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،  كانت إرادة صاحب الجاللة الملك محمد  5002ماي  81بإعالنه عن المبادرة الوطنية في 

السادس نصره هللا رفع التحدي لمحاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي و الهشاشة بمقاربة جديدة في 

مناهج تدبير الشأن العام، تقوم على الحكامة التشاركية، مسجال  بذلك القطيعة مع األساليب و ال

كما أكد جاللته على أن المبادرة الوطنية  المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال التنمية.

للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، وال برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح 

الممتدة باستمرار. وهكذا عملت المصالح المعنية على برمجة مرحلة ثانية للمبادرة تغطي الفترة 

تتميز هذه المرحلة الجديدة بتوسيع مجال عمل المبادرة ليشمل  .5082إلى سنة  5088من سنة 

التي همت الجماعات ال`  00 %كمعدل للفقر بدل 81 %جماعة قروية، وذلك بتطبيق عتبة  108

حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن  200خالل المرحلة األولى، وكذا توسيع االستهداف ليشمل  100

حيا تابعا لمدن تتجاوز ساكنتها  561ألف نسمة بدل  50والمراكز الحضرية التي تتجاوز ساكنتها 

وعلى  .إقليما األكثر عزلة 55ألف نسمة، باإلضافة الى إطالق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة  800

ست  صعيد اقليم شفشاون، وفي إطار برنامج محاربة الفقر في شطره الثاني  فقد تم استهداف

جماعات قروية جديدة أال وهي: الدردارة، بني سميح، بني رزين، فيفي،أونان و بني منصور، 

بني سلمان و جماعتي باإلضافة الى الجماعتين المستفيدتين من نفس البرنامج في شطره األول )

 مثيوة(.
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 الجغرافي الموقع .1

 

 طنجة تطوان : الجهة

 شفشاون : اإلقليم

 باب برد:  الدائرة

 باب برد:  القيادة

  كلم من الطريق املعبدة 08 : الولوج إلى مركز الجماعة )البعد عن عمالة إقليم شفشاون(
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 تقديم الجماعة .2

 

 2991 : تاريخ اإلحداث

 مستشارتان( مستشارا و 12) 12 المجلس الجماعي : عدد أعضاء

 مشيخات 6تضم  : مشيخات الجماعة

 ²كلم 262 المساحــــــــــــــــة :

 حدود الجماعة:

 : جماعة بني منصور  الشمـــــــــــــــــــال 

 : جماعة تمروت الجنــــــــــــــــــوب 

 : جماعة باب برد الغـــــــــــــــــــرب 

 جماعتي بني رزين وبني سميح ــــــــــــــرق :الشــــ 

 28عدد الدواوير :

ديموغرافيا لسنة
1
 : 1828 

 26 172 عـــــــدد السكــــان :

 2 210 عـــــــدد الكوانيــن :

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
  5080ين، الجماعة القروية لبني رز المصدر:  
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 الموارد البشرية .3

توزيع الساكنة حسب الفئات العمرية 8.0
2  

 القيم املؤشرات

 %52.5 نسبة الذكور 

 %47.5 نسبة اإلناث

 %00.00 سنوات( 5-0نسبة األطفال )

 %40.00 سنة( 42-05نسبة الشباب )

 %04.00 سنة( 55-05نسبة األشخاص الناشطين )

 %5.00 سنة فأكثر( 00الساكنة اآليلة إلى الشيخوخة )

 0 الحجم املتوسط لألسر

  أما 04%سنة(  55إلى  05تتميز الجماعة ببنية سكانية شابة. إذ تشكل نسبة األشخاص النشيطين )من ،

، وهي قابلة للزيادة في املدى املتوسط 5%سنة فأكثر( فتمثل فقط نسبة  00الساكنة اآليلة إلى الشيخوخة )

من إجمالي الساكنة، مما  يستدعي توفير الظروف  00%سنوات  5والبعيد. في حين تمثل نسبة األطفال دون 

لكتاتيب القرآنية واملدارس األولية لتأهيلها للنجاح في مسارها املالئمة لتربية وتكوين هذه الناشئة، كتوفير ا

 التعليمي، دون أن ننس ى أيضا ضرورة االهتمام بالجانب الصحي لهذه الفئة.

  باملائة 5وفيما يخص البنية الديمغرافية حسب النوع فهي متقاربة إلى حد ما، مع غلبة طفيفة لفئة الذكور، تبلغ. 

