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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 

 

 

 

 

 

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

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

العام، تقوم على الحكامة التشاركية، مسجال  بذلك القطيعة مع األساليب و المناهج المركزية في اتخاذ 

كما أكد جاللته على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست  .القرارات المتعلقة بمجال التنمية

وهكذا عملت المصالح . مشروعا مرحليا، وال برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار

تتميز  .5082إلى سنة  5088المعنية على برمجة مرحلة ثانية للمبادرة تغطي الفترة الممتدة من سنة 

 %جماعة قروية، وذلك بتطبيق عتبة  108هذه المرحلة الجديدة بتوسيع مجال عمل المبادرة ليشمل 

رحلة األولى، وكذا توسيع خالل الم 100` التي همت الجماعات ال 00 %كمعدل للفقر بدل 81

 50حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن والمراكز الحضرية التي تتجاوز ساكنتها  200االستهداف ليشمل 

ألف نسمة، باإلضافة الى إطالق برنامج  800حيا تابعا لمدن تتجاوز ساكنتها  561ألف نسمة بدل 

وفي إطار برنامج محاربة  قليم شفشاون،وعلى صعيد ا .إقليما األكثر عزلة 55للتأهيل الترابي لفائدة 

اإلقصاء االجتماعي في الوسط الحضري فقد تم ادماج حي ظهار بن عياد من الجماعة الحضرية 

وفي إطار برنامج محاربة الفقر في شطره الثاني  فقد تم استهداف ست جماعات قروية جديدة . للمدينة

ان و بني منصور، باإلضافة الى الجماعتين الدردارة، بني سميح، بني رزين، فيفي،أون: أال وهي

 (.جماعتي بني سلمان و مثيوة)المستفيدتين من نفس البرنامج في شطره األول 
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 

 والمساحة الموقع

  طنجة تطوان: الجهة  شفشاون : ة يدبلال 

 شفشاون :  عمالةال  ضهار بن عياد: حي ال 

  هكتارا 71671: املساحة 
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 د البشريةالموار

 توزيع الساكنة حسب الفئات العمرية1252

 املؤشرات القيمة

 538 3: عدد السكان من الجنسين  824 1: الذكور  51.55%

 714 1: الاناث %48.45 197: عدد ألاسر 

 (سنوات 5-0)نسبة ألاطفال  11.53%

 (سنوات 77-6)نسبة ألاطفال  13.68%

 (سنوات 71-77)نسبة ألاطفال  5.79%

 (سنة 71-75)نسبة الشباب  19.36%

 (سنة 59-75)نسبة ألاشخاص الناشطين  33.44%

 (سنة فأكثر 60)الساكنة آلايلة إلى الشيخوخة  6.39%

 متوسط عدد ألافراد في العائالت 5.6

 7072البحث امليداني : املصدر
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 مؤشرات األمية لدى الساكنة2222

 املؤشرات القيمة

 سنة 75إلى  11دى الفتيان من نسبة ألامية ل 1.72%

 سنة 75إلى  11نسبة ألامية لدى الفتيات من  1.16%

 سنة 75إلى  11نسبة ألامية لدى الفتيان من  2.26%

 سنة 15إلى  16نسبة ألامية من  26.86%

 سنة 15إلى  76 مننسبة ألامية لدى النساء  37.17%

 سنة 15إلى  76نسبة ألامية لدى الرجال من  16.98%

 سنة 15نسبة ألامية لدى الفئة أكبر من  65.51%

 7072البحث امليداني : املصدر

 االحتياجات الخاصةمؤشرات 3222

 نوعية الاحتياجات الخاصة العدد

 ذهنية 79

 حسية 6

 عضوية 72

 متعددة 5

 العدد إلاجمالي لذوي الاحتياجات الخاصة 12

 7072البحث امليداني : املصدر

 

عياد تم تسجيل ألارقام  على مستوى حي ضهار بن 7072 ج البحث امليداني املنجز خالل شهر ينايرمن خالل نتائ

 : واملالحظات التالية

  أسرة، والتي يبلغ متوسط عدد أفرادها  197نسمة موزعة على  2 525يبلغ تعداد ساكنة حي ضهار بن عياد

 7 7001حسب إحصاء  وهي نسبة تفوق املتوسط الوطني7 576
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 ركيبة سنة على الت 71يمن الفئات الشابة ملا دون ته

من مجموع  50721%البشرية للحي، حيث تناهز 

 7الساكنة

 من  22711 %سنة، 59و  75، بين ناشطون مثل الي

في حالة  %28 ويوجد بينهم7 إجمالي الساكنة املحلية

من مجموع  59716%وتمثل النساء ما يعادل  بطالة

 7العاطلين

 7072 يدانيالبحث امل: املصدر

 

إلى  11لفئة العمرية من ا عند %1.72 تبدأ بف ،تأخذ نسبة ألامية خطا تصاعديا حسب سن الفئة العمرية

إلى  76عند الفئة من  %26.86وترتفع إلى سنة  75

بالنسبة للفئة العمرية  %65.51صل إلى سنة لت 15

كما نسجل التفاوت الحاصل بين 7 سنة 15ما فوق 

حيث ترتفع نسبة ألامية 7 نسبالجنسين في هذه ال

وسط النساء وخصوصا بالنسبة للفئات العمرية ما 

  7سنة 76فوق 

 

 

  البحث امليداني: املصدر
7072 

  والتي تتوزع 7 حالة 12من مجموع الساكنة بما مجموعه  7777%تمثل فئة ذوو الاحتياجات الخاصة ما نسبته

تضن وتهتم بهذه الفئة تبقى ألاسرة املعيل الوحيد أمام غياب مؤسسة تحو 7 ما بين ذهنية، حسية وعضوية

