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

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

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

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 تازة:  الدائرة

 فيفي:  القيادة

  كلم من الطريق المعبدة  12 : (البعد عن عمالة إقليم شفشاون)الولوج إلى مركز الجماعة 
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 تقديم الجماعة .2

 

 2692 : حدا تاريخ اإل

 (مستشارتان مستشارا و23 ) 52 :عدد أعضاء المجلس الجماعي 

 تضم مشيختين : مشيخات الجماعة

 ²كلم 806 :المساحــــــــــــــــة 

 :حدود الجماعة

 باب تازة ولغدير يجماعت:  الشمـــــــــــــــــــال 

 جماعتي مقريصات وبني فغلوم:  الجنــــــــــــــــــوب 

 جماعة مقريصات:  ــــــــــــــــربالغـــ 

 جماعة بني فغلوم : الشــــــــــــــــــرق 

 50 :عدد الدواوير 

ديموغرافيا لسنة
1
 : 5080 

  6886 :عـــــــدد السكــــان  

  8 521 :عـــــــدد الكوانيــن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
  5080الجماعة القروية لفيفي،  :المصدر  
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 الموارد البشرية .3

توزيع الساكنة حسب الفئات العمرية 8.0
2  

 القيم المؤشرات

 %48.50 نسبة الذكور

 %51.50 نسبة اإلناث

 %10.9 (سنوات 2-1)نسبة األطفال 

 %22.8 (سنة 14-22)نسبة الشباب 

 %60.06 (سنة 26-22)نسبة األشخاص الناشطين 

  %9.4 (سنة فأكثر 91)الساكنة اآليلة إلى الشيخوخة 

 4.7 سرالحجم المتوسط لأل

 نسبة عريضة من الهرم  سنة 29و  82وح عمرها ما بين التي يترا تشكل فئة الساكنة النشيطة

 %22.8نسبة  الشبابفئة في حين تمثل . من إجمالي الساكنة %60 السكاني للجماعة والتي تتجاوز

مؤسسات المما يطرح تحديا كبيرا أمام الجماعة لالستجابة لمتطلبات هذه الفئة في ظل غياب 

 .ه الشريحة المحوريةتأطير وتكوين هذالكفيلة ب سوسيوثقافية ال

فاالهتمام (. %10.9) سنوات األقل من خمسطفال نسبة األ مهم والمتمثل في معطىغفال إكما ال يجب 

خصوصا أمام ، صحة والتمدرسالالمحاور، ك مجموعة منكبيرا على مستوى بهذه الفئة يشكل هاجسا 

 .الجماعة التحتية على مستوى التجهيزاتالبنيات و ضعف

معه اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير مما يستدعي  ،من مجموع الساكنة %9.4للشيخوخة  آليلةالفئة ا تمثل

 .هذه الفئةالرعاية والدعم ل

  تقارب كبير في تمثيليةي على مستوى النوع، فتتميز بفيف لجماعة أما بالنسبة إلى البنية الديمغرافية 

 .الجنسين

 

                                                   
 5080الجماعة القروية لفيفي،  :المصدر 
2
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لساكنةلدى ا مؤشرات األمية 1.3
3
  

 القيم المؤشرات

 %65.75 سنة 42إلى  29النساء من  لدىنسبة األمية 

 %26.2 سنة 42إلى  29نسبة األمية لدى الرجال من 

 %44.89 سنة 42إلى  29نسبة األمية من 

 %8.9 سنة 22إلى  22نسبة األمية لدى الفتيات من 

 %4.6 سنة 22إلى  22نسبة األمية لدى الفتيان من 

 %6.6 سنة 22إلى  22نسبة األمية من 

 

 ةسن 12إلى  86نسبة األمية مرتفعة لذى الفئة العمرية من  المؤشرات أن الحظ من خاللي .

وضعف برامج محو األمية إلى قلة وبعد المؤسسات التعليمية  ويرجع ذلك، تاريخيا،

مما  .على الذكور دون اإلنا  ةنيآلقرالكتاتيب ا، باإلضافة الى اقتصار ارتياد بالجماعة

 . األمية عند الذكور وارتفاعها بشكل حاد عند اإلنا  ةنخفاض نسبا يفسر

 

  نسبة األمية على مستوى الجماعة في صفوف الفئة العمرية في يعزى االنخفاض المسجل

بأغلبية  سنة إلى اإلقبال على التمدرس نتيجة توطين الوحدات المدرسية 82و  88مابين 

 ،التعليم خاصة بالعالم القروي وتشجيع سة تعميمسيابفضل  ، وذلكالدواوير التابعة للجماعة

 .ن بالدور المهم الذي تلعبه المدرسة في تأمين مستقبل أفضل ألبنائهماوكذا وعي السك

 

 

 

 

 

                                                   
 5080الجماعة القروية لفيفي،  :المصدر 
3
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 4البنيات التحتية األساسية .4

