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 األولملحقات المحور 

 تقارير المقابالت الجماعية .1
 تقارير المقابالت الفردية .2
 تقرير الورشة الموضوعاتية .3

 تقرير حول المقابلة الثالثة مع جمعيات احياء فرخانة
اجرى فريق محورالبنيات التحتية و التجهيزات االساسية  ،الرابعة  على الساعة  2512 ماي50 بتاريخ

ع عن م في اطار التشخيص التشاركي لبرنامج عمل الجماعة بمركب التنشيط الثقافي بفرخانة لقاءا  مباشر
 جمعيات  ممثلة    ألحياء فرخانة  لبني انصار.

ة ن  فريق  محورالبنيات التحتيو قد تم تأطير هذه الورشة من طرف  السادة عالل قيشوح و نجيم اوشن   ع
و السيدين شفشاوي نجيب   عن  هيأة  تكافئ الفرص و مقاربة النوع وقد حضر هذه الورشة ممثلين عن 

 األحياء التالية:
 الهام الفونتي           عن حي تسمغين -عبد السالم الفونتي 
 سفلى العلياالسوسي عبد الواحد                           عن حي أوالد سالم ال 
   عن حي اجوهراثن                         احدو محمد 
  هند الطاهري                                  عن حي   سمار 
 رشد بالحسن                                    عن حي احجيون 
 مجمدابركراكي      عن حي  اعمرانن -عبد العزيز حورجان 
           عن حي  أوالد يخلف                    محمد العرعيوي 
 قوبع عبد القادر                               عن حي احمدونن 
 ميمون الطيبي                                عن حي ابوعنانن 

 التطهير السائل .1

 انجاز التطهير السائل بحي احمدونن 

 تعميم  انجاز شبكة التطهيرالسائل ر بحي حجيوة 

 المراقبة الدائمة لمشاريع التطهير السائل 

 تعميم شبكة التطهير السائل بحي أوالد سالم 

  ضرورة تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتدبير الشطر األول من التطهير السائل
 بفر خانة 

 انجاز قنوات لتصريف مياه األمطار بمركز فرخاانة 

 تهيئة واد اضرضوربفرخانة 
 قطاع الماء .2

 ة الماء الصالح للشرب غير معممة بحي تسمغينشبك 

 05℅  من حي احمدونن غير مزودة بشبكة الماء الصالح للشرب 

 شبكة الماء الصالح للشرب غير معممة بحي أوالد سالم فرخانة 

  انعدام الماء الشروب بحي القرمود رغم وجود خزانات الماء بالحي 

  الشروب بطريق القرمودغياب قناة رئيسية لربط  الساكنة بالماء 
 

 اإلنارة العمومية والكهرباء .3

 عدم صيانة اإلنارة العمومية بحي تسمغينو حمدونة 

 صياانةاالنارة العمومية بشارع حجيوة 

 إغالق صناديق التحكم لإلنارة العمومية 
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 العمومية اإلنارة صيانة 

 نةوجود عمودين لشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط  يشكالن خطر على الساك 

  عمود اإلنارة  العمومية في وضعية مائلة  بحي أوالد سالم 

 )وجود أعمدة خشبية مائلة تشكل خطر على الساكنة )بسبب خيوط الكهرباء 

 فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا بحي ابوعنانن 

 سقوط أعمدة خشبية للكهرباء وكدا خطوط الكهرباء 

 على التجهيزات المنزلية ضعف قوة الكهرباء واالنقطاع المتكرر مما يشكل خطرا 

 ثالث عائالت محرومة من الكهرباء بحي القرمود  نتيجة تواجدها بين بني أنصار و بني سيكر 
 الطرق   .4

 - الطرق غير مهيأة   بحي تسمغين 

 عدم تهيئة  طريق الثانوية  بحي حجيوة 

  فك العزلة وفتح المسالك باألحياء 

 )وضع كسرات السرعة )طريق اعياذن 

  الطرق ) حياجوهراتن(صيانة 

 فك العزلة عن أحياء فرخانة 

 وجود حفرة تشكل خطرا على التالميذ والساكنة بحي اعمرانن 

 بناء قنطرة الطريق بحي اعمرانن 

  احتالل الملك العمومي 

 تهيأة  األرصفة 
 النقل .5

  غياب النقل العمومي 

 نقص  التشوير 

  طاكسي كبير( 05ضعف  النقل العمومي )وجود 

  السير في موكزفرخاانةعدم تنظيم 

 عدم وجود الطاكسيات الصغير بفرخانة 
 )التطهير الصلب ) النظافة .6

   عدم تغطية حي تسمغين بخدمة التطهير الصلب 

 رمي النفايات الصلبة باألودية 

 عدم تغطية جل أحياء فرخانة بخدمة جمع النفايات 

 عدم وجود حاويات االزبا ل بحي حجيوةو اءجوهراتن 

  عدم انتظام جمع النفايات 

  وجود  قصب    قرب القيادة الدي يشكل خطر بيئي  على الساكنة 

 ضعف خدمة جمع النفايات 
 التجهيزات األساسية .7

  عدم توفر حي تسمغين على التجهيزات األساسية 

  بعد مدرسة جمال الدين األفغاني   عن  حيتسمغبن 

 ( تحتوي على قسمين فقط لستة ) ( مستويات 6وجود مدرسة مبنية بالمفكك )مدرسة بوعنانة 

  ضرورة بناء ملحقة  او توسيع ثانوية القصبة اإلعدادية 

  توفير تجهيزات داخل اإلعدادية والثانوية 

  عدم وضع لوحات كل  المشاريع للتعريف بهذه المشاريع 

 قرب ...(غياب التجهيزات الرياضية ) مالعب ال 



 
3       

  خلق مقبرة جديدة 

  خلق مركز للوقاية المدنية 

  خلق مركز للشرطة 

  خلق مكتبة عمومية 

  بناء قاعة متعددة التخصصات 

 المحافظة على المعالم التاريخية وتصنيفها وترميمها 
 

 فرخانةبني انصار  ة مع جمعيات احياءنيتقرير حول المقابلة الثا
 بمركز السوسيو تربوي باياسينن

 
، اجرى فريق محورالبنيات التحتية و التجهيزات و النصفة  شرةاعلى الساعة الع 2512ابريل   22بتاريخ

 حياءامع   ممثلي  جمعيات    االساسية لقاءا  مباشر في اطار التشخيص التشاركي لبرنامج عمل الجماعة
 بمركز السوسيو تربوي باياسينن. فرخانةبني انصارو

شة من طرف  السادة عالل قيشوح و حكيم حبصاتون   عن  فريق البنيات التحتية و قد تم تأطير هذه الور
و السيد نجيب شفشاون عن هيأة  تكافئ الفرص و مقاربة النوع وقد حضر هذه الورشة   ممثلين عن 

 األحياء  التالية:
 نعيمة اوالل........... ...........................................حي زروالة 
 2اهتوت......................................................حي ازمانيا  فريد 
 امين بوسلهام....................................................حي اوالد مسعود اوعلي 
 فريد مقدم........................................................حي القرمود 
 ...........حي كاليطاسعيد اوعمار........................................... 

 وأثناء هذه  الورشة تم  تسجيل االقتراحات  و  المشاكل  التي تعاني منها الساكنة وهي كالتالي :
 

 التطهير السائل: .1
 . اعادة هيكلة حي كاليطا 
 .صرف مياه االمطار 
 .تسريع وتعميم شبكة الواد الحار بحي زروالة 
 2م شبكة الواد الحار بحي ازمانيا تسريع وتعمي. 

 .تسريع وتعميم شبكة الواد الحار بحي القرمود 
 .انجاز شبكة واد الحار بحي اوالد مسعود اوعلي 

 قطاع الماء: .2
 .ربط ساكنة حي القرمود بشبكة الماء الصالح للشرب 
 .توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحي القرمود 
  الصالح للشرب بحي زروالة) المشروع الجديد بحي عدم توفر الماء في قنوات الماء

 زروالة(.
 .مجموعة من المنازل لم يتم تغطيتها بشبكة الماء الصالح للشرب بحي اوالد مسعود اوعلي 
 االنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بحي زروالة 
 .تهيئة الوديان. 
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 الكهرباء و النارة العمومية : .3

 

 حي اوالد مسعود اوعلي )اقيشاح(.انجاز شبكة الكهرباء ب 
  2وجود مجموعة من المنازل غير مرتبطة بشبكة الكهرباء بحي ازمانيا. 

  2غياب االنارة العمومية بحي ازمانيا. 

 . ضعف التيار الكهربائي بحي زروالة و حي اوالد مسعود اوعلي 
 .انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في حي القرمود 
  االعمدة الخشبية بشبكة الكهرباء بحي القرمود.تقادم خطوط و 
 . وجود خطوط جوية  للتيار الكهربائي ذات الجهد المتوسط و المرتفع 
  

 :الطــــــــــــرق .4
 

 .)انجاز الطرق بحي اوالد مسعود اوعلي  )اقيشاح 
 . تعميم الطرق بحي زروالة 
 .فك العزلة عن االحياء 
 .تجهيز االحياء الناقصة التجهيز 
 عزلة  عن حي القرمود.فك ال 

 
 التطهير الصلب: .5

 

 .وجود نقط سوداء في حي اوالد مسعود اوعلي قرب الواد 
  2غياب حاويات جمع االزبال بحي ازمانيا. 

 .تنظيف الحاويات الموجودة 
 .جمع النفايات باستمرار و في توقيت محدد 

 النقـــــــــــــل : .6
  اوعلي.غياب النقل الحضري بصفة عامة بحي اوالد مسعود 
 .)توفير النقل المدرسي لمنطقة اوالد علي اوعمر الى فرخانة )تعليم االعدادي و الثانوي 
 .غباب النقل المدرسي و النقل العمومي 
 .تنظيم قطاعات االجرة الصغيرة بوضع عدادات و توحيد التسعيرة 
 .تنظيم السير بحي كاليطا 
  ني انصار.ب-غياب عالمات التشوير خاصة الطريق المداري فرخانة 
 . وضع محدودبات لتخفيف السرعة 
 . وضع ممرات للراجلين 
 .وضع االشارات الضوئية 
 اوالد  -اوالد مسعود هوعلي -2ازمانيا -1ازمانيا –توفير النقل المدرسي لحي القرمود

 علي اوعمر.
  

 التجهيزات االساسية: .7
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 .غياب مالعب القرب بحي زروالة 
  كاليطا.تنظيم الباعة المتواجدين بحي 
 .غياب مركز صحي للقرب 
  .غياب االمن 
 .محاربة ظاهرة التشرد 
 .بناء دار الشباب 
 .بناء التكوين المهني 
 .انجاز المناطق الخضراء 

 

 تقرير حول المقابلة  االولى الجماعية مع ساكنة االحياء
 

التحتية و التجهيزات ، اجرى فريق محورالبنيات و النصف  شرةاعلى الساعة الع 2512ابريل  23بتاريخ

 في اطار التشخيص التشاركي لبرنامج عمل الجماعة بمتحف الذاكرة التاريخية   االساسية لقاءا  مباشر
 معممثلي الجمعيات  و   االحياء ببني انصار.

و قد تم تأطير هذه الورشة من طرف  السادة عالل قيشوح  و مزيان رحو  عن  فريق  محور البنيات 
يدين وليد العثماني و عبد الغاني العسراوي عن هيأة  تكافئ الفرص و مقاربة النوع وقد التحتية و الس

 حضر هذه الورشة ممثلين عن األحياء التالية:
 عبد الغاني العسراوي ...........................................حي سيدي موسى و ارطابة -
 .................حي وهدانةعبد الوليد العثماني............................. -
 عمراوي فريد....................................................حي ارطابة -
 بنعقية ميلود.....................................................حي الثانوية الجديدة -
 الةنعيمة اوالل......................................................حي زرو -
 حسناء عبد الالوي.............................................حي السكة الحديدية -
 محمد قيشوح...................................................حي اوالد عيسى -
 مراد عسو حي الديوانة القديمة..............................حي حيالديوانة القديمة -
 احميدة................................................... حي سيدي موسىالكنز  -
 احمد الغداد.................................................... حي سيدي موسى -

 
وخالل هذه الورشة قد تم تسجيل مجموعة  المالحظات و  المشاكل   التي تعاني منها  االحياء  وهي 

 كالتالي :
 

 ر السائل :التطهي -1
 

 .عدم توفر شبكة التطهير السائل في مجمل االحياء المعنية في المجموعة 
 .االفراغ المباشر للواد الحار في االودية المنجزة 
 .عدم استيعاب  االودية لمياه االمطار 
 .تسريع تجهيز مناطق ارطابةو سيدي موسى بالتطهير السائل 

 
 الماء الصالح للشرب: -2

 

  االدارية لربط المنازل بالماء الصالح للشرب.تبسيط االجراءات 
 .تبسيط مسطرة إلضافة العدادات 
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 .شبكة قديمة و مهترئة بمجموعة من االحياء 
  

 االنــــــــــــارة  -3
 

 .تسهيل و تبسيط االجراءات االدارية لتمكين الساكنة بربط شبكة  الكهرباء 
 .تقوية االنارة العمومية 
 المرتفع الموجودة بالمدينة. تحويل خطوط  التيار ذات الجهد 

 
 

 :الطــــــــــــرق -4
 

 .فتح الطرق بما يمكن المواطنين من النقل بسهولة 
  قرب وادي بوزيزاو اماكن اخرى. 11وضع محدوديات على الطريق 

 .ضعف التشوير الطرقي 
 .غياب االشارات المرور الضوئية 
  الحمام و حي اوالد سالم و احداث قنطرة لحي سيدي موسى و حي السكة الحديدية قرب

 حي اوالد احمد والحاج.
 .وضع الحواجز على القناطر 
 .اعالء اسوار االودية او وضع الحواجز على طولها 
 .الزام االدارات العمومية بإحداث الولوجيات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
 . تهيئة االرصفة و تحريرها 
 لى السكة الحديدية  .بناء قناطرةالولوج  الى بحيرة  مارتشيكا ع 

 النفايات الصلبة -5
  تفعيل قانون الشرطة االدارية بما يحفظ تجهيزات الصرف الصحي بعدم القاء النفايات في

 البالوعات.
  ضرورة توفير حاويات االزبال في حي سيدي موسى و ارطابة و تقويتها في باقي االحياء

 و تنظيفها باستمرار.
  لتفادي القاء النفايات الصلبة باألودية و الشواطئ.تنظيم حمالت تحسيسية مستمرة 
 .جمع النفايات بشاطئ و حمايته من التلوث 
 .تنظيم افراج المتالشيات من مليلية المحتلة 
 .تقنين استراد المواد البالستيكية و المطاطية 
 .منع احراق االزبال و تفعيل القانون وعقلنة تدبير النفايات الصحية 

 : النقل -6
 النقل الحضري داخل المدينة توفير شبكة 
 .تنظيم قطاعات االجرة الصغيرة بوضع عدادات و توحيد التسعيرة 
 .تهيئة نقط وقوف الحافالت الحضرية 
 .)احداث و تهيئة محطة السيارات االجرة )تنظيم القطاع 
 .احكام تنظيم السير و الجوالن بما يسهل حركة المرور 
  التي تنقل السلع المهربة.وضع حد للفوضى التي تسببها السيارات 
  11اخالء   وقوف الشاحنات على  الطريق. 

