروض على استخراج  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

المياه المعدنية و مياه المائدة) 

 (22الى 77المواد من رقم 

 (2المجموع) 2453924,00 2745000,00 2901000,00 3007000,00 3113000,00 3139000,00

و الخدمات و االتاوي و الرسوم             

(المدبرة من طرف 13المساهمات )

 11-33مصالح الجماعة 

الرسم المفروض على صحة  214000,00 214000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00

 ( 43الى  42االمضاء )المواد من 

ة) المواد من الرسوم الحالة المدني 137000,00 137000,00 140000,00 145000,00 145000,00 150000,00

 ( 75الى  73

الى  65رسوم المحجز) المواد من  109440,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00

67 ) 

رسم اتالاف الطرق )المواد من  31121,00 32000,00 3500,00 3200,00 4200,00 3200,00

 (41الى  44
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احتالل  الملك الجماعي  المؤقت  270520,00 300000,00 350000,00 360000,00 365000,00 370000,00

 124الغراض البناء (المواد من 

 (124الى

احتالل الملك الجماعي الغراض  149534,00 150000,00 160000,00 165000,00 170000,00 175000,00

تجارية وصناعية ومهنية) المواد من 

 (122الى 125

احتالل  الملك الجماعي الغراض  999101,00 999101,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

مرتبطة بمنقو ل و عقار ) المواد 

 (113الى 121من 

الرسم الفروض على عملية الدبح)  33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00

 (51الى  55المواد من 

واجبات مقبوضة في االسواق و  48805,00 60000,00 65000,00 70000,00 75000,00 80000,00

ساحات البيع العمومي ) الموادمن 

 (64الى  61

واجبات مقبوضة في  امكان البيع  48805,00 50000,00 55000,00 60000,00 65000,00 70000,00

 (64الى  61االخرى) المواد من 

 
 

77250,00 

قوف المترتبة عن واجبات الو 77250,00 77250,00 77250,00 77250,00 77250,00

السيارات االجرة المخصصة) 

 (72الى  62المواد من 

الرسم المفروض على استعالل  4065,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

االجرة وحافالات النقل العمومي) 

 (72الى  62المواد  من 

مساهمة ارباب العقارات المجاورة  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ق في انجازها و صيانتها) للطر

 (21الى   76المواد من 

 (3المجموع ) 2122641,00 2177351,00 2223750,00 2253450,00 2104450,00 2298450,00

حصة الجماعة من   4المجموع    3938795,00 3938794,00 4000000,00 3950000,00 4100000,00 4150000,00

 12مبيعات السمك )مواد من 

 11-33نون ( القا15الى

حصة الجماعة من    5المجموع   26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00

 الضريبة على القيمة المضافة 

مجوع  41519017,00 41991145,00 42514750,00 42700450,00 43162450,00 43692450,00

 (5+4+3+2+1المداخيل()

  

نفاق و   صعوبة الالزتام قدرة اال 

 المركبات المالية التقديرات

 نوع النفقات 2017 2018 2019 2020 2021 2022

النفقات المتعلقة بتسسير الموارد             

 البشرية
 كتلة االجور 21730141,00 21730141,00 21730141,00 21730142,00 21730140,00 21520000,00

مساهة االدارة في صناديق  2190000,00 2200000,00 2300000,00 2350000,00 2275000,00 2100000,00

 التقاعدو االحتياط االجتماعي
 نفقات تسيير المجلس الجماعي 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00

اديق مساهمة االدارة في صن 550000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

 التغطية الصحية االجبارية
 (1المجموع) 25245141,00 25305141,00 25405141,00 25455142,00 24605140,00 24220000,00

النفقات المتعلقة بالعقود  االدارية             

 و االتفاقيات 
ي التدبير حصة الجماعة ف 7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00

 المفوض للنفايات المنزلية
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 استهالاك االنارة العمومية 7500000,00 7700000,00 7700000,00 7700000,00 8000000,00 8000000,00

 استهالاك الماء الصالح للشرب  30000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

االتصارات و و خدمات  50000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00

 االنترنيت
 القروض السنوية المستحقة 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00

 (2المجموع) 18000859,00 18490859,00 18490859,00 18490859,00 18790859,00 18790859,00

 يات و الشراكةنفقات العقود و االتفاق            

 مستحقات المحامي الجماعة  100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

حصة الجماعة في التغطية  308000,00 308000,00 308000,00 308000,00 308000,00 308000,00

 الصحية للمواطنين الرميد
 كراء مقر ملحقة االدارية لفرخانة  66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00

 كراء النادي النسوي 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00

 دعم الجمعيا ت الرياضية  100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

 نفقات التسيير االدارة العامة 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00

نفقات التسسير المستودع  650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00

 الجماعي
 (3المجموع ) 1693200,00 1693200,00 1693200,00 1385200,00 1693200,00 1693200,00

( 3+2+1مجوع التحمالت ) 44939200,00 45489200,00 45589200,00 45331201,00 45331201,00 44704059,00  

الفائض التقديري  0 0 0 0 0 0  

 

دعم الدولة 

الضريبة على القيمة المضافة

% 60إمدادات التسيير

الرسوم المحلية المحولة 

الخدمات الجماعية

الرسم المهني

ضريبة السكن

%    

تدبير الرسوم المحلية 

القرار    -  -  -  القانون 
المحلى الجبائي

%    

100%إمدادات التجهيز
القروض

   %صندوق التجهيز الجماعي

قدرة التحصيل    
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صعوبة اإلنفاق 

التسيير 
5%العادي

 وااللتزامات  
%العقود 35 

النفقات 
55%اإلجبارية

% 5االستثمار

 
 حتليل املعطيات

قدرهتا عىل تعبئة  حضتأأصبحت مزيانية امجلاعة غري قادرة عىل حتمل الزتامات اظافية أأخري بعدما أأ 

العقود و  نالجناز املشاريع التمنوية و الوفاء ببعض الزتاماهتا الناجتة ع حمدودة الية الرضوريةاملوارد امل