   الكهرباء 2.4

 شبكة نسبة تزود الكوانين بالكهرباء 

 .61.32 %: المكتب و ك 

  في إطار ستفادة من الكهرباء لال ي دوار تمت برمجتهأال يوجد

 .(PERG)البرنامج الوطني للكهربة القروية 

 اءكهربلل.  و.م خدماتاستفادت الجماعة من ( (PERGالكهربة القروية الشمولي  بفضل برنامج

ها النسبة الباقية من أما .5080لى حدود نهاية ا 95.08% إلى الكوانين بحيث وصلت نسبة تغطية

عن الكوانين  تدخل في إطار ما يعرف بالشتات نظرا لبعدفالربط الكهربائي على  ةالغير المتوفرو

 .الشبكة الوطنية

 

 الماء الصالح للشرب 4 .2

 الماء الصالح للشربنسبة تزود الكوانين ب 

 6.11 %: ش ص م المكتب و شبكة

  %0.00 : أخرى شبكات

  %0.00         : عمومية نافورات

  61.78  %: تقليدي تزويد  

 الماء الصالح للشربسبة تزود السكان بن : 

  8.32 %: ش ص م المكتب و شبكة

  %0.00 : أخرى شبكات

  %0.00         : عمومية نافورات

  62.96 %: تقليدي تزويد  

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

 (.PAGER)قروية لفائدة الساكنة ال الماء الصالح للشربالجماعي ب

 مما. المناصرة ودوار فيفي مركز على للشرب الصالح للماء الوطني المكتب شبكة من االستفادة تقتصر 

 معظم تبقى حين في.  9.55% تتجاوز وال جدا محدودة تبقى الجماعة صعيد على التغطية نسبة يجعل

 أغلبية يجعل ما وهو. واآلبار العيونك التقليدية المصادر على الشروب بالماء تزودها في مرتبطة الدواوير

 .والحيوية األساسية المادة بهذه والتزود الحصول في تعاني منها، واألطفال النساء خاصة الساكنة،

                                                   
 5080وية لفيفي، الجماعة القر :المصدر 
4
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 لتطهير 3.4

 800  %: السائل نسبة الكوانين المرتبطة بنظام فردي للتطهير  

  0.00:تغال السائل في حالة اش لتطهيرجماعية لالكوانين المرتبطة بشبكة نسبة%  

  0.00 %:للتطهير الصلب نظام بلدواوير انسبة 

 الصحي الصرف حفر على السائلة النفايات فيفي في تصريف تعتمد ساكنة جماعة 

كما تفتقر أيضا  .المكشوفة المجاري عبر منها التخلص أو (Fosse septique)الفردية

 فردي بشكل حرقها عبر الفهاإت الى حيث يتم اللجوء الصلبة، النفايات لمعالجة الى نظام 

بالجماعة والتي يجب  السوداء بطريقة عشوائية، مما ساهم في انتشار النقط إلقائها أو

تفاديا  القضاء عليها، باإلضافة الى ضرورة إيجاد حلول مالئمة لتدبير النفايات السائلة

 .واإلنسان على حد سواء البيئة على سلبية ألية مضاعفات

 الطرق 4.4

 :بكلم  المتوسطة المسافة - (enclavés)واوير المعزولة عدد الد

 0:  لدواوير التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق العرباتعدد ا 

 2:  العربات في موسم األمطاربلدواوير التي ال يمكن الوصول إليها عدد ا 

 في كل االوقات  لعربات عبر مسلكبايمكن الوصول إليها ال لدواوير التي عدد ا :

0 

 2:  لدواوير التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق المعبدةد اعد 

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

 6: وتصل إليها في كل األوقات 

 كلم 0.11:  معبدة طريقو الفاصلة بين الدواوير متوسط المسافة 

  0.11:  السيارات لعبور صالح مسلكومتوسط المسافة الفاصلة بين الدواوير 

 كلم

 كلم 0.26:  متوسط المسافة الفاصلة بين الدواوير والمدرسة اإلبتدائية 

 كلم 1.10:  متوسط المسافة الفاصلة بين الدواوير والمؤسسة الصحية 
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 المسؤول المشروع
تاريخ اإلنتهاء 

 المتوقع

وير المسلك الرابط بين دواري الصليب وعزابة أهندار مرورا بدوا

 التوديين، النجارين، بني انعايم الوسطى وسيدي يخلف

التجهيز 

  النقلو

5080 

 المسلك الرابط بين حجونة والزورق عبر إيرسيف وبني يرزين

النقطة ) 1801المسلك الرابط بين الحرائق والطريق اإلقليمية رقم  5082

 عبر الدردارة والخالصين( 50الكيلوميترية 

         

نيات تحتية أخرىب .5  4
5
 

 حالتها نوع البنية التحتية
 الماءالتزود ب

 الشروب
 التطهير الكهرباء

 ال نعم نعم متوسطة يةتجارالسوق ومحالته ال

 نعم ال نعم متوسطة المجزرة الجماعية

 نعم نعم نعم متوسطة السكن الوظيفي

 نعم نعم نعم متوسطة دار الجماعة

 خاصة بسيارات األجرة نقل تقليديةمحطة جد بالمركز اوتت المحطة الطرقية

 

