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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 

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

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 

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

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

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

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

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

هداف وعلى صعيد اقليم شفشاون، وفي إطار برنامج محاربة الفقر في شطره الثاني  فقد تم است

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

بني جماعتي )منصور، باإلضافة الى الجماعتين المستفيدتين من نفس البرنامج في شطره األول 

 (.سلمان و مثيوة
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 الجغرافي الموقع .1

 

 تطوان طنجة:  الجهة

 شفشاون:  اإلقليم

 باب تازة:  الدائرة

 تنقوب:  القيادة

 كلم من الطريق المعبدة  9 : (البعد عن عمالة إقليم شفشاون)الولوج إلى مركز الجماعة 
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 تقديم الجماعة .2

 

 1977غشت  81:  تاريخ اإلحداث

 (عضوا و  امرأتين 80)ٍ 82: عدد أعضاء المجلس الجماعي 

 هكتار 200 9: ــــة المساحــــــــــــ

  36 :عدد الدواوير 

ديموغرافيا لسنة
1
  :5080 

  593 8   :عـــــــدد السكــــان 

 472 1: عـــــــدد الكوانيــن 

 059 4 : عدد النساء 

 240 2 :عـــــــدد النساء في سن اإلنجاب 

  981 1:سنة  15و  6عدد األطفال بين 

  115 1   :سنة  88و  6عدد األطفال بين  

 514 : اإلناث 

  601:الذكور 

  166: سنة  82و  85عدد األطفال بين  

  427 :اإلناث 

  439 :الذكور 

  38.84 :نسبة األمية العامة %  

سنة    11-15نسبة األمية لدى الفئة العمرية

8.49% 

 %7.11: اإلناث 

 %9.81 : الذكور

 

                   سنة 16-45نسبة األمية لدى الفئة العمرية 

45.85%   

 %60.11: اإلناث

 %32.81: الذكور 

 

 

                                                   
1
  5080المصدر الجماعة القروية الدردارة،   
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 البنيات التحتية األساسية .3

الكهرباء 2.3        
2

 

 نسبة تزود الكوانين بالكهرباء 

  %91.06  :شبكة المكتب و ك     

 

 نسبة تزود السكان بالكهرباء 

  %92.08 :شبكة المكتب و ك  

 

 الستفادة من البرنامج الوطني لم يتم برمجة أي دوار من دواوير الجماعة ل 

 (.PERG) للكهربة القروية

 

 

الماء الصالح للشرب 1 .3
3

 

 نسبة تزود الكوانين بالماء الصالح للشرب 

 0.00  %:المكتب و م ص ش  شبكة

 %0.50 :أخرى  شبكات

 %23.10         :عمومية  نافورات

 %76.40  :تقليدي  تزويد

 

 لشرب نسبة تزود السكان بالماء الصالح ل: 

   0.00 %:المكتب و م ص ش  شبكة

  %0.47 :أخرى  شبكات

  %19.81         :عمومية  نافورات

  %79.72  :تقليدي  تزويد  

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

 (.PAGER)الجماعي بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية 

 

 
                                                   

2
 5080الجماعة القروية الدردارة،:  المصدر 

 
3

  5080الجماعة القروية الدردارة، : المصدر
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التطهير3.3
4

 

  99.56  :نسبة الكوانين المرتبطة بنظام فردي للتطهير السائل%  

 0.44  :السائل نسبة الكوانين المرتبطة بشبكة جماعية للتطهير%  

 

الطرق4.3
5

 

 بكلم  المسافة متوسط - (enclavés)عدد الدواوير المعزولة           

  1: عدد الدواوير التي ال يمكن الولوج إليها خالل موسم األمطار  

 (أمرحومين، الكتان، منصورة  وتونيث) 

  1: عدد الدواوير التي ال يمكن الوصول إليها باستعمال العربات 

 كلم 4.50 :  معبدة طريقبين الدواوير و المسافة الفاصلة متوسط 

 كلم 0.4 :السيارات  لعبور صالح مسلكوبين الدواوير  المسافة الفاصلة متوسط 

 السيارات  لعبور كلم عن طريق أو مسلك صالح 8 عدد الدواوير البعيدة بأقل من

 11.9 % :النسبة   05: وتصل إليها في كل األوقات 

  السيارات   لعبور كلم عن طريق أو مسلك صالح 8عدد الكوانين البعيدة بأقل من

  %92.19 :النسبة   8100 :وتصل إليها في كل األوقات 

  السيارات  لعبور أو مسلك صالحكلم عن طريق  8عدد السكان البعيدون بأقل من

  %92.90  :النسبة  7 98 0 :ويصلون إليها في كل األوقات 

 كلم 11.71 : صحية مؤسسة قرببين الدواوير وأ المسافة الفاصلة متوسط 

  كلم 0.89 : ابتدائية مدرسة أقرببين الدواوير و المسافة الفاصلة متوسط 

 ستفادة من البرنامج الوطني لم يتم برمجة أي دوار من دواوير الجماعة لال

 (.PNRR)للطرق القروية 

 