لساكنةلدى ا مؤشرات األمية 1.3
3
  

 القيم املؤشرات

 %26.67 سنة 25إلى  00نسبة األمية لدى النساء من 
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 %18.08 سنة 25إلى  00نسبة األمية لدى الرجال من 

 %38.74 سنة 25إلى  00نسبة األمية من 

 %10.90 سنة 05إلى  00نسبة األمية لدى الفتيات من 

 %3.37 سنة 05إلى  00نسبة األمية لدى الفتيان من 

 %7.14 سنة 05إلى  00سبة األمية من ن

 

  سنة. إذ يبلغ  25إلى  00يتبين أن معدل األمية يمس بالدرجة األولى النساء، خاصة الفئة العمرية ما بين

، وذلك ألسباب تاريخية ترجع إلى الخصاص الكبير الذي كانت تعرفه الجماعة قبل إحداثها في %50.00

لى الكتاتيب القرآنية التي كان يستفيد منها  الذكور دون اإلناث.  وهذا مجال التعليم، الذي لطاملا اقتصر ع

 ما يفسر كون نسبة األمية لدى الرجال من نفس الفئة العمرية أقل.

 4البنيات التحتية األساسية .4

   الكهرباء 2.4

 نسبة تزود الكوانين بالكهرباء

  50.00 %شبكة املكتب الوطني للكهرباء :

 بالكهرباءنسبة تزود الدواوير 

  000.00 %شبكة املكتب الوطني للكهرباء :

  بفضل برنامج الكهربة القروية الشموليPERG) استفادت الجماعة من خدمات الكهرباء بحيث وصلت نسبة )

. أما )حسب معطيات البحث امليداني لهذه السنة( 4000الى حدود نهاية  50.00%تغطية الكوانين إلى 

توفرة على الربط الكهربائي فتدخل في إطار ما يعرف بالشتات نظرا لبعدها عن النسبة املتبقية وغير امل

 الشبكة الوطنية.

 الماء الصالح للشرب 1.4

 نسبة تزود الكوانين باملاء الصالح للشرب
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 8.88 %املكتب الوطني للماء الصالح للشرب : شبكة

 2.71 %أخرى : شبكات

  %0.00         عمومية : نافورات

  90.16  %ليدي :تق تزويد  

 نسبة تزود السكان باملاء الصالح للشرب

 8.88 %املكتب الوطني للماء الصالح للشرب : شبكة

 1.16 %أخرى : شبكات

  %0.00         عمومية : نافورات

  97.21 %تقليدي : تزويد  

 

 اء الصالح للشرب لم يتم برمجة أي دوار من دواوير الجماعة لالستفادة من برنامج التزود الجماعي بامل

 (.PAGERلفائدة الساكنة القروية )

 لتطهير 3.4

 8.88  %السائل : نسبة الكوانين بنظام فردي للتطهير  

  8.88 %جماعية للتطهير السائل :  املرتبطة فعليا بشبكةنسبة الكوانين  

     : 8.88 %نسبة الدواوير بنظام للتطهير الصلب 

 

 الطرق 4.4

 على الشكل التالي : (enclavésتعلقة بعدد الدواوير املعزولة )يمكن تقديم املعطيات امل
           

   : 22عدد الدواوير التي ال يمكن الوصول إليها بالعربات في موسم األمطار 

   2 0لعبور السيارات : كلم عن طريق أو مسلك صالح 2عدد دواوير الجماعة البعيدة بأقل من   

  % 100  النسبة :

  السيارات ويصلون إليها في كل  لعبور  كلم عن طريق أو مسلك صالح 2لبعيدون بأقل من عدد السكان ا

 % 100  النسبة :  16 271 األوقات :

 كلم 1.22معبدة :  وطريق الفاصلة بين الدواوير متوسط املسافة 



 اونانجماعة  مونوغرافيا

 

9 

 

 كلم 8.29السيارات :  لعبور  صالح متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير ومسلك 

  كلم 8.62الفاصلة بين الدواوير واملدرسة االبتدائية : متوسط املسافة 

  : كلم 9.2متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير واملؤسسة الصحية 

  في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية  المشاريع  الطرقية المبرمجة جدول

(PNRR) 

بنيات تحتية أخرى  2.4
5

 

 نوع البنية التحتية
تاريخ 

 اإلنشاء
 حالتها

تزود باملاء ال

 الشروب
 التطهير الكهرباء

 تقليدي متوفر متوفر جيدة 2962 السوق ومحالته التجارية

 تقليدي متوفر متوفر جيدة 2962 املذبحة الجماعية

 تقليدي متوفر متوفر جيدة 2991 السكن الوظيفي

 تقليدي متوفر متوفر جيدة 2992 دار الجماعة

 

  يتان. األولى هي الطريق املعبدة الرابطة بين مركز باب برد ومركز تخترق تراب الجماعة طريقان إقليم

كلم، وتعتبر الطريق األساسية التي تربط الساكنة بمقر الجماعة واملركز  00.00أونان على طول 

الصحي واإلعدادية الثانوية أونان. والثانية هي الطريق املعبدة الرابطة بين مركزي جماعتي بني رزين 

بخمسة دواوير )أميادي علوي، أفرنو، أغبالو وبوسياف( من جماعة أونان على مسافة وأمتار مرورا 