من إجمالي  6729%والتي تمثل ( سنة فأكثر 60)نفس ألامر ينطبق على فئة الساكنة آلايلة إلى الشيخوخة 7 لها

 7 الساكنة

من خالل ألارقام والنسب املذكورة أعاله نستشف حجم التحديات املطروحة أمام مدبري الشأن املحلي في تحديد 

ما 7 والتي تعد املدخل الحقيقي نحو أي تأهيل للموارد البشرية7 وضع استراتيجيات من شانها تقوية القدرات املحليةو 

كما ال 7 من جهة أجرى  املبادرة لخلق أنشطة مدرة للدخل أو  ،سيمكنها من فرص مهمة لولوج سوق الشغل من جهة

والذي يمر بالدرجة ألاولى عبر إدماجه كعنصر فعال في  7يجب إغفال الدور املحوري للعنصر النسوي في هذا املسار

 7النسيج الاقتصادي املحلي
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 ألساسيةالبنيات التحتية ا

 ظروف السكن1232

 إال أن موقعه على ( 7009حتى سنة )للمجال الترابي للجماعة القروية باب تازة سابقا  رغم انتماء الحي

نموذج البناء املتبع، حيث الطابع العصري هو مشارف مدينة شفشاون ساهم بشكل كبير في تحديد 

 7السائد باستعمال الخرسانة املسلحة

  كما ساهمت الوضعية إلادارية للحي في تسارع وتيرة

البناء به واستقطاب ساكنة من  اتنمو عملي

وكل 7 وجهات مختلفة كما يعبر عنه الرسم البياني

ذلك تم في غياب أي مخطط أو تصميم تهيئة يراعي 

ما نتج عنه 7 ال والتطور العمراني بالحياملج

مجموعة من الاختالالت البنيوية انعكست في 

حرمان الساكنة من مجموعة من الخدمات 

ألاساسية كالطرق والتطهير الصلب والسائل 

 7والخدمات الاجتماعية

 

  أما غروزيم، فالطابع القروي هو املهيمن على

ملشيدة ألابنية فيه، حيث نسبة مهمة من املساكن ا

باملواد املحلية وفق النموذج التقليدي املتبع 

لكن مع التطور الحاصل في نمط عيش 7 باملنطقة

الساكنة انتشر اعتماد النمط العصري في البناء 

 7باستعمال الخرسانة املسلحة

 

                                                                                                                                                              

 7072 البحث امليداني: املصدر
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 

 

 عياد تواجد مجموعة من  يعرف حي ضهار بن

املواقع الهشة من حيث تركيبتها الجيولوجية، وهو 

ما ساهم من جهة في الحد من تطور نمو الحي 

ى في تضرر ومن جهة أخر ، باتجاه وسط املدينة

 7 عدد من املنازل املتواجدة بالحي

  إن ارتفاع عدد الكوانين املهددة باالنهيار بغروزيم

راجع أساسا إلى طبيعة البناء التقليدي السائد 

 7باملنطقة واملوقع الجغرافي املتميز باالنحدار

 7072 البحث امليداني: املصدر                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

وجدت الجماعة الحضرية نفسها عن الانتماء السابق للحي ملجال ترابي قروي،  أمام هذه الوضعية املوروثة

وهو ما تقوم به وتسهر عليه بالتنسيق مع السلطة املحلية 7 ام تحدي تنظيم املجال العمراني وضبط نموهأم

ما انعكس في حجم املخالفات واملحاضر املحررة في 7 عبر اعتماد املراقبة والتتبع الدائم ملختلف أنشطة البناء

نونية املتبعة والجاري بها العمل في هذا حق املخالفين لعدم احترامهم للمعايير املعتمدة أو للمساطر القا

 7املجال
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 الطرق2232

  كلم 70: الطرقات  17: نسبة التغطية% 

  كلم 0 :مسلك معبد   كلم 771: مسلك بالخرسانة 

 القسم التقني للجماعة الحضرية :املصدر

 

  فتقد للتهيئة وهي في الغالب عبارة عن مسالك ت ،كلم 70تقدر مسافة املسالك التي تخترق الحي ب

كما هو مبين في الرسم البياني ملتوسط  وللمنشآت الفنية، حيث يسجل غياب كلي للطرق املعبدة

فقط هناك املدخل املؤدي إلى الحي 7 بغروزيم  كلم 775املسافة بين املنازل والطريق املعبدة والذي يفوق 

ة إلى أن بناء هذا الطريق يعود إلى ما وتجدر إلاشار 7 كلم 771الذي تم بنائه بالخرسانة املسلحة على طول 

باب  القروية لجماعةلإبان تواجد الحي املعني بالنفوذ الترابي ) 7009قبل التقسيم إلاداري ألاخير لسنة 

7 على املسالك، والتي تبقى صالحة لالستعمال طوال السنةيعتمدون كليا سكان غروزيم وهو يجعل (7 تازة

لكن وجب إلاشارة إلى الصعوبات 

التي تعانيها الساكنة في التنقل 

خالل موسم ألامطار نظرا لضعف 

هذه املسالك وافتقارها للمنشات 

الفنية، الش يء الذي يؤثر سلبا على 

حركة التنقل، وهو ما يشكل عائقا 

أمام ولوج الساكنة إلى الخدمات 

ألاساسية من تعليم وصحة 

 7وخدمات إدارية أخرى 

 7072البحث امليداني : املصدر
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 اءالكهرب3232

 توزيع الكهرباء

 نسبة الربط بشبكة الكهرباءرتبطة مجموع الكوانين امل مجموع الكوانين 

 %92708 221 240 غروