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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 

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

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 

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

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

ن حيا حضريا مهمشا تابعا للمد 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

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

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

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

 .مثيوة(
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 الموقع الجغرافي .8

 

 : طنجة تطوان الجهة

 شاونشف:  اإلقليم

 بوأحمد:  الدائرة

 أسيفان:  القيادة

 كلم من الطريق المعبدة  42 : الولوج إلى مركز الجماعة )البعد عن عمالة إقليم شفشاون(
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 تقديم الجماعة .5

 2663 : تاريخ اإلحداث

 مستشارتان( مستشارا و 13) 12 :عدد أعضاء المجلس الجماعي

 مشيخات 2تضم  : مشيخات الجماعة

 ²كلم 26661 ــــــــــة :المساحــــــ

 حدود الجماعة:

 جماعة بني بوزرة : الشمـــــــــــــــــــال 

 جماعتي باب برد وأونان : الجنــــــــــــــــــوب 

 بني سلمان جماعة  : الغـــــــــــــــــــرب 

 جماعتي أمتار وبني سميح : الشــــــــــــــــــرق 

 33 عدد الدواوير :

نةديموغرافيا لس
1
 : 1121 

 : 26493عـــــــدد السكــــان  

 : 642 2 عـــــــدد الكوانيــن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
  5080الجماعة القروية لبني منصور،  المصدر:  
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 الموارد البشرية .0

توزيع الساكنة حسب الفئات العمرية 8.0
2

 

 القيم المؤشرات

 % 21622 نسبة الذكور

 % 47692 نسبة اإلناث

 % 6634 سنوات( 2-1نسبة األطفال )

 % 14621 سنة( 14-22نسبة الشباب )

 % 23691 سنة( 26-22نسبة األشخاص الناشطين )

 % 2632 سنة فأكثر( 61الساكنة اآليلة إلى الشيخوخة )

 6622 الحجم المتوسط لألسر

  

  سنة النسبة االكثر تمثيلية لسكان الجماعـــــــة  25و  82تمثل فئة الساكنة التي يتراوح عمرها ما بين

ية نشيطة من شأنها أن تشكل دعامة قوية لالقتصاد (، وهي نسبة تؤشر على فئة عمر%20.10)

من إجمالي  2%سنة فأكثر( تتجاوز بالكاد نسبة  60المحلي. في حين أن الفئة اآليلة إلى الشيخوخة )

 .الساكنة

 ( نسبة مهمة في الهرم السكاني للجماعة بحيث تعادل ربع الساكنة  51-82تشكل فئة الشباب )سنة

ح مدى فتوة ويفاعة العنصر البشري. الشيء الذي يطرح  تحديا كبيرا (، مما يبين وبوضو%51.20)

أمام مدبري الشأن المحلي في توفير مختلف الخدمات والمرافق االساسية للنهوض بحاجيات هذه الفئة 

هذه الشريحة المحورية من في ظل غياب المؤسسات السوسيوثقافية والتي تقوم بتأطير وتكوين 

 الساكنة.

 توزيع الساكنة حسب الجنس، فنالحظ تقاربا في تمثيلية كال الجنسين مع أفضلية  أما فيما يخص

 طفيفة في الذكور.

                                                   
 5080الجماعة القروية لبني منصور،  المصدر: 
2
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مؤشرات األمية لدى الساكنة 163
3
  

 القيم المؤشرات

 %77.12 سنة 42إلى  26نسبة األمية لدى النساء من 

 %56.29 سنة 42إلى  26نسبة األمية لدى الرجال من 

 %66.31 سنة 42إلى  26نسبة األمية من 

 %29622 سنة 22إلى  22نسبة األمية لدى الفتيات من 

 %4.6 سنة 22إلى  22نسبة األمية لدى الفتيان من 

 %6.6 سنة 22إلى  22نسبة األمية من 

 

  سنة ارتفاعا كبيرا بالجماعة   12و  86تعرف نسبة األمية لدى الفئة العمرية ما بين

(. ويعزى ذلك 11.85%( أو اإلنات )26.55%ور )(، سواء تعلق االمر بالذك%66.08)

باألساس إلى ندرة الوحدات المدرسية وبعدها عن الدواوير في الماضي، واقتصار التعليم 

على في ما مضى على كتاتيب قرآنية كان يرتادها الذكور دون اإلناث. باإلضافة إلى 

التي تميز جماعة بني  عوامل أخرى مرتبطة بالخصائص الجغرافية واالجتماعية والثقافية

 منصور.