                                                   
4
 5080الجماعة القروية  الدردارة، : المصدر 

5
 5080الجماعة القروية  الدردارة، : المصدر 
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 المصالح الجماعية. 4

 1121لسنة  ميزانية الجماعة 2.4

  ميزانية التسيير 

 

5080مداخيل و مصاريف الجماعة للسنة المالية :  8.جدول        

 الجماعة القروية الدردارة: المصدر

 

 النسبة المئوية المبلغ نوع المداخيل

 %2.11 100.00 22 مداخيل مجال اإلدارة العامة

 TVA  8 911 000.00 75.25%حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة 

 %1.31 112.00 01 مداخيل مجال الشؤون التقنية

 %7.15 189.12 811 مداخيل مجال الشؤون االقتصادية

 %13.53 192.00 026 منتوج الملك الغابوي

 %0.41 121.12 80 منتوج فائدة األموال المودعة في الخزينة

 %0.18 121.22 1 مختلفة وطارئة مداخيل

 %100.00 171.75 627 2 المجموع

 النسبة المئوية المبلغ نوع المصاريف

 %4.24 302.20 111 مجال اإلدارة العامة مصاريف

 %88.51 435.86 325 2 الموظفين مصاريف

 %0.08 000.00 5 مجال الشؤون االجتماعية مصاريف

 %2.17 000.00 21 مجال الشؤون التقنية مصاريف

 %4.52 650.00 881 المساهمة في العمل البيجماعاتي

 %0.49 180.69 85 دفوعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية

 %100.00 171.75 627 2 المجموع
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 ميزانية التجهيز 

 5080ميزانية التجهيز للسنة المالية : 2جدول

 النسبة المئوية بلغالم نوع المداخيل

 %2.29 180.69 85 فائض الجزء األول من الميزانية

 %97.71 291.69 211 فائض مداخيل السنة المنصرمة

 %100.00 408.38 560 المجموع

 النسبة المئوية المبلغ نوع المصاريف

 %50.38 969.00 809 مجال اإلدارة العامة مصاريف

 %17.63 969.00 11 مجال الشؤون التقنية مصاريف

 %32.00 199.60 11 مجال الشؤون االقتصادية مصاريف

 %100.00 837.60 277 المجموع

 %49.58 النسبة المئوية للمصاريف من مداخيل التجهيز

  الجماعة القروية الدردارة: المصدر

 توزيع قروض صندوق التجهيز الجماعي حسب القطاع المستفيد1.4

 دجنبر 32في  القطاعات

1119 

 دجنبر 32 في

 (%)التطور  2010

 (درهم)المبلغ  (درهم)المبلغ 

: تأهيل المؤسسات التعليمية 

430 500.00 
61 821.89 61 821.89 % 20.00 

 :تأهيل المؤسسات التعليمية 

237 000.00 
06 959.06 06 959.06 % 10.00 

  الجماعة القروية الدردارة: المصدر

تعلقة بمداخيل الجماعة، كفيل بالتاكيد على الضعف الكبير في حجم إن استطالع االرقام المالية الم

وتتجلى المحولة منها باألساس في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة .هذه المداخيل

في حين تبقى المداخيل الذاتية محصورة في مجموعة محدودة من الموارد المحصلة عن .المضافة

كما تعرف . اءات ومرتبطة أساسا بمنتوج الملك الغابويطريق تقديم الخدمات أو عن طريق الكر
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مصاريف التسيير بالجماعة نموا مضطردا بسبب ارتفاع المصاريف المتعلقة بأداء اجور 

بالرغم من المجهودات المبدولة في اتجاه تقليص وترشيد نفقات التسيير . الموظفين الجماعيين

لسنوي الموجه لالستثمار، مما انعكس سلباعلى االداري، فقد تم تسجيل تراجع كبير في الفائض ا

 .مستوى مصاريف التجهيز

 لموارد البشرية الجماعيةا 3.4

 توزيع الموارد البشرية 

 توزيع الموارد البشرية بالجماعة حسب الفئات الوظيفية: 0جدول 

 النسبة المئوية العدد  الفئة الوظيفية 

 18.18 6 األطر العليا

 24.24 8 األطر المتوسطة

 12 36.36 (Agents d’exécution)األعوان التنفيذيون 

 7 21.21 (Main-d’oeuvre ouvrière)العمال 

 100.00 33 المجموع

5080الجماعة القروية الدردارة، : المصدر  

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

 االخيرتين السنتين في التخصص حسب

 لتخصصا
 األطر المتوسطة األطر العليا

1121 1119 1121 5009 

 0 0 0 1 إدارة الحوار

 0 0 0 8 تدبير التعاون والشراكة

 0 8 0 0 الصفقات العمومية

وكالء التنمية الشباب والتقنيات الحديثة في 

 تدبير الموارد الطبيعية
0 0 8 0 

الجماعة القروية الدردارة: المصدر  



 الدردارةجماعة  مونوغرافيا

 

22 

 

 االقتصاديةالقطاعات . 5

الفالحة 2.2
6

 

 تمثل الفالحة النشاط األساسي لساكنة الجماعة. 