كلم. ونظرا لطبيعة املوقع الجغرافي للجماعة الذي يتميز بالطابع الجبلي من جهة، وافتقار الطرق  8

واملسالك للصيانة و املنشآت الفنية من جهة اخرى. وهكذا، تعاني معظم الدواوير من صعوبة 

 ومن العزلة خاصة في موسم األمطار. الولوج

  في غياب شبكة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعتمد ساكنة الجماعة في تزودها باملاء الشروب

على النمط التقليدي املتمثل في األبار والعيون، باستثناء ساكنة دوار بوضريف التي تعتمد على 

 وتسهر على تدبيرها وصيانتها جمعية محلية بالدوار.  شبكة جماعية تم إنجازها في إطار مبادرة محلية

  تفتقر جماعة أونان لشبكة التطهير بنوعيه، السائل والصلب، مما يشكل تهديدا حقيقيا للمجال

البيئي، حيث يتم االعتماد على النظام التقليدي الشائع بالوسط القروي واملقتصر على الحفر 

                                                   
5080الجماعة القروية الونان،  المصدر: 
5
  



 اونانجماعة  مونوغرافيا

 

21 

 

ي حين يتم تدبير النفايات الصلبة بطريقة عشوائية عبر رميها في الفردية في تصريف املياه املستعملة. ف

 الخنادق والوديان وغيرها.

  بالنسبة لخدمات الكهرباء، وبفضل البرنامج الوطني للكهربة القروية، قد عرفت نسبة التغطية بشبكة

ة عن محاور املكتب الوطني نموا كبيرا شمل كل دواوير الجماعة ما عدا الكوانين املستحدثة والبعيد

 الشبكة )دواوير الشتات(.

 6المصالح الجماعية. 5

  1121لسنة  ميزانية الجماعة 2.2

 

 النسبة املئوية املبلغ نوع املداخيل

 TVAالضريبة على القيمة املضافة 
4 856 000.00 97.57% 

 %2.43 943.57 120 مداخيل خاصة

 املجموع
4 976 943.57 %288.88 

 يةالنسبة املئو  املبلغ 

 ميزانية التسيير
2 186 793.71 % 66.82 

 ميزانية التجهيز
1 126 086.52 %22.99 

 املجموع
3 312 880.23 %288.88 

 

 توزيع قروض صندوق التجهيز الجماعي حسب القطاع المستفيد 1.2

 القطاعات
 دجنبر 22في 

1889 

 دجنبر 22في 

2010 
 (%التطور )

 1828و  1889ق التجهيز الجماعي خالل لم تستفد الجماعة من أي قرض من صندو 
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  تشكل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة املضافة الجزء األكبر من مداخيلها. بينما املداخيل

املالية  الذاتية واملتمثلة في املداخيل الغابوية وعائدات السوق تبقى ضعيفة مما يبين ضعف االستقاللية

 ر ثلثي مجموع امليزانية اإلجمالية لهذه الجماعة.أيضا، تشكل ميزانية التسييللجماعة. 

لموارد البشرية الجماعيةا 3.2
7

 

 توزيع الموارد البشرية بالجماعة حسب الفئات الوظيفية 

 النسبة املئوية العدد الفئة الوظيفية

 %13.33 4 محرر 

 0.00% 0 تقني من الدرجة الثالثة

 %13.33 4 تقني من الدرجة الرابعة

 %13.33 4 من الدرجة الرابعة مساعد إداري 

 0.00% 0 مساعد إداري من الدرجة الثالثة

 20.00% 0 مساعد تقني 

 %100.00 22 املجموع

 

 

  التقني التكوين معاهد في أو اإلداري التكوين مراكز في المكونين األطر عدد 

 :االخيرتين السنتين في التخصص حسب

 

في مراكز التكوين اإلداري أو في معاهد ي إطار في الجماعة من تكوين ألم يستفد  

 التكوين التقني في السنتين االخيرتين
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 . القطاعات االقتصادية6

الفالحة 2.6
8

 

  تعتبر الفالحة أهم األنشطة االقتصادية املزاولة بتراب الجماعة، وتبقى في األساس فالحة معاشية

واع القطاني باإلضافة إلى األشجار املثمرة نأتقتصر على إنتاج الحبوب مثل القمح والشعير وبعض 

 كالزيتون، التين، التفاح واللوز.

  تشكل الزراعات الصناعية موردا أساسيا للساكنة نظرا لضعف مردودية املنتوجات األخرى، وعدم

 اعتماد عوامل االنتاج العصرية.