   ةالرابط  1801الطريق االقليمية رقم تتوفر الجماعة على شبكة طرقية معبدة مهمة تتشكل من  

، وتتمثل في الطرق المعبدة الغير المصنفة، وكلم 80على طول باب تازة مركز بين فيفي و

كلم، و  55بني فغلوم على مسافة  الطريق الرابطة بين مركز فيفي وباب تازة مرورا بجماعة

وتتميز هذه . كلم 81وموقريصات عبر البريات  على طول  األخرى الرابطة بين مركز فيفي

 .الطرق بتردي وضعها نتيجة ضعف التتبع و الصيانة

  تتفرع من هذه الطرق المعبدة مجموعة من المسالك والتي تفتقد بدورها للتهيئة وإلى المنشآت

حركة التنقل ويزيد من معاناة ساكنة الدواوير للولوج لمختلف الخدمات  الفنية مما يصعب

 .االجتماعية واإلدارية ومحيطها  الخارجي بوجه عام

                                                   
5080الجماعة القروية فيفي،  :المصدر 
5
  



 فيفيجماعة  مونوغرافيا

 

22 

 

 6المصالح الجماعية. 5

    1121لسنة  ميزانية الجماعة 2.2

    5080مداخيل و مصاريف الجماعة للسنة المالية 

 المئويةالنسبة  المبلغ نوع المداخيل

 الجماعة مداخيل
162 226.12 %23.72 

 TVAالضريبة على القيمة المضافة 
2 817 

111.11 

%84.87 

 أخرى
31 122.12 %1.42 

 المجموع
2 128 

134.10 

100.00% 

 المئويةالنسبة  المبلغ 

 التسييرميزانية 
2 128 

134.10 

48.02% 

 التجهيزميزانية 
2 304 

084.65 

51.98% 

   

 ز الجماعي حسب القطاع المستفيدتوزيع قروض صندوق التجهي 

 1116 دجنبر 32في  القطاعات
 دجنبر 32في 

2010 
 (%)التطور 

  %211.00 478.35 349 123.11 123 كهربة مركز فيفي

 

  حصة الجماعة من الضريبة على القيمة فضل ارتفاع خيل الجماعة نموا ملحوظا بمداعرفت

ها الذاتية والتي تتكون يلمداخضعف لى مما يدل ع. 5080سنة و 5001سنة  ما بينالمضافة 

وعليه، فإن تحقيق . الجماعية األوعية الضريبيةوعائدات المداخيل الغابوية  باألساس من 

                                                   
5080الجماعة القروية لفيفي  :المصدر 
6
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وعدم  االستثمارقلة مشاريع وضعف الجماعة الستقاللها المالي يبقى بعيد المنال في ظل 

ادر تمويل أخرى عائقا للبحث عن مص، مما يشكل المنتوج الغابوي مداخيل استقرار

 .للميزانية وخاصة القروض

لموارد البشرية الجماعيةا .2.5
7

 

 توزيع الموارد البشرية 

 توزيع الموارد البشرية حسب الفئات الوظيفية  : 6 جدول

 المئويةالنسبة  العدد الفئة الوظيفية

 6% 1 األطر العليا

 26% 23 األطر المتوسطة

 6% 1 األعوان التنفيذيون

 28% 4 العمال 

 2% 2 أخرى 

 %100.00 11 المجموع

 5080الجماعة القروية لفيفي : المصدر

 التكوين اإلداري أو في معاهد التكوين  الئحة األطر المكونين في مراكز

 :التقني حسب التخصص في السنتين االخيرتين

 تكوينال معاهد في أو اإلداري التكوين مراكز في تكوين من الجماعة في إطار يأ يستفد لم

 .االخيرتين السنتين في التقني
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 القطاعات االقتصادية. 6

الفالحة 2.9
8

 

تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األول بالجماعة وهي معاشية في مجملها، إذ تنحصر 

لكن . شجار المثمرة خاصة الزيتونألمحاصيلها الزراعية في الشعير والقمح الصلب وبعض ا

واعتماد اساليب  المختارة عوبة التضاريس وغياب استعمال البذورمردوديتها ضعيفة بسبب ص

 .تقليدية في االنتاج

 من  96.12%تشكل  بحيث القطاع،من أهم إكراهات البورية ة المساحات تعتبر هيمن

، أي ما يقارب %3.55المسقية  في حين ال تتجاوز المساحة. الصالحة للزراعةالمساحات 

 .اهكتار 515

 البورية و المسقية للزراعة لصالحةا المساحة جدول 

 المساحة المستغلة المساحة بالهكتار نسبة المساحة مقارنة بتراب الجماعة 

 المساحة الصالحة للزراعة    7 632 %74.89

 المساحة المسقية 181 %1.99

 المساحة غير المسقية 7 923 %71.11

 المديرية اإلقليمية للفالحة :الجداول  مصدر                                                                           

 شساعة االراضىالقتصاد المحلي للساكنة بفضل في امكانة هامة تربية الماشية  تحتل 

رأسا  6158  بحواليبالجماعة  قطيع الماشية قدر، ويالنباتيوتنوع الغطاء  الرعوية

 و  81.15 %  والغـنم 60% نسبة عـزاالمعان قط فيها تشكلو الدواوير،موزعة على كافة 

غير أن مردودية القطاع تبقى دون تطلعات ممتهني القطاع بسبب . 58.05% البقـر

تقلص المساحة الرعوية، سالالت ضعيفة المردودية، ضعف )مجموعة من العوامل 

 ...(والتكوين،  التأطير

 عدد رؤوس قطعان الماشية المتواجدة في الجماعة: 8جدول 

 قطعان الماشية األبقار الماعز الغنم المجموع

9712  2 128 4 131 2 433 
 العدد
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 لتجارةا 1.9 