  88في المقابل عرفت نسبة األمية انخفاضا لدى فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة، وذلك بفضل السياسة العمومية التي اتجهت نحو تعميم التمدرس بالوسط  82و 

لساكنة القروي من خالل توطين الوحدات المدرسية بأغلبية الدواوير وكذا ازدياد وعي ا

بأهمية التعليم في تأمين مستقبل أفضل ألبنائهم، وهو ما شجع رفع من معدالت تمدرس 

 األطفال.
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 4البنيات التحتية األساسية .1

   الكهرباء 264

 نسبة تزود الكوانين بالكهرباء 

             %50.00: شبكة المكتب الوطني للكهرباء

 نسبة تزود السكان بالكهرباء 

 .51.00 %طني للكهرباء :شبكة المكتب الو

 ( الدواوير المختارة في إطار البرنامج الوطني للكهربة القرويةPERG) 

 يتعلق األمر هنا بربط مجموعة من كوانين الشتات بشبكة الكهرباء، وهي :

 451  درهم. وقد تمت  910.00 527 5كانونا بدواوير تالمختار وأخشينن وتاريالن، بغالف مالي قدره

 ع خالل السنة الجارية بشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء.برمجة املشرو 

 99  كانونا بدواوير أعزيب أغيل عازب وأعزيب تورات املرابطين وأعزيب توجكان وترزات الصحراء وبني

درهم. وتمت برمجة املشروع، أيضا، خالل السنة   635.00 197 2بشار الصحراء، بغالف مالي قدره 

 ب الوطني للكهرباء.الجارية بشراكة مع املكت

  لقد تمت كهربة أغلب دواوير الجماعة في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي الثالث والرابع. إال أنه ال

زالت هناك كوانين غير مرتبطة بشبكة الكهرباء يقع أغلبها في تجمعات سكنية صغيرة بعيدة عن الدواوير 

ار برنامج تعميم الربط الكهربائي لفائدة منازل الشتات أو أو عبارة عن منازل متفرقة ستتم كهربتها في إط

 برامج أخرى.

  تعتمد الساكنة التي لم تستفد من الربط الكهربائي على الطاقة الشمسية وبعض الوسائل التقليدية

 األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 5080الجماعة القروية لبني منصور،  المصدر: 
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 الماء الصالح للشرب 4 .2

 نسبة تزود الكوانين بالماء الصالح للشرب 

 1.11 %اء الصالح للشرب :املكتب الوطني للم شبكة

  %0.00 أخرى : شبكات

  %0.00         عمومية : نافورات

  111.11  %تقليدي : تزويد  

 

 : نسبة تزود السكان بالماء الصالح للشرب 

 1.11 %املكتب الوطني للماء الصالح للشرب : شبكة

  %0.00 أخرى : شبكات

  %0.00         عمومية : نافورات

  111.11  %: تقليدي تزويد  

 

  لم يتم برمجة أي دوار من دواوير الجماعة لالستفادة من برنامج التزود الجماعي باملاء

 .(PAGERالصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية )

  بني  جماعةتنعدم شبكة املاء الشروب للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى

ملاء الشروب على املصادر التقليدية كالعيون واآلبار. منصور. فكل الدواوير تعتمد في تزودها با

وهو ما يجعل الساكنة، خاصة النساء واألطفال منها، تعاني في الحصول والتزود بهذه املادة 

 األساسية والحيوية.

 لتطهير 364

 111  %السائل : نسبة الكوانين بنظام فردي للتطهير 

 1.11 %السائل :  نسبة الكوانين املرتبطة بشبكة جماعية للتطهير 

 : 1.11 %نسبة الدواوير بنظام للتطهير الصلب 

  .تعتمد ساكنة بني منصور في تزودها باملاء الشروب على اآلبار والعيون وبعض اآلبار العمومية

والتي يعرف صبيبها ضعفا كبيرا خالل فصل الصيف مما يزيد من معاناة السكان. لكن في املقابل 

للماء الصالح للشرب بإجراء دراسة تقنية لتزويد دواوير الجماعة باملاء  يقوم حاليا املكتب الوطني

 الصالح للشرب انطالقا من ثقب مائي بتراب جماعة بني بوزرة.
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  ومن جهة أخرى، تفتقر دواوير جماعة بني منصور لنظام الربط بشبكة التطهير السائل والصلب

ه املستعملة )الحفر التقليدية(. كما ال حيث يعتمد السكان على النظام التقليدي لتصريف امليا

يوجد نظام لتدبير النفايات الصلبة داخل التراب الجماعي باستثناء املركز والسوق األسبوعي الذي 

 يتم جمع نفاياته وحرقها.

 الطرق 464

 كما يلي : (enclavésتنتظم المعلومات المتعلقة بعدد الدواوير المعزولة )

 49الوصول إليها عن طريق العربات :  عدد الدواوير التي ال يمكن 

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

  : 41عدد الدواوير التي ال يمكن الوصول إليها بالعربات عبر مسلك في كل االوقات 

  : 0عدد الدواوير التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق املعبدة 

 السيارات  لعبور  كلم عن طريق أو مسلك صالح 4يدة بأقل من عدد الدواوير البع

 44وتصل إليها في كل األوقات : 

 كلم 22.15معبدة :  وطريق الفاصلة بين الدواوير متوسط املسافة 

 كلم 5..2السيارات :  لعبور  صالح متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير ومسلك 

  كلم 0.59سة االبتدائية : متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير واملدر 

  : كلم 8..متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير واملؤسسة الصحية 

 ( املسالك املنتظر تهيئتها في إطار البرنامج الوطني للطرق القرويةPNRR) 

 املدة و تاريخ االنتهاء املتوقع املسؤول الكلفة )د( املشروع

عبر مركز  48و ط.و.  2تهيئة الطريق الرابطة بين ط.و. 

 كلم .5جماعة بني منصور على مسافة 
وزارة  000.00 060 4

 التجهيز

 والنقل

  2042و  2042شهرا بين  .4

عبر مركز  48و ط.و.  2بناء الطريق الرابطة بين ط.و. 

 كلم .5جماعة بني منصور على مسافة 
  2045و  2042شهرا بين  20 000.00 480 3
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بنيات تحتية أخرى .5  4
5

 

نوع البنية 

 التحتية

تاريخ 

 اإلنشاء
 حالتها

التزود باملاء 

 الشروب
 مالحظات التطهير الكهرباء

 - ال - نعم غير مهيكل 4982 السوق 

املحالت  

 الجماعية
2004 

االسمنت 

 املسلح
 ال نعم ال

بنيت في إطار االحتالل 

 املؤقت

املجزرة 

 الجماعية
 - ال ال ال سيئة .499

السكن 

 الوظيفي
 - نعم نعم نعم ال بأس بها 49.5-2004

 .499تم توسيع الجماعة  نعم نعم نعم ال بأس بها .499-49.5 دار الجماعة

 نعم نعم نعم غير مجهز  .200 نادي نسوي 
بني في إطار املبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

 

 ساكنة في تنقلها على املسالك، تتميز جماعة بني منصور بانعدام الطرق املعبدة على مجموع ترابها، وتعتمد ال

وهي عبارة عن ممرات ضيقة في أغلب األحيان وال تستجيب للمعايير املعمول بها باستثناء املسلك املؤدي إلى 

. كما يسجل افتقار هذه 48والطريق الوطنية رقم  2مركز الجماعة والذي يربطها بالطريق الوطنية رقم 

آت الفنية مما يؤثر سلبا على مختلف مناحي الحياة، االقتصادية منها املسالك لجميع أنواع التجهيزات واملنش

 واالجتماعية والصحية ويجعل الساكنة تعيش في عزلة تامة خاصة في فصل الشتاء.

 

 

                                                   
5080الجماعة القروية بني منصور،  لمصدر:ا 
5
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 6المصالح الجماعية .2

    1121لسنة  ميزانية الجماعة 262

   5080مداخيل و مصاريف الجماعة للسنة المالية 

 التسيير ميزانية    

 النسبة املئوية املبلغ نوع املداخيل

 %0.75 834.00 24 العامة اإلدارةمداخيل مجال 

 TVA  3 156 000.00 95.66%حصة منتوج الضريبة على القيمة املضافة 

 %0.08 900.00 5 مداخيل مجال الشؤون التقنية

 %2.72 672.00 89 مداخيل مجال الشؤون االقتصادية

 %0.00 00.00 منتوج امللك الغابوي 

 %0.50 408.70 16 منتوج فائدة األموال املودعة في الخزينة

 %0.19 313.50 6 طارئة مداخيل مختلفة و

 %100.00 128.20 299 3 املجموع

 النسبة املئوية املبلغ نوع النفقات

 %4.57 800.00 150  مجال اإلدارة العامة نفقات

 %58.64 545.08 934 1  املوظفين نفقات

 %9.37 0..042 209  األخرى  التسيير بوسائل املتعلقة طةاألنش

 %0.40 240.00 13  مجال الشؤون االجتماعية نفقات

 %1.06 000.00 35  مجال الشؤون التقنية نفقات

 %5.74 280.00 4.9 نفقات الدعم

 %20.22 170.32 667 دفوعات الفائض للجزء الثاني من امليزانية

 % 100.00 128.20 299 3 املجموع
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 التجهيز ميزانية

 النسبة املئوية املبلغ نوع املداخيل

 %30.39 7170.32 66 فائض الجزء األول من امليزانية

 %69.61 507.09 528 1 فائض مداخيل السنة املنصرمة

 %100.00 677.41 195 2 املجموع

 النسبة املئوية املبلغ نوع النفقات

 %88.28 250.00 488 مجال اإلدارة العامة نفقات

 %11.72 800.00 64  مجال الشؤون التقنية نفقات

 %0.00 00.00 نفقات مجال الدعم

 % 100.00 050.00 553  املجموع

  

 توزيع قروض صندوق التجهيز الجماعي حسب القطاع المستفيد 

 القطاعات
 دجنبر 31في 

2119 

 دجنبر 31في 

2010 
 (%التطور )

- - - - 

  تطورا نسبيا بفعل الزيادة في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة عرفت مداخيل الجماعة

فتعتمد باألساس على مداخيل كراء الدكاكين التجارية  املضافة. أما بالنسبة للمداخيل الذاتية

واالحتالل املؤقت وعائدات السوق االسبوعي التي تتميز بعدم استقرارها وتتأثر بشكل مباشر 

تتوفر الجماعة على شبكة طرقية معبدة لتسهيل الولوج الى السوق، والذي  باألحوال الجوية. كما ال

 يفتقر بدوره الى التهيئة.

  تستفيد الجماعة من املوارد املالية املحولة من طرف القابض والتي تلعب دورها كذلك في ارتفاع أو

تالي فإن نسبة انخفاض مداخيل الجماعة كالرسم املنهي وفوائد األموال املودعة بالخزينة. وبال

االستقالل املالي للجماعة ضعيفة مما يحد من قدراتها على االستثمار والتجهيز لتوفير خدمات في 

 مستوى تطلعات الساكنة.
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لموارد البشرية الجماعيةا .2.5
7

 

 توزيع الموارد البشرية 

 توزيع الموارد البشرية حسب الفئات الوظيفية

 النسبة املئوية العدد الفئة الوظيفية

 %14.29 5 األطر العليا

 %71.43 25 األطر املتوسطة

 %14.29 5 األعوان التنفيذيون 

 %0.00 0 العمال 

 %0.00 1 أخرى 

 %100.00 34 املجموع

  
 

  الئحة األطر املكونين في مراكز التكوين اإلداري أو في معاهد التكوين

 التقني حسب التخصص في السنتين االخيرتين

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

 السنتين السابقتين إلنجاز هذا التقرير.
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 القطاعات االقتصادية .6

الفالحة 266
8

 

تتشكل تضاريس جماعة بني منصور باألساس من الجبال والهضاب، مما يفسر طابع االنحدار املميز للبنية 

من إجمالي مساحة الجماعة.  وتتسم املساحات  29.91%ية للمساحات الزراعية والتي تمثل الطبوغراف

، في حين ال تتجاوز 95.14%الزراعية باعتمادها على التساقطات بحيث  تمثل فيها املساحات البورية  

 .%4.63املسقية منها 

 توزيع املساحة القابلة لالستغالل الفالحي

 حةاملسا املساحة بالهكتار %

 املساحة املسقية 292 4663

 املساحة غير املسقية 6 114 95,41

 املجموع 6 316 100

  إن طريقة االستغالل الفالحي بتراب الجماعة تظهر بوضوح أن األهالي يعملون على استغـالل أراضيهم

لقنب (. ومن جهة أخرى تعتبر الحبوب والزراعات الصناعية )زراعة ا94.55%الفالحية بشكل مباشر )

الهندي( وزراعة البقول والقطاني أهم الزراعات التي تعتمد عليها ساكنة الجماعة. أما األشجار املثمرة 

 فتشكل نسبة ال بأس بها، وتشكل أشجار التين واللوز أهم االصناف املتواجدة بالجماعة.

  زعة على كافة رأسا مو  45 429املاشية بالجماعة إلى وفيما يخص قطاع تربية املاشية، فيصل قطيع

. 48،92%والبقـر  9،48%، والغـنم 91،40%الدواوير، وتشكل فيها نسبة املاعـز الحصة االكبر ب 

ولإلشارة، عرف عدد القطيع تراجعا ملحوظا في السنوات األخيرة. ويرجع ذلك أساسا الى الظروف 

 رعوية.الطبيعية واملناخية الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة تراجع املساحات ال

 حسب النوع قطعان املاشيةتوزيع 

 قطعان املاشية األبقار املاعز الغنم املجموع

129 14  386 1  211 11  432 2  العدد 
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 لتجارةا 166 

  يمثل السوق األسبوعي، الذي ينعقد كل يوم ثالثاء، النشاط التجاري األهم بالجماعة. لكن ضعف

نطقة منحدرة باإلضافة إلى صعوبة الولوج جراء ومحدودية الوعاء العقاري للسوق وتواجده في م

الوضعية السيئة للبنية الطرقية )خاصة في فصل الشتاء(. كلها عوامل تحد بشكل كبير من نموه و 

دكاكين في ملكية  9محال تجاريا تم بناؤها في إطار االحتالل املؤقت. و  49تطوره. و يضم السوق 

 .  الجماعة باإلضافة إلى املجزرة الجماعية

  نقطة بيع لتوفير املواد األساسية خارج أيام  22من جهة أخرى تنتشر بدواوير الجماعة ما يناهز

 السوق االسبوعي.