 للزراعة ال تمثل سوى  رغم اعتماد سكان الجماعة على النشاط الفالحي، فإن نسبة األراض ي الصالحة

، في حين تشكل 84.48%من املساحة اإلجمالية للجماعة، تمثل فيها املساحات  البورية  نسبة  %44

فقط . وهي أراض يغلب عليها طابع االنحدار، وعبارة عن استغالليات صغيرة  00.04%املسقية  منها 

 مشتتة بسبب عامل اإلرث

 البورية و ةالمسقي للزراعة الصالحة المساحة جدول 

 املساحة املستغلة املساحة بالهكتار %

 املساحة املسقية 622 .%20

 املساحة غير املسقية 1 928 %01

 املجموع 2 262 %288

 

  رأسا موزعة على كافة  5520تأتي تربية املاشية في املرحلة الثانية بعد الزراعة، ويصل عدد رؤوسها بالجماعة الى

. غير أن مردودية القطاع تبقى 40%والبقـر  0%والغـنم  00%ا قطيع املاعـز نسبة مداشر الجماعة، ويشكل فيه

ضعيفة نتيجة مجموعة من املعيقات كتقلص املساحات الرعوية واعتماد سالالت غير محسنة وضعف التأطير 

 والتكوين، باإلضافة إلى غالء املواد األولية بسبب ضعف البنية التحتية
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عة القرويةعدد القطيع داخل الجما   

 نوع املاشية األبقار املاعز الغنم املجموع

 العدد 127 1 172 6 621 9216

 

 لتجارةا 1.6 

 

  يتمركز النشاط التجاري بالجماعة في السوق األسبوعي الذي يعقد كل يوم خميس بمركز أونان، غير

ظافر عدة عوامل أن الحركة التجارية والخدماتية تتسم بضعفها وبمحدودية مردوديتها نتيجة لت

 أهمها غياب القدرة التنافسية بالنظر لسببين أساسيين :

 تواجد أسواق مجاورة تتميز برواج أكبر وقدرة على استقطاب عدد أهم من الزوار؛ .0

 املوقع الجغرافي ملركز أونان البعيد عن املحاور الطرقية الرئيسية باملنطقة. .4

نقط بيع املواد الغذائية بمعظم الدواوير من أجل يتميز قطاع التجارة أيضا بانتشار عدد مهم من 

 تلبية بعض الحاجيات االساسية للساكنة.

  نقط البيع داخل السوقتوزيع
9

 

 طبيعة نقط البيع عدد نقط البيع

 جزارة 0

 بيع الدجاج 1

 بيع الخضر  والفواكه 0

 بيع املواد الغذائية 2

 تجارة املالبس واملواد املنزلية الكهربائية 0

 خيام لبيع املالبس واالحذية 4
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 الصناعة التقليدية 3.6

  ،بالرغم مما يكتسيه هذا القطاع من أهمية في خلق اقتصاد متنوع وفي تقوية النسيج اإلنتاجي املحلي

فإن جماعة أونان تفتقر إلى وجود صناعات تقليدية محلية نتيجة للغياب التام للخبرات واإلمكانات 

 عيد جميع الدواوير.البشرية على ص

 نالصناعة و المعاد 4.6

 .ينعدم هذان القطاعان بشكل كلي بالجماعة 

 السياحي القطاع 2.6

  رغم توفر الجماعة على مؤهالت طبيعية مهمة، وعلى تضاريس جبلية تشجع تطوير السياحة

الجبلية وجلب االستثمار وخلق فرص الشغل، فإن القطاع السياحي غير مؤهل، حيث تفتقر 

 ملنطقة إلى بنيات االستقبال السياحي من مآوي وفنادق.ا

  هذه الوضعية تستوجب االهتمام بهذا املجال من خالل خلق املآوي واملنشآت السياحية والتعريف

 .باملنطقة وإشهارها والقيام بحمالت تحسيسية وتوعوية لفائدة الساكنة املحلية

 التمدرس والتجهيزات التربوية .7

التمدرس .2.7
10

 

1828إلى  1886وزيع الفئات املتمدرسة من ت  

 النسبة املتمدرسون  املجموع الفئة

  2 161 سنة 22و  6األطفال بين  112 2  92.61 % 

  2 691 الذكور  618 2   96 92. % 

 2 778 اإلناث  682 2  98.12 % 

 املواسم

ت
ئا
لف
ا

 

املسجلون 
في 

االبتدائي 
و 

أعمارهم 
 6ما بين 

 سنة 22و

املسجلون 
الجدد في 

 بتدائياال 

سنة ولم  22و 6االطفال بين 
 يستفيدوا من الدراسة

الهذر 
 املدرس ي

الحاصلون 
على 

الشهادة 
 االبتدائية

املسجلون 
منهم في 
 االعدادي

النسبة 
املأوية 

للمسجلين 
في 

 االعدادي

األطفال 
 و 6بين 

22  
 سنة

لم 
 يستفيدوا 

النسبة 
 املأوية
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2006/2007 

       218  ذ
 

       272  إ
 

       222  م
 

2007/2008 

       222  ذ
 

       277  إ
 

       210  م
 

2008/2009 

       221  ذ
 

       297  إ
 

       228  م
 

2009/2010 

       277  ذ
 

       186  إ
 

       202  م
 

2010/2011 

 22.11 74 229 6.2 2.87 52 2 691 102 2 618 ذ

 01 92 222 29.2 9.22 169 2 778 172 2 682 إ

 66 165 250 13 6.20 221 2 161 220 2 112 م

 