انعقاد السوق األسبوعي  يوموخاصة في  فيفي مركز على بالجماعة التجارية الحركة تقتصر

توافد كما يشهد  ،نقطة بيع 889على بالرغم من توفره  الذي يعرف حركة تجارية متوسطة

 .مدينة جرف الملح وبني احمد ناطق المجاورة خاصة من مدينة  شفشاون، باب تازة،تجار الم

بفضل عائدات  يساهم في تمويل ميزانية الجماعةومن جهة  اخرى، فإن السوق االسبوعي 

 . الكراء السنوية

بعض وحدات على صعيد الدواوير، فإن النشاط التجاري يتميز بمحدوديته واقتصاره على 

ويتجلى دورها في . عبر المجال الترابي للجماعةدكانا  20 تتجاوزوالتي ال  رقةالقرب المتف

 األساسية الملحة خارج أيام السوق االسبوعي حاجياتال ةلبيت

  نقط البيع داخل السوقتوزيع
9

 

 عدد و طبيعة نقاط البيع داخل السوق 

 طبيعة نقط البيع عدد نقط البيع

 مواد الغذائية 9

 ةجزار 6

 دجاجال بيع 2

 مالبس 21

 مواد منزلية كهربائية 1

 خضر وفواكه 11

 بيع الزيوت  4

 بيض ودجاج حي  4

 سمك  22

 خرازة 9

 مقاهي 8

 حالقة  21

 بيع المواشي 11

 المجموع 226
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 الصناعة التقليدية 3.9

منتوجات ال بحيث عرفت  كبيرة على الصعيد المحلّي، التقليدية ال يكتسي أهمية ةإن قطاع الصناع

نتيجة ظهور مصنوعات ا ملحوظا تراجعية منزلية ومنسوجات صوف أدواتالحرفية التقليدية من 

تغير العادات وتغير نمط العيش  الىذلك  ويعزى .ومعدات أخرى بالستيكية وحديدية عصرية

عوامل أخرى مرتبطة بغياب الدعم التقني والمادي، باإلضافة الى غياب استراتيجيات إضافة إلى 

هي غرام أبمدشر تبقى التعاونية النسائية للنسيج و. للنهوض بهذا القطاع من لدن الساهرين عليه

 .اإلطار الوحيد المهتم بهذا النشاط بالرغم من محدودية إمكاناتها البشرية والمادية

 نالمعاد الصناعة و 4.9

 .ينعدم هذان القطاعان بشكل كلي بالجماعة

 السياحي القطاع 2.9

من جبال وغابات وفضاءات غير مستغلة، كما مهمة تتوفر المنطقة على مؤهالت طبيعية 

وتتميز  .يكولوجيا مهما من أشجار وأعشاب عطرية وطبية  ووحيشإتعرف المنطقة تنوعا 

أثناء  من الحجاج الفالتي يقصدها األ العريقة قيتواجد زاوية الحراأيضا جماعة فيفي ب

الف زائر أ ستة أكثر من به يحتفل الذي المولد النبوي الشريف خصوصا عيد  المناسبات الدينية

 .بدوار الحرايق كل سنة لمدة ثال  أيام

تكون وجهة سياحية ألن  إن استغالل كل هذه المعطيات وهذه الخصوصيات كفيل بتأهيل الجماعة

دا للطابع السياحي المعروف بإقليم شفشاون ألجل خلق نموذج للسياحة القروية االيكولوجية امتداو

أن تستغل كمورد ومؤهل سياحي هام لفائدة التنمية المجالية مما و .والدينية على السواءوالجبلية 

ية وتوفير بنيات االستقبال حإجراء الدراسات الممكنة لهذه المؤهالت السيامن أجله يتعين 

تتوفر الجماعة على مأوى سياحي وبهذا الصدد  .وتحسين البنيات التحتية االساسية الضرورية

برنامج  تنمية السياحة القروية بدوار أغرام تم انجازه في إطار مبادرة فردية بدعم من  دحيو

 .الدوليعاون النية للتطالممول من طرف الوكالة الك لشمال المغرب
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 لتربوية التمدرس والتجهيزات ا.7

التمدرس .2.7
10
 

 النسبة المتمدرسون المجموع الفئة

  88.16 962 786 سنة  22و  9األطفال بين % 

 96.38  373 387 الذكور% 

 81.21 322 402 اإلناث % 
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2007/2008 

 77 77       382 ذ
211.11 

 59 59       322 إ
211... 