 

توزيع نقط البيع داخل السوق
9

 

 عدد و طبيعة نقاط البيع داخل السوق

 طبيعة نقط البيع عدد نقط البيع

 مواد الغذائية

 جزارة 4

 مطاعم 11

 مقاهي 1

 اد األساسيةبيع املو  14

 حبوب وقطاني 1

 خضر 14

 سمك 11

 تجارة املالبس واملواد املنزلية الكهربائية 

 مالبس جاهزة 21

 أحذية بالستيكية 3

 أحذية جلدية 4

 أجهزة كهرمنزلية 2

 وسائل االتصال 1

 أخرى   8
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 الصناعة التقليدية 366

ة بالصناعات التقليدية، بحيث ال يتجاوز عدد املزاولين تعرف جماعة بني منصور نقصا كبيرا في األنشطة املتعلق

التقليديين بتراب الجماعة تسعة صانعين والذين يمتهنون أساسا الحدادة والخياطة )جالبيب الرجال(. وهما 

القطاعان اللذان استطاعا الصمود في وجه التحوالت االستهالكية للساكنة. حيث ال زال السكان يعتمدون على 

 وجات املحلية لتغطية حاجياتهم الذاتية.هذه املنت

 

 نالصناعة و المعاد 466

 ينعدم هذان القطاعان بشكل كلي بالجماعة6

 السياحي القطاع 266

رغم توفر الجماعة على مناظر طبيعية وعلى تضاريس جبلية مهمة تشجع على السياحة الجبلية وجلب 

وغير مفعل، حيث تفتقد املنطقة إلى بنيات االستثمار وخلق فرص الشغل، فإن القطاع السياحي غائب 

االستقبال السياحي من مآوي ودور لالستقبال، عالوة على هشاشة وتردي البنيات التحتية. مما يتطلب 

االهتمام بهذا املجال بخلق مآوي سياحية والتعريف باملنطقة واإلشهار بها وتحسين مختلف البنيات 

 .االساسية

 اخرى : القنص 666

طقة انطالق موسم الصيد البري ابتداء من فاتح أكتوبر إلى نهاية دجنبر من كل سنة. لكن هذا تعرف املن

القطاع يعرف تراجعا في نشاطه نتيجة تراجع أعداد الوحيش باملنطقة بفعل تقلص املساحات الغابوية 

 الناتج بدوره عن تدخل العنصر البشري.
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 التمدرس والتجهيزات التربوية .1

سالتمدر .267
10

 

 النسبة املتمدرسون  املجموع الفئة

  66.47 434 2 662 3 سنة 11و  6األطفال بين % 

  60.69 127 1 857 1 الذكور % 

 72.41 307 1 805 1 اإلناث % 
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2006/2007 

 

        195 584 ذ

        229 819 إ

        424 403 1 م

2007/2008 

 

        217 754 ذ

        176 881 إ

        393 635 1 م

2008/2009 

        190 800 ذ

        236 989 إ

        426 789 1 م

2009/2010 

        278 965 ذ

        332 184 1 إ

        610 149 2 م

2010/2011 

 - - 110 118 39.31 730 857 1 259 127 1 ذ

 - - 114 129 27.59 498 805 1 268 307 1 إ

 - - 224 237 33.53 228 1 662 3 527 434 2 م
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التجهيزات التربوية 167
11

 

 مؤسسات التعليم األولي 

 0 عدد الوحدات املدرسية 

 0 عدد الحجرات 

 0 عدد املسجلين 

  0 عدد املسجلين الذكور 

 0 عدد املسجلين الفتيات 
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 المدارس 

  28 الوحدات املدرسيةعدد 

 82 عدد الحجرات 

 434 2 عدد املسجلين 

  127 1 عدد املسجلين الذكور 

 307 1 عدد املسجلين الفتيات 

 

 

 التجهيزات المتوفرة بالوحدات المدرسية 

 28 عدد الوحدات املدرسية 

 بئر(  املستفيدة منها من املاء الشروب( 1 

 حفر( 1 املرتبطة منها بشبكة التطهير(  

 8 توفرة منها على مراحيضامل 

 1 مراحيض للفتيات -

 2 مراحيض للفتيان -

 4 املتوفرة منها على اإلنارة 

 2 املتوفرة منها على خزانة 

 1 املتوفرة منها على مطعم 

 )2 املتوفرة منها على سور واقي )سياج 
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 اإلعدادية
12

 

 )ال وجود ثانوية إعدادية )إعدادية 

 - إذا نعم، عددها -

 - تعدد الحجرا -

 - طاقة االستيعاب -

 22 متوسط املسافة إلى أقرب إعدادية بكلم 

 42 املسافة منها ألقرب دوار بكلم 

 20 املسافة منها ألبعد دوار بكلم 

 