 تطور عدد املسجلين بالتعليم األساس ي حسب الجنس

 

 

 

 

 

 

 
 

 

التجهيزات التربوية 1.7
11

 

 مؤسسات التعليم االولي 
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 0 عدد املؤسسات 

 0 عدد الحجرات 

 0 عدد املسجلين 

  0 عدد املسجلين الذكور 

 0 د املسجلين الفتياتعد 

 

 المدارس 

 0 عدد املؤسسات 

 0 عدد الحجرات 

 0 عدد املسجلين 

  0 عدد املسجلين الذكور 

 0 عدد املسجلين الفتيات 

 

 

 التجهيزات المتوفرة بالوحدات المدرسية 

 24 عدد الوحدات املدرسية 

 0 املستفيدة منها من املاء الشروب 

 0 املرتبطة منها بشبكة التطهير 

 1 توفرة منها على مراحيضامل 

 مراحيض للفتيات -
1 

 مراحيض للفتيان -
1 



 اونانجماعة  مونوغرافيا

 

27 

 

 17 املتوفرة منها على اإلنارة 

 0 املتوفرة منها على خزانة 

 2 املتوفرة منها على مطعم 

 )4 املتوفرة منها على سور واقي )سياج 

 

 

 اإلعدادية
12

 

 )نعم وجود ثانوية إعدادية )إعدادية 

 إذا نعم، عددها -
1 

 راتعدد الحج -
10 

 طاقة االستيعاب -
338 

 7 متوسط املسافة إلى أقرب إعدادية بكلم 

 0 املسافة منها ألقرب دوار بكلم 

 19 املسافة منها ألبعد دوار بكلم 

 

 مؤسسات اإليواء لفائدة التالميذ 

 ال وجود داخلية 

 نعم وجود دار الطالبة 

 1 إذا نعم، عددها 

 40 طاقة االستيعاب 

 19 وار بكلماملسافة عن أبعد د 
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 نعم وجود دار الطالب 

 1 إذا نعم، عددها 

 40 طاقة االستيعاب 

 19 املسافة عن أبعد دوار بكلم 

 املسافة منها ألقرب دوار بكلم - 

 

  على مستوى التعليم األولي يالحظ غياب مؤسسات تهتم بالتعليم األولي العصري رغم الدور الكبير الذي

نمية الطفل وتربيته األولية وتسهيل اندماجه في التعليم االبتدائي. من شأنها أن تلعبه في تكوين وت

وهكذا، ينحصر التعليم األولي بالجماعة في الكتاتيب القرآنية املتواجدة بالدواوير، والتي تلعب دورا 

 مهما في إعداد الفئات الناشئة وتلقينها األبجديات األولى في التعلم.

 التسجيل بالصفوف االبتدائية إال أن نسبة االنقطاع والهذر،  بالرغم من التطور الحاصل في نسبة

باملائة(. كما أن نسبة االلتحاق بالقسم  05خصوصا في صفوف اإلناث، ال تزال مقلقة )حيث تبلغ نسبة 

اإلعدادي  تبقى دون التطلعات نظرا لبعد املؤسسات عن الدواوير وضعف التجهيزات واملرافق 

اشة البنية الطرقية. مما يطرح معه تحديات كبيرة أمام  مدبري الشأن املحلي األساسية باإلضافة الى هش

 .التخاذ التدابير الالزمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي 
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  الصحة والتجهزات الصحية.8

الصحة 2.8
13

 

 املعطيات املتعلقة بالصحة

 172 26 إجمالي الساكنة 

  662 الساكنة املستفيدة من الخدمات الصحية الثابتة 

  686 22 الساكنة املستفيدة من الخدمات الصحية املتنقلة 

  0 الساكنة املستفيدة من التأمين الصحي 

  722 1 سنوات 5عدد األطفال أقل من 

  0 سنوات 5الوفيات أقل من 

 ‰1.22 (‰)نسبة الوفيات لأللف 

 276 عدد الوالدات املصرح بها 

 8 الوالدات بمكان مراقب صحيا 

 % 8 النسبة

 

ةتجهيزات الصحيال 1.8
14

 

 

 املؤسسات الصحية

خدمون 
ست

امل
 

 التجهيزات االساسية

 املوقع

تقييم التجهيزات 

الصحية 

)املعدات الطبية، 

سيارة 

 اإلسعاف،..(

ب
شرو

املاء ال
 

الكهربة
طهير  

الت

ل
سائ

ال
 

 متوسطة مركز أونان ال نعم ال 2 مركز صحي 

 ر كافيةغي دوار علوي  ال نعم ال 1 مستوصف قروي
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 - - - - - - دار الوالدة 

 - - - - - - مركز للتمريض

 - - - - - - عيادة خاصة

 - - - - - - صيدليات 

 - - - - - - مستودع لألدوية 

 أخرى 

  كلم عن أبعد  040محمد الخامس بشفشاون، يبعد بحوالي مستشفى

 دوار بالجماعة.