 .تقوية اسطول النقل المدرسي 
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   .فتح طريق جديد بين الميناء و المدينة لتخفيف الضغط على بئنزارن 
 التجهيزات -7

 .احداث مالعب القرب بحي سيدي موسى و االحياء الخرى 
 .تهيئة المناطق المحاذية لألودية بحزام اخضر 
 .احداث مناطق خضراء 
 .غرس اشجار مثمرة بحي اقابوزاو اوالد سالم و اوالد زهرة للحد من انجراف التربة 

  احداث التجهيزات االساسية الثقافية والرياضية الضرورية باألحياء 
 .القضاء النهائي على البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية 
 .صيانة المقابر و االهتمام بها 
  و فتح المنجزة منهاتنظيم االسواق 
 .بناء أسواق نموذجية خارج وسط المدينة 
 .تقوية جهاز االمن و بناء مفوضية جديدة تليق بالمدينة 

 

 األحياءالثالثة مع ممثلي  الجمعيات و   لجماعيةاتقرير حول المقابالت 

 المقابلة الثالثة المقابلة الثانية المقابلة االولى القطاع

التطهير 
 السائل

  توفر شبكة عدم
التطهير السائل في 
مجمل االحياء المعنية 

 في المجموعة.
  االفراغ المباشر للواد

الحار في االودية 
 المنجزة.

  

  عدم استيعاب  االودية
 لمياه االمطار.

  تسريع تجهيز مناطق
ارطابةو سيدي موسى 

 بالتطهير السائل.

  اعادة هيكلة حي كاليطا
. 

 .صرف مياه االمطار 
  ة شبكتسريع وتعميم

الواد الحار بحي 
 زروالة.

  تسريع وتعميم شبكة
الواد الحار بحي 

 .2ازمانيا 

  تسريع وتعميم شبكة
الواد الحار بحي 

 القرمود.
  انجاز شبكة واد الحار

بحي اوالد مسعود 
 اوعلي.

 

 

  انجاز التطهير السائل
 بحي احمدونن

  تعميم  انجاز شبكة
التطهيالسائل ر بحي 

 حجيوة

  لمشاريعالمراقبة الدائمة 
 التطهير السائل

  تعميم شبكة التطهير
 السائل بحي أوالد سالم

  ضرورة تدخل المكتب
الوطني للماء الصالح 
للشرب لتدبير الشطر 
األول من التطهير 

 السائل بفر خانة 

  انجاز قنوات لتصريف
مياه األمطار بمركز 

 فرخاانة

  تهيئة واد
 اضرضوربفرخانة

الماء الصالح 
 للشرب

 

  تبسيط االجراءات
االدارية لربط المنازل 
 بالماء الصالح للشرب.

  تبسيط مسطرة إلضافة
 العدادات.

  ربط ساكنة حي
القرمود بشبكة الماء 

 الصالح للشرب.
  توسيع شبكة الماء

الصالح للشرب بحي 
 القرمود.

 

  شبكة الماء الصالح
للشرب غير معممة بحي 

 تسمغين
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  شبكة قديمة و مهترئة
 .بمجموعة من االحياء

 

  عدم توفر الماء في
قنوات الماء الصالح 
للشرب بحي زروالة) 
المشروع الجديد بحي 

 زروالة(.
  مجموعة من المنازل

لم يتم تغطيتها بشبكة 
الماء الصالح للشرب 
بحي اوالد مسعود 

 اوعلي.
  االنقطاعات المتكررة

للماء الصالح للشرب 
بحي زروالة.تهيئة 

 الوديان.
  

 05℅ من حي احمدونن 

غير مزودة بشبكة الماء 
 الصالح للشرب 

  شبكة الماء الصالح
للشرب غير معممة بحي 

 أوالد سالم فرخانة

  انعدام الماء الشروب
بحي القرمود رغم 
وجود خزانات الماء 

 بالحي 

   غياب قناة رئيسية لربط
الساكنة بالماء الشروب 

 بطريق القرمود
 

الكهرباء و 
النارة 

 العمومية

  تسهيل و تبسيط
االجراءات االدارية 
لتمكين الساكنة بربط 

 شبكة  الكهرباء.
 .تقوية االنارة العمومية 
  تحويل خطوط  التيار

ذات الجهد المرتفع 
 الموجودة بالمدينة.

 

  انجاز شبكة الكهرباء
بحي اوالد مسعود 

 اوعلي )اقيشاح(.
  وجود مجموعة من

المنازل الغير 
المرتبطة بشبكة 
الكهرباء بحي ازمانيا 

2. 

  غياب االنارة العمومية
 .2بحي ازمانيا 

  ضعف التيار
الكهربائي بحي 
زروالةو حي اوالد 

 مسعود اوعلي
  انقطاع التيار

 الكهربائي المتكرر.
  تحويل الخطوط

الكهرباء ذات الجهد 
المتوسط و المرتفع 

 )ارضي(.
  انقطاع التيار

الكهربائي المتكرر 
بحي القرمود خالل 
االضطرابات الجوية ) 

 االمطار و الرياح(.
  تقادم خطوط و االعمدة

الخشبية بشبكة 

 

  عدم صيانة اإلنارة
العمومية بحي تسمغينو 

 حمدونة

  صياانةاالنارة العمومية
 بشارع حجيوة

  إغالق صناديق التحكم
 لإلنارة العمومية

 صيانةاالنارة العمومية 

  وجود عمودين لشبكة
الكهرباء ذات الجهد 
المتوسط  يشكالن خطر 

 على الساكنة

  عمود اإلنارة  العمومية
في وضعية مائلة  بحي 

 أوالد سالم 

  وجود أعمدة خشبية
مائلة تشكل خطر على 
الساكنة )بسبب خيوط 

 الكهرباء(

  فاتورة الكهرباء مرتفعة
 جدا بحي ابوعنانن

  سقوط أعمدة خشبية
للكهرباء وكدا خطوط 

 الكهرباء

  ضعف قوة الكهرباء
واالنقطاع المتكرر مما 
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الكهرباء بحي 
 القرمود.

  

يشكل خطرا على 
 التجهيزات المنزلية

  ثالث عائالت محرومة
من الكهرباء بحي 
القرمود  نتيجة تواجدها 
بين بني أنصار و بني 

 سيكر

 
 

 الطرق
 

 

  فتح الطرق بما يمكن
المواطنين من النقل 

 بسهولة.
  وضع محدوديات على

قرب وادي  11الطريق 

 بوزيزاو اماكن اخرى.
  التشوير ضعف

 الطرقي.
  غياب االشارات

 المرور الضوئية.
  احداث قنطرة لحي

سيدي موسى و حي 
السكة الحديدية قرب 
الحمام و حي اوالد 
سالم و حي اوالد احمد 

 والحاج.
  وضع الحواجز على

 القناطر.
  اعالء اسوار االودية او

وضع الحواجز على 
 طولها.

  الزام االدارات
العمومية بإحداث 

ألشخاص الولوجيات ل
ذوي االحتياجات 

 الخاصة.
  تهيئة االرصفة و

 تحريرها .
  بناء قناطرةاللوج  الى

بحيرة  مارتشيكا على 
 السكة الحديدية  

  انجاز الطرق بحي
اوالد مسعود اوعلي  

 )اقيشاح(.
  تعميم الطرق بحي

 زروالة .
 .فك العزلة عن االحياء 
  تجهيز االحياء الناقصة

 التجهيز.
  فك العزلة  عن حي

 القرمود.
 

 -    الطرق غير مهيأة
 بحي تسمغين

  عدم تهيئة  طريق
 الثانوية  بحي حجيوة

  فك العزلة وفتح المسالك
 باألحياء 

  وضع كسرات السرعة
 )طريق اعياذن(

  ( صيانة الطرق
 حياجوهراتن(

  فك العزلة عن أحياء
 فرخانة

  وجود حفرة تشكل
خطرا على التالميذ 
 والساكنة بحي اعمرانن

  قنطرة الطريق بحي بناء
 اعمرانن

  احتالل الملك العمومي 

 تهيأة  األرصفة 
 

 
 

 

  تفعيل قانون الشرطة
االدارية بما يحفظ تجهيزات 

  وجود نقط سوداء في
حي اوالد مسعود 

 اوعلي قرب الواد.

  عدم تغطية حي تسمغين
 بخدمة التطهير الصلب  
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النفايات 
 الصلبة

 
 

الصرف الصحي بعدم القاء 
 النفايات في البالوعات.

  ضرورة توفير حاويات
االزبال في حي سيدي 
موسى و ارطابة و تقويتها 

ها تنظيففي باقي االحياء و 
 باستمرار.

  تنظيم حمالت تحسيسية
مستمرة لتفادي القاء 
النفايات الصلبة باألودية و 

 الشواطئ.
  جمع النفايات بشاطئ و

 حمايته من التلوث.
  تنظيم افراج المتالشيات من

 مليلية المحتلة.
  تقنين استراد المواد

 البالستيكية و المطاطية.
  منع احراق االزبال و تفعيل

لنة تدبير القانون وعق
 النفايات الصحية.

 

  غياب حاويات جمع
االزبال بحي ازمانيا 

2. 

  تنظيف الحاويات
 الموجودة.

  جمع النفايات
باستمرار و في توقيت 

 محدد.
 

  رمي النفايات الصلبة
 باألودية

 تغطية جل أحياء  عدم
فرخانة بخدمة جمع 

 النفايات

  عدم وجود حاويات
االزبا ل بحي حجيوةو 

 اءجوهراتن

  عدم انتظام جمع
 النفايات 

  وجود  قصب    قرب
القيادة الدي يشكل خطر 

 بيئي  على الساكنة 

  ضعف خدمة جمع
 النفايات

 

 
 
 
 
 

 النقل :
 

 

  توفير شبكة النقل
 الحضري داخل المدينة

  قطاعات االجرة تنظيم
الصغيرة بوضع 
عدادات و توحيد 

 التسعيرة.
  تهيئة نقط وقوف

 الحافالت الحضرية.
  احداث و تهيئة محطة

السيارات االجرة 
 )تنظيم القطاع(.

  احكام تنظيم السير و
الجوالن بما يسهل حر 
وضع حد للفوضى التي 
تسببها السيارات التي 

 تنقل السلع المهربة.
  اخالء   وقوف

الشاحنات على  

 .11الطريق 

  غياب النقل الحضري
بحي اوالد مسعود 

 اوعلي.
  توفير النقل المدرسي

لمنطقة اوالد علي 
اوعمر الى فرخانة 
)تعليم االعدادي و 

 الثانوي(.
 سي غباب النقل المدر

 و النقل العمومي.
  تنظيم قطاعات االجرة

الصغيرة بوضع 
عدادات و توحيد 

 التسعيرة.
  تنظيم السير بحي

 كاليطا.
  غياب عالمات

التشوير في  الطريق 
 المداري 

  وضع محدودبات
 لتخفيف السرعة .

  غياب النقل العمومي 

 نقص  التشوير 

  ضعف  النقل العمومي
عدم تنظيم السير في 

 موكزفرخاانة

  عدم وجود الطاكسيات
 الصغير بفرخانة

 
 



 
11       

  تقوية اسطول النقل
 المدرسي.

  فتح طريق جديد بين
الميناء و المدينة 
لتخفيف الضغط على 

 بئنزارن.  
 

  وضع ممرات
 للراجلين .

  وضع االشارات
 الضوئية.

  توفير النقل المدرسي
ازمانيا –لحي القرمود

اوالد  -2ازمانيا -1

اوالد  -مسعود هوعلي
 علي اوعمر.

 
 

 التجهيزات
 

 

  حداث مالعب القرب
بحي سيدي موسى و 

 االحياء الخرى.
  تهيئة المناطق المحاذية

 لألودية بحزام اخضر.
  احداث مناطق

 خضراء.
  غرس اشجار مثمرة

بحي اقابوزاو اوالد 
سالم و اوالد زهرة للحد 

 من انجراف التربة.
  احداث التجهيزات

االساسية الثقافية 
والرياضية الضرورية 

 باألحياء 
  القضاء النهائي على

البناء المفكك 
 بالمؤسسات التعليمية.

  صيانة المقابر و
 بها. االهتمام

  تنظيم االسواق و فتح
 المنجزة منها

  بناء سوق نموذجية
 خارج وسط المدينة.