دودية الوعاء أألرضيب من حمضعف و   بباالتفاقيات اسواء بيهنا و بني ادلوةل او الرشاكء و دكل بس 

 بحمما أأص   نية من هجة اث هجة و ارتفاع نفقاهتا الناجتة عن تواس يع اختصاصاهتا يف خمتلف اجملاالت

عادة التفكري يف املقاربة اليت يمت هبا تدبري مواردها املالية اسواء اذلاتية أأو احملوةل  رضورة  معه  ا 

ىل  عادة صياغة املعاير و الرشوط اليت من خاللها حتدد احلصة مطالبة السلطة الوصية  بالظافة ا  ا 

 يف ياغة مقرراهتاص تخذ و برسع ممكن الأاسااس ية الرضيبة عىل القمية املضافة و عىل امجلاعة أأن ت 

جمال حتديد الااسعارو الااتوي الناجتة عن اخلدمات املقدمة املواطن خاصة بعد تواس يع جمال 

اجلغرايف للجامعة و التمنية العمرانية اليت عرفهتا املدينة و احلركة التجارية والاقتصادية للنس يج 

 .الاجامتعي للمدينة  والاقتصادي 

 ربجمة من طرف امجلاعة.املشاريع امل 

عداد دليل املساطر بلنس بة  ملصلحة الوعاء  ا 

 توفري اال ماكنيات املادية و اللوجستيكية ملصلحة اجلباايت

 تقوية قدرات املوارد البرشية ملصلحة اجلباايت احمللية
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لزامية التنس يق بني املصاحل اال دارية و مصلحة الوعاء الرضييب  ا 

 التحفزي والتشجيع 

 القرار اجلبائيي ليالمئ التغريات و التطورات اليت تعرفها امجلاعة حتيني 

 تفعيل العداةل الرضيبة احمللية

 املساواة يف املعامةل بني مجيع املرتفقني و امللزمني

 اعامتد التتبع املراقبة 

 تفعيل دور املنازعات اجلبائية

 تفعيل املنافسة احلرة لطلبات الس ند

 هداف و الربامج عوض احلاجياتاعامتد أأاسلوب التدبري بلأ 

 فصل املصاحل اال دارية املتنافية

 تقوية املراقبة ادلاخلية و التنس يق

تدخل الجماعة  

مساهمة الجماعة في 
خلق فرص الشغل الغير 

المباشرة

مساهمة الجماعة في 
التنمية االقتصادية 

وفرص الشغل المباشرة

ا لصحة-التعليم  

الرياضة

محاربة األمية العمل االجتماعي 

خدمات للمواطنين 
بطريقة غير مباشرة من 
خالل الموارد البشرية 

المعارة

التغطية الصحية 
5732الرميد

 

 حتليل املعطيات 

تشلك امجلعيات و القطاع اخلاص احد أأمه الرشاكء للجامعةة يف التمنيةة احملليةة املسة تدامة فهةوي تقةوم 

 لتعبئة الاجامتعية كام تشلك املرأأة الثانية بعد املعارضةة يف تقيةمي الشةأأنبدور جد همم عىل مس توي ا

 . املشاريع و التتبعو تبين  يل و مدي حامكته  مما يس توجب دمعها و مشاركهتا يف لمل احمل

 املشاريع املربجمة من طرف امجلاعة
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 من حق املقاوالت الصغري للصفقات العمومية 10تفعيل  نس بة  

ىل الطلبيات العموميةتشجيع املقاوال  ت الوطنية و متكيهنم من الولوج ا 

 وضع دليل مساطر  دمع امجلعيات

 تشجيع املقاوالت أألصغري احمللية قطاع الااستامثر

 ارشاك امجلعيات كحامةل مشاريع 

 تقوية قدرات امجلعيات و اجملمتع املدين

 الرفع من الاعامتدات اخملصصة للقطاع الاجامتعي

 )مقاربة النوع الاجامتعي( جندرة املزيانية

 املشاريع املربجمة من طرف ادلوةل و الهيئات العمومية الاخرى

رشاك القطاع اخلاص يف اجناز املشاريع    ا 

 

                  

التقسيم الترابي اثار

توسيع المجال 
الجغرافي للجماعة 

هكتار 4431

استقرار الموارد  
مليون  34المالية  

درهم

   ارتفاع عدد الساكنة  

أسرة أي       
نسمة     

تكريس التبعية  المالية

مليون درهم 12 

ضعف التزام   
مليون  9الملزمين 

درهم

ارتفاع  كلفة الخدمات 
مليون  44المستمرة

درهم
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االكراهات و التحديات

منظومة التدبير المندمج للنفقات  
GID

الهيئات الترابية للتفتيش   وتقصي 
من القانون     الحقائق المادة 

  -   التنظيمي رقم 

مجالس الجهوية  للحسابات المادة 
   -  من القانون رقم     

المتعلق بمدونة المحاكم المالية

التصريح بالممتلكات المادة  
من الدستور    

منظومة التدبير المندمج للمداخيل 
GIR

منضومة أجور االتفاقية مع الخزينة 
العامة للملكة

مقتضيات الصفقات العمومية قانون 
فوائد التأخير و كناش الشروط 
اإلدارية الخاصة باإلشغال و 
التوريدات و  توسيع المنافسة 
محليا و جهويا ووطنيا الخدمات

 

 الخالصة
ىل تدبري احلر) الاكراهات و التحدايت  (حمور احلاكمة احمللية مبدأأ ال  خلص      ن ا  تفعيل و  ا 

الاماكنيات ة امجلاعة عىل توفري لك  الضامانت  و مبدى قدر مرهون   تزنيل و مماراسة هدا املبدأأ 

مواهجة  تدامة  و علهيا املادية و البرشية و تعبئة الرشاكء و الفاعلني يف جمال التمنية احمللية املس  

 – لتدبري الشأأن احمليلاملس متر يف جمال ا التكوين   --تقوية املراقبة ادلاخلية وختطي مخسة بؤر يه :