  من  %46.74 هكتار وهو ما يمثل 1 000تقدر مساحة األراضي الصالحة للزراعة ب

 .منها من طرف مالكها مباشرة %95يتم استغاللها . مجموع تراب الجماعة

  لمساحات الصالحة للزراعةمن ا 11%تحتل المساحات البورية نسبة مهمة جدا تصل الى .

 . 86%في حين تبقى مساحة  األراضي المسقية عند حدود 

 من عدد   %90.47يتم استعمال األسمدة على نطاق واسع بالجماعة، إذ تصل النسبة الى

في حين يظل اقبال فالحي المنطقة على البذور المختارة . االستغالليات الفالحية بالجماعة

 .من عدد االستغالليات الفالحية %5.82ضعيفا وال يتعدى نسبة 

   يعتبر حجم االستغالليات الفالحية بالجماعة في عمومه صغيرا، فأغلب المستغلين الفالحيين

منهم فقط  % 29يعملون في قطع أرضية ال تتعدى ثالث هكتارات، و(  18%ما يعادل )

 .هكتارات عشرة  يعملون باستغالليات تتراوح مساحتها بين ثالثة و

 رأسا 80 115رأسا وقطيع الغنم والماعز  5 101لغ قطيع االبقار يب. 

  رغم أن تربية الماشية كانت تعتبر الى وقت قريب من أهم االنشطة الفالحية التي يزاولها

السكان، وخاصة تربية الماعز واألبقار، فإن هذا النشاط قد تراجع بشكل ملحوظ في السنوات 

 .العشر الماضية

 النشاط األكثر انتشارا فوق تراب الجماعة، وإنتاجه يحظى بسمعة طيبة  تشكل تربية النحل

خاصة  ،على المستوى الجهوي والوطني، في ظل وجود مؤهالت هامة لتطويره وتسويقه

غير أنه  يسجل خالل السنوات (. المٌرونة)بالنسبة لبعض األنواع المميزة المرتبطة بالمنطقة 

 ". La Varoise   الفرواس  " ج بسبب انتشار مرض األخيرة  تراجعا على مستوى االنتا

 

 

 

                                                   
6
 5080ة االقليمية للفالحة ،  المندوبي8996االحصاء العام للفالحة  
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 لتجارةا 1.2 

  ويستحوذ .  محال تجاريا منتشرة على مستوى دواوير الجماعة 20يوجد بجماعة الدردارة

مركز الدردارة على الحصة األكبر منها  اعتبارا  لموقعه االستراتيجي المتميز الذي 

 .يضمن له آفاقا مستقبلية واعدة

 حيث لم يستطع . 8996الى حدود ابريل " سبت الدردارة"خ انعقاد آخر سوق يعود تاري

تأسيس مكانة حقيقية لهذا الملتقى التجاري ضمن االسواق المنافسة والتي تعقد في نفس 

و كذا لتعود الساكنة على التسوق من أسواق " سبت واد الو"و " كسبت رهونة"اليوم 

 .ها من مختلف دواوير الجماعةمدينة شفشاون و ثالثاء تنقوب بحكم قرب

 الصناعة التقليدية 3.2 

  في إطار التحوالت المتسارعة لنمط العيش بالجماعة، تحولت الصناعة التقليدية التي

عرفت بها المنطقة قديما الى هواية، وفي أحسن االحوال الى صنعة موسمية متوارثة 

 .مقصورة على مجموعة محدودة من المجاالت واألشخاص

 صناعة و المعادنال 4.2
 

 ينعدم هذان القطاعان بشكل كلي بالجماعة. 

 القنص 2.2

  يعتبر القنص من أهم االنشطة المزاولة في غابات الجماعة، و لهذا الغرض تتواجد على

مستوى تراب الجماعة  جمعيتين مختصتين في هذا المجال  و كذا شركة واحدة للقنص 

 .السياحي 

 السياحي القطاع 6.2
 

انيات والمؤهالت المتنوعة التي تزخر بها الجماعة في المجال الطبيعي من حيث تنوع إن االمك

 .تضاريسها وغطائها النباتي يمنحها فرصا مهمة لتطوير منتوج سياحي بالمنطقة

تتوفر الجماعة على مجموعة من المسارات السياحية التي يمكن أن تستثمر بشكل أحسن لتطوير 

 :ونذكر منها. مةسياحي ذو مردودية مه منتوج
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  المسار االول 

  الوكاالت المهتمة بالسياحة الجبلية بشفشاون ألن المسار مرسم: المنظم. 