 ب برد ومركز بني رزين(.التابعة للجماعات املجاورة )با املراكز الصحية 

 

 

   تقتصر االستفادة من الخدمات الصحية الثابتة على ساكنة مركز أونان ودوار علوي فقط، وذلك

بحكم تواجد املركز الصحي واملستوصف بمركز الجماعة. وبالرغم  من قيام الفريق الطبي بحمالت 

كز الصحية التابعة للجماعات املجاورة طبية إلى الدواوير البعيدة، فان ساكنة الجماعة تلجأ إلى املرا

لالستفادة من الخدمات الصحية نظرا لعامل القرب الذي يمنح لهذه الجماعات املجاورة أهمية 

 وظيفية أكبر على هذا املستوى.

  وهكذا، يبقى مشكل الولوج للخدمات الصحية مطروحا بشكل يزيد من معاناة الساكنة وخاصة

صعوبة الولوج إلى الخدمات بالنظر إلى وعورة وتردي وضعية الطرق النساء الحوامل. و ذلك بسبب 

 واملسالك خاصة خالل فصل الشتاء.

 15التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية.9

 

 التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية  المتواجدة على تراب الجماعة: جدول    

 املوقع العدد النوع

 دوار علوي  1 النوادي النسوية

                                                   
5080، الونانالمصدر: الجماعة القروية    

15
  



 اونانجماعة  مونوغرافيا

 

12 

 

 - 8 لشبابدور ا

 - 0 دور األمومة

 الجماعةمركز  2 دور الطالب

 الجماعةمركز  2 دور الطالبة

 - 0 مخيمات العطل

 - 0 التجهيزات الرياضية

 - 0 املالعب

 - 0 الفضاءات الترفيهية

 - 0 الفضاءات الخضراء

 - 0 أخرى 

 

 

 لشباب واملالعب الرياضية، حيث ال تفتقر جماعة أونان للتجهيزات السوسيوثقافية والرياضية كدور ا

توجد تجهيزات فيما عدا النادي النسوي الوحيد بدوار علوي، دار الطالب و دار الطالبة بمركز 

أونان. هذا الخصاص يحول دون النهوض بفئة الشباب على الخصوص، ويقلص  من فرصها في 

 جماعة.التنمية على الرغم من كونها تشكل فئة عريضة من الهرم السكاني لل
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 16المصالح االدارية الممثلة بالجماعة.11

 

 ة قطاعات أخرى مهمة، كالفالحة باستثناء املؤسسات الصحية والتعليمية خاصة تفتقر جماعة أونان لتمثيلي

 والكهرباء والشبيبة والرياضة.
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 عدد املوظفين اإلدارة

 املجموع ذ إ الوظيفة املقر الوزارة اسم اإلدارة

 05 01 4 جماعة قروية مركز  أونان الداخلية جماعة  أونان

 1 1 0 الصحة مركز  أونان الصحة املركز الصحي

 1 0 1 الصحة دوار علوي  الصحة املستوصف الصحي

 20 11 8 التربية و التكوين دوار إشوكن التربية الوطنية م. م. بني عمران

 05 01 4 التربية و التكوين دوار  تسميلت التربية الوطنية م. م. أحمد الشرقاوي 

 02 02 0 التربية و التكوين دوار علوي  التربية الوطنية م. م. الفقيه املودن

 10 05 00 التربية و التكوين مركز أونان طنيةالتربية الو  م. م. مسعود املزياني

 00 05 4 التربية و التكوين مركز أونان التعاون الوطني إعدادية ثانوية

 0 0 0 التربية و التكوين دوار علوي   النادي النسوي 

 220 286 21    املجموع
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 منظمات وهيئات دعم التنمية المحلية. 11

الجمعيات 2.22
17

 

 عدد الجمعيات مع مجاالت نشاطها 

 عدد الجمعيات مجاالت التدخل

 6 التنمية القروية

 2 التعليم

 2 البيئة و التنمية القروية

 1 التنمية القروية و التضامن

 1 التنمية القروية و الثقافة

 8 املرأة

 8 الطفل

 8 الشباب

 8 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

 

 الئحة الجمعيات 
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 الموارد البشرية و مصادر التمويل
18

 

 الجمعيةإسم 

 أعضاء املكتب

 ر التمويلدمص

 مستوى التكوين العدد

اء
س
لن
ا

وع 
جم

امل
 

ن  و
بد

ئي 
دا

ابت
ي 

اد
عد

إ
 

ي  و
ثان

عي 
ام
ج

 