فع من املوارد املالية اذلاتية الر   تفعيل  و تزنيل التنظمي الهيلكي للجامعة-مراجعة القرار اجلبايئ احمليل

  .و احملوةل

ن  جعل تدبري الشأأن بد مومن اجل حتسني ااسرتتيجية احلاكمة احمللية و تفعيلها عىل ارض الواقع ال

اعة بأأداء واجباهتم احمليل يتالءم مع حاجيات و رضورايت املواطنني  مع الزتام املواطنني اجتاه امجل

عطاء دفعة قوية لنضام احلاكمة احمل  تويخ شفافية  لية والرضيبية مشاركهتم يف التمنية احمللية و ا 

ني وواسائل اال عالم ضامن مشاركة فعاةل للمواطن , مثالنضمة التدبري  و الاجناز و املتابعة  مضبوطة

ن  اخلارجية , عىل اعتبار ومجعيات اجملمتع املدين يف تقيمي احلاكمة احمللية , وحاكمة املصاحل القطاعية ا 

تداولية   اقرتاحيهرد اسلطة اليوم تقوم بدور تنظميي نتيجة الانتقال بمنط التدبري احمليل من جم بالدان 

ىل أأخرى تقريرية ادية اليت عرفها املغرب أأملهتا التحوالت الس يااس ية والاجامتعية والاقتص تدبريية  ا 

لية .يف هذا اجملال , هباجس وضع نظام للحاكمة يعوض التس يري اال داري للشؤون احمل   
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مناخ مؤاسسايت  و يف توفري رشوطو امجلاعة الرتابية  ويتجىل ادلور التنظميي  اجلديد لدلوةل  

العمل عىل ضامن  ة لرتابيابعجةل التمنية , ومن مثة فقد أأصبح من همام امجلاعات واقتصادي لدلفع 

الوطنية , ذكل أأن  يف انسجام مع توهجات وأأهداف الس يااسات بلتمنية احمللية املس تدامة  الهنوض 

ذا مل يرافقه ال داري النجاح املقدر يف جمال الالمركزية اسيبقى حمدودا وغري ذي جدوى ا  تركزي ا 

ارات عن قرب وجناعة مبا ميكن من ترسيع وثرية اختاذ القر و قضاء عادل  ف القطاعات العمومية خملتل

 التدبري.
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 نتاجئ التشخيص التشاريك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤول عن المحور

 الحسين بلعيدي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامساحملور 

ةهتيئة اجملال والتعمري والبيئ  
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 الهيكــــل التــــرابي للجمـــــاعة.
 

صنفت ضمن المراكز الحضرية الرئيسة  ,مليلية، تعتبر بني أنصار مدينة بوابةاب نظرا لموقعها على ب
 . تحتل بواجهتها البحرية المزدوجة مكانة إستراتيجية في شمال اإلقليم.الناظورفي إقليم 

مليلية، ومن جهة الغرب جماعة يحدها من جهة الشرق البحر البيض المتوسط، ومن جهة الشمال مدينة 
نسمة، تتوزع على مساحة  51.217. يصل عدد سكانها إلى جهة الجنوب بلدية الناظوربني شيكر، و

 .²كلم 44 بتقدر 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تمــــوقــــع الجمـــاعة الحضــــرية فـــي الجهـــــة



 
1011-6102تقرير التشخيص التشاريك لربانمج معل جامعة بين انصار 90  

 
 

صل إلى إحدى عشرة كلم. خالل فصل الصيف يقصدها ت" الذي يمتد على مسافة طول  اناشاطئ " بوق
االستمتاع بالرمال الذهبية عدد كبير من الوافدين سواء من داخل المملكة أو خارجها لالصطياف، و

والشمس الساطعة، والسباحة في مياه بحرية نقية ، ومزاولة مختلف األنشطة الرياضية الترفيهية 
 والسياحية بكل حرية.

".  كوركوهللا بجبل رائع يدعى: "  حباها. غابويةتحيطها تضاريس حجرية متنوعة تغطيها أشجار        
متر على  800ي في أصله، خامد منذ أمد بعيد. يبلغ طوله أكثر من وما زاد من جماله أنه جبل بركان

 على طول السنة. لسطح البحر، مما جعله يمتاز بجو رطب ومعتد

تحتوي مدينة بني أنصار على المرافق ذات عالقة مع البنية التحتية الرئيسية.  وتتوفر على ميناء جد مهم 
ال من حيث تفريغ وشحن  ةرف حركة تجارية دؤوبفي المغرب يطل على البحر األبيض المتوسط. ويع

أم على مستوى األسفار فإنه يعرف تدفقا دائما للمسافرين القادمين  ,السلع المستوردة أو المصدرة
 الجالية المغربية المقيمة بالخارج.   سيماوالمتوجهين من وإلى أوروبا، وال 

منذ قديم الزمان وأهلها يمارسون الصيد ألن المدينة ,كما يوجد بالميناء رصيف خصص للصيد البحري
التقليدي، مما جعلها تتبوأ مكانة تاريخية في هذا الميدان. وتطور هذا القطاع بتطور الوسائل المستعملة 

واستقبال الكميات الكبيرة من السمك المصطادة.  لقواربا لرسووبني هذا الرصيف  ,في مجال الصيد
 بالجملة.  شيد سوق خصص لبيع السمك بالمناسبة و

وتحتوي على محطة للقطار مهمة جدا,  ,وربطت بني أنصار بباقي ربوع المملكة بشبكة السكة حديدية
ويعرف حركة مستمرة النطالق وتوقف القطارات  ,ألنها تقوم بنقل المسافرين والبضائع على السواء

 القادمة من باقي مدن المملكة.
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مليلية، مزدوجة رئيسية. كما تقع محاذاة مدينة  طرقيةة شبك عاصمة اإلقليم وتربطها بمدينة الناظور
وتفصل فيما بينهما نقطة عبور محورية، بحيث يسلكها عدد كبير من المارة سواء وافدين أو متوجهين 