 136 136       704 م
211.11 

2008/2009 

 62 62       363 ذ
211.11 

 56 56       324 إ
211.11 

 118 118       687 م
211.11 

2009/2010 

 61 61       364 ذ
211.11 

 49 49       330 إ
211.11 

 110 110       694 م
211.11 

2010/2011 

 211.11 91 91 24 3.62 14 387 106 373 ذ

 211.11 31 31 16 19.9 80 402 99 322 إ

 211.11 122 122 40 11.9 94 786 205 695 م
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التجهيزات التربوية 1.7
11
 

 المدارس 

 عدد الوحدات المدرسية 
14 

 55 عدد الحجرات 

 695 عدد المسجلين 

 373 عدد المسجلين الذكور 

 322 عدد المسجلين الفتيات 

 

 

 لمتوفرة بالوحدات المدرسيةالتجهيزات ا 

 14 عدد الوحدات المدرسية 

  2 من الماء الشروبمنها المستفيدة 

  0 بشبكة التطهيرمنها المرتبطة 

 4 على مراحيضمنها  المتوفرة 

 4 مراحيض للفتيات -

 4 مراحيض للفتيان -

  9 على اإلنارةمنها المتوفرة 

  0 على خزانةمنها المتوفرة 

 6 عمعلى مطمنها متوفرة ال 

 3 (سياج)سور واقي على منها متوفرة ال 
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 اإلعدادية
12

 

  نعم (إعدادية)وجود ثانوية إعدادية 

 1 إذا نعم، عددها -

 8 عدد الحجرات -

 292 طاقة االستيعاب -

 8.15 بكلم ةإلى أقرب إعدادي متوسط المسافة 

  0 بكلم ألقرب دوار منهاالمسافة 

  28 بكلم ألبعد دوار منهاالمسافة 

 

 ات اإليواء لفائدة التالميذمؤسس 

 ال وجود داخلية 

 ال وجود دار الطالب 

 نعم وجود دار الطالبة 

 إذا نعم، عددها 
1 

 49 طاقة االستيعاب 

 28 بكلم المسافة عن أبعد دوار 

  0 بكلم ألقرب دوار منهاالمسافة 

 

 عليمالنيابة االقليمية للتربية و الت:المصدر                                 
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  حكرا  يها ال يزاللإالولوج تعتبر الكتاتيب القرآنية ركيزة أساسية للتعليم األولي رغم أن

المؤسسات العصرية األولية  دون  اإلنا ، في ظل النقص الحاصل في على الذكور

، والتي تعاني الجماعةالمقتصرة على تواجد ثال  وحدات للتعليم األولي العصري بتراب 

مما يجعلها عاجزة عن أداء األدوار التي  المرافق األساسيةغياب وزات من ضعف التجهي

 .أنشئت من أجلها

  رغم ذلك عرف التعليم  االبتدائي واإلعدادي الثانوي تطورا ملحوظا نظرا لتوفر جماعة

. نواة الثانويةالتي إنبتقت منها  "محمد البقالي"عدادية وإمجموعتين مدرسيتين على فيفي 

ا التطور، ما تزال المؤسسات االبتدائية تعاني من ضعف التجهيزات وبالرغم من هذ

في حين يعتبر ارتفاع متوسط المسافة إلى اإلعدادية، وغياب  . وغياب المرافق الصحية

دور اإليواء بالمركز، من أهم العوامل التي تؤثر في المسار الدراسي للتالميذ، اإلنا  منهم 

 .ر خاصة الفقيرة منهاعلى وجه الخصوص، وتثقل كاهل األس
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  الصحة والتجهزات الصحية.8

الصحة
13
 

 

  6886 الساكنةإجمالي 

 2 121  الساكنة المستفيدة من الخدمات الصحية الثابتة  

 5634  الساكنة المستفيدة من الخدمات الصحية المتنقلة 

 42  الساكنة المستفيدة من التأمين الصحي 

 755 تسنوا 2أقل من  عدد األطفال 

 9 سنوات 2 وفيات أقل منال 

  7.95 (‰)النسبة لأللف‰ 

 148 عدد الوالدات المصرح بها 

 37 الوالدات بمكان مراقب صحيا 

 12 النسبة % 

 متوسط المسافة الفاصلة بين الدواوير               

 بكلم والمستوصفات الصحية
7.8 
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 والتجهيزات الصحية اتمؤسسال

 يةالصح اتالمؤسس

ن
و
خدم

ست
الم

 

 االساسيةالتجهيزات 

 الموقع

التجهيزات تقييم 

الصحية 

المعدات )

الطبية، سيارة 

 ..(اإلسعاف،

ء 
الما

ا
شر

ل
و

هربة ب
الك

 

ال
هير 

ط
ت

ل
سائ

ال
 

 كافية مركزال ال نعم نعم 2  مركز صحي

 مستوصف قروي
 ال نعم ال 1

بني دوار 

 يرزين
 غير كافية

 كافية ركزمال ال نعم نعم 2 دار الوالدة 

 - - - - - - لتمريضمركز ل

 - - - - - - ةخاص عيادة

 - مركزال - - - 2 صيدليات 

 - - - - - - مستودع لألدوية 

 أخرى
كلم عن أبعد دوار  91حوالي بمستشفى محمد الخامس بشفشاون، يبعد 

 بالجماعة

 