  ضريح سيدي يالصو، مطحنة الزيتون بني عشير، غابة الفلين : النقط المستهدفة

 .المحيطة بالمسار

  الدردارة، اقجيون عبر بني عشير، القوابعة، تازة: المسار. 

 كلم 81ساعات على مسافة  1مشي على االقدام لمدة :  نوع الجولة. 

 المسار الثاني 

  سياحة غير منظمة ألن المسار غير مرسم رغم قدمه و أهميته: المنظم. 

  بحيرة آيلة، ضريح سيدي أبي عالء الدين، محمية حيونة و أمالي: النقط المستهدفة. 

  منصورة، الموزكير المزين، العشايش عبر تارية، بوعلدين، تونيث،: المسار. 

  كلم  52ساعة على مسافة  85مشي على االقدام  لمدة : نوع الجولة. 

 

  كما تتواجد بالمنطقة أضرحة وزوايا ذات قيمة تاريخية وشهرة على المستوى الوطني وحتى

نذكر منها ضريح أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الصوفية العالمية وضريح . الدولي

 .ألخماس وأحد الفاتحين األوائلسيدي يالصو مؤسس ا

   والذي يحظى  بسمعة وصيت جيدين على " الدردارة"يتواجد بمركز الجماعة مأوى ،

 .المستوى المحلي و الوطني وحتى الدولي

  إن الموقع االستراتيجي للجماعة بالقرب من مدينة شفشاون من جهة، وعلى حدود

المنتزه الوطني لتالسمطان من جهة أخرى، باإلضافة الى انتمائها للمجال الجغرافي للمنتزه 

 .الجهوي بوهاشم، كلها عناصر ايجابية مستقطبة للنشاط السياحي بالجماعة بكل أنواعه
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 التربوية التمدرس والتجهيزات .6

 التمدرس 1.6

 النسبة المتمدرسون المجموع الفئة

  91.21 015 1 115 1 سنة  22و  6األطفال بين% 

 85.69 282 601 الذكور% 

 97.67 502 514 اإلناث% 
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         134 ذ 2006/2007

         92 إ

         226 م

         332 ذ 2007/2008

         325 إ

         657 م

         304 ذ 2008/2009

         254 إ

         558 م

         381 ذ 2009/2010

         246 إ

         627 م

 71.11 64 90 7 8.54 44 608 110 282 ذ 2010/2011

 46.15 30 65 20 10.76 54 514 104 502 إ

 60.65 94 155 27 9.64 98 115 1 214 017 1 م

 المجموع: م  إناث: إ  ذكور: ذ 
 النيابة االقليمية للتربية والتعليم :المصدر
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 التجهيزات التربوية1.6

 مؤسسات التعليم األولي 

 5 عدد المؤسسات 

 5 عدد الحجرات 

 10 عدد المسجلين 

 81 عدد المسجلين الذكور 

 56 عدد المسجلين الفتيات 
 النيابة االقليمية للتربية والتعليم :المصدر

 

 المدارس 

 89 عدد الوحدات المدرسية 

 66 عدد الحجرات 

 115 1 عدد المسجلين 

 282 عدد المسجلين الذكور 

 205 عدد المسجلين الفتيات 
 النيابة االقليمية للتربية والتعليم :المصدر

 

 التجهيزات المتوفرة بالوحدات المدرسية 

 19 ات المدرسيةعدد الوحد 

 1 المستفيدة منها من الماء الشروب 

 0 المرتبطة منها بشبكة التطهير 

 0 المتوفرة منها على مراحيض 

 0 مراحيض للفتيات -

 0 مراحيض للفتيان -

 1 المتوفرة منها على اإلنارة 

 1 المتوفرة منها على خزانة 

 9 المتوفرة منها على مطعم 
 ربية والتعليمالنيابة االقليمية للت :المصدر
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 االعدادية 

ية مؤسسة للتعليم الثانوي االعدادي منه والتأهيلي، ويبلغ أ ال توجد على مستوى الجماعة

كلم، وتقدر المسافة الفاصلة منها ألقرب دوار  81.2متوسط المسافة ألقرب إعدادية 

 . عد دوار فتقدر بثالثين كيلومتراست كيلومترات بينما المسافة منها ألب

  سسات اإليواء لفائدة التالميذمؤ 

 .داخل تراب الجماعة( داخلية، دار الطالب و الطالبة)لإليواء  ليست هناك أية مؤسسة

 