 .خارج الحدودإلى 
 

بعدما   2444أول تصميم تنمية عقبه تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة جماعة بني أنصار شهدت 
كلم مربع  بينما مساحة الجماعة  4.2ذلك على مساحة  و, سبع سنوات مدة دراستــه استغرقت 

فضل  وفي المائة( حيث أقتصــر محيط التهيئة على المركـــز فقط   14كلم مربع ) أي  35آنــذاك 
 عدم أدراج المناطق المحيطة بالمركــز ) أحياء أوالد ســالم , أوالد أحمد الحاج , أوالد العربي ,

ثم سيدي موسى (  رغم كونها أهلة  أرطــابة,  أقبوزن,  وهدانة,  أغمــارينأوالد زهرة , دواية , 
بالضرورة الملحة  أنذاكرغم مطالبة الجماعة  ومساحة  المدينة   وتشكل نصف ســاكنة  وبالسكــان 

المنطقة نظرا  لتغطية تلك المناطق بالتصميم قصد التمكن من ضبط التوسع العمــراني الذي عرفته
 للعوامل المرتبطة بالهجرة الداخلية , الحركية التجارية المرتبطة بالميناء , ظاهرة التهريب .... .

تصميم  تحيينمعه  والكبير  للناظورللتهيئة الحضرية  المديريانطلقت دراسة التصميم  2441 في شتنبر
تتم إلى اآلن المصادقة عليها )يناير  لم و, بهتهيئة مركز بني أنصــار مع أدراج المناطق المحيطة 

 و( , أي أن كل المناطق المحيطة بمركــز بني أنصــار ظلـــت خارج تصاميم التهيئة 2417
 .ثالثة عقــود  محــرومة من الترخيص لمدة تقارب

 

الذي يهم تهيئة و استثمار بحيرة مارشيكا حيث  14-25تمت المصادقة على القانون  2414في يوليوز 

 654ندت لوكالة مارشيكا مهمة تسيير و تدبير جزء كبير من  تــراب جماعة بني أنصــار يقــارب أس

هكتــارا , تركــز أساسا على األراضي الشاسعة ذات الموقع االستراتيجي و المطلة على البحيـــرة و 

 . اختصارا تشكـــل الوعاء العقــاري االحتياطي الوحيد للجماعة

 2413ة إلى أن أولى رخص البناء المسلمة من وكالة مارشيكا رأت النور مع بداية سنة كما تجدر اإلشار

. 

. تاريخ المصادقة على  2413أمــا مركـــز فرخــانة فقد ظــل مركــزا قرويـــا الى حدود أبريـــل 

ـا بفضل تصميم تهيئتها الذي دامت دراسته تسع سنوات , رغم ذلك فقــد شهــد المركز تغيــرا جذريـ

مجموعة من المشــاريع , أهمهــا أعـــادة تأهيـــل المركـــز ,بنــاء المركب التجــاري الكبير , بنــاء 

المركـــب السوسيوثقافي  , تهيئــة الســاحة الكبــرى , هــدم و أعــادة القنطـــرة الكبرى , بنــاء و 

كز فرخــانة  على طول سبع كيومترات  مع  تهيئــة الطريق المؤدية من مركز بني أنصــار الى مر

تزويدها باالنارة العمومية , بنــاء و تهيئــة الطريق المدارية الربطة بين مركز بني أنصــار و مركز 

فرخانة على حدود مليلية السليبة و بطول سبع كيلومترات  ثم أخيرا تزويد مركز فرخــانة بشبكة 

حياء بالطرق المعبـــدة و توفير اإلنارة العمومية ..... , كلهـــا التطهيـــر السائل و ربط مختلف األ

مشــاريع تم أنجــازها في مدة وجيـــزة ) ستــة سنوات( جعلت المركز يكتسي صبغة حضــرية  و 

 بمواصفات تقنية عالية   .

 : خالصة

رة البطيئة التي سلكتها مسطرة قــد ساهم انعدام و وثائق التعمير في المناطق المحيطة  و  الوتي           

أعدادها و المصادقة عليها من طرف اإلدارات المكلفة بالتعمير ,أمــام نسبــة نمو سنوية مهمــة , وكــدا 

الطلب الملح على السكن ,الذي عجزت اإلدارة عن مواكبته  إلى بزوغ نسيج حضري  غير مهيكــل, 
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ع تنــامي متطلبـــات الســـاكنة من مرافــق حيــوية ) محطة فقيــر و نــاقص تجهيــز  , وذلـك موازاة مـ

طرقية , أسواق يوميــة , مجزرة , مرافق صحية و اجتمــاعية ...( و بنيــات تحتيــة ) شبـــكة الصرف 

 الصحي , الطـرق , اإلنارة ....(

 : العقـــــار

ظــرا للمكانة التي كان يحتلها العقار و لقد كــانت بني أنصــار منطقة خاضعة لالمتداد االسباني , و ن

أبــان االستقـــالل و نظــرا للطبيعة القــروية للمنطقــة , تعقـــدت الخريطة العقــارية بشكل كبير ساهمت 

فيــه مسطــرة تحفيظ الرســوم الخليفيـــة  و المشاكل التي صاحبتها , ثم األراضي المسترجعــة وظروف 

أخيــرا عــدم توفــر نسبة كبيرة من ســاكنة المنطقة آنذاك إلى عقود ملكيـــة و شروط  تحديدها و 

أراضيها لطبيعتها الفالحيــة , و نوعيـــة تضــاريسها التي يغلب عليها الطابع الجبلي إلى جــانب 

  . اختــراق الجمــاعة ألربع وديــان مهمــة تجعلها عرضة للفيضانات بشكل موسمي

خريطته العقــارية  بطــابع قـــروي بأمتيــاز , حيث يالحظ أنعــدام  فرخــانة فتتميــزـا مركز أمـ         

شبه تــام للرســوم العقــارية , بعــض األمالك المخزنية القليلة التي بدورها لم تتم تسوية وضعيتها 