 واجبات املنخرطين  - - - - - 5 0 أزغار للتنمية بأشداد

 واجبات املنخرطين  - - - - - 5 0 بني عبد العزيز للتنمية بدوار علوي 

 واجبات املنخرطين  - - - - - 00 0 النهضة للثقافة والتنمية بدوار تغصاين

 واجبات املنخرطين  - - - - - 7 0 دار الطالب والطالبة بأونان

 واجبات املنخرطين  - - - - - 5 0 أميادي للبيئة وللتنمية
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 مجاالت النشاط إسم الجمعية

 التنمية القروية أزغار للتنمية بأشداد

 التنمية القروية بني عبد العزيز للتنمية بدوار علوي 

 التنمية القروية والثقافة تغصاين النهضة للثقافة والتنمية بدوار

 التعليم دار الطالب والطالبة بأونان

 التنمية القروية والبيئة أميادي للبيئة وللتنمية

 التنمية القروية موطي للتنمية القروية

 التنمية القروية أم القرى للتنمية بدوار علوي 

 التنمية القروية والتضامن تسميلت للتنمية والتضامن 

 التنمية القروية اشوكن للتنمية القروية أمل

 التنمية القروية بوضريف للتنمية املحلية
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 واجبات املنخرطين  - - - - - 00 0 موطي للتنمية القروية

 واجبات املنخرطين  - - - - - 5 0 أم القرى للتنمية بدوار علوي 

 واجبات املنخرطين  - - - - - 00 0 تسميلت للتنمية والتضامن 

 واجبات املنخرطين  - - - - - 01 0 أمل اشوكن للتنمية القروية

 واجبات املنخرطين  - - - - - 00 0 بوضريف للتنمية املحلية

 

  تنشط بالجماعة عدة جمعيات وفي إطار مجاالت تدخل متنوعة. إال أن أداءها الزال محدودا على

املستوى املحلي وتدخالتها ما زالت غير قادرة على اإلجابة عن اإلشكاليات الكبرى للساكنة. وذلك 

تأطير والتكوين من جهة، وضعف االمكانيات املادية من جهة أخرى. كما لراجع بالخصوص لضعف ال

يالحظ الغياب التام للجمعيات التي تعنى بشؤون الفئات الهشة واملهمشة في املجتمع، واملتمثلة في 

النساء واألطفال والشباب. مما يستدعي تعبئة وتحفيز الشباب وتعريفه بالعمل الجمعوي، غرس 

رة لدى الساكنة وخلق قنوات للتواصل مع مختلف الفاعلين والجهات املانحة إلى أن ثقافة وروح املباد

 يتم التغلب على االكــراهات املادية وتحسين االمكانات البشرية لدى الجمعيات املحلية.

  العضوية في إطار هذه الجمعيات ال تشمل أية امرأة. وهذا يدفع إلى التفكير في بذل مجهودات أكبر

 اركة املرأة في التنمية االجتماعية التي تنشدها املبادرات التنموية البشرية.لتطوير مش

التعاونيات 1.22
19

 

 عدد التعاونيات مع مجاالت نشاطها 

 عدد التعاونيات مجاالت التدخل

 2 تربية النحل
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 الئحة التعاونيات 

 إسم التعاونية

عدد 

 مجاالت النشاط املنخرطين

 رجال نساء
 تربية النحل 7 8 القرارتعاونية قبة 

  رغم اتساع محيطها الجغرافي واعتماد ساكنتها الفالحة كنشاط اقتصادي بالدرجة األولى، وباستثناء

تعاونية قبة القرار لتربية النحل، تفتقر جماعة أونان إلى وجود تعاونيات إنتاجية تشكل عمود 

ضافة للساكنة املحلية، من خالل االقتصاد االجتماعي والتضامني املحلي وتسمح بتحقيق قيمة م

 تحسين وتنويع مداخيلها.

  هذا النقص يقتض ي البحث عن حلول لتنظيم وتأطير الفالحين ودعم وتحفيز مختلف املبادرات التي

 من شانها النهوض بالنسيج التعاوني بالجماعة.

 (Groupements fémininsتجمعات نسوية ) 3.22

  نان.التجمعات النسوية منعدمة بجماعة أو 

  

 جدول المؤشرات الخاصة بالنتائج. 12

 القيمة املؤشر

 املكتب و م ص ش  شبكة

:% 8.88 

 8.88 %عمومية : نافورات    

 90.16 : %تزويد تقليدي 

   : 2.71%شبكات أخرى 

 نسبة تزود الكوانين باملاء الصالح للشرب

 شبكة املكتب و ك :% 

97.88 
 نسبة تزود الكوانين بالكهرباء

 28  288.88%ة : النسب 
السيارات وتصل  لعبور  كلم عن طريق أو مسلك صالح 2عدد الدواوير التي تبعد بأقل من 

 إليها في كل األوقات

 %92.61  سنة( 22و 6نسبة املسجلين في االبتدائي )األطفال بين 

 %96.92 -  الذكور 

 %98.12 - اإلناث 
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 %20.71  سنة 12إلى  26نسبة األمية من 