  وتظل  ،دوارا بتراب الجماعة  89تتواجد المؤسسات المدرسية االبتدائية  في

وهي نسبة كبيرة جدا، وتشير  ،بدون وحدات مدرسية( دوارا 81)الدواوير المتبقية 

حجم المشاكل التي يعاني منها األطفال في انتقالهم من إلى المدارس المتواجدة إلى 

بالدواوير  المجاورة خاصة في الفترات الممطرة وفي ظل الوضعية الرديئة 

 .للمسالك الطرقية

 

  إن حرمان أغلبية الوحدات المدرسية من الخدمات األساسية كالكهرباء والماء

ن توفير فضاء تربوي مالئم للتحصيل والتربية، الصالح للشرب يحد بشكل كبير م

هو ما يستدعي االهتمام أكثر بتوفير الشروط األساسية لتحسين ظروف التمدرس  و

 .بتراب الجماعة

 

  يعتبر ارتفاع نسبة التالميذ الحاصلين على الشهادة االبتدائية خالل السنوات

ل إتمام التالميذ لدراستهم األخيرة عامال إيجابيا وداال على التقدم الملموس في مجا

غير أن انتقال هؤالء التالميذ لمتابعة الدراسة بالقسم . وعدم انقطاعهم المبكر

اإلعدادي يبقى محدودا لغياب إعدادية بتراب الجماعة وارتفاع تكاليف التمدرس 

 .بالمدينة
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  الصحة والتجهزات الصحية.7

 الصحة 2.7

 593 8 إجمالي الساكنة 

 900 5 دة من الخدمات الصحية الثابتةالساكنة المستفي 

 693 2 الساكنة المستفيدة من الخدمات الصحية المتنقلة 

 801 الساكنة المستفيدة من التأمين الصحي 

  119 سنوات 2عدد األطفال أقل من 

  6 سنوات 2عدد الوفيات في صفوف األطفال أقل من 

  6.10 (سنوات 2 دونوفيات األطفال ) (‰)النسبة لأللف‰ 

 520 عدد الوالدات المصرح بها 

 0 الوالدات بمكان مراقب صحيا 

  5080الجماعة القروية الدردارة : المصدر

 تجهيزات الصحيةال 1.7

 مستشفى المنطقة 
مستشفى محمد الخامس 

 بشفشاون

  سريرا 860 الطاقة االستيعابية  

  00 المسافة عن أبعد دوار بكلم 

 بشفشاون صيدلية 

 00 دوار بكلم  المسافة عن أبعد 

  8 سيارة إسعاف 

  أطر طبية و شبه طبية(paramédical ) 8 

 مركز صحي جماعي المؤسسة الصحية 
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 11.71 متوسط المسافة عن المؤسسة الصحية بكلم 

 8 مستخدمون 

 8 وجود فعلي للمستخدمين 

  المعدات الطبية، )كفاية التجهيزات الصحية

 ..(سيارة اإلسعاف،
 غير كافية

  نعم بالماء الصالح لشربالربط 

 نعم الكهرباء 

 نعم التطهير السائل 

 بدون أسرة الطاقة االستيعابية 

 مركز الدردارة الموقع 

 5080المركز الصحي للدردارة، : المصدر

 

  تقتصر الخدمات الصحية بتراب الجماعة على مركز صحي جماعي واحد يوجد بمركز

 .لب التجهيزاتالدردارة، يفتقر في بنيته التحتية إلى أغ

   إن الموقع الجغرافي الهام للجماعة قد جعل عدد المستفيدين من خدمة الصحة الثابتة مهما

بينما تقف حصة . ، منهم نسبة مهمة تتلقى الخدمة بمدينة شفشاون % 68,66ويصل إلى 

 . و هي خدمة موسمية في غالبها31,34 % المستفيدين من خدمة الصحة المتنقلة في 

 كلم فقط إال  85وسط المسافة الفاصلة بين الدواوير والمركز الصحي تصل إلى رغم أن مت

 .أن الوضعية المتردية للمسالك تجعل االلتحاق به صعبا خاصة في فترة الشتاء
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 التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية.8

 

 :التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية  المتواجدة على تراب الجماعة: 4جدول

 الموقع العدد النوع

 دواري تارية و تنفلت  5 النادي النسوي 

 - 0 دور الشباب

 - 0 دور األمومة

 - 0 دور الطالب و الطالبة

 - 0 مخيمات العطل

 - 0 التجهيزات الرياضية

 - 0 المالعب

 - 0 الفضاءات الترفيهية

 - 0 الفضاءات الخضراء

 الجماعة القروية الدردارة: المصدر

الناديين النسويين، ال  توجد بتراب الجماعة أية تجهيزات سوسيوثقافية أخرى من قبيل  باستثناء

تجدر االشارة الى أن النادي النسوي  و.ألمومة، دار الطالب أو الطالبةدار للشباب، دار ل