رة من مــالكيها ال يتــوفرون العقارية بعد , أمــا باقي العقارات فهــي خــاصة غيـــر أن نسبــة كبي

 عـــلى عقــد تملك بخصوصهــا

و بإيجاز , و نظرا للعوامل السالفة تتميــز الخريطة العقــارية لجمــاعة بني أنصــار بسيــادة األمالك 

الخاصة على شكل عقــود ملكية عدلية  و أيضا بندرة الرســوم العقــارية )األقل على صعيد اإلقليم( , 

انب نسبة جد ضئيــلة من أمالك الدولـــة و األمالك المخزية و أراضي الحبوس , كلها عــوامل إلى ج

ساهمت في نــدرة الوعــاء العقــاري الالزم ألحــداث تجــزئات أو مجموعات سكنية , كما أنها شكلت 

 عــائقا أمــام توفير العقار الالزم النجاز المرافق العمومية  الضرورية  .

 افق التي تفتقر اليها جمــاعة بني انصـــارالمر

 

 مالحظـــات
المساحة 

الضـــرورية         

 ) م م(

 

 المرافق النـــاقصة
 

 القطـــاع

خريطة التعليم البــأس بهــا 

 فرخـــانةمــركز  بأستثنـــاء

مدارس أبتدائيـــة ,  27500

 اعداديـــة و ثانويـــة

 قطــاع التعليــــم

دينــة فقط  على مستوصف تتوفر الم

بمركز بني أنصـــار و اخر 

 بفرخـــانة

 قطــاع الصحـــة مستشفـــى 28000

المدينة تتوفــر فقط عـــلى مركز 

للتكـــوين و التأهيـــل  المهني 

 البحري

 التكـــوين المهنـــي مـــركز التكــوين 1900

 المـــرافق الريــاضية ــاضيةمالعـــب ريـ 5000 المرافق الرياضية شبه منعدمـــة

المدينة تتوفــر فقط عـــلى  نــادي 

 نســـوي  و دار للمـــرأة

 المـــرافق السوسيوثقــافية دار الشبــــاب 1000

و كان مبرمجا  2113تم بنائه في 

 في  المخطط الجماعي للتنمية

 مركز سوسيوتربوي ,,,,,,
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و كان مبرمجا  2116تم بنائه في 

 مخطط الجماعي للتنميةفي  ال

 متحــــف 500

القطعة األرضية التي كانت 

البالغة  مخصصة  للسوق و

تم نـــزع  مم 2511مساحتها 

ملكيتهــا من طرف المكتب الوطني 

 للسكك الحديدية

المرافـــق التجـــارية  ســـوق الجملــــة 2500

 والخـــدمـــاتية

السوق الحالي غيـــر كـــاف  بمركز 

 ــي أنصـــاربن

 ســـوق يــومي 5000

 محطـــة طـــرقية 10000 منعـــدمة

ضروري تنقيل المحطة الحالية نظرا 

لصغر مساحتها و موقعها في 

مركـــز بني انصـــار و تهيئــة  

 محطة جـــديدة بمركـــز فرخــانة

محطـــة سيــارات األجرة  3500

 الكبيرة

 مــركز تجــاري 2500 ـــارمنعـــدم بمركــز بنـــي أنص

المقر الحالي للبلـــدية بنـــاية قديمة 

 و آيلة للسقـــوط

 المـــرافق اإلدارية قصـــر البلـــدية 4000

المفوضـــية الحالية هي بنـــاية 

برمجـــة دائـــرة أمنية  مكـــرية  و

 ضروري , فرخانةبمركز 

 اإلداريةالمـــرافق  مفوضـــية الشــــرطــة 2300

 الوقـــاية المــدنية 1200 منعدمــــة

البـــريد الحالي ال تتجـــاوز مساحته 

 م م 111

 البـــريد 2000

مقبرة سيدي علي الفاضل مغلقة و 

( توشك مقبرة الرحمة ) موالريس

 على اإلغالق

 المـــرافق الدينيــــة مقبـــرة 10000

و قطـــاع غيـــر كاف وغير مهيكـــل

 يئ التوزيع و التدبيرس

المســـاحـــات  

 الخضــــراء

 المســـاحـــات الخضــــراء

 قطــــاع السكــــن الســــكن  قطاع فقير و غيرمهيكل

 عرفت تطورا ملحوظا في االونة

 االخيرة لكن تبقى غير كـــافية

 البنيــــات التحتيــــة الشبكــــة الطـــرقية 

 

 خالصة

ي للنقص على مستوى جميع المرافق العمومية الضرورية  و الحيوية لمدينة تفوق خصاص واضح و جل

ساكنتها الخمسين ألفــا ,  مما يجعلها مرتبطة دوما بالمراكز الحضرية األخرى القريبة , كما أن أنعدام 

 بعض من المرافق يكون له تاثير سلبي مباشر و يومي خصوصا على مستوى السير و الجوالن.

 

 القاطنوضعية 
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  6653 مالك
  2552 مكتري
  153 آخر

 

 أقدمية المسكن

   16.3 سنوات 14أقل من 

   27.9 سنة 24الى  14من 

   39.3 سنة 54الى  24من 

   16.5 سنة وأكثر 54
 

 

 القيمة المؤشر
 الساكنة واألسر 

 897 12 عدد األسر
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   4.3 متوسط حجم األسرة

 نوع السكن

   2.1 الفيال أو طابق في

   12.2 شقة في عمارة

   81.8 مغربي عصري منزل

   1.3 السكن الغير الالئق

   1.6 السكن القروي

   0.9 آخر

   1.3 نسبة االحتالل السكني
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 4102 خريطة الكثافة السكانية بالمغرب حسب احصائيات