 مؤسسات اإليواء لفائدة التالميذ 

 ال وجود داخلية 

 ال وجود دار الطالب 

 ال وجود دار الطالبة 

 إذا نعم، عددها - 

 طاقة االستيعاب - 

 سافة عن أبعد دوار بكلمامل - 

 املسافة منها ألقرب دوار بكلم - 

  تفتقر جماعة بني منصور إلى مؤسسات التعليم األولي العصري. ويقتصر التعليم األولي على ارتياد

الكتاتيب القرآنية املتواجدة بالدواوير. كما توجد  بدوار تورات إنسوان مدرسة للتعليم العتيق لحفظ 

طالب.  200لقراءة واللغة العربية وغيرها من العلوم الشرعية.  وهي تستقبل ما يزيد عن القرآن وتعلم ا
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وتستقطب باإلضافة الى الطلبة املحليين، طلبة من خارج الجماعة، مما يدل على املكانة واألهمية التي 

 تكتسيها على صعيد املنطقة.

  مستوى التعليم العمومي النموذجي بالرغم من وفيما يخص التعليم االبتدائي بالجماعة، فإنه ال يرقى إلى

املجهودات املبذولة من طرف القطاع الوص ي. حيث تعرف املدارس بجل تراب الجماعة مشاكل في 

البنايات املدرسية، وقلة األقسام بالنظر إلى عدد التالميذ. هذا باإلضافة إلى ضعف التجهيزات وافتقار 

 ب واملرافق الصحية.املؤسسات للكهرباء واملاء الصالح للشر 

  اما بالنسبة للتعليم اإلعدادي، فإن أغلب التالميذ يضطرون إلى االنتقال إلى مؤسسات أخرى باملدن

املجاورة أو االنقطاع عن الدراسة وخاصة الفتيات. نظرا الرتفاع تكاليف الدراسة مما يثقل كاهل اآلباء 

فان من جهة أخرى، بحيث يبلغ متوسط من جهة، وبعد املؤسسة اإلعدادية املتواجدة بمركز أسي

كلم، باإلضافة إلى عدم توفرها على قسم داخلي وضعف  22بينها وبين دواوير الجماعة ما يناهز  املسافة

 الطاقة االستيعابية لدار الطالب املتواجدة أيضا بمركز أسيفان.

 

 الصحة والتجهزات الصحية .1

الصحة
13

 

 

 4.2 19 إجمالي الساكنة 

 4.2 19 ستفيدة من الخدمات الصحية الثابتة الساكنة امل 

  0 الساكنة املستفيدة من الخدمات الصحية املتنقلة 

  0.08 الساكنة املستفيدة من التأمين الصحي% 

  4 49. سنوات 5عدد األطفال أقل من  

  84 سنوات 5الوفيات أقل من 

  18.49 (‰)النسبة لأللف ‰ 

 999 عدد الوالدات املصرح بها 
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 0 ات بمكان مراقب صحياالوالد 

 0 النسبة% 

                متوسط املسافة الفاصلة بين الدواوير

 واملستوصف )بمركز الجماعة( بكلم
..8 

  تتوفر جماعة بني منصور على مستوصف صحي وحيد بمركز الجماعة، ويبلغ متوسط املسافة الفاصلة

ادر على تغطية كافة الدواوير من جهة، في ظل كلم، مما يجعله غير ق 8..بينه وبين الدواوير ما يقارب 

غياب الحمالت الطبية املتنقلة للتجمعات النائية. وغير قادر على توفير خدمات صحية في املستوى 

 املطلوب من جهة أخرى نظرا ملحدودية إمكانياته البشرية واملادية.

 

 والتجهيزات الصحية مؤسساتال

 املؤسسات الصحية

خدمون 
ست

امل
 

 ت االساسيةالتجهيزا

 املوقع

تقييم التجهيزات 

الصحية )املعدات 

الطبية6 سيارة 

 اإلسعاف6..(

املاء 

ب
شرو

ال
 

الكهربة
طهير  

الت

ل
سائ

ال
 

 - - - - - - مركز صحي 

 مركز الجماعة تقليدي نعم ال 2 مستوصف صحي
 غير كافية

 بدون أسرة

 - - - - - - دار الوالدة 

 - - - - - - مركز للتمريض

 ادة خاصةعي
- - - - - - 

 صيدليات
- - - - - - 

 - املركز الصحي - - - 1 سيارة إسعاف 

 أخرى 
  كلم عن أبعد دوار بالجماعة. طاقته  0.مستشفى محمد الخامس بشفشاون، يبعد بحوالي

 سريرا. 480اإليوائية 

  كلم. 43ال توجد صيدلية بالجماعة. املسافة من أقرب صيدلية ألبعد دوار بكلم هي 
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 14التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية.5

 التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية  المتواجدة على تراب الجماعة:      
 