المتموقع بمدشر تنفلت ال يزال في طور اإلنجاز وهو مشروع أشرفت عليه جمعية التنمية 

 .بشراكة مع الجمعية المحلية بمدشر تنفلت  (ADL) نبشفشاو المحلية

. 
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 المصالح االدارية الممثلة بالجماعة.9

  5080الجماعة القروية الدردارة : المصدر

 

 

 

 

 عدد الموظفين اإلدارة

 المجموع ذ إ الوظيفة المقر الوزارة اسم اإلدارة

 الداخلية جماعة  الدردارة
مركز 

 الدردارة
 00 52 1 جماعة قروية

 الصحة المركز الصحي
مركز 

 الدردارة
 8 0 8 الصحة

 الفالحة المركز الفالحي
المركز 

 الفالحي

الدعم واإلرشاد 

 الفالحي
8 9 80 

 التجهيز االرصاد الجوية
المركز 

 الفالحي

تتبع المناخ وإعطاء 

 بيانات
0 1 1 

ابي الحسن . م.م

 اليلصوتي

 التربية

 الوطنية
 18 12 6 التعليم تارية

المغرب . م.م

 العربي

 التربية

 الوطنية

مركز 

 رةالدردا
 21 14 7 التعليم

 بني عشير. م.م
 التربية

 الوطنية
 15 11 4 التعليم بني عشير

 كرداد. م.م
 التربية

 الوطنية
 50 80 1 التعليم كرداد

 855 11 01 المجموع
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 منظمات وهيئات دعم التنمية المحلية. 11

 الجمعيات 2.21

  مجاالت نشاطهاعدد الجمعيات مع 

 عدد الجمعيات مجاالت التدخل

  1 التنمية المحلية

 6 التعليم

 0 البيئة التنمية المحلية و

 5 القنص

 5 ( الفالحة)أخرى 

 0 المرأة

 0 الطفل

 0 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

 0 الشباب

 5080الجماعة القروية الدردارة،: المصدر
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 الئحة الجمعيات 

 5080الجماعة القروية الدردارة : المصدر                                                                     

 

 

 مجاالت النشاط عيةإسم الجم

 التنمية  سيدي السبع بتنفلت 

 القنص أبي الحسن الشاذلي للصيد بمركز الدردارة

 القنص الدردارة للقنص ببني أعشير

 التعليم أباء وأولياء التالميذ بمجموعة مدارس بني اعشير

 التنمية  النوارة للتنمية االجتماعية باكراط

 والعطرية أمالي النسائية لألعشاب الطبية 
 األعشاب الطبية و

 العطرية

 التعليم دعم النجاح بمجموعة مدارس بني أعشير

 التنمية  أنجرة للتنمية المحلية 

 التنمية  المنصورة للتنمية المحلية 

 البيئة و  التنمية الجمعية المحلية للبيئة والتنمية المستدامة بمركز الدردارة 

 البيئة و التنمية  األمل للتنمية والبيئة بتارية 

 التعليم دعم النجاح بمجموعة مدارس الحسن اليلصوتي بتارية 

 البيئة و  التنمية البيئية  االجتماعية و تارية للتنمية الثقافية و

 التنمية  سيدي الزهري للتنمية الثقافية واالجتماعية بامهارشين

 التنمية  سيدي عمر الحاضي للتنمية المحلية بالعشايش 

 التنمية  براس بوهاشم للتنمية البشرية بكردادن

 التعليم دعم النجاح بمجموعة مدارس دار اقوباع 

 التعليم النقل المدرسي بالدردارة 

 التعليم دعم النجاح بمجموعة مدارس المغرب العربي بمركز الدردارة 

سيفالو العلوي لمستخدمي المياه المخصصة األراضي 

 الزراعية 
 الفالحة

 التنمية عية اإلمام الشاذلي للتنمية والتكافل االجتماعي جم
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 الموارد البشرية و مصادر التمويل 