 
المربع ي الكلمترنسمــة ف 154تتمركز بني أنصار ضمن المناطق التي تتجاوز كثافتها   

األساسية للسكنرافقالم  
 97.1 المطبخ

  
 98.4 المرحاض

  
أو دوش حمام  76.4 

  
 95.1 الكهرباء

  
 64.8 الماء

  
صرف المياه العديمة طريقة  

 41.7 الشبكة  العمومية للصرف الصحي
  

مورةطالم  54.8 
  

 3.6 أخرى
  

 طريقة جمع النفايات المنزلية
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 66.5 تمفوضة جماعللت حاوية النفايا
  

اوخاصةةجماعالشاحنة   7.2 
  

 26.3 آخر
  

 

طهيللالطاقة المستعملة   

 99.5 غاز البوطان
 8 الكهرباء 
 2 الفحم 
 0.8 حطب 
 0.4 نفايات الحيوانات 
 األجهزة المنزلية 

 95.4 التلفزة
 50 الراديو 
 95.5 الهاتف النقال 
 11.9 الهاتف الثابت 
رنتاالنت   18.2 
 22.1 الحاسوب 
 88 المستقبل 
 91.3 ثالجةال 
  

  :السكـــن

مدينـــة بني أنصــار جمــاعة مكونــة من مركــزين أولهــما مركــز بنـي أنصــار األم , حضري منـذ 

 , والثـــاني مركــز فرخــانة الــذي شهد تحوال 1112أن أسست بني أنصــار كبلديــة أبــان تقسيــم 

جذريا في اآلونة األخيرة في إطــار إعادة تأهيــل مركــز فرخـــانة ويمكـــن اعتبــاره مركــزا حضـــريا 

بعدما ضـــمت الجمـــاعة القرويــة فرخـــانة ســابقا  2441بدوره بموجـــب التقسيـــم الترابي األخيـــر 

 .في مجمل مساحتــها إلى جمــاعة بني أنصـــار

ـع ترتبــت عنه اختــالالت واضــحة ومفارقـــات بينــة أهمـها  علــى مستوى النسيج هذا الوضـ

 : الحضــري,وعليه , فــــان عمــــران بلـــدية بنـــي أنصار يمكـــن تصنيـفه إلى ثـــالث أنسجة

ول مــدار  األول عبـارة عن تجمعــات سكنيـــة قـائمة منــذ نشأة الجمــاعة و مركــــز باألساس ح 

بئرانزران )المـــؤدي الى مليليـة السليبـة ( و شــارع الحســن الثـــــاني , و يتكـــــون بالخصـــــوص 
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من إدارات عمــومية و وكــاالت خـاصة و بنــايـــات متــوسطة العـمر يمثــلون المركز اإلداري 

لديـوانة القــديمة ( , شملتهــا  عمليات أعــادة ووســـط المــدينة    ) أحياء كاليطـــا و المسجـــد و ا

الهيكلة همت جميع البنيــات التحتية من طرق و أرصفة و شبكة الصرف الصحي الى جــانب اإلنارة 

 العمومية .

النسيـــج الثـاني عبـارة عــن بنـــايات حــديثة العهــد شيدت فـوق أراض عــارية و مشمـولة بتصميــم 

نت متصلــــة بعــدة طرق مهيـــكلة  ومهيـــئة نتـــج عنهـــا  أحياءا منظمـة , مهيكلـة و التهيئـة كا

بعمــران جيـــد ) أحياء المستـــوصف , ألثــانوية الجديـدة , السكة الحـديدية , الفيــض اعــراص ( 

يــات التحتية من طرق و شملتهــا أيضــا في السنوات األخيرة مشــاريع أعــادة الهيكلة همت جميع البن

أرصفة و شبكة الصرف الصحي الى جــانب اإلنارة العمومية , وشكلت بالتــالي أحيــاء منظمة و 

  . مهيكلة

أما النسيــج الثــالث فيتكــون باألساس من المنـاطق المحيــطة بالمــركز و التــي لم يشملهـــــا أي 

ناء المناطق المتواجدة في قطاع مارشيكا(, عبــارة عـــن ) باستث 2417تصميــم تهيئــة  حتى حدود 

مســالك وعــــرة تختـــرقها مجمـوعة من األودية و يغلـــب عليهـا الطـــابع القـروي لكـــونهــا تحتـوي 

باألساس علــى سكــن قــروي متفـــرق) دار قديــمة فوق ارض "فالحيـــة" مسيجـــة( إلى جــانب 

لجــديدة )المرخصة والغيـر المرخصـة ( الــتي بدورهــا تركـــزت باألساس علـى المسـالك البنـايات ا

العمـومية الرئيسيـة   و التي نتـــج عنهــــا نسيــج عشـوائي و فقير و غيــر منظـــم )أحياء اغمــارين , 

لحـــاج ( , شهــدت في اآلونة وهدانة سيـــدي مـــوسى , أوالد ســــالم , زروالــــة , أوالد احمــد وا

األخيــرة مشاريع تهيئة و تعبيد المحاور الرئيسية المؤدية اليهــا في أطــار فك العزلــة عن هــاته 

األحياء و ربطهــا بالمركز , كما تجــدر االشــارة الى كون جــل هاته المناطق تدخــل في نطــاق تدبيــر 

بتدبير قطــاعها و توفير التصاميم المتعلقة  14-25ا بموجب القانون قطاع مارشيكا و التي عهد اليهـــ

 بأعــادة الهيكلة و عمليات الهيكلة أيضــا .  