بني بدوار  ومستوصف قروي بمركز فيفي توفر الجماعة على مركز صحي ودار للوالدةت

، مما يفسر ارتفاع نسبة الساكنة المستفيدة من الخدمات الصحية الثابتة والتي تهم ستة يرزين

 الطاقمقوم بها يمن الخدمات المتنقلة التي الدواوير المتبقية والبعيدة تستفيد في حين . دواوير

 حي بتراب الجماعةالقطاع الص وجدير بالذكر أن .و التلقيحأالصحي في البرامج العادية للفحص 

والمعدات مما ينعكس سلبا  نقصا نسبيا في األطر الطبية، إضافة إلى ضعف التجهيزات يعرف

 .على جودة الخدمات المقدمة

وغير متوفرة على مستوى  الموظفين صفوففي  ةنحصرفتبقى م ،لتغطية الصحيةبالنسبة ل

 .فقط شخصا 12 الصحي مينألتمن ا المستفيدين األشخاصبلغ عدد وي .الدواوير
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 14التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية.9

 :التجهيزات السوسيوثقافية والرياضية  المتواجدة على تراب الجماعة
 

 

 الموقع العدد النوع

 الجماعةمركز  1 النوادي النسوية

 الجماعةمركز  2 ور الشبابد

  0 ور األمومةد

 الجماعةمركز  2 ور الطالبد

 - 1 ور الطالبةد

 - 0 مخيمات العطل

 - 0 التجهيزات الرياضية

 - 0 الفضاءات الترفيهية

 - 0 الفضاءات الخضراء

  أخرى

 مركز سوسيو ثقافي  -

 (العدد)؟كم الخدمات  دار -

 (العدد)؟ كم قاعة متعددة االختصاصات -

3 

 

 قيدوار الحرا -

 الجماعةمركز  -

 دوار التوديين  -

  

قافية ورياضية للحد من الغياب الكلي لها على وجب تسجيل أهمية إحدا  مرافق سوسيوث 

مستوى الدواوير اعتبارا لألهمية التي تمثلها في المنظومة التربوية والتنشئة السوية 

كما يعد دعم اإلطارات الجمعوية باألهمية بمكان لما تمثله من قوة اقتراحية . لألفراد

ضرورة إحدا  وتجهيز دور باإلضافة الى . وحيوية تساهم في تحقيق التنمية المنشودة

 .إليواء التالميذ لتوسيع رقعة المستفيدين خاصة اإلنا  منهم
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 15المصالح االدارية الممثلة بالجماعة.11

 المصالح اإلدارية الممثلة بالجماعة
 

 

هو انحصار وظائفها في الخدمات المباشرة  إجماالالتمثيلية اإلدارية بتراب الجماعة يميز  إن ما

تمثيلية القطاعات االنتاجية غياب  يالحظفي حين  .المرتبطة بالتعليم والصحة والخدمات اإلدارية

 .األنشطة االقتصاديةوالمهتمة بمختلف 

 

                                                   
5080، لفيفي الجماعة القروية: المصدر 
15

  

 عدد الموظفين اإلدارة

 المجموع ذ إ الوظيفة المقر الوزارة اسم اإلدارة

 11 26 2 ة قرويةجماع فيفي ركزم الداخلية الجماعة

 4 4 1 السلطة المحلية فيفي ركزم الداخلية القيادة

 1 1 1 الصحة فيفي ركزم الصحة مركز صحي

 2 2 1 الصحة يرزين بني مدشر الصحة قروي مستوصف

سيدي عالل  .م .م

 الحاج
 18 23 22 التعليم فيفي ركزم التربية الوطنية

يدي احمد س. م. م

 الشريف
 24 4 22 التعليم يرزين بني دشرم الوطنية التربية

اعدادية محمد 

البقالي ونواة 

 الثانوية

 32 23 28 التعليم فيفي ركزم التربية الوطنية

 فيفي ركزم التعاون الوطني النادي النسوي
التنمية 

 االجتماعية
1 1 1 

 1 1 1 االتصال فيفي ركزم بريد المغرب وكالة بريدية

 المجموع:  م ذكور: ذ  إناث : إ 
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 منظمات وهيئات دعم التنمية المحلية. 11

الجمعيات 2.22
16

 

 عدد الجمعيات مع مجاالت نشاطها 

 عدد الجمعيات مجاالت التدخل

 9 التعليم

 9 المحلية التنمية

 2 البيئةالمحلية و التنمية

 3 الفالحة

 1 الشباب

 0 الصحة

 0 المرأة

 0 الطفل

 0 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة
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 الئحة الجمعيات 

 

 

 

 النشاطمجاالت  إسم الجمعية

 التعليم سيدي عالل الحاج .م .ولياء تالميذ مأباء وأ

 التعليم سيدي احمد الشريف. م .ولياء تالميذ مأباء وأ

 التعليم الرعاية االجتماعية دار الطالب

 االجتماعي واالقتصادي غرام للتنمية والتضامنأ

 الفالحة السالم لمستعملي المياه السقوية

 التعليم العتيق  رة البقاليةالمدرسة العتيقة والحض

 البيئة والتنمية التنميةأصدقاء البيئة و

 التعليم الطالبة الرعاية االجتماعية دار

 التعليم سيدي احمد الشريف .م .مدرسة النجاح م

 التعليم سيدي عالل الحاج .م .مدرسة النجاح م

 التعليم مدرسة النجاح بثانوية محمد البقالي االعدادية

 الفالحة والسياحة  والرياضية  يخلف الوسطى للتنمية الفالحية والسياحيةسيدي 

 االجتماعي والثقافي اغزاوة العليا للتنمية والثقافة

 التعليم تنمية النقل المدرسي بثانوية محمد البقالي االعدادية

 االجتماعي واالقتصادي خالصإلالمحبة وا

 فياالجتماعي والثقا فيفي للتنمية والثقافة

 ن الدينيأالش مسجد الرضوان

 اجتماعي رياضي و الجمعية الرياضية لثانوية محمد البقالي

 الفالحة غصن الزيتون
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 الموارد البشرية و مصادر التمويل
17
 

 إسم الجمعية

 أعضاء المكتب

 مصدر التمويل

 تكوينالمستوى  عددال

اء
س
الن

ع 
مو
ج
لم
ا

 

ن
دو
ب

ي 
دائ
بت
ا

ي 
اد
عد
إ

 

ي
نو
ثا

ي 
مع
جا

 

 - 2 2 3 0 0 7 0 بفيفي والتنمية البيئة أصدقاء معيةج

 للتنمية الوسطى يخلف سيدي جمعية

 والرياضية والسياحية الفالحية
0 7 4 1 0 1 1 - 

 - 0 1 1 3 2 7 0 السالم لمستعملي المياه السقوية

 0 2 0 3 2 7 0 الزيتون غصن جمعية
واجبات 

 المنخرطين

 6 2 0 0 0 8 0 الرضوان مسجد جمعية
 واجبات

 المنخرطين 

 

 سنوات األخيرة 2لمشاريع المنجزة في ا 

 إسم الجمعية
 المشاريع المنجزة

 مصدر التمويل الشريك نوعها

 البيئة أصدقاء جمعية

 بفيفي والتنمية

حدا  قسمين للتعليم االولي إ -

 بالمركز وسيدي غانم 

 بالمركز خضراء منطقة إحدا  -

 للعدو أول ربيعي ملتقى تنظيم -

 يفيالر

 ضد وتوعوية تحسيسية أيام تنظيم -

 المينانجيت مرض

 الجماعة

مندوبية  

 التعليم

 الجماعة

 مندوبية التعليم

 يخلف سيدي جمعية

 للتنمية الوسطى

 والسياحية الفالحية

 والرياضية

 القدم لكرة دوري تنظبم -

 هكتارات 2 تشجير -
- - 

السالم لمستعملي 

 المياه السقوية
 هكتارا 20 تشجير -

 لنظاراتا توزيع -
- - 

   الطريق إصالح - الزيتون غصن جمعية
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 التشجير -

 للمدرسة سور بناء -

 للطريق الهندسية الدراسة -

 مسجد جمعية

   الكريم القران تحفيظ - الرضوان

بالمقارنة مع الجماعات القروية اآلخرى، تتوفر جماعة فيفي على رصيد مهم من الجمعيات التي 

م فان العمل الجمعوي بالجماعة يعرف نشاطا متواضعا وعلى العمو. تنشط في مجاالت مختلفة

رغم أن الجماعة استفادت من مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية مع شركاء محليين 

وهذا . كما أن جماعة فيفي تفتقر إلى وجود جمعيات تعنى بشؤون الطفل والمرأة. وأجانب

 . نهوض بأوضاع هذه الفئات الهشةالمعطى يمكن اعتباره بمثابة نقطة ضعف يجب تداركها لل

وشريكا ضحت محط اهتمام كبير ، فإن الجمعيات أوساط التجمعات السكانيةأكونها نابعة من 

مما يقتضي دعمها وتحفيزها وتقوية . دعم وتقوية البنية التنمويةفي دوار ألما تلعبه من رئيسيا 

 .المنوطة بها قيام باألدوارلل قدراتها لتأهيلها

اونياتالتع 1.22
18

 

 عدد التعاونيات مع مجاالت نشاطها 

 إسم التعاونية
 عدد المنخرطين

 مجاالت النشاط
 رجال نساء

 والنسيج الحياكة 0 1 تعاونية أغرام للنسيج 

 تربية النحل 1 0 تعاونية الخير والبركة

 

الحياة  أهمية قطاع الفالحة في نسجل تواجدا تعاونيا متواضعا على مستوى الجماعة بالرغم من

، لذلك وجب تفعيل التعاونيتين النشيطتين والعمل على تشجيع خلق تعاونيات أخرى اليومية للساكنة

تنهض بالمشاريع المدرة للدخل، واالستفادة من الفرص المتاحة لخلق اقتصاد تضامني ولتثمين 

 .المنتوجات المحلية

 

 (Groupements féminins)تجمعات نسوية  3.22

  تجمعات نسوية أي عةبالجماال توجد . 
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 جدول المؤشرات الخاصة بالنتائج. 12

 المؤشر القيمة

 ش ص م المكتب و شبكة :% 

2299  

 0200 %: عمومية نافورات    

 20209 : %تقليدي تزويد 

 0200 %: أخرى شبكات 

 الماء الصالح للشربنسبة تزود الكوانين ب

 باءنسبة تزود الكوانين بالكهر 29229 %: شبكة المكتب و ك 

 6   لعبور كلم عن طريق أو مسلك صالح 2عدد الدواوير البعيدة بأقل من  96202%: النسبة 

 السيارات وتصل إليها في كل األوقات

 %99202  سنة 22و 9و أعمارهم ما بين االبتدائي ن في يالمسجلنسبة 

 %26229 - الذكور 

 %90290 - اإلناث 

 %88292  سنة 42إلى  29نسبة األمية من 

 %6260  سنة 22إلى  22نسبة األمية من 

 20   الوالدات بمكان مراقب صحيا 90200%: النسبة 

 ‰0220 سنوات 2 وفيات أقل مننسبة ال 

 0 

 8 

 عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياضي المنجزة

 عدد مشاريع التنشيط السوسيوثقافي والرياضي المقترحة

 9  التنشيط السوسيوثقافي أنشطة مدرة للدخل)عدد حاملي المشاريع ،

الذين استفادوا ...( والرياضي، اإلخبار والتحسيس، البنيات األساسية،

 من التكوين

 8 

 0 

 عدد المشاريع المقترحة من النساء

 عدد المشاريع المنجزة من النساء 

 0 

 0 

 عدد المشاريع المقترحة من الشباب

 عدد المشاريع المنجزة من الشباب

 

 9 

 8 

 9 

 0 

 0 

 :اء في األجهزة المحلية للحكامة عدد النس

 المجلس الجماعي -

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية -

 فريق التنشيط الجماعي -

 الجمعيات -

 التعاونيات -

 

  

  

 9 

  

  

 :عدد الشباب في األجهزة المحلية للحكامة 

 المجلس الجماعي -

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية -

 فريق التنشيط الجماعي -

 الجمعيات -

 التعاونيات -
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 الملحق. 13

فيجماعة ل التجهيزاتخريطة  2.23 ي  ف
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 فيفيمؤشرات فك العزلة بالدواوير جماعة  1.23

 

 الدوار مؤشر فك العزلة

 فيفي 10.00

 المناصرة 9.49

 الحرائق 9.70

 الداردارة 7.54

 الخالصين 7.52

 الصليب 6.75

 التوديين 5.71

 تيجوت 4.94

 احميدة 4.94

 النجارين 4.82

 بني انعايم 4.05

 الوسطى 3.63

 سيدي يخلف 3.31

 عزابة اهندار 9.24

 تمكوت 7.40

 بني يرزين 4.51

 أيرسيف 5.43

 تيزرة 6.17

 بني برو 5.10

 الزورق 3.32

 أغرام 9.09

 غسنوس 6.63

 بوليلث 7.10
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 توزيع ساكنة الجماعة حسب الدواوير و الجنس 3.23
 الترتيبي الرقم الدوار الجنس كنةالسا عدد

 الذكور 240
 1 فيفي

 اإلنا  213

 الذكور 61
 المناصرة

2 
 اإلنا  59 

 الذكور 282
 3 الحرائق

 اإلنا  260

 الذكور 56
 4 الداردارة

 اإلنا  54

 الذكور 20
 الخالصين

5 
 اإلنا  24 

 الذكور 62
 6 الصليب

 اإلنا  45

 الذكور 281
 توديينال

 
 اإلنا  276 7

 الذكور 110
 8 تيجوت

 اإلنا  104

 الذكور 108
 9 احميدة

 اإلنا  110

 الذكور 134
 10 النجارين

 اإلنا  154

 الذكور 81
 11 انعايم بني

 اإلنا  67

 الذكور 162
 12 الوسطى

 اإلنا  153

 الذكور 117
 13 يخلف سيدي

 اإلنا  87

 الذكور 41
 14 اهندار ابةعز

 اإلنا  34

 الذكور 179
 15 تمكوت

 اإلنا  184

 الذكور 232
 16 يرزين بني

 اإلنا  227

 الذكور 91
 17 أيرسيف

 اإلنا  78

 الذكور 39
 18 تيزرة

 اإلنا  46

 الذكور 533
 19 برو بني

 اإلنا  532

 الذكور 349
 20 الزورق

 اإلنا  281

 الذكور 190
 21 امأغر

 اإلنا  169

 الذكور 119
 22 غسنوس

 اإلنا  115

 بوليلث الذكور 65
 

23 
 اإلنا  62

 23 المجموع 6886

 