 عدد أعضاء المكتب إسم الجمعية

 المجموع النساء

 2 0 تنفلت سيدي السبع ب

 1 0 أبي الحسن الشاذلي للصيد بمركز الدردارة

 9 0 الدردارة للقنص ببني أعشير

 9 0 أباء وأولياء التالميذ بمجموعة مدارس بني اعشير

 9 0 النوارة للتنمية االجتماعية باكراط

 1 1 أمالي النسائية لألعشاب الطبية والعطرية 

 6 0 دعم النجاح بمجموعة مدارس بني أعشير

 1 0 أنجرة للتنمية المحلية 

 9 0 المنصورة للتنمية المحلية 

 2 5 الجمعية المحلية للبيئة والتنمية المستدامة بمركز الدردارة 

 88 5 األمل للتنمية والبيئة بتارية 

 1 0 دعم النجاح بمجموعة مدارس الحسن اليلصوتي بتارية 

 1 1 لبيئية ا االجتماعية و تارية للتنمية الثقافية و

 1 0 االجتماعية بامهارشين سيدي الزهري للتنمية الثقافية و

 1 0 سيدي عمر الحاضي للتنمية المحلية بالعشايش 

 88 0 نبراس بوهاشم للتنمية البشرية بكرداد

 1 5 دعم النجاح بمجموعة مدارس دار اقوباع 

 9 8 النقل المدرسي بالدردارة 

المغرب العربي بمركز دعم النجاح بمجموعة مدارس 

 الدردارة 
 - -

سيفالو العلوي لمستخدمي المياه المخصصة األراضي 

 الزراعية 
0 1 

- -  جمعية اإلمام الشاذلي للتنمية والتكافل االجتماعي 

   5080الجماعة القروية الدردارة،: المصدر
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ان الساكنة جمعية تنموية مؤشرا مهما على إيم 50يعتبر توفر الجماعة على أكثر من 

غير . بأهمية التنظيمات المحلية ومدى أهميتها في المساهمة في التنمية على الصعيد المحلي

أن معظم هذه الجمعيات تبقى ضعيفة المردودية، ويعزى ذلك الى مجموعة من العوامل 

تعدد مجاالت اشتغال هذه الجمعيات، ضعف مواردها البشرية والمادية وعدم : أهمها

يد الهياكل المشرفة عليها ، بما يعنيه من عدم  إعطاء دينامية جديدة لإلطار و استقرار وتجد

كما يالحظ . من عدم فسح المجال أمام الطاقات الجديدة للتعبير عن إمكاناتها و قدراتها

غياب جمعيات تعنى بشؤون الطفل و المرأة أو بذوي االحتياجات الخاصة على صعيد 

 .تراب الجماعة

 تالتعاونيا 1.21

 عدد التعاونيات مع مجاالت نشاطها 

 عدد التعاونيات مجاالت التدخل

 4 تربية النحل

 0 تربية الماشية

 8 النباتات الطبية والعطرية

 8 االنتاج النباتي و استغالل المجال الغابوي

 8 تسويق شراء المنتوجات الفالحية

 8 عصر الزيتون

 8 استغالل وتسويق الفطريات

 8 يديةالصناعة التقل

 5080الجماعة القروية الدردارة : المصدر                                                                           
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 الئحة التعاونيات 

 إسم التعاونية
 عدد المنخرطين

 مجاالت النشاط
 رجال نساء

اتحاد تعاونيات ريف الشاون لتسويق و شراء 

 ركز الدردارةالمنتوجات الفالحية بم

تسويق شراء المنتوجات  80 0

 الفالحية

 استغالل وتسويق الفطريات 0 85 التعاونية الفالحية انجرة بدوار أمالي

تعاونية واد كركر لتربية النحل و تسويق 

 العسل بدوار بني يفتن

 تربية النحل 6 0

 النباتات الطبية والعطرية- -  تعاونية بني يفتن لألعشاب الطبية 

االنتاج النباتي و استغالل  6 0 لتعاونية الغابوية أمالي بدوار اعثمانينا

 المجال الغابوي

تعاونية تارية لتربية النحل و الماعز و 

 الدواجن

 تربية الماشية 6 0

تعاونية سيدي مخفي لربية النحل و تسويق 

 العسل بالعشايش 

 تربية النحل 85 0

ر الزيتون تعاونية االمام الحسن الشاذلي لتعصي

 بتارية 

 عصر الزيتون 88 0

 تربية النحل 6 0 تعاونية اكراط لتربية النحل

  5080الجماعة القروية الدردارة : المصدر

 

بالرغم من محدودية عددها وعدد المنخرطين بها فان التعاونيات الموجودة على تراب الجماعة  

واكبة التي استفادت منها في اطار اكتسبت تجارب متعددة في عدة مجاالت نتيجة الدعم و الم

 .برامج مختلفة من طرف الدولة أو في اطار أنشطة المنظمات الغير حكومية

 

 (Groupements féminins)تجمعات نسوية 3.21

 .أي تجمعات نسوية بالجماعةال توجد 
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 جدول المؤشرات الخاصة بالنتائج. 11

 

 المؤشر  القيمة

  0.00 %:المكتب و م ص ش  شبكة

    50.80 %:عمومية  افوراتن

 16.10 : %تزويد تقليدي

 0.20 %:شبكات أخرى 

 نسبة تزود الكوانين بالماء الصالح للشرب

 نسبة تزود الكوانين بالكهرباء 98.06 %:شبكة المكتب و ك 

05   كلم عن طريق أو  8عدد الدواوير البعيدة بأقل من  11.9%: النسبة
ل إليها في كل السيارات وتص لعبور مسلك صالح