  تقوية جهاز االمن و
بناء مفوضية جديدة 

 تليق بالمدينة.
 

  غياب مالعب القرب
 بحي زروالة.

  تنظيم الباعة
المتواجدين بحي 

 كاليطا.
  غياب مركز صحي

 للقرب.
 .غياب االمن 
  محاربة ظاهرة

 التشرد.
  الشباب.بناء دار 
 .بناء التكوين المهني 
  انجاز المناطق

 الخضراء.
 

  عدم توفر حي تسمغين
على التجهيزات 

 األساسية 

   بعد مدرسة جمال الدين
األفغاني   عن  

 حيتسمغبن

  وجود مدرسة مبنية
بالمفكك )مدرسة 
بوعنانة ( تحتوي على 

( 6قسمين فقط لستة )

 مستويات 

  ضرورة بناء ملحقة  او
توسيع ثانوية القصبة 

 اإلعدادية 

  توفير تجهيزات داخل
 اإلعدادية والثانوية 

   عدم وضع لوحات كل
المشاريع للتعريف بهذه 

 المشاريع 

  غياب التجهيزات
الرياضية ) مالعب 

 القرب ...(

  خلق مقبرة جديدة 

  خلق مركز للوقاية
 المدنية 

  خلق مركز للشرطة 

 مومية خلق مكتبة ع 

  بناء قاعة متعددة
 التخصصات 

المحافظة على المعالم 
التاريخية وتصنيفها 

 وترميمها
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 لمحور ملخص المقابالت الجماعية مع الساكنة
 البنيات التحتية و التجهيزات االساسية

 
اجرى فريق محورالبنيات  في اطار التشخيص التشاركي إلعداد برنامج عمل جماعة بني انصار  

ة بتنسيق مع هيئة تكافئ الفرص و مقاربة النوع  مع مباشر  تالتحتية و التجهيزات االساسية لقاءا
 ممثلة    ألحياء فرخانة  لبني انصار. وقد اجريت هذه المقابالت على الشكل التالي :جمعيات 

 
 23/54/2512انصار بتاريخ المقابلة المباشرة االولى  بمتحف الذاكرة التاريخية ببني  .1
 22/54/2512المقابلة الماشرة الثانية بمركب السوسيو تربوي بفرخانة بتاريخ  .2
 .50/50/2512المقابلة الثالثة بمركب التنشيط الثقافي بفرخانةبتاريخ  .3

 
اسفرت هذه المقابالت المباشرة الثالثة لمحور البنيات التحتية و التجهيزات االساسية  على النتائج 

 التالية :
 التطهير السائل:

 القطاعمنها  يعاني التي المشاكل : 
 

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

  نحو الوديان األمطارعدم تصريف مياه 

  الحضرية األمطارعدم وجود شبكة لتصريف مياه 

 عدم تهيئة واد اضرضوربفرخانة 
  بانتظامعدم تنقية شبكة الصرف الصحي 
 توقف محطات  ضخ مياه العادمة عن االشتغال بشكل متكرر 
 االفراغ المباشر للمياه العادمة في االودية بمجموعة من النقط ببني انصار و فرخانة 

 

 : المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع 
 

 انجاز شبكة التطهير السائل بجميع أحياء الغير المجهزة ببني انصار 

 بكة التطهير السائل بأحياء بجميع احياء فرخانة.تعميم ش 

 ،إنجاز قنوات لتصريف مياه األمطار بأحياء بني أنصارو مركز فرخانة 
 تدخل المكتب الوطني للماء و الكهرباء من اجل تدبير قطاع التطهير السائل بفرخانة 
 تصريف مياه االمطار نحو االودية 
 تهيئة  وادأضرضوربفرخانة 

 شرب:الماء الصالح لل
 المشاكل التي يعاني بها القطاع :

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

 حي اوالد سالم بفرخانة و بني انصار و حي زووالةواحمدونن..........(
  لربط الساكنة بالماء الشروب بحي القرمودغياب قناة رئيسية 
 وجود شبكة قديمة و مهترئة  للماء الصالح للشرب بمجموعة من االحياء 
 انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب  بحيزروالة 
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  تأخر في اشغال مشروع توسيع  شبكة الماء الصالح للشرب بأحياء زروالة  و اوالد العربي و
 اوالد سالم و اقبوزن

 
 قترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع :الم
 

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

 ,أوعليتسمغين سدي محمد , حجيوة,عيادة,حمدونة ,اهوشنن اوالد سالم  العليى و السفلى
 را ملحوظاانهاء مشروع توسيع شبكة الماء ببني انصار الذي عرق تأخ 
 اصالح شبكة الماء القديمة و المتهالكة ببني انصار 
  تحسيس و تشجيع الكان من اجل ربط بشبكة الماء الصالح للشرب 

 
 

 الكهرباء و اإلنارة العمومية:

 :المشاكل التي يعاني بها القطاع 

  وجود  شبكة جوية للكهرباء ذات الجهد التوسط  و المرتفع     في المركز الحضري الة
 بالسكان   

 القرمود  2عدم ربط مجموعة من المنازل  بشبكة الكهرباء بأحياء: إزمانين، 

 ضعف شدة التيار الكهربائي بأحياء: أوالد مسعود أوعلي 

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

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع :

  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، 

 كهربائي بأحياء: أوالد مسعود أوعليتقوية شدة التيار ال 

 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 
 

 :الطرق
 المشاكل التي يعاني بها القطاع:

  بناء الطرق في مجمعة من احياء بني انصار و فرخانةعدم تهيئة و 
  صعوبة الولوج الى مجموعة نا احياء بني انصار لعدم تعبيد الطرق الرابطة  بين  هذه االحياء و

 الطرق الرئيسة كحي سدي موسى و الرطابة و اوالد سالم و اوال علي عمر.......
 وجود طريق وحيد نحو ميناء بني انصار و شاطئ بوقانة 
 وجود طريق يربط بين النظور و بني انصار 
  ضعف التشوير الطرقي 
 عدم وجود اشارات المرور الضوئية الثالثية 
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 عدم تهيئة مدارات طرقية في مجموعة من الطرق ببني انصار 
 عدم وجود محدودبات للتخفيف من السرعة في مجموعة من النقط في بني انصار و فرخانة 
  تهيئة االرصفة  للراجلينعدم 

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع: .
 :أوالدمسعودأوعلي ،تسمغين ،القرمود ، طريق الثانوية حي حجيوةإنجاز الطرق بأحياء 
 .تعميم الطرق بأحياء: زروالة، إجوهراتن 
 فك العزلة على الحياء بانجاز طرق رابطة بين هذه االحياء و الطرق الرئيسية 
  حيأوالدسالم،حيأوالدأحمدالحاج،حيإعمرانن،:بأحياء:سيديموسى،السكةالحديديةإنجاز القناطر 
 انجاز منشئات فنية  على طريق السكة الحديدية من اجل  الولوجالىبحيرةمارتشيكا 
 تهيئة االرصفة و تحريرها 
 وضعالتشويرالطرقي 
 انجازوجوداشاراتالمرورالضوئيةالثالثية 
 تهيئةمداراتطرقيةفيمجموعةمنالطرقببنيانصار 
 دراسة امكانية اجاز طريق مداري بين النظور و فرخانة 

 
 التطهير الصلب:

 :المشاكل التي يعاني بها القطاع 

 .عدم  جمع النفايات الصلبة بشاطئ بوقانا 

 بخدمة جمع النفايات عدم    تغطية جميع  بأحياء 

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

 . :المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع 

 تغطية جميع أحياء بخدمة جمع النفايات 
  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 
 

 :النقل
 المشاكل التي يعاني بها القطاع:

 ف وضع  عالمات التشوير الطرقي ضع 
 صعوبة الولوج الى الميناء و شاطئبوقانة 
 عدم وانجاز محدودبات في مجموعة من الطرق 
 وجود مواقف للسيارات غير منظمة 
 غياب محطة طرقية لجميع تجمع وسائل النقل 
 وقوف السيارات لقت طويل  بعد دخول اصحابها الى مليلية 
  مهيأة في مركز المدينةكثرة مواقف السيارات غير 
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   و منافذه 11وقوف الشاحنات الوزن الثقيل في الطريق الوطنية رقم 

 عدم توفر الجماعة على مخطط التنقل الحضري 
   تأخر تنفيذ  مشروع النقل الحضري بواسطة الحافالت  العمومي بالناظور الكبير 
 غياب وسائل النقل الداخلية بفرخانة 

 المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع: .

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

 فتح طريق جديد بين الميناء و والمدينة لتخفيف الضغط ععلى ملتقى الطرق بئنزارن 
 تقوية اسطول النقل المدرسي 
 ع وقوف الشاحنات بالطريق الوطنية بئنزارناخالء و من 
 تنظيم السير و الجوالت لتنظيم الفوضى الذي تحدثه سيارات  نقل سلع التهريب 
  احداث و تهيأة محطة لسيارات االجرة 

 ،أوالدمسعودأوعلي.توفير النقل الحضري بأحياء: المركز 

  أوالدمسعودأوعلي.2،إزمانين4أوعمر،القرمود،إزمانينتوفير النقل المدرسي بأحياء: أوالد علي، 

 تنظيم قطاع سيارات األجرة الصغيرة بوضع عدادات وتوحيد التسعيرة 

 .وضع محدوبات لتخفيف السرعة 

 وضع ممرات الراجلين 
  11وضع ممرات خاصة لتالميذ المدارس المتواجدة على الطريق رقم 

 عادةتنظيمهاوضع االشارات الضوئية وعالمات التشوير مع إ 

 .توفير سيارات األجرة الصغيرة بقرخانة 
 التجهيزات االساسية:

 :المشاكل التي يعاني بها القطاع 
 

 قلة  المرافق و المالعب الرياضية 
 وجود حجرات بالمؤسسات التعليمية مبنية بالمفكك 
 بعد المدارس االبتدائية   على بعض االحياء 
 االعدادية و الثانية 
  على ادارة لالمن الوطنيعدم توفر فرخانة 
   بعد المركزين الصحين 
 عدم وجود حدائق عمومية بفرخانة 
 عدم صيانة الحدائق العمومية ببني انصار 
 عدم استغالل و فتح االسواق المبنية و المنجزة  حديثا ببني انصار و فرخانة 
 عدم تنظيم الباعة المتجولين بحي كاليطا 
 غياب مراكز للتكوين المهني 
 للشباب غياب دور 
 غياب اسواق نموذجية للقرب  بأحياء بني انصار و فرخانة 
 غياب مراكز إلواء المتشردين 

 
 :المقترحات للتغلب على اكراهات و مشاكل القطاع 

 

 .إحداث مالعب القرب بأحياء: سيدي موسى،زروالة 
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 .غرس أشجار مشتركة بأحياء: إقبوزن،أوالدسالم،أوالد زهرة 

  لألودية بحزام أخضرتهيئة المناطق المحاذية 

 صيانة المقابر 

 إحداث أسواق نموذجية 

 توفير التجهيزات األساسية للمدارس والثانويات واالعداديات 

 المحافظة على المعالم التاريخة  و تصنيفها و ترميمها   و خاصة قصبة فرخانة 

 إحداث مركزين  صحيين بني انصار  بفرخانة 
 

 إحداث مركز للشرطة بفرخانة 

  مركز للوقاية المدنية بفرخانةإحداث 

 إحداث مكتبة عمومية بفرخانة 
 بناء اعدادية  تأهيلية ثانية  بفرخانة 
 بناء  ثانوية   تأهيلية ثانية  ببني انصار 
 بناء  ثالثة مدارس ببني انصار و فرخانة 
  غرس اشجار مثمرة باألحواض المائية  ببني انصار للحد من انجراف التربة 
 جانبية للوديان بأحزمة خضراءتهيئة المناطق ال 
 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 

 
 المملكة المغربة

 الداخليةوزارة 
 عمالة الناظور

 جماعة بني أنصار
 مديرية المصالح
 مصلحة االشغال

 

 مع السيد  مدير و منسق فردية تقرير مقابلة
 مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور 

 
على الساعة الحادية عشر والنصف قام فريق محور البنيات التحتية والتجهيزات  2512أبريل  12بتاريخ 

بالمهندس الجماعي السيد عالل قيشوح و السيد مزيان رحو تقني بمصلحة األشغال  بإجراء األساسية ممثال  
مقابلة مع السيد  مدير و منسق مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور السيد حسن مطعيش ، وقد تمحورت 

لمؤسسة  حول مهام ا 2522-2516هذه المقابلةالمبرمجة في إطار إعداد برنامج عمل جماعة بني أنصار 

 وأهم منجزاتها وكذا اإلكراهات التي تعرقل برامجها .
في بداية المقابلة  قدم  السيد المهندس ملخصا حول برنامج العمل الجماعي لجماعة بني أنصار الذي  

والذي في إطاره  تندرج هذه الزيارة مجموعة من النقط متعلقة     2512مارس  35أعطيت انطالقته بتاريخ  
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لنفايات الصلبة  والمشاكل التي يعاني بها هذا القطاع. كما  تطرق الى مجال النقل الحضري ومآل بتدبير   ا
 مشروع النقل الحضري بالحافالت

جوابا على سؤال  يتعلق بمجال تدخل مؤسسة التعاون     أفاد السيد المدير  ان  عدد الجماعات العضوة   
ر ب : جماعة الناظور،جماعة بني في المؤسسة هي احدى عشرة جماعة و يتعلق األم

أنصار،جماعةأزغنغان، جماعة سلوان، جماعة العروي، جماعة قرية أركمان، جماعة بوعرك، جماعة 
أوالد ستوت، جماعة زايو، جماعة بني بويفرور، وجماعة إحدادن. كما أشار الى طلب انضمام جماعة 

لطرح النفايات الصلبة في المطرح بني شيكرالىالمؤسسة  وطلب ا جماعة دريوش وجماعة وكسان  
 المراقب الموجود بجماعة اوالد ستوت .