 %7.21 سنة 22إلى  22ن نسبة األمية م 

 8 الوالدات بمكان مراقب صحيا 

 ‰1.22  سنوات 2نسبة الوفيات أقل من 

 8 

 2 

 ثقافي والرياض ي املنجزة-عدد مشاريع التنشيط السوسيو

 ثقافي والرياض ي املقترحة-عدد مشاريع التنشيط السوسيو

 8 
ي، اإلخبار ثقافي والرياض -عدد حاملي املشاريع )أنشطة مدرة للدخل، التنشيط السوسيو

 والتحسيس، البنيات األساسية،...( الذين استفادوا من التكوين

 8 

 8 

 عدد املشاريع املقترحة من النساء

 عدد املشاريع املنجزة من النساء 

 2 

 8 

 عدد املشاريع املقترحة من الشباب

 عدد املشاريع املنجزة من الشباب

 

 1 

 1 

 8 

 8 

 8 

 :عدد النساء في األجهزة املحلية للحكامة 

 املجلس الجماعي -

 اللجنة املحلية للتنمية البشرية -

 فريق التنشيط الجماعي -

 الجمعيات -

 التعاونيات -

 

 1 

  

 8 

  

  

 عدد الشباب في األجهزة املحلية للحكامة :

 املجلس الجماعي -

 اللجنة املحلية للتنمية البشرية -

 فريق التنشيط الجماعي -

 الجمعيات -

 التعاونيات -
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 الملحق. 13

 اونانجماعة ل التجهيزاتطة خري 2.23

 

 

 

 

 

 

 
 



 اونانجماعة  مونوغرافيا

 

19 

 

 دردارةالمؤشرات فك العزلة بالدواوير جماعة  1.23

 

 الدوار مؤشر فك العزلة

 تغصاين الشرقية 6.31

 تغصاين الغربية 6.74

 جرمون  5.47

 بو ظريف 7.07

 اونان 10.00

 بوكامل امكاكثة 8.80

 أطباش 8.50

 أمرحال 9.24

 موطي 8.48

 إموكان 7.92

 تفروان 8.77

 تسميلت الشرقية 6.06

 اكثاون  8.43

 دوار امرحال امكاكثة 8.86

 دوار بوكامل 8.80

 تسميلت الغربية 4.96

 اشدادالسفلى 7.30

 اشدادالعليا 7.68

 امياذي 7.71

 تندرث 4.67

 املوحة 2.29

 علوي  9.46

 امالوك 4.11

 اغبالو 7.51

 بوسياف 8.19

 تغزوت 7.25

 وكن العليااش 7.97

 اشوكن السفلى 7.72

 اوالسن العليا 7.72

 اوالسن السفلى 7.21

 أفرنو 6.51
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 توزيع ساكنة الجماعة حسب الدواوير و الجنس 3.23

 

 اسم الدوار المجموع

 تغصاين الشرقية 322

 إناث 164

 ذكور 158

 تغصاين الغربية 472

 إناث 229

 ذكور 243

 جرمون 574

 إناث 297

 ذكور 277

 بو ظريف 399

 إناث 183

 ذكور 216

 اونان 240

 إناث 109

 ذكور 131

 بوكامل امكاكثة 131

 إناث 62

 ذكور 69

 أطباش 643

 إناث 294

 ذكور 349

 أمرحال 243

 إناث 126

 ذكور 117

 موطي 654

 إناث 313

 ذكور 341

 إموكان 676

 إناث 304

 ذكور 372

 تفروان 241

 إناث 108

 ذكور 133

 تسميلت الشرقية 891

 إناث 439

 ذكور 452

 اكثاون 239

 إناث 124

 ذكور 115
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 دوار امرحال امكاكثة 173

 إناث 96

 ذكور 77

 دوار بوكامل 887

 إناث 418

 ذكور 469

 تسميلت الغربية 402

 إناث 186

 ذكور 216

 اشدادالسفلى 554

 إناث 288

 ذكور 266

 اشدادالعليا 354

 إناث 177

 ذكور 177

 امياذي 1476

 إناث 692

 ذكور 784

 تندرث 868

 إناث 406

 ذكور 462

 املوحة 169

 إناث 75

 ذكور 94

 علوي 425

 إناث 206

 ذكور 219

 امالوك 284

 إناث 130

 ذكور 154

 اغبالو 379

 إناث 161

 ذكور 218

 بوسياف 623

 إناث 292

 ذكور 331

 تغزوت 638

 ناثإ 295

 ذكور 343

 اشوكن العليا 382

 إناث 189

 ذكور 193
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 اشوكن السفلى 686

 إناث 318

 ذكور 368

 اوالسن العليا 685

 إناث 312

 ذكور 373

 اوالسن السفلى 816

 إناث 386

 ذكور 430

 أفرنو 745

 إناث 357

 ذكور 388

 المجموع 16271

 