 

 جمـــاعة بني أنصـــار و المتواجـــدة فـــي المواقـــع اإلستراتيجيــة للمدينــة و التـــي تشـــكل الرصيـد العقــاري

 د فــي نفــوذ وكالـــة تهيئـــة بحيـــرة مارشيـــكا .الوحيــد للجمـــاعة  تتواجــ
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 البيئة و أعداد المجال

 

 

 نموذج لمنتزه طبيعي ايكولوجيوالضياع فضاء عرضة ل تالف 
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 نموذج  منتزه طبيعي أيكولوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1011-6102تقرير التشخيص التشاريك لربانمج معل جامعة بين انصار 101  

 

 بحيرة مارشيكا

 

 لبوقانا الشريط الساحل
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 احات فضـــاء غير جـــذابالمساحات الخضراء و الس

 و غير مستغل من طــرف الساكنة على مستوى شارع محمد الخامس

 

 سوء تدبير الفضاء و عدم استغالله على مستوى شارع الحسن الثاني و شارع المسيرة الخضراء
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 المساحات الخضراء على مستوى شارع الحسن الثاني
 األشجارغياب االنارة و صيانة
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 مرات المهيئة بين الشارعيينغياب الم

 

 فضاء عرضة ل تـــالف و الضياع
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جميع المساحات الخضراء تتميز بانعدام الصيانة على مستوى األشجار والنباتات و التجهيزات و اإلنارة  

العمومية و غياب التهيئة الخاصة بالممرات الداخلية , تجعل منها فضاءا مستحبا لدى المتشردين و 

 . و الكالب الضالة , تحول مؤخـــرا إلى مأوى بامتياز و نقطة سوداء و عبأا على الجماعة المتسكعين

لقد شهدت بني أنصار في اآلونة األخيرة تراجعا واضحا على مستوى المساحات الخضراء على حساب 

وث و االسمنت المسلح  بينما يتجلى دور المجاالت الخضراء بمختلف أشكالها في التخفيف من حدة التل

الترويج عن نفسية المتمدنين    و في خلق أطار و فضاء أجمل للعيش و أحيانا في أشعاع المدن و 

   . تحسين صورتها و تناغم المشهد الطبيعي مع المشهد المبني

 

OPPORTUNITÉS الفــــرص   MENACESاالكـــراهــات 

 ىالمــوقع الجغــرافي لالستـــراتيجي بواجهـــة مفتــوحة عل-1
 البحـــر األبيض المتوســـط .

. فـــرخـــانةو  انصـــارمركــزي بنـــي  اعـــادةتـــاهيلمشــروع -0  
نقـــل تحتية كبرى للعلى بنية  بلـــدية بني انصـــارتتوفـــر -0

تجعـــلها وجهــــة سهلــــة الولـــوج)محطة بحـــرية , محطـــة 
ي (.الدولـــ العرويو مطـــار  سككيــة  

و  النــاضورمن عمـــالة  بلـــدية بنـــي انصـــارقـــرب -0
. االداريمـــركـــزهــا   

ـــاق تليـــه السلطـــات العمـــومية للبيـــئة ) ميث الدىاالهتمـــام -1
 البيئـــة( .

ــة مرتبط انصـــارشبكــــة الصـــرف الصحـــي لبلــدية بنـــي  -0
. للنـــاظورالكبـــرى بمحطـــة التصفيـــة   

ظــاهرة التهـــريب-0  
ـــة.للتــرفيه في المدين أقطاب جـــدابــةغيـــاب -0  
عشـــوائي في  وتعميـــر غير مضبـــوط -0

 المنــاطق المحيطــة للمـــركز.
الخــط السككــيالذي يفصــــل بين مشروع -0

. مـــارتشيكـــابحيــــرة  المــدينة و  
لتــزام المصالح الخارجية بانجاز اعـــدم -0

.المرافق المبرمجــة في تصميم التهيئة  

FORCESمكـــامن القــــوة FAIBLESSESمكـــامن الضعـــف 
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على مــــؤهـــالت طبيعيـــة مهمـة  بنـــي انصـــارتتـــوفر -0
 مــارتشيكــاو بحيـــرة  كـــوروكــوكشـــاطئ بــوقــانــا , غـــابة 

تجعـــل منهـــا قطبــا سيـاحيـا علـى الصعيـد  انشـــأنهــا من 
. الجهـــوي  

ـــة , على بنيـــة تحتيـــة مهم مينــاء بنــي انصـــاريتوفـــر-2

محطـــة بحـــرية . ومنطقــة صنــاعية , مينــاء للصيـــد   

الدراســة التـــي من شـــأنهــا فتـــح فضـــاء مشــروع -3
ـاء الخـــارجي  علـــى المـــركــز الحضـــري لبنـــي المينــ
. انصــار  

بلـــدية بنـــي  العـــزلة علـــى مجمــوعة من احيـــاءفــك -4
 المدارية الرابطة بيــنبفضـــل مشــروع الطـــريق  انصـــار

. فــرخــانةو مــركـــز  مــركــز بنــي انصــار  

 عة من منــاطق بنــي انصـارمشـــروع تغطيـــة مجمـــو5
.المصــادقةبوثــائق جـــديدة للتعميــر   

مشجـــع بانخـــراط مجمـــوعة  ومحفـــز  جمعـــوينشـــاط -6
.اجتمــاعية عمشـــاريمن الجمعيـــات في   

ارتفـــاع  والبلــدية  مداخيـــلتقلـــص -1

 المصـــاريف .

ــاز الوعـــاء العقـــاري النجـضعـــف -2

ية الريــاض المشاريع االجتمــاعية, الثقــافية و
 وخــاصة ملــك الدولـــة .

نقـــص في المرافق الجمــاعية للمدينة  -3

 وو المراكز الصحيـــة  كالمحطــة الطرقيـــة
...دوائر أمنية ...والمساحـات الخضــراء   

فيمـــا  االحيـــاءتنـــاسق  تـــرابط وعـــدم -4

ا , وانعــزالهــا لكــونهـــا متفـــرقة .بينهـــ  

عـــم تــوفـــر البلـــدية  علـــى حــي إداري و -5

د.كـــدا قصـــر بلـــدية في المستــوى المنشـــو  
ى لعــــزلة مينـــاء بنـــي أنصار عــــ-6

.المـــركــــز الحضــــري   

 

 خـــالصة عـــامة

لى شبكة طرقية غنية وكثيفة .أصبحت حركة السير والجوالن أكثر فمدينة بني انصار تتوفر اآلن ع

سهولة وليونة وباألخص منظمة حيث ساهمت إلى جانب انجاز شبكات الصرف الصحي والماء الصالح 

  .للشرب والكهرباء إلى هيكلة معظم أحياء المدينة

لتهيئة عملي سواء على كما تجدر اإلشارة إلى أن جميع تراب جماعة بني أنصار يتوفر على تصميم ا

مستوى مركز فرخانة ومركز بني أنصار  أضحت على إثره جميع المناطق الجبلية المحيطة بالمركز 

 سابقا مناطق حضرية خاضعة لتصميم  تهيئة .