و   حول المهام الحالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور صرح  السيد المهندس  بأنها تتمثل حاليا 
 في ثالث مهام   وهي  كالتالي:

 بني أنصار وأزغنغان. تدبير جمع النفايات الصلبة لكل من الجماعات الثالثة : الناظور، -
 تدبير طرح النفايات الصلبة لكل جماعات المجموعة االحدى العشر -
 تدبير النقل الحضري لكل جماعات المجموعة االحدى عشر -
و حول  االقتراحات المستقبلية  المتعلقة   بالخدمات والتجهيزات المشتركة بين الجماعات تطرق المدير  

نارة العمومية على مستوى المحاور والطرق  الرئيسية  المشتركة بين الى إمكانية تدبير  مرفق اال
 الجماعات،

بالنسبة للمالحظات المتعلقة  بنوعية الخدمات المقدمة بجماعة بني انصار في اطار  اتفاقية التدبير المفوض 
جب من االن للنفايات الصلبة والمجال المغطى أشار المدير أن هذه األخيرة على وشك انتهائها     و ي

التفكير في  جميع االقتراحات   إلدخال تعديالت و وتحسينات حول  بنود  االتفاقية مع سد الخصاص 
المالحظ حاليا وإضافة المناطق التي لم تشملها االتفاقية. كما اقترح ان اتكون مراقبة جمع النفايات الصلبة 

 من طرف الجماعة بتنسيق مع مؤسسة التعاون بين الجماعات.
كما اشار السيد المتحدث  ان  توسيع او اضافة  مجال    لجمع النفايات الصلبة و كنس الطرق تنتج    

عليه تكاليف و مصاريف اضافية   , و صرح في ّهذا االطار ان جماعة بني أنصار ال تؤدي أقساطها 
من  واجبات مساهماتها. كما يالحظ  % 05كاملة  و إن أدتها ال تؤديها في وقتها المناسب وال تتعدى غالبا 

نقص االعتمادات المخصصة من طرف جماعة الناظور مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة من 
 طرف الشركة المكلفة بجمع النفايات المنزلية.

 وحول  حول كنس وتنظيف الشوارع الرئيسة لجماعة بني أنصار   بين السيد المنسق ان تكلفة الفرد باليوم
 درهم وأن هذه الخدمة متوفرة حسب طلب و امكانيات المالية  لكل جماعة    ،   062ا تقدر ب 

و عالقة  موضوع دعم الدولة لقطاع تدبير النفايات الصلبة ذكر المدير الدعم المالي الذي خصصته وزارة 
بني أنصار  والذي يقدر بمبلغ خمسة ماليين درهم قد خصص  لسد خصاص جماعة 0206الداخلية لسنة 

 وباقي استخالصه من حصة جماعة الناظور.
الى  0222وعالقة بإعداد تقارير دورية  حول عملية التدبير المفوض، اوضح السيد   المدير أنه من سنة 

يتم  ارسال  تقارير سنوية الى الجماعات المعنية . وتتضمن  هذه التقارير    مبالغ الخدمات بالطن   0202
 ية  وكذا مساهمات الجماعة واألقساط التي لم يتم تسديدها.والتكلفة االجمال

فيما يخص تنظيف قنوات الوديان التي شملها مشروع  وقاية مدينة بني انصار  من الفيضانات الذي 
استفادت منه جماعة بني أنصار قال السيد المدير  أن هذه الخدمة   اختيارية و  يجب  على الجماعة ان 

 هذه الخدمة.تطلب تنفيذ و تفعيل 
حول عالقة المؤسسة بمصالح الجماعة وطرق التواصل والتنسيق فيما بينها وتداخل الصالحيات فيما 
يخص الموارد البشرية الموضوعة رهن اشارت المؤسسة  علق السيد المدير ان هؤالء الموظفين   تابعين 

ما هو متفق عليه مع الجماعات للمؤسسة ويقومون بمراقبة عملية جمع النفايات بتنسيق مع المؤسسة و 
 المعنية ان توفر لهم مكاتب للقيام بمهامهم.



 
18       

في موضوع جمع نفايات المنطقة الشاطئية  أكد السيد المنسق أن هذه األخيرة لم تدخل في بنود االتفاقية 
ورغم ذلك توفر الشركة حاوية في فصل الصيف  للنفايات الصلبة للمصطافين و ويمكن  وضع حاويات 

 فايات  بمنطقة  بوقانا.الن
وعالقة بموضوع    وموسم الصيف  الّذي تزداد فيه انتاج كمية  النفايات   أشار السيد المدير انه تم االتفاق 

 على اضافة   ثالثة شاحنات احتياطية للتغلب على مشكل تراكم و تكاثر النفايات. 
س انه   يوجد قيد المصادقة و يهم بخصوص    مشروع النقل العمومي للحافالت  اكد  السيد المهند

خط للنقل .سيبتدأ هذا  22الجماعات االحدى عشرة  المشكلة لمؤسسة التعاون بين الجماعات  و يشمل 

 حافلة.  08المشروع في المرحلة االولى ب 

 
حات اوحول     المشاريع والمقترحات المستقبلة للمؤسسة الذي أفاد  السيد المدير ذلك مرتبط بإرادة و اقتر

الجماعات العضوة في المؤسسة      موضحا انه  يمكن  انشاء مجزرة مشتركة للجماعات  وسوق الخضر 
 والفواكه بالجملة  و تدبير قطاع االنارة العمومية للشوارع الرئيسة و المهيكلة  المشتركة بين الجماعات.

 
 المملكة المغربة
 وزارة الداخلية
 عمالة الناظور

 جماعة بني أنصار
 مديرية المصالح
 مصلحة االشغال

 

 مع رئيس قطب التهيئة الحضرية الفرديةتقرير حول المقابلة 
 بوكالة موقع بحيرة مارتشيكا السيد عباس القاضي

 
على الساعة التاسعة والنصف صباحا أجرى فريق محور البنيات التحتية والمرافق  2512أبريل  11بتاريخ 

باس القاضي مهندس دولة رئيس قطب التهيئة الحضرية بوكالة مارتشيكا.  األساسية لقاءا مباشرا مع السيد ع
تمحور   حول مهام الوكالة و  أهم إنجازاتها الحالية وبرامجها المستقبلية وكذا االكراهات التي تحول دون 

 تحقيق األهداف المنتظرة كما هو مسطر ومبرمج.
 الذي ينص على : 20/15قانون رقم  عن مهام الوكالة أكد السيد الرئيس أنها محددة بموجب

  اعداد جميع الدراسات والمخططات العامة : التقنية واالقتصادية والمالية المتعلقة بتهيئة موقع
 بحيرة مارتشيكا

 .وضع مشروع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارتشيكا 

 الموقع. المساهمة في البحث عن التمويالت الالزمة والضرورية النجاز برنامج تهيئة 

 .انجاز والعمل على انجاز االشغال الالزمة لتنمية المنطقة السالفة الذكر وتعميرها في اطار تعاقدي 
  اعطاء االذون االحداث تجزئات عقارية وتقسيم العقارات واحداث المجموعات السكنية وكذا

 رخص البناء والسكن وشهادات المطابقة.
المهندس  ان الوكالة قامت بإنجاز مجموعة المشاريع و الدراسات اهمها عالقة بإنجازات الوكالة أفاد السيد 

: 

 ،تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارتشيكا 
   الرابطة بين مدينة بني أنصار ومدينة  11تهيئة الطرق المهيكلة وتقويتها كالطريق الوطنية رقم

 الناظور،
   وتهيئة كورنيش الناظور 
 نصار،إنجاز قارعة لكورنيش بني أ 
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   )إعادة هيكلة األحياء )الديوانةوكاليطا ببني انصار 
 .فتح مناطق للتعمير كموقع اطاليون ومدينة البحرين بالشريط الساحلي التابع لجماعة بني انصار 

وجوابا عن سؤال حول المشاريع المستقبلية صرح  السيد التحدث ان الوكالة تعتزم  انجاز مجموعة من 
 ر  في المنطقة التابعة للوكالة  منها:المشاريع في بني انصا

   المدينة البحرية 

  2512انهاء االشغال بكورنيش بني انصار سنة 

  2512بداية اشغال المعبر الجديد الحدودي 

  إعادة هيكلة االحياء رهين بإنجاز  شبكة التطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء و الكهرباء
 )قطاع الماء(

  المياه العادمة ببني انصار )في انتظار موافقة المكتب الوطني للماء الصالح انشاء محطة معالة
 للشرب(

 )تزويد بوقانا بالماء الصالح للشرب وكهربة دواويرها )في طور اإلنجاز 
وردا عن تساؤل حول أولويات الوكالة بين  السيد الرئيس ان اقطاب   بني انصار والناظور وقرية اركمان 

 2521-2514الوكالة وانها مستهدفة من طرف برامج الوكالة لفترة تعتبر من أولويات 

وعن سؤال يتعلق بشركاء الوكالة في تمويل مشاريعها أحاط السيد المهندس علما ان وزارتي المالية 
والداخلية هي الممولة الرئيسيتين  لمشاريع التهيئة الحضرية والولوجية. كما ان المكتب الوطني للماء 

 سيكون من الممولين لمحطة معالجة المياه  العادمة المقترحة إنجازها ببني انصار.والكهرباء 
وعن أهم المشاكل التي تعرقل مهام الوكالة لخصها السيد الرئيس انها تتمثل  في عدم وجود او قدم شبكة 

 التطهير السائل ونقص او  غياب االنارة العمومية و ايضا مشكل تصريف مياه االمطار.
د ان رغم مجهودات الوكالة من اجل تنقية بحيرة مارتشيكا والحفاظ على بيئتها إال انه يجب البذل كما اك 

المزيد منها من طرف سواء الجماعة او باقي المتدخلين وخاصة فيما يخص جمع النفايات الصلبة وعدم 
ن الوكالة فاقية شراكة بيصرف المياه العادمة مباشرة نحو  البحيرة. وفي هذا االطار يتم التفكير في عقد ات

والجماعات المطلة على البحيرة، وإنشاء شركة التنمية المحلية التي يكون هدفها جمع النفايات الصلبة 
 ومعالجة المشاكل األخرى.

وعن مستقبل المنطقة  المينائية  لبني انصار أكد السيد المتحدث ان المنطقة هي في طور الدراسة مع 
 لتهيئة الحالي لموقع بحيرة مارتشيكااحترام مقتضيات تصميم ا

وعن مستقبل الشريط الساحلي لبوقانا أكد مهندس الوكالة ان هذا األخير يوجد حاليا في طور الدراسة التي 
 ستراعي الخصوصية البيئية للشريط كما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة الخاص.

 حيرة فإن عدم تعاون الساكنة وعدم جمع النفاياتوعالقة بموضوع تقييم المشاريع المنجزة خاصة تنقية الب
من طرف الجماعات المجاورة وكذا مشاكل تصريف المياه العادمة تحول دون تحقيق األهداف المسطرة 

 سلفا للمحافظة على بيئة سليمة بالبحيرة.
ع للجماعات التابجوابا على سؤال عن الفوارق الترابية التي بدأت تظهر بين المجال التابع للوكالة والمجال 

أكد السيد المسؤول أنه يجب على هذه األخيرة تحسين مداخيلها وعقد شراكات مع الوكالة وكذلك البحث 
 على شركاء آخرين كمجلس الجهة ووكالة الشرق من أجل التغلب على اكراهات تمويل المشاريع.

 

 مع السيد مندوب السكنى وسياسة المدينة فردية تقرير مقابلة
 

على الساعة الحادية عشر والنصف قام فريق محور البنيات التحتية والتجهيزات  2512أبريل  11بتاريخ 

األساسية بإجراء مقابلة مع السيد مندوب السكنى وسياسة المدينة بالناظور، وقد تمحورت هذه 

وأهم  حول مهام المندوبية 2521-2516المقابلةالمبرمجة في إطار إعداد برنامج عمل جماعة بني أنصار 

 منجزاتها وكذا اإلكراهات التي تعرقل برنامج المندوبية في بعض األحيان.
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في بداية اللقاء قدم السيد المدير مهام المندوبية الذي يتمثل في محاربة السكن الغير الالئق بجميع أنواعه 

 درهم.  205555درهم  وشقق بثمن 140000وتنمية السكن االجتماعي من صنف 

هكتار  11المندوب أن المندوبية قد قامت بإعادة هيكلة خمسة أحياء ببني أنصار مساحتها وقد أضاف السيد 

مليون درهم. كما انه قد تم هيكلة خمسة أحياء بفرخانة  مساحتها  45نسمة بمبلغ  4555وعدد سكانها 

 .% 65مليون درهم أي بنسبة  155نسمة بمبلغ  3155هكتار وعدد سكانها  155

المبرمجة من طرف المندوبية ببني أنصار صرح السيد المندوب بأنه يتعلق األمر  وعالقة بالمشاريع
ببرنامج التنمية االجتماعية الذي يشمل تسع جماعات باقليم الناظور بما فيها جماعة بني أنصار ويقدرمبلغ  

ف درهم. ويستهد 15.555.555درهم  وتساهم الجماعة   بمبلغ   225.555.555االجمالي للمشروع ب 

 2521-2512هذا البرنامج إعادة هيكلة أربعة وثالثون حيا ببني أنصار وفرخانة وسوف ينجز في فترة 

وقد و في هذا اإلطار قد و قعت اتفاقية من طرف تسع جماعات باإلضافة الى عمالة الناظور وشركة 
من  طرف وزارة  العمران وتوجد هذه االتفاقية حاليا على المستوى المركزي من أجل المصادقة  عليها

 الداخلية ووزارة السكن والمكتب الوطني للماء والكهرباء )قطاع الماء(.
وعن المشاكل التي تعترض المندوبية أكد السيد المندوب أن تأخر انجاز المشاريع كالتطهير السائل و تأخير 

 تمويل مشاريع بعض المصالح يعرقل انجاز مشاريع المندوبية في التواريخ المقترحة.
وعن تقييم المشاريع المنجزة أفاد د السيد المندوب أنه يجب تظافر الجهود لحل بعض المشاكل خاصة 
مشكل التطهير بباب مليلية )حي كاليطا( وأضاف في هذا اإلطار أن مدينة بني أنصار تعتبر  صورة 

 المغرب  ولهذا يجب أن نعمل بشكل فعال من أجل تحسينها ه وتحسين شروط عيش الساكنة.
 