 األوقات

 88و 6نسبة المسجلين في االبتدائي و أعمارهم ما بين  %98.58
 سنة

 الذكور - %12.69

 اإلناث - %91.61

 سنة 12إلى  86نسبة األمية من  %12.12

 سنة 82إلى  88نسبة األمية من  %1.19

0   الوالدات بمكان مراقب صحيا 0.00%: النسبة 

 سنوات 2طفال األقل من نسبة الوفيات األ ‰6.10

0 

1 

 عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياضي المنجزة

عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياضي 
 المقترحة

أنشطة مدرة للدخل، التنشيط )عدد حاملي المشاريع  0
السوسيوثقافي والرياضي، اإلخبار والتحسيس، البنيات 

 التكوينالذين استفادوا من ...( األساسية،

2 

0 

 عدد المشاريع المقترحة من النساء

 عدد المشاريع المنجزة من النساء 

0 

0 

 عدد المشاريع المقترحة من الشباب

 عدد المشاريع المنجزة من الشباب

 

5 

8 

 :عدد النساء في األجهزة المحلية للحكامة 

 المجلس الجماعي -

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية -
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8 

0 

1 

 الجماعيفريق التنشيط  -

 الجمعيات -

 التعاونيات -

 

0 

 

0 

 

 

 :عدد الشباب في األجهزة المحلية للحكامة 

 المجلس الجماعي -

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية -

 فريق التنشيط الجماعي -

 الجمعيات -

 التعاونيات -
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 الملحق. 12

 دردارةالخريطة االمرافق بجماعة  2.21
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 دردارةالة بالدواوير جماعة مؤشرات فك العزل 1.21
 

 ويردواالئحة ال مؤشر فك العزلة

 العشايش 7.93

 الموزكر 6.76

 دار اقوباع 7.37

 امهارشين 8.75

 ايسوراح 4.53

 تبرانت 3.70

 الشقورة 4.49

 اعثمانين 4.20

 كرداد 4.92

 الحراقات 6.95

 اكراط 8.06

 بني اكمانو 6.96

 امرحومين 7.02

 ةمنصور 6.79

 تونيث 5.83

 المركز الفالحي 7.78

 تارية 6.42

 الكتان 6.90

 اوذال 6.54

 تنفلت 7.67

 بوعلدين 6.03

 المرابطش 7.64

 اهاللش 7.43

 البعابعة 6.74

 تاليتة 7.60

 المزين 8.21

 اشتنواغين 7.71

 بني يفتن 5.50

 كركر 6.04

 مركز الدردارة 9.55

 بني عشير 5.83

 تازة 6.71

 القوابعة 5.14

 الريحانة 7.58

 أنجرة 6.86

 الدهيسة 6.28
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 توزيع ساكنة الجماعة حسب الدواوير و الجنس
 

 دواراسم ال  جنسال ساكنةال

 الذكور 233
 العشايش

 اإلناث 199

 الذكور 288
 الموزكر

 اإلناث 264

 الذكور 124
 دار اقوباع

 اإلناث 94

 الذكور 249
 امهارشين

 ثاإلنا 241

 الذكور 38
 ايسوراح

 اإلناث 40

 الذكور 46
 تبرانت

 اإلناث 35

 الذكور 193
 الشقورة

 اإلناث 144

 الذكور 110
 اعثمانين

 اإلناث 117

 الذكور 84
 كرداد

 اإلناث 75

 الذكور 166
 الحراقات

 اإلناث 129

 الذكور 171
 اكراط

 اإلناث 144

 الذكور 32
 بني اكمانو

 ثاإلنا 27

 الذكور 58
 امرحومين

 اإلناث 39

 الذكور 91
 منصورة

 اإلناث 72

 الذكور 135
 تونيث

 اإلناث 101

 الذكور 108
 المركز الفالحي

 اإلناث 78

 الذكور 212
 تارية

 اإلناث 222

 الذكور 78
 الكتان

 اإلناث 62

 الذكور 257
 اوذال

 اإلناث 269

 تنفلت الذكور 193
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 اإلناث 196

 الذكور 78
 بوعلدين

 اإلناث 69

 الذكور 103
 المرابطش

 اإلناث 76

 الذكور 72
 اهاللش

 اإلناث 63

 الذكور 77
 البعابعة

 اإلناث 79

 الذكور 79
 تاليتة

 اإلناث 95

 الذكور 115
 المزين

 اإلناث 113

 الذكور 72
 اشتنواغين

 اإلناث 64

 الذكور 159
 بني يفتن

 اإلناث 147

 الذكور 44
 كركر

 اإلناث 46

 الذكور 68
 مركز الدردارة

 اإلناث 68

 الذكور 305
 بني عشير

 اإلناث 250

 الذكور 237
 تازة

 اإلناث 211

 الذكور 120
 القوابعة

 اإلناث 117

 الذكور 79
 الريحانة

 اإلناث 71

 الذكور 38
 أنجرة

 اإلناث 29

 الذكور 45
 الدهيسة

 اإلناث 42
 