كما أن مجموعة أمنة.مدينة بني أنصار لم تعد اآلن عرضة للفيضانات بل أصبحت نسبيا منطقة محمية 

دأت ترى النور كفضاء الذاكرة والمركب التجاري لبني أنصار و المركب من المرافق الحيوية ب

 السوسيوثقافي لمركز فرخانة .

والجدير بالذكر أن مالمح المدينة هاته اتضحت أكثر على مستوى مركز فرخانة التي كانت سابقا جماعة 

جموعة من قروية يخترقها طريق جهوية إلى شبه مركز حضري حضري بكل المعايير وذلك بفضل م

المشاريع المختلفة والتكميلية والتي استطاعت هيكلة منطقة بأكملها وتحويلها إلى مركز حضري مرجعي 

  .في المنطقة وذلك في وقت وجيز

إن مشروع المدينة مشروع عمالق وضخم يستوجب مشاركة الجميع من مواطنين وجمعيات        

حالت دون بلوغ بعض األهداف المسطرة في مخطط المجتمع المدني ومصالح خارجية , هاته األخيرة 

التنمية , رغم أنه يفترض أن تواكب الجماعة في قاطرة التنمية هاته وان تكون شريكا لها وتساهم 

بمشاريع ضمن اختصاصاتها وفقا لما ورد في مختلف تصاميم التهيئة المغطية لتراب جماعة بني أنصار 

يرة مار تشيكا والذي عهد إلى وكالة تهيئة موقع بحيرة مار وخصوصا تصميم التهيئة الخاص لموقع بح

 تشيكا بتنفيذ مقتضياته وخصوصا الجانب البيئي والسياحي والعمراني.
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لكن مشروع المدينة لم يكتمل بعد ,و برنامج عمل الجماعة هذا من خـــالل مرحلة التشخيص هاته سلط 

تعريف بها و تحديد موقعها و عالقتها مع اإلقليم و الضوء على الرقعة الترابية لبني انصار من خالل ال

الجهة , جرد لثرواتها و إلى أي حد يتم أستغاللها , إحصاء لمختلف المرافق المتواجدة بها و الناقصة 

الواجب توفيرها , كلها أرقام و تقارير وأحصاءات مكنت من تحديد مكامن الضعف و االكراهات التي 

ة , ثم مكامن القوة المتوفرة و الفرص الكفيلة بتنمية الجماعة و تحقيق تحول دون ولوج قطار التنمي

 . األهداف المتوخاة

لقد ساهمت تصاميم التهيئة الخاصة بالجماعة بعد مصادقتها وبالتالي فتح مناطق عديدة للتعمير بعد أن 

جماعة في العقود كانت ممنوعة البناء سابقا .ساهمت إلى الحد من المضاربة العقارية التي شهدتها ال

األخيرة وبات العقار في متناول المواطن البسيط وخاصة في المناطق المحيطة بالمركز .لكن الميزة 

الرئيسية التي يتميز بها العقار في بني أنصار هي ندرة الوعاء العقاري التابع للملك العام والذي يشكل 

ضمان عيش كريم للمواطن .مما يجعل المدينة عائقا أمام برمجة المرافق العمومية الضرورية والحيوية ل

تعرف عجزا ونقصا واضحين على مستوى المرافق العمومية وتوزيعها وانتشارها حيث تتمركز جل 

 . المرافق على مستوى المركز

والجدير بالذكر انه موازاة مع النقص الجلي للمرافق العمومية على مستوى جميع القطاعات إلى        

تيرة التعمير على نطاق واسع وخاصة بالمناطق المحيطة للمركز نتج عنه ميالد أحياء جانب ارتفاع و

ناقصة التجهيز وخصوصا على مستوى الطرق نسيجها العمراني ضعيف وغير متجانس حيث يشكل من 

بنايات جديدة معظمها غير مرخص إلى جانب البنايات القديمة ذات الطابع القروي  والكل يشكل منطقة 

دورها فقط في إيواء الساكنة على مستوى المبيت بينما يضطر الجميع إلى التنقل إلى المركز يتجلى 

 لقضاء معظم مأربهم حيث تواجد جل المرافق.

 : و في األخير , يمكن تلخيص تشخيص محــور التعمير و البيئة و أعــداد المجال في النقط التالية

 . عة للساكنةعدم مالئمة الخدمات المؤداة من طرف الجما -

 . تعقد المساطر القانونية -

 . تمركز الساكنة حول المــركز -

 . عــدم جاذبية المناطق المحيطــة -

 خصاص كبير على مستوى المرافق العمومية و سوء انتشارها - 

 . انعـدام الجمالية في تهيئة المدينة -

 نقص واضح في الحدائق و المساحات الخضراء و سوء تدبيرها -

عدم توفر المدينة على هوية واضحة المعالم , رغم كونها مدينة ساحلية , ذات ميناء للصيد البحري و  -

 . للمسافرين

انعدام فضاءات  و منتزهات طبيعية مهيئة كبرى  و أقطاب ترفيهية و جذابة  نظــرا لعدم و سوء  -

 استغالل الثروات و المؤهالت المتواجدة

  . المدينة و عدم مشاركتها في حركية المدينة عزلة ميناء بني أنصار عن  -

 عدم انخراط مختلف المصالح الخارجية و اإلدارات الالممركزة في مسلسل التنمية المحلية -

 

Une ville vit le présent, se construit sur son passé et se tourne vers 
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l’avenir. Elle prend forme dans ses édifices, ses événements et son histoire 

 

 

 

 انتهى
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 ملحقات المحور الخامس
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