 

قبل اختتام هذه المقابلة أفصح السيد المدير أنه  يمكن توسيع برنامج المندوبية على أن يشمل تجهيزات 
 اخرى للقرب  بشرط أن توفر الجماعة الوعاء العقاري.

حي في آن واحد على أن  34في األخير أفاد  السيد المندوب أنه سيتم إعطاء انطالقة الدراسات التقنية لـ 

في اطار  هذا البرنامج خالل مدة خمس سنوات وأن يتم التنسيق بين الجماعة وباقي   تبرمج االشغال
 المتدخلين من أجل إنجاح هذا البرنامج الكبير والطموح.

 

 مع مدير شركة  العمران إلقليم الدريوش و الناظور فردية مقابلةتقرير 
 

فريق محورالبنيات التحتية و على الساعة الحادية عشرة صباحا، اجرى  2512ابريل  25بتاريخ 

التجهيزات االساسية لقاءا  مباشرا في اطار التشخيص التشاركي لبرنامج عمل الجماعة مع السيد موساوي 
 محمد مهندس دولة و   مدير شركة  العمران إلقليمي الدريوش و الناظور

تعرقل انجاز برامج  العمران تمحور هذا اللقاء حول مهام شركة العمران و اهم منجزاتها و العراقيل التي 
 كما هو مخطط لها.

وحول تعريف مهام شركة العمران اكد السيد المدير ان الشركة تعتبر شركة و مهيأ عمومي تقوم بمهام  
اجتماعية لمحاربة السكن الغير الالئق و تقدم عروض متنوعة في قطاع السكن و تعتبر ايضا صاحب 

 مشروع منتدب لحساب الدولة.
السيد المهندس  ان شركة العمران انجزت مجموعة من المدن الجديدة  كمدن تمسنا و تمنصورة و و افاد 

خلق اقطاب و مناطق حضرية جديدة. كما تقوم بإنجاز اشغال اعادة هيكلة االحياء الناقصة التجهيز. و في 
وعة من المشاريع هذا االطار ومن بين المشاريع التي انجزت بجماعة بني انصار ذكر السيد المدير مجم

 و التي نسردها  كما يلي:

 .اعادة هيكلة خمسة احياء ببني انصار و اربعة احياء بفرخانة 
 انجاز ساحات عمومية ببني انصار و فرخانة 
 تهيئة حديقة عمومية ببني انصار 
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 بناء المركب التجاري بفرخانة 
 انجاز شبكة االنارة العمومية بفرخانة 

 
حي في اطار  34ة اوضح السيد المدير ان شركة العمران تعتزم اعادة هيكلة و عالقة بالمشاريع المبرمج

. المندمجة لحساب مندوبية السكنى و سياسة (PDSI) 2525-2516برنامج التنمية االجتماعية في فترة 

 .2525-2512المدينة، وكذا انجاز مالعب رياضية و قاعة مغطاة لحساب جهة الشرق في فترة 
مران قد وقعت على اتفاقية الشراكة لنجاز برنامج التنمية االجتماعية المندمجة مع و بين ان شركة الع

الجماعات المستهدفة و السيد عامل اقليم الناظور، و توجد حاليا هذه االتفاقية على المستوى المركزي 
. و الكهرباءللمصادقة عليها من طرف وزير الداخلية و االسكان و كذا مدير العام للمكتب الوطني للماء و 

 .2512من المتوقع ان تبدأ اوراش هذا البرنامج في شهر ديسمبر 

عالقة باإلكراهات التي تصطدم معها شركة العمران , افاد السيد المدير ان الشركة  تجد صعوبات مع 
بعض المصالح التابعة لبعض الجماعات تتعلق  بتتبع االشغال وتسليمها و  كذا قضايا رفع الدعاوي امام 

لقضاء من طرف  مالكي العقارات المنجزة فوقها الطرق ،و لتفادي هذه المشاكل مستقبال سيتم عقد اتفاقية ا
 شراكة بين شركة العمران والجماعات تحدد التزامات و مساهمات  كل طرف.

و حول المشاكل التي تعترض شركة العمران  بين السيد المتدخل ان المكتب الوطني للماء و الكهرباء ال 
يفي بالتزاماته  المتعلقة بإنجاز شبكة التطهير في االوقات المناسبة وهذا يؤدي الى تأخير بعض  مشاريع 

 شركة العمران.
صلة بموضوع مشاريع التأهيل الحضري  افاد السيد المهندس ان هذه  المشاريع لها  وقع اجتماعي و 

لساكنة و قد ساهمت ايضا  في تحسين  البيئي و اقتصادي على الساكنة    ولقيت صدى كبير لدى هذه ا
 حالة البنيات التحتية   ببني انصار و   فرخانة.

و عن توسيع مجال تدخل شركة العمران ببني انصار افصح السيد المتحدث ان بإمكان الشركة المساهمة 
 في انجاز مسبح مغطى و ملعب بلدي.

اريع  يجب على رئاسة المجلس الجماعي  ان و في االخير اقترح السيد المدير لتسريع وتيرة انجاز المش
تلعب دور محوري في التنسيق بين المصالح و ان تبادر اكثر   بمعالجة المشاكل و االكراهات التي تعرقل 

 تنفيذ هذه المشاريع.
 

 تقريرحول المقابلة المباشرة  مع مدير المكتب الوطني
 المختارللماء و الكهرباء )قطاع  الماء( السيد الجباري 

 

 2512 -54-12في اطار عملية التشخيص التشاركي إلنجاز برنامج عمل جماعة بني انصارو بتاريخ 

اجريت مقابلة مع السيد المدير االقليمي للمكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الماء السيد الجباري المختار 
لتطهير و الماء واهم المنجزات و و تهدف هذه المقابلة المباشرة معرفة عن قرب واقع الحال لقطاع ا

 المبرمجة  و كذا االكراهات والمشاكل التي تعترض القطاع على تحقيق اهدافه .
في بداية اللقاء قدم السيد  المدير مجال تدخل المكتب الذي يتمثل في توزيع الماء و تصفيته و صيانة 

 المياه العادمة.المنشآت المائية وكذا السهر على قطاع التطهير السائل و تصفية 
و في هذا االطار قد انجز المكتب الوطني للماء و الكهرباء قطاع الماء شبكة  التطهير السائل بني انصار 

كلم من قنواةالتطهيرالسائل  بمركز  2كلم و محطتين و قناتين للضخ ,. و ايضا قد تم انجاز   41و طولها 

للتطهير السائل بفرخانة و كذا بناء اربعة محطات  فرخانة و يوجد حاليا في طور االنجاز الشطر الثاني
 لضخ المياه. ويتم معالجة مياه العادمة لبني انصار بمحطة معالجة المياه العادمة الواقعة بجماعة بوعرك.

اقابوزا  وعالقة بقطاع الماء فان المكتب بصدد توسيع شبكة الماء بأحياء اوالد العربي و ألوالد زهرة   

 منتغطية الماء ببني انصار.  155%لتصل نسبة 
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و عن اهم المشاكل التي تعترض المكتب اكد السيد المدير ان اهمها هي  غياب االتصاالت مع المواطنين 
و مواكبة المشاريع التي في طور االنجاز عبر حمالت تواصلية من اجل تحسيس الفئات المستهدفة من 

الطار تطرح في بعض االحيان مشاكل التنسيق مع هذه المشاريع. و كذا اضاف السيد المدير في هذا ا
بعض االدارات التي ال تلي االهتمام الالزم للدراسات التي يقوم بها المكتب الوطني للماء و عدم تقديم 

 مالحظاتها  و آرائها في الوقت المناسب.   
دات عدم توفر االعتما و من بين المالحظات التي قدمها عدم تنسيق بين االدارات في انجاز المشاريع و كذا

 المالية لمواكبة المشاريع المبرمجة من طرف هذه االدارات.
 فعالقة متابعة اشغال التطهير من طرف المكتب المحلي فانه يجد صعوبة نظرا لقلة الموارد الموجودة .

لوطني ا و لكن اكد ان التنسيق موجود بين وحدات المكتب الوطني الموجود في وجدة و الناظور، ان المكتب
يعين مكتب دراسات يقوم بالتتبع و يوجد دائما في عين المكان. وعن توقف مضخات محطات الضخ عن 
االشغال ان المكتب يعاني من مشكل حراسة هذه المضخات و رمي مختلف النفايات الصلبة في شبكة 

 التطهير التي تتسبب في اعطاب هذه المحطات. 
لمكتب يقدم بعض المساعدات و االستفسارات رغم ان مهمة تصريف و عالقة بمشكل المياه االمطار ان ا

مياه  االمطار لم تدخل لحد اآلن في اختصاصات المكتب و يبقى هذا المشكل قائما و يؤدي الى عدة خسائر 
 في البنيات التحتية و امالك السكان. 

تنسيق جب تقوية التشاور و الو من بين االقتراحات من اجل التسريع في انجاز المشاريع و تجنب توقفها ي
 بين جميع المتدخلين و الشركاء.

 لمحورملخص المقابالت الفردية الخمسة 
 البنيات التحتية و التجهيزات االساسية

 
اجرى فريق محورالبنيات  في اطار التشخيص التشاركي إلعداد برنامج عمل جماعة بني انصار  

 الشكل التالي : ة  ممثلي المصالح الخارجية على مباشر  تالتحتية و التجهيزات االساسية لقاءا
 

 اتمؤسسة التعاون بين الجماعالمقابلة الفرية  المباشرة االولى   مع السيد حسن مطعيش منسق  .4

 على الساعة الحادية  2512أبريل  12بتاريخبمقر المؤسسة  
للماء و  للمكتب الوطنيالجباري المختارالمدير االقليمي المقابلةالفريةالمباشرةالثانيةمعالسيد .0

 علىالساعةالثالثة مساءا 2512 أبريل 12 بمقرالمكتببتاريخالكهرباء قطاع الماء
رئيس قطب التهيئة الحضرية بوكالة المقابلةالفريةالمباشرةالثالثةمع عباس القاضي  .6

 علىالساعةالتاسعة و النصف 2512 أبريل11بمقرالوكالة بتاريخمارتشيكا
السيد السقاط محمد  مندوب السكنى وسياسة المدينة بالناظور  المقابلةالفريةالمباشرةالثالثة مع  .2

 علىالساعةالحادية عشرة  و النصف 2512 أبريل11بمقرالمندوبية  بتاريخ
ريوش إلقليمي الدالسيد الموساوي محمد مدير شركة  العمران المقابلةالفريةالمباشرةالثالثة مع  .2

 علىالساعةالحادية عشرة   2512 أبريل25الشركة بسلوان  بتاريخبمقرو الناظور
اسفرت هذه المقابالت المباشرة الخمسة  لمحور البنيات التحتية و التجهيزات االساسية  على النتائج 

 التالية :
 مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور: .1

 

  يتعلق األمر ب : جماعة عدد الجماعات العضوة   في المؤسسة هي احدى عشرة جماعة و
الناظور،جماعة بني أنصار،جماعةأزغنغان، جماعة سلوان، جماعة العروي، جماعة قرية 
أركمان، جماعة بوعرك، جماعة أوالد ستوت، جماعة زايو، جماعة بني بويفرور، وجماعة 

 إحدادن
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 تااااادبيرجمع حالياااااافي بالناظورتتمثااااال الجماعاااااات باااااين التعااااااون لمؤسساااااة الحالياااااة المهاااااام 
 النفايااااات أنصاااااروأزغنغان وتاااادبيرطرح الناااااظور،بني: الثالثااااة جماعاااااتالصاااالبة لل النفايااااات

 المجموعة جماعات لكل الحضري تدبيرالنقلو لصلبة
   إمكانية تدبير  مرفق االنارة العمومية على مستوى المحاور والطرق  الرئيسية  المشتركة بين

 الجماعات،
 ي على بنود  اتفاقية تدبير النفايات  وإضافة المناطق الت التفكير في إدخال تعديالت و وتحسينات

 لم تشملها االتفاقية
  عدم اداء جماعة بني أنصار أقساطها كاملة  و إن أدتها ال تؤديها في وقتها المناسب وال تتعدى

 من  واجبات مساهماتها% 05غالبا 

  جودة الخدمات  نقص االعتمادات المخصصة من طرف جماعة الناظور مما يؤثر سلبا على
 المقدمة من طرف الشركة المكلفة بجمع النفايات المنزلية

  درهم لكنس وتنظيف الشوارع الرئيسة لجماعة بني  265 تكلفةعامل النظافة باليوم اتقدرب

 أنصاروهذه الخدمة متوفرة حسب طلب وامكانيات المالية لكل جماعة،
  والذي يقدر بمبلغ خمسة ماليين  0206لسنة  دعم وزارة الداخلية لقطاع تدبير النفايات الصلبة

 درهم .