 املوقع العدد النوع

 الجماعةمركز  1 النوادي النسوية

 - 0 دور الشباب

 - 0 دور األمومة

 - 0 دور الطالب

 - 0 دور الطالبة

 - 0 مخيمات العطل

 - 0 ت الرياضيةالتجهيزا

 - 0 املالعب

 - 0 الفضاءات الترفيهية

 - 0 الفضاءات الخضراء

 - 1 أخرى 

  

  باستثناء النادي النسوي املتواجد بمركز الجماعة وغير املفعل بسبب غياب التجهيزات، والذي تم

ختلف التجهيزات تشييده في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فإن جماعة بني منصور تفتقر إلى م

السوسيوثقافية والرياضية، والتي من شأنها أن تساهم في دعم التربية  والتكوين لفائدة األطفال وكذا 

  تقوية قدرات الشباب والنساء في مختلف املجاالت.

 

 

 

 

 

                                                   
5080، ني منصورلبالمصدر: الجماعة القروية    
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 15المصالح االدارية الممثلة بالجماعة.80

 المصالح اإلدارية الممثلة بالجماعة

 مثيلية اإلدارية بتراب الجماعة إجماال هو انحصار وظائفها في الخدمات املباشرة املرتبطة إن ما يميز الت

بالتعليم والصحة والخدمات اإلدارية. في حين يالحظ غياب تمثيلية القطاعات االنتاجية واملهتمة 

 بمختلف األنشطة االقتصادية.
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 املجموع ذ إ الوظيفة قرامل الوزارة اسم اإلدارة

 35 33 2 جماعة قروية مركز بني منصور  الداخلية الجماعة

ملحقة قيادة 

 أسيفان
 السلطة املحلية مركز بني منصور  الداخلية

1 1 2 

 31 22 9 الصحة مركز بني منصور  الصحة مستوصف صحي

 19 15 4 التعليم دوار أزغار التربية الوطنية م. م. أزغار

 18 15 3 التعليم دوار اسوكة التربية الوطنية م. م. اسوكة

 29 23 6 التعليم دوار أشريبن التربية الوطنية م. م. إبن حزم

 21 17 4 التعليم دوار بني أكتة التعاون الوطني م. م.  إبن طفيل

 2 2 0 التعليم دوار بني بشار بريد املغرب م. م. بني بشار

 141 128 29 املجموع
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 منظمات وهيئات دعم التنمية المحلية. 88

اتالجمعي 2622
16

 

عدد الجمعيات مع مجاالت نشاطها 

 

 عدد الجمعيات مجاالت التدخل

 2 التنمية املحلية

 4 مية و الرياضةالتن

 

 :التعاونيات1622

 تعاونيات بتراب الجماعة. توجدال 

 :نسويةلاتجمعات ال3622  

 ال توجد تجمعات نسوية بتراب الجماعة.

بالرغم مما تكتسيه الجمعيات والتعاونيات من أهمية بالغة في الحياة اليومية للمواطن سواء في مجال التأطير أو 

ور تبقى فقيرة من حيث عدد األطر الجمعوية القائمة واملمثلة ملختلف الشرائح التنمية، فإن جماعة بني منص

االجتماعية، رغم اتساع رقعتها الجغرافية. كما تفتقد الى وجود التعاونيات التي من شأنها أن تساهم في خلق 

 دينامكية اقتصادية في ظل الفرص املتاحة في مجاالت عدة.

لجهود من طرف جميع املتدخلين سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي من وعليه، أصبح من الالزم تكثيف ا  

أجل النهوض بهذا النسيج الحيوي. وتبقى املبادرة الوطنية أحسن فرصة من أجل دعم هذه الجمعيات 

 وتأطيرها وحثها على خلق املبادرات واالشتغال على مشاريع تنموية ذات أهمية وأولوية بالنسبة للسكان.

 

                                                   
الجمعيات المحلية   16

  

 مجاالت النشاط إسم الجمعية

 التنمية  عين أحجار للتنمية والتعاون 

 التنمية  عين أحجار للتنمية الفالحية

 التنمية  بني أكتة للتنمية القروية

 التنمية والرياضة أجيال بني منصور 
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 دول المؤشرات الخاصة بالنتائجج. 85

 القيمة املؤشر

 1.11 %املكتب و م ص ش : شبكة  

 1.11 %عمومية : نافورات    

 111.11 : %تزويد تقليدي 

 نسبة تزود الكوانين باملاء الصالح للشرب

 : نسبة تزود الكوانين بالكهرباء 91.11 %شبكة املكتب و ك 

 11   : 33.33%النسبة 
 لعبور  كلم عن طريق أو مسلك صالح 1دة بأقل من عدد الدواوير البعي