 خدمة    تنظيف قنوات الوديان اختيارية و  يجب  على الجماعة ان تطلب تنفيذ و تفعيل هذه الخدمة 
 جمع نفايات المنطقة الشاطئية    لم تدخل في بنود االتفاقية 
   اضافة   ثالثة شاحنات احتياطية للتغلب على مشكل تراكم و تكاثر النفايات في فصل الصيف

0202 
  مشروع النقل العمومي للحافالت  يوجد قيد المصادقة و يهم الجماعات االحدى عشرة  المشكلة

 .خط للنقل 22لمؤسسة التعاون بين الجماعات  و يشمل 

  
 : المكتب الوطني للماء و الكهرباء .2

 عض االدارات التي ال تلي االهتمام الالزم للدراسات التي يقوم بها المكتب الوطني للماء و عدم ب
 تقديم مالحظاتها  و آرائها في الوقت المناسب.  

  عدم تنسيق بين االدارات في انجاز المشاريع و كذا عدم توفر االعتمادات المالية لمواكبة المشاريع
 المبرمجة من طرف بعض االدارات

 صعوبة متابعة اشغال التطهير من طرف المكتب المحلي نظرا لقلة الموارد  البشرية 
 ،وجود تنسيق بين وحدات المكتب الوطني الموجودة في وجدة و الناظور 
      تعيين بشكل دائم مكتب دراسات   لتتبع االشغال  و يوجد دائما في عين المكان 
 التي تتسبب في اعطاب محطات ضخ المياه  رمي مختلف النفايات الصلبة في شبكة التطهير

 العادمة.
  تصريف مياه االمطار ال تدخل لحد اآلن في اختصاصات المكتب  و يبقى هذا المشكل قائما و

 يؤدي الى عدة خسائر في البنيات التحتية و امالك السكان
    يع المتدخلين ملتسريع في انجاز المشاريع و تجنب توقفها يجب تقوية التشاور و التنسيق بين ج

 و الشركاء
 

 وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا .3
  اقطاب   بني انصار والناظور وقرية اركمان تعتبر من أولويات الوكالة وانها مستهدفة من طرف

 2521-2514برامج الوكالة لفترة 

 وزارتيالماليةوالداخليةهيالممولةالرئيسيتينلمشاريعالتهيئةالحضريةوالولوجية . 
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 المكتبالوطنيللماءوالكهرباءسيكونمنالممولينلمحطةمعالجةالمياهالعادمةالمقترحةإنجازهاببنيانصار. 
    أهم المشاكل التي تعرقل مهام الوكالة  تتمثل في عدم وجود او قدم شبكة التطهير السائل وضعف

 او غياب االنارة العمومية ومشكل تصريف مياه االمطار.
  انصار  في طور الدراسة مع احترام مقتضيات تصميم التهيئة الحالي المنطقة  المينائية  لبني

 لموقع بحيرة مارتشيكا
  بذل مزيد  الجهود من طرف الجماعة و باقي المتدخلين لجمع النفايات الصلبة وعدم صرف المياه

 العادمة مباشرة في البحيرة
  لتي إنشاء شركة التنمية المحلية اعقد اتفاقية شراكة بين الوكالة والجماعات المطلة على البحيرة أو

 يكون هدفها جمع النفايات الصلبة ومعالجة المشاكل األخرى
  تحسينمداخيل الجماعات وعقد شراكات مع الوكالة و البحث على شركاءآخرين كمجلس الجهة

 .ووكالة الشرق من أجل التغلب على اكراهات تمويل المشاريع التنموية
 بالناظور مندوب السكنى وسياسة المدينة .4

  نسمة بمبلغ  4555هكتار وعدد سكانها  11تم إعادة هيكلة خمسة أحياء ببني أنصار مساحتها

 مليون درهم. 45

  155نسمة بميلغ  3155هكتار وعدد سكانها  155تم  هيكلة خمسة أحياء بفرخانة  مساحتها 

 .% 65مليون درهم أي بنسبة 

   تهييئ برنامج التنمية االجتماعية الذي يشمل تسع جماعات بما فيها جماعة بني أنصار وتقدر
 درهم. 15.555.555درهم  وتساهم الجماعة   بمبلغ   225.555.555تكلفة  البرنامج   ب 

  يستهدف البرنامج إعادة هيكلة أربعة وثالثون حيا ببني أنصار وفرخانة وسوف ينجز في فترة
2512-2521 

 

  تأخر انجاز المشاريع كالتطهير السائل و تأخير تمويل المشاريع لبعض المصالح يعرقل انجاز
 مشاريع المندوبية في التواريخ المقترحة

  امكانية  توسيع برنامج المندوبية ليشمل تجهيزات اخرى للقرب  شريطة  توفير الوعاء العقاري
 من طرف الجماعة.

 و الناظورشركة  العمران إلقليمي الدريوش  .0
 ببني انصارواربعة احياء  احياء خمسة اعادةهيكلة:المشاريع التي انجزت بجماعة بني انصار

بناء المركب و  تهيئة حديقة عموميةو بفرخانة و انجازساحات عمومية ببني انصاروفرخانة
 انجازشبكة االنارة العمومية بفرخانةو  التجاري بفرخانة

  2525-2516برنامج التنمية االجتماعية في فترة  حي في اطار 34برمجة اعادة هيكلة (PDSI) .

 المندمجة لحساب مندوبية السكنى و سياسة المدينة،
  2525-2512برمجة  انجاز مالعب رياضية و قاعة مغطاة لحساب جهة الشرق في فترة 

  الشركة  تجد صعوبات مع بعض المصالح التابعة لبعض الجماعات تتعلق  بتتبع االشغال وتسليمها
 و  كذا رفع الدعاوي امام القضاء من طرف  مالكي العقارات المنجزة فوقها الطرق 

    عقد اتفاقية شراكة في المستقبل بين شركة العمران والجماعات المحلية لتحديد االلتزامات و
 ت لكل طرفالمساهما

  تأخير بعض  مشاريع شركة العمران  على االنجاز بسب عدم  التزام المكتب الوطني للماء و
 الكهرباء    على انجاز شبكة التطهير السائل في االوقات المناسبة 

 وقع اجتماعي وبيئي و اقتصادي للمشاريع المنجزة الساكنة 
 تية ببني انصاروفرخانةمساهمة مشاريع العمران في تحسين حالة البنيات التح. 
 توسيع مجال تدخل شركة العمران ببني انصار للمساهمة في انجاز مسبح مغطى و ملعب بلدي 
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  لتسريع وتيرة انجاز المشاريع  يجب على رئاسة المجلس الجماعي  ان تلعب دور محوري في
ذ هذه رقل تنفيالتنسيق بين المصالح و ان تبادر اكثر   بمعالجة المشاكل و االكراهات التي تع

 المشاريع
 انتهى

 

 ملحقات احملور الثالث
 برنامج عمل الجماعة 2822-2816 

 محور : االنشطة االقتصادية
 استمارة المقابلة الفردية مع : المكتب الوطني للصيد البحري  

 

 س/ ما هي انواع الصيد البحري المزاولة بميناء بني انصار ؟

) الصيد بالجر أو الخيط أو بالسردين( ج/ الصيد التقليدي و الصيد الساحلي  

 س/ ما هو عدد القوارب حسب االصناف ؟

  587ج/ الصيد التقليدي 

  30بالسردين  11بالخيط   40الصيد الساحلي : الجر    

 س/ كم هو عدد البحارة المسجلين في هذه االنشطة حسب الصنف؟

حاراب 375الصيد التقليدي  -بحارا    2158ج/ الصيد الساحلي :   

 س/ ما هي الخدمات التي يقدمها المكتب الرباب المراكب و البحارة؟

ج/ توفير اللوجستيك الضروري لمناولة المنتوجات البحرية ، لوجستيك البيع داخل االسواق و 

 تسييرها 

 س/ هل هناك تنسيق مع مندوبية الصيد البحري في هذا المجال ؟

في مجال محاربة الصيد غير القانوني وقانون   15-12ع ج/ هناك تنسيق طبقا للقانون المنظم للقطا

المنظم لتجارة السمك بالجملة 80-14  

 س/ ما هي المشاكل التي تواجه المكتب خالل مزاولته لمهامه؟

 ج/ 

 س/ اين يتجلى تدخل كل من المكتب و المندوبية للنهوض بها القطاع؟

 –تاهيل اسطول الصيد –يد غير القانوني محاربة الص –ج/ على مستوى تنظيم السوق داخل الميناء 

 التوعية و التحسيس بضرورة الحفاظ استدامة الثروات السمكية 
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 س/ هل هناك مساعدات تقدمها الدولة للمنخرطين في هذا القطاع و ماهي ؟

مساعدات مالية الرباب مراكب صيد  –ج/ * برنامج ابحار الذي يهدف الى عصرنة اسطول الصيد 

عويضهم عن الخسائر التي تلحق شباكهم جراء هجوم الدلفين االسود  السردين قصد ت  

 س/هل الجمعيات المهنية العاملة في القطاع تؤدي دورها وتنسق معكم للنهوض بالقطاع؟

 ج/ نعم

 س/ هل هناك حوار مفتوح و مستمر مع الجمعيات و النقابات لحل المشكال و تطوير القطاع ؟

 ج/ نعم

املين بحضيرة اصالح السفن ؟س/ كم عدد العمال الع  

 ج/ 

 س/ ما هي انواع المشاكل التي تصادف ارباب المراكب خالل مدة االصالح ؟

 ج/

 س/ ما هي المساعدات التي تقدمونها لهم ؟

 ج/ 

 س/ هل التجهيزات المتواجدة بالميناء تساعد في تسهيل العمل في هذا القطاع ؟

عملية –صيانة المنشآت تتم حسب الضرورة و مرة كل سنة  –ج/ نعم المناولة تتم بطريقة ميكانيكية 

 التسويق تتم بطريقة الكترونية

 س/ مما هي انواع االسماك المصطادة و ما هي كميتها ؟

ابو سيف ( –الشرن–ج/ االسماك السطحية ) السردين  

بسغو ....( -راسكاس -االسماك البيضاء ) باجو     

( انظر االحصائيات المرفقة كلمار .... -الرخويات ) االخطبوط     

القشريات ) قمرون بكل انواعه....(    

 س/ ما هي كمية السمك التي تباع في سوق السمك بالجملة و ما هي الجهات التي تسوق اليها ؟

االسواق –ج/ بالنسبة للكمية انظر االحصائيات المرفقة اما بخصوص االماكن المقصودة ) مليلية

التصدير( –الداخلية   

ا هو حجم المداخيل من هذا القطاع و ما هي نسبة الدولة و الجماعة؟س/ م  
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 190.9107من رقم المعمالت و التي حددها ظهير رقم  3ج/ بالنسبة للجماعة تحصل على نسبة 

. 19.29201و المعدل بالقانون رقم  .3890المنظم للقانون رقم   

القانونية؟ س/ من الناحية الصحية و البيئية هل يتم اعتماد المعايير  

ج/ تقوم مندوبية الصيد البحري و مكتب السالمة الصحية بالتتبع و اتخاذ التدابير الصحية المعتمدة 

 داخل سوق الجملة للسمك

 س/هل هناك تفكير في اظافة تجهيزات و بنيات اخرى للنهوض بهذا القطاع؟

 ج/ انشاء نقط تفريغ مجهزة ) خلق ميناء للصيد التقليدي (

للوحدات الصناعية هل هناك تفكير في تطويرها و مساعدتها حتى ال يكون مصيرها  س/ بالنسبة

 االفالس و االغالق كسابقتها؟

ج/ قصد ضمان المادة االولية ) االسماك( للمصانع تقوم وزارة الصيد البحري بانشاء مخططات تهيئة 

 للمصايد قصد الحفاظ على استدامة الثروات السمكية 

لين بهذه الوحدات ؟س/ كم و عدد العام  

* وحدات الثلج - 35* وحدات التخزين -رسمي  132* تجار السمك  - 35ج/ *الوحدات الصناعية 

15  

 س/ هل هناك دعم من الدولة الصحاب المراكب و اصحاب الوحدات ؟

 ج/

سنوات المقبلة للنهوض بالقطاع ؟ 6س/ ما هي المشاريع و البرامج خالل   

 ج/ حاليا الشىء

 

 

 

هناك تفكير في اشراك الجماعة و التنسيق معها لتنفيذ برامجكم لتطوير القطاع ؟ س/ هل  

ج/ نعم الجماعة شريك اساسي لتنفيذ مخططات الصيد البحري على صعيد الجماعة لضمان استدامة 

 الثروات السمكية خصوصا من الناحية اللوجيستيكية

الشركة الوطنية للموانيء؟س/ ما هو نوع التنسيق مع كل من ىشركة مرسى ماروك و   

ج/ هناك تنسيق خاصة مع الوكالة الوكنيةللموانيء في كل ما يخص سالمة االشخاص و النظافة داخل 

 الميناء 
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 س/ ما هي توصياتكم في هذا الخصوص ؟

 ج/

 برنامج عمل الجماعة 2822-2816 

 محور : االنشطة االقتصادية

 استمارة المقابلة الفردية مع : غرفة الصناعة التقليدية

 س/ ما هي انواع الصناعة التقليدية التي تمارس محليا  ؟

 ج/ ما هو انتاجي : النجارة الحديدية الخياطة الزربية  الجبص ......

ما هو خدماتي : البناء الحالقة الصباغة الكهرباء      

ما هو فني : الديكور الجلد الخزف ......     

التحفيز ...(  –المجال محليا ، و هل يتوفرون على امتيازات ) التامين س/ كم عدد المنخرطين في هذا 

 ؟

ج/ ليس هناك احصاء ، نظرا لوجود اقصاء من حيث التسجيل ، اما االمتيازات يمكن ان تكون بعد 

هيكلة القطاع محليا بحيث سيعطي قيمة مضافة كما ان التواصل و التفكير في تاسيس تعاونيات و 

درج المهني في هذا المجال و المشاركة في المعارض.االستفادة من الت  

 س/ هل هذا القطاع مهيكل ام ال؟

ج/ انه قطاع غير مهيكل الن الصناع التقليديين يعملون فرادا باستثناء تعاونيتين ، لذا وجب التفكير في 

 خلق و تاسيس تعاونيات و جمعيات حرفية و جمعيات ذات النفع العام .