 السيارات وتصل إليها في كل األوقات

 %66.41  سنة 11و 6نسبة املسجلين في االبتدائي و أعمارهم ما بين 

 %61.69 -  الذكور 

 %12.41 - اإلناث 

 %66.31  سنة 44إلى  16نسبة األمية من 

 %18.41  سنة 14إلى  11نسبة األمية من 

 1  بمكان مراقب صحياالوالدات 

 ‰46.11  سنوات 4نسبة الوفيات أقل من 

 1 

 3 

 عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياض ي املنجزة

 عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياض ي املقترحة

 1 
عدد حاملي املشاريع )أنشطة مدرة للدخل6 التنشيط السوسيوثقافي 

ألساسية6...( الذين استفادوا من والرياض ي6 اإلخبار والتحسيس6 البنيات ا
 التكوين

 1 عدد املشاريع املقترحة من النساء 

 2 

 1 

 عدد املشاريع املقترحة من الشباب

 عدد املشاريع املنجزة من الشباب

 

 2 

 2 

 1 

 1 

 1 

 عدد النساء في األجهزة املحلية للحكامة :

 املجلس الجماعي -

 اللجنة املحلية للتنمية البشرية -

 ماعيفريق التنشيط الج -

 الجمعيات -

 التعاونيات -
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 اتالملحق. 80

 بني منصورجماعة ل التجهيزاتخريطة  2623
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 بني منصورمؤشرات فك العزلة بالدواوير جماعة  1623

 الدوار مؤشر فك العزلة

 بني انصار 2.28

 تغزوت النوار 2.46

 تزكنـــــــاطت 2.43

 ترزات 2.16

 انجزان 4.26

 خميس امعوشة 3.66

 تفراوكت 4.35

 اوناين 5.32

 ادران 5.20

 تالمنة 5.20

 دار ماجو 5.97

 بوخالد 3.48

 ازغـــار 3.86

 اغيل عازب 3.38

 بني عفــــارة 3.14

 تجكـــــان 3.62

 تورات املرابطين 2.30

 اطروهاش 3.45

 تكنزة 4.68

 اســــــــــوكة 3.73

 بني اكتة 6.24

 السعوديين 5.94

 انيمط 5.75

 املدينـــــــة 5.68

 تورات وتليغة 6.01

 اشريبن 6.29

 ابطيـــــــــون  6.19

 انســــــــــــــــوان 4.88

 امليــــــــــــزاب 5.64

 تلمســـــــــــنت 5.57

 اطلحـــــــــــــاتن 3.69

 بني  بشــــــــــــار 6.32

 تــــــــورات انســــــــــــــوان 3.58
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 توزيع ساكنة الجماعة حسب الدواوير و الجنس:   3623

 

 الترتيي الرقم اسم الدوار الجنس عدد الساكنة

 إناث 80
 1 انصار بني

 ذكور 73

 إناث 971
 2 النوار تغزوت

 ذكور 1075

 إناث 184
 3 تزكنـــــــاطت

 ذكور 190

 إناث 686
 4 ترزات

 ذكور 711

 إناث 118
 5 انجزان

 ذكور 121

 إناث 180
 6 امعوشة خميس

 ذكور 184

 إناث 127
 7 تفراوكت

 ذكور 145

 إناث 234
 8 اوناين

 ذكور 237

 إناث 241
 9 ادران

 ذكور 242

 إناث 221
 10 تالمنة

 ذكور 247

 إناث 211
 11 ماجو دار

 ذكور 230

 إناث 255
 12 دبوخال

 ذكور 315

 إناث 268
 13 ازغـــار

 ذكور 312

 إناث 143
 14 عازب اغيل

 ذكور 142

 إناث 144
 15 عفــــارة بني

 ذكور 129

 إناث 184
 16 تجكـــــان

 ذكور 192

 إناث 109
 17 المرابطين تورات

 ذكور 107

 إناث 143
 18 اطروهاش

 ذكور 163

 إناث 97
 19 تكنزة

 ذكور 111

 إناث 478
 20 اســــــــــوكة

 ذكور 467

 إناث 687
 21 اكتة بني

 ذكور 687
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 إناث 339
 22 السعوديين

 ذكور 398

 إناث 223
 23 انيمط

 ذكور 294

 إناث 342
 24 المدينـــــــة

 ذكور 371

 إناث 404
 25 وتليغة تورات

 ذكور 469

 إناث 184
 26 ناشريب

 ذكور 199

 إناث 225
 27 ابطيـــــــــون

 ذكور 274

 إناث 470
 28 انســــــــــــــــوان

 ذكور 548

 إناث 182
 29 الميــــــــــــزاب

 ذكور 223

 إناث 168
 30 تلمســـــــــــنت

 ذكور 214

 إناث 148
 31 اطلحـــــــــــــاتن

 ذكور 178

 إناث 533
 32 شــــــــــــارب  بني

 ذكور 566

 إناث 343
 33 انســــــــــــــوان تــــــــورات

 ذكور 347

 المجموع 19483