االكراهات التي يعرفها القطاع محليا و اقليميا ؟ س/ ما هي المشاكل و  

 ج/ عدم الهيكلة ، انعدام المقرات ، نقص المواد االولية ، نفص الدعم محليا 

اقليميا حسب الجماعات       

فكرة و هم الصانع المحلي هو الهجرة       

 س/ ما هي الشروط الواجب توفرها في أي راغب لمزاولة هذه االنشطة ؟

في المائة تعلموا المهنة بدون تعليم  8.تجربة أو شهادة مهنية  –سة المهنة ج/  ممار  

 س/ هل هناك ورشات للصناعة التقليدية بالمدينة؟

 ج/ ال توجد ورشات بالجماعة باستثناء التعاونيات الحرفية  

 س/ ما هي االنعكاسات االقتصادية الناتجة عن هذا النشاط؟
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ل اليد العاملة ولو بدعم مادي قليل ، مع ضرورة هيكلة القطاع مع ج/ من الناحية االجتماعية تشغي

 التفكير في التفكير المستمر

 س/ كيف يمكن التمييز بين نشاط تابع لقطاع الصناعة التقليدية و آخر ال ؟

حرفة بالمغرب تقريبا ، 288ج/ كل ماهو نشاط يدوي فهو صناعة تقليدية وهناك حوالي   

تعاونيات حرفية بالمدينة و هل يتم التنسيق معها؟س/هل هناك جمعيات او   

 ج/  وجود بعض التعاونيات لكنها ضعيفة تنحسر في اثنين فقط في النسيج التقليدي 

س/ لما ال يتم التفكير في خلق قرية للصناع التقليديين مثل المدن االخرى خاصة ان عناك مناطق 

.(  ؟مناسبة الحتواء المشروع ) بوقانا غابة كوركو....  

ج/  التفكير متوفر في المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية بمشاركة الجماعة لتوفير العقار لذلك 

 ، و بمساهمة اقتراحات جمعيات الحرفيين 

 س/ ما هو مدى تدخلكم في هذا القطاع محليا و اقليميا  ؟

المهنية وفق المعطيات ج/ المخطط الجهوي سيتضمن اعداد برنامج المديرية الخاص بالحرف 

 المتوفرة

 س/ ما مدى تجاوب الجمعيات و التعاونيات الحرفية الجل النهوض بهذا القطاع ؟

تعاونية تتجاوب فيما  75ج/ الجمعيات ضعيفة محليا نظرا لنقص التوعية أما  اقليميا فتوجد حوالى 

 بينها

نوات المقبلة لتنمية القطاع محليا ؟س 6س/ ما هي البرامج او المشاريع التي تعتزمون تنفيذها خالل   

ج/ التفكير في تاسيس مجموعة من التعاونيات الحرفية للصناع التقليديين و انشاء مشاريع تنموية 

للصناع التقليديين محليا و خلق فضاءات للبيع و التسويق ، وكذا التفكير في انشاء قرية للصناع 

 التقليديين . 

وصول الى الهدف المنشود ؟س/ هل هناك توصيات تقدمونها لل  

 ج/   اوال : التوفر على معطيات اولية بخصوص الصناع التقليديين      

 ثانيا :تاسيس جمعيات حرفية

 ثالثا : عقد اجتماعات تحسيسية مع الحرفيين 

 رابعا : اشراك الصناع المهرة و الجمعيات الحرفية في الندوات االقليمية و حتى الدولية 

ن المستمر للصناع الحرفيين خامسا : التكوي  

 سادسا : انشاء مشاريع  تنموية على الصعيد المحلي و االقليمي 
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 سابعا : التكوين في اطار التدرج المهني 

 

 برنامج عمل الجماعة 2522-2516 

 محور : االنشطة االقتصادية

 استمارة المقابلة الفردية مع : الوكالة الوطنية للموانىء

الوكالة ؟س/ ما هي صالحيات   

مراقبة تطبيق احكام القانون  -ج/  تنمية و صيانة و عصرنة الموانىء لمعالجة السفن و السلع العابرة لها 

انجاز  –السهر على احترام قواعد السالمة و االستغالل المتعددة بالميناء  -المتعلقة بتدبير الموانىء .

 بنيات تحتية بالميناء.

االنشطة االقتصادية   ؟ س/ ما هو مجال تدخل الوكالة في  

م الوكالة بعدة مشاريع داخل حضيرة الميناء التي لها وقع ايجابي على الحركة االقتصادية للمدينةج/ تقو  

 س/ هل هناك تنسيق بينكم و القطاعات االخرى المتواجدة بالميناء ؟

تنسيق مع مارسا ماروك في مجال استغالل الميناء -ج/   

البحري في مجال الصيد البحري تنسيق مع مندوبية الصيد   

 تنسيق مع الجمارك و الشرطة و السلطات المحلية و قطاعات اخرى 

 س/ كم عدد العاملين بهذا القطاع ؟

عامال و هناك عمال أخرون و اطر  و اطر عليا  42ج/  ميناء الناظور   

المزاولة بالميناء ؟ األنشطةس/   ما هو حجم المعامالت التي تقوم بها الوكالة مقارنة مع مداخيل   

ج/ تساهم الوكالة في تطوير عجلة االقتصاد على المستوى المحلي من حيث تطوير حجم الواردات و 

 الصادرات التي تمر عبر الميناء 

س/ ما هي االكراهات التي تصادف  -

الوكالة خالل مزاولة االنشطة 

االقتصادية و ما هي الحلول المقترحة 

 لتجاوزها ؟

تدخلين ، و هناك اكراهات موسمية خالل فترة الحوامض و حركة المسافرين   ج/ هناك عدة م  

سنوات المقبلة للنهوض بقطاع  6س/ ما هي البرامج او المشاريع التي تعتزم الشركة انجازها خالل 

 السياحة ؟

انظر البريد االلكتروني للمهنس عالل قيشوح -ج/   
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هناك تنسيق مع الجماعة  ؟ س/ ماهي اقتراحاتكم للنهوض بهذا القطاع و هل  

 ج/  سيكون للجماعة دور كبير عن طريق التنسيق 

 س/ ما هي التوصيات التي تقدمونها في هذا الخصوص ؟

القيام باعالنات لفائدة المحطة المينائية لبني انصار –ج/ تثمين ما تم انجازه   

 برانمج عمل اجلماعة 2822-2816
 حمور : االنشطة االقتصادية

 استمارة املقابلة الفردية مع : املندوب االقليمي للسياحة
 

 س/ ما هي انواع السياحة بالتراب الجماعي   ؟

 السياحة البحرية  –رياضة الدراجات النارية العادية و الغابوية –مدارات المشي  –ج/  سياحة العبور 

 س/ ما هي االكراهات التي تعيق النهوض بهذا القطاع بشكل سليم وجدي  ؟

ج/ المشهد الحضري للمدينة يستوجب محاربة ظاهرة التشرد و التسول و كذا الهجرة السرية ، دون اغفال 

 البحث عن حل نهائي لظاهرة االكتضاض بباب مليلية . 

س/ هل يتم التفكير في انجاز وحدات فندقية مصنفة و منتزهات سياحية بالمدينة بتنسيق مع الجماعة و فعاليات 

 اخرى ؟

بارها بوابة اوروبا و مركز تجاري و مينائي كبير اضافة الى وظيفة العبور فالمدينة  بحاجةالى انجاز ج/ باعت

 نجوم   3وحدات فندقية مصنفة على االقل من فئة 

معنا عقد استغالل الميناء التجاري و المحطة البحرية و مجال التنسيق يشمل السلطة المحلية الجمارك و     

 ة البحرية    و خالل عملية العبور مرحبا االمن خصوصا بالمحط

س/ هناك مناطق سياحية متنوعة بالمدينة ) غابوية و ساحلية ( فهل يتم التفكير في استغاللها لتنمية هذا القطاع  

 ؟

ج/ عملية التسويق تفترض وجود منتوج سياحي و عرض فندقي لذا فالعملية رهينة بمدى استكمال المشاريع 

 وحدات فندقية     المبرمجة و احداث

 س/ كم عدد ليالي المبيت المسجلة بها سنويا  و كم عدد العاملين بهذا القطاع ؟

 ج/  الجماعة ال تتوفر حاليا على وحداث فندقية مصنفة 

 ووطنيا (؟ –افليميا–س/   هل يتم التفكير في تطوير هذا القطاع ) محليا

ادراجها في قلب استراتيجية تطوير القطاع السياحي على  ج/ مدينة بني انصار و في اطار الناظور الكبير تم

 الصعيد الوطني ) مارشيكا(     و للمدينة لها نصيب وافر يتمثل في موقع :

 مدينة بين البحيرين وفق مواصفات حديثة على المجال الترابي لبوقانا -

 0202المسار السياحي كوركو و تازوضا في اطار رؤية  -

 وكاالت االسفار لتسويق المنتوج ؟ س/ هل هناك تنسيق مع
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ج/ عملية التسويق تفرض وجود مشروع سياحي و عرض فندقي لذا فالعملية رهينة بمدى استكمال المشاريع 

 المبرمجة و احداث وحدات فندقية و بعدها فالعملية تأتي تلقائيا  

 لمقبلة للنهوض بقطاع السياحة ؟سنوات ا 6س/ ما هي البرامج او المشاريع التي تعتزم الشركة انجازها خالل 

ة تهيئة بواب –لمارشيكا : مدينة بين البحرين و هي محطة سياحية من الجيل الجديد  المهيكلة المشاريع -ج/ 

 تثمين منتزه كوركو –المعبر 

 س/ ماهي اقتراحاتكم للنهوض بهذا القطاع و هل هناك تنسيق مع الجماعة  ؟

ج/  للجماعة دور كبير في النهوض بقطاع السياحة و نحن على استعداد تام لبلورة الفكرة مع الجماعة و 

 منفتحون على كل االقتراحات و التصورات 

 س/ما هي التوصيات التي تقدمونها في هذا الخصوص ؟

ادي و الحضري ج/ يجب بناء تصور عام و استباقي حول قطاع السياحة و مدى اهميته في النسيج االقتص

للجماعة الترابية و االنسجام مع انجاز المشاريع المبرمجة لوكالة مارشيكا و هذا التصور المستقبلي يحتم التفكير 

في سيناريوهات متكاملة لتعزيز الوظيفة المستقلة للمدينة هي السياحة و الترفيه في اندماج تام مع انشطة 

هذا التصور نؤكد مشاركتنا في الورشات الموضوعاتية لغاية التشخيص  الميناء و العبور، و اسهاما منا في بلورة

 التشاركي الذي يهم قطاع السياحة و التي ستبرمجها الجماعة في اطار برنامج عملها .

 

 برنامج عمل الجماعة 0200-0206 

 محور : االنشطة االقتصادية

 استمارة المقابلة الفردية مع : شركة مرسى ماروك

صالحيات شركة مرسى ماروك  ؟س/ ما هي   

 ج/ تامين المناولة و شحن و تفريغ البضائع

 س/ ما هو مجال تدخل الشركة في االنشطة االقتصادية و خاصة مجال الصيد البحري ؟

ج/ تتدخل الشركة في حدود االرصفة التي تسيرها و يتعلق االمر بالميناء التجاري و رصيف المحطة 

 البحرية.

البحري يتواجد خارج نطاق المجال المخول للشركة .ميناء الصيد       

 س/ هل هناك تنسيق بين الشركة و القطاعات االخرى المتواجدة بالميناء ؟

ج/ مجال عمل الشركة يحتم عليها التنسيق بين مختلف الفاعلين االقتصاديين بالميناء و خصوصا الوكالة 

 الوطنية للموانىء و التي يربطها 

غالل الميناء التجاري و المحطة البحرية و مجال التنسيق يشمل السلطة المحلية الجمارك معنا عقد است    

 و االمن خصوصا بالمحطة البحرية    و خالل عملية العبور مرحبا 

 س/ كم عدد العاملين بالشركة و ماهي اصنافهم  ؟
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انة و الحراسةاطارا عاليا دون احتساب عمال متعاقدين من اجل الصي 01عامال ضمنهم  062ج/   

 س/ ما هو حجم المعامالت التي تقوم بها الشركة  ؟

ج/  مرسى ماروك تتكلف بشحن و تفريغ البضائع التي يتم تصديرها او استيرادها من طرف الفاعلين 

 االقتصاديين عبر ميناء الناظور

هي الحلول التي س/  ما هي االكراهات التي تصادف الشركة خالل مزاولتها  لالنشطة االقتصادية و ما 

 تقترحونها لتجاوز ذلك ؟

ج/ االزدحام المروري بباب مليلية يخلق مصاعب كثيرة لمرور السلع و المسافرين المتوجهين او 

 القادممين الى الميناء كما ان هذا الميناء مستهدف من طرف المرشحين للهجرة السرية   

ذها فما هي البدائل التي تقترحونها؟س/ في حالة كانت هذه الحلول متجاوزة او غير ممكن تنفي  

ج/ ايجاد منفذ اخر لعبور الشاحنات بالخصوص دون  حاجة الى المرور عبر مدارة باب مليلية التي دائما 

 تكون منخنقة بسيرات التهريب 

سنوات المقبلة للنهوض بقطاع  6س/ ما هي البرامج او المشاريع التي تعتزم الشركة انجازها خالل 

قتصادي؟النشاط اال  

ج/ تدخل الشركة ينحصر في الميناء و في هذا المجال تستثمر مرسى ماروك في صيانة و تجديد المعدات 

 المتعلقة بالمناولة داخل الميناء  الخ........... ، 

 س/ ماهي المجاالت التي يمكن ان تساهم فيها الجماعة ؟

التشوير و االنارة العمومية المؤدية الى الميناءج/  صيانة و تقوية الطرق و ارصفة الراجلين وضع عالمات   

 

 

 قطاع : انشطة اقتصادية اخرى 

 لقاء مع الساكنة يوم 2512/54/23 على الساعة 15 صباحا بمقر متحف المقاومة 

 االكراهات و المشاكل المنتظرات
 عدم وجود محطة طرقية لحافالت النقل العمومي استكمال مشروع البنيات التحتية

 قلة محطات سيارات االجرة الكبيرة  تجديد اسطول النقل بمختلف انواعه 
عدم استفادة شريحة المعاقين و الفئات الهشة و  تكوين العاملين بهذا القطاع 

حاملي الشهات المعطلين و ابناء المقاومة من 
 تراخيص هذه االنواع من وسائل النقل

المراقبة الدائمة و المستمرة للمركبات من طرف 
 الجهات المختصة

 عدم احترام التعريفة الموحدة للنقل 

 عدم التوفر على عداد خاص باحتساب الثمن  تحفيز ارباب المركبات 
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تفعيل دور الجمعيات لتحسين جودة خدمات 
 القطاع 

سيارات نقل البضائع  اليؤدون الضرائب  
واليساهمون في مداخيل الجماعة و اليتوفرون على 

 تراخيص 
تظافر الجهود مع الجماعة و السلطات و الهيئات 

 لتنظيم القطاع و تطويره خدمة للصالح العام 
 اسطول النقل الحضري قديم 

 بنيات تحتية متهرية 
التفكير في خلق مناصب شغل للمحليين المتصاص 

 البطالة 
انعدام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  لخلق فرص 

 شغل جديدة في هذا القطاع و بمختلف اشكاله
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : السياحة

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/84/20 على الساعة 3 زواال ا بمقر المركب السوسيو تربوي ياسينا

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 غياب المبادرات في القطاع تفعيل دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 غياب اطر متخصصة خلق مراكز التكوين محليا
التفكير في خلق وحدات فندقية و مراكز الترفيه 

 غابويا و ساحليا
 عدم استغالل المناطق السياحية و الجبلية

 مشكل النقل خلق ولوجياتو تهيئة البنية التحتية
تظافر الجهود مع الجماعة و السلطات و الهيئات 

 لتنظيم القطاع و تطويره خدمة للصالح العام
 غياب المراقبة و انعدام االمن

التفكير في خلق مناصب شغل للمحليين 
 المتصاص البطالة

 غياب المراقبة للوحدات الفندقية و المطاعم

 انعدام االنشطة السياحية 
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 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : انشطة اقتصادية اخرى 

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/84/20 على الساعة 3 زواال ا بمقر المركب السوسيو تربوي ياسينا

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 انعدام االسواق االسبوعية برمجة مشروع سوق اسبوعي

 انعدام التعونيات الفالحية تشجيع خلق تعاونيات في كل القطاعات االنتاجية
 مشكل التلوث الناتج عن الباعة المتجولين التفكير في حل للباعة المتجولين 

 انعدام تشجيع االستثمار تفعيل دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
تظافر الجهود مع الجماعة و السلطات و الهيئات 

 لتنظيم القطاع و تطويره خدمة للصالح العام
 انعدام النقل بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة

التفكير في خلق مناصب شغل للمحليين 
 المتصاص البطالة

 انعدام االكشاك

  
 

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور األنشطة االقتصادية 

 قطاع : الصيد البحري

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/84/20 على الساعة 3 زواال ا بمقر المركب السوسيو تربوي ياسينا

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 غياب التكوين في القطاع تفعيل دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 قلة مراكز التكوين المهني في القطاع خلق مراكز التكوين محليا
تكوينية منظمة من طرف الهيئات عدم وجود دورات  

 المسئولة على القطاع
غياب المراقبة الصحية و التقنية ال بالنسبة للمنتوج  تفعيل دور االدارات المسئولة و الجمعيات

و ال للتجهيزات من مراكب واماكن البيع و التخزين 
 و الوحدات الصناعية

تظافر الجهود مع الجماعة و السلطات و الهيئات 
القطاع و تطويره خدمة للصالح العام لتنظيم  

 مشكل تسويق المنتوج 

التفكير في خلق مناصب شغل للمحليين 
 المتصاص البطالة

 مشكل االمن 

خلق انظمة تساير التوجه العام لتطوير القطاع و 
 النهوض به

 االقطاع غير مهيكل

  
 

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : التجارة 
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 لقاء مع الساكنة يوم 2817/84/20 على الساعة 3 زواال ا بمقر المركب السوسيو تربوي ياسينا

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 غياب أنشطة تجارية كافية باألحياء العمل على هيكلة القطاع و النهوض به 

 التكوين بالنسبة لممارسة النشاط انعدام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 مشكل عدم دعم االنشطة التجارية  تفعيل دور الجمعيات 

 عدم تشجيع االستثمار ضرورة تدخل الجهات المعنية بالقطاع لتنميته
 القطاع غير مهيكل تفعيل مصالح المراقبة 

 مشكل التسويق  للمنتوجات و السلع محاربة التهريب بكل انواعه
الباعة المتجولينمشكل    

المنافسة غير الشرعية تؤدي الى تخريب االقتصاد)  
 التهريب المعيشي(

 غياب المراقبة الخاصة بالسلع 

 غياب اسواق منظمة 

 غياب اسواق للقرب 

 غياب دور جمعيات التجار  

  
 

 قطاع : التجارة 

فرخانةزواال ا بمقر  3على الساعة  85/85/2817لقاء مع الساكنة يوم   

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 انعدام  انشطة تجارية بالعديد من االحياء العمل على هيكلة القطاع و النهوض به 

 التكوين بالنسبة لممارسة النشاط انعدام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 مشكل عدم دعم االنشطة التجارية  تفعيل دور الجمعيات 

 عدم تشجيع االستثمار ضرورة تدخل الجهات المعنية بالقطاع لتنميته
 القطاع غير مهيكل تفعيل مصالح المراقبة 

 مشكل التسويق  للمنتوجات و السلع محاربة التهريب بكل انواعه
 مشكل الباعة المتجولين انجاز البنيات التحتية  هي االولوية 

المنافسة غير الشرعية تؤدي الى تخريب االقتصاد)  خلط خطوط النقل الحضري 
التهريب المعيشي( جل الشباب يتاجر في التهريب 

 المعيشي 
تشجيع ارباب سيارت االجرة الصغيرة من العمل 

 بفرخانة
 غياب المراقبة الخاصة بالسلع

 غياب اسواق منظمة و اسواق للقرب 

 هدم المحالت التجارية ادى الى تدهور القطاع 

 غياب دور جمعيات التجار  

 انعدام البنية التحتية 

 العزلة التامة  
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صيدليات تتمركز وسط  .8غياب الصيدليات   

 المدينة 
غياب المبادرة الوطنية للتمية البشرية ) غياب  

 المشاريع المدرة للدخل (
 قلة قليلية تتاجر في السلح المحلية  

 البطالة مرتفعة  

المحوتةمشكل غلق    

المركب التجاري الجديد غير مالئم و ال يرقى الى  التعجيل بحل هذا المشكل 
 تطاعات التجار

 مشكل االمن بالنسبة للقطاع 

  
  

  

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : الصيد البحري 

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/85/85 على الساعة 3 زواال ا بمقر فرخانة

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
 غياب محوتة العمل على هيكلة القطاع و النهوض به 

 المحوتة الحالية اغلقت النها ال تفي بالغرض انعدام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 غياب السلطة لتحرير الملك العام  احداث او تفعيل دور الجمعيات 

مشكل قوارب اجنبية داخل المياه االقليمية و منع  ضرورة تدخل الجهات المعنية بالقطاع لتنميته
 الصيادين المغاربة من الصيد بتلك المناطق 

توفير وسائل نقل البضائع من السمك وفق معايير 
 السالمة و الجودة

اسعار المنتوجات السمكية غالية بالمقارنة مع 
على البحر مناطق داخلية ال تتوفر   

  محاربة التهريب بكل انواعه
  انجاز البنيات التحتية  هي االولوية 

  خلط خطوط النقل الحضري 
تشجيع ارباب سيارت االجرة الصغيرة من العمل 

 بفرخانة
 

  

 

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : الصناعة التقليدية

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/85/85 على الساعة 3 زواال ا بمقر فرخانة

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
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اندثار حرف الصناعة التقليدية الخزف الحلفاء  العمل على هيكلة القطاع و احيائه و النهوض به 
 الحدادة 

 قطاع غير مهيكل تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 انعدام تعاونيات حرفية  او جمعيات تهتم بالقطاع احداث او تفعيل دور الجمعيات 

 انعدام التفكير في تنمية القطاع و السعي الى تطويره ضرورة تدخل الجهات المعنية بالقطاع لتنميته
 غياب تشجيع من طرف القائمين على القطاع  خلق اسواق لتسويق المنتوجات 

مجال محاربة البطالة االعتناء بالشباب في  غياب المبادرة الوطنية للتنمية المحلية  
  

 

 برنامج عمل الجماعة 2816-2822 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : السياحة 

 لقاء مع الساكنة يوم 2817/85/85 على الساعة 3 زواال ا بمقر فرخانة

 االكراهات و المشاكل حسب االولويات االنتظارات
صعوبة االجراءات للعبور بباب مليليةفرخانة ادى  العمل على هيكلة القطاع و احيائه و النهوض به 

الى شبه القضاء على ما تبقى من مجال السياحة 
 محليا 

التفكير في خلق وحدات سياحية و ترفيهية لجلب 
 السياح و الجالية 

 قطاع غير مهيكل

و  االعتناء بالمواقع التاريخية مثل القصبة
 تازوضا

 الهاجس االمني  ) تواجد االفارقة بكوركو(

 انعدام التفكير في تنمية القطاع و السعي الى تطويره ضرورة تدخل الجهات المعنية بالقطاع لتنميته
االهتمام بالمواقع السياحية غير المستغلة مثل 

 الغابة و الساحل
 غياب تشجيع من طرف القائمين على القطاع 

  خلق مناطق لترفيه االطفال 
  تشجيع االستثمار

  
  

 

 

 برنامج عمل الجماعة 2516-2522 محور االنشطة االقتصادية 

 قطاع : التجارة

 لقاء مع الساكنة يوم 2512/54/23 على الساعة 15 صباحا بمقر متحف المقاومة 

 االكراهات و المشاكل المنتظرات
انعدامها باالحياءعدم توفر البنيات التحتية أو    
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ايجاد صيغة قانونية لتخصيص دعم مالي تستفيد 
 منه هذه الفئة 

انعدام الدعم المادي من طرف المؤسسات أو 
 الجماعة 

تبسيط اجراءات تكوين ملف طلب رخصة 
 تجارية 

عدم توفر تسهيالت تكوين ملف للممارسة النشاط 
 التجاري 

محالت التجارية غير مؤهلةالعديد من ال خلق اسواق نموذجية للقرب   
عدم وجود محالت تجارية كافية ال من حيث  

 العدد أو الجودة أو التخصص 
التنسيق بين الجماعة و السلطة و كافة الفاعلين 

محليا لتمكين الشباب ANAPECاالقتصاديين 

 المحلي من ايجاد عمل 

تشغيل اليد العاملة المحلية في جميع القطاعات 
صيد البحري شركة مارشيكامحليا و خاصة ال  

انعدام مراقبة القطاع التجاري من طرف االدارات  
 المختصة 

مشكل الباعة المتجولين الذي ينافس قطاع التجارة  خلق اسواق جديدة و سوق اسبوعي 
 باالحياء

تواجد المتشردين بكثرة والذي يعيق ممارسة  تعزيز الجانب االمني 
 النشاط التجاري 

 انعدام االسواق االسبوعية لتسويق المنتوج  خلق اسواق جديدة و سوق اسبوعي
 المراقبة الصحية للمحالت غير موجودة تفعيل المكتب الجماعي لحفظ الصحة

 تواجد أماكن البيع العشوائية ) الجوطية( التفكير في تنظيمها  او ايجاد حلول لها 
منع دخول السلع بالمعابر – تحديد انواع السلم 

 الممكن دخولها 
 خلق منطقة حرة 

مشكل التهريب المعيشي : سلبي= عدم أداء 
الضرائب تخريب االقتصادي الوطني بيع مواد 

فاسدة  ايجابي= امتصاص البطالة رواج مستمر 
 انتعاش تجاري 

تشجيع االستثمار  و العمل على تخيص عقارات 
 لهم المساهمة في االنشطة المذرة للدخل 

 

عدم حماية المسهلك ال من حيث جودة السلع و ال 
 من حيث االثمنة 

 ايجاد حلول لالسواق  المنجزة 

خلق منطقة صناعية  و البحث عن بدائل لالسواق 
 العشوائية و الباعة المتجولين 

 عدم تناسق االنشطة التجارية مع مواقع تواجدها 

    عدم قيام الجمعيات بدورها  تفعيل دور الجمعيات لخدمة هذا القطاع و تنظيمه

 عدم تأهيل التجار  
امكانية توزيع الباعة المتجولين بعد تأطيرهم على 

 االحياء 
 عدم مواكبة االنشطة التجارية للبيئة 

عدم اشراك المجتمع المدني في كافة المجاالت و  
 اتخاذ القرارات

عدم وجود مواكبة أمنية لمحاربة الباعة  خلق مراكز القرب الخاصة للالمن
 المتجولين 

تواجد المهاجرين و خاصةاالفارقةباالحياء يؤدي  
 الى رواج و انتعاش بعض التجار دون أخرين 

خلق مراكز اليواء هؤالء المهاجرين ) افارقة و 
 سوريون(

الهاجس االمني في بعض االحياء من تواجد 
 االفارقة
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التعامل معهم في اطار االحسان فقط – النفور  تمكينهم من الخدمات الصحية 
 منهم انتشار االمراض  

 

 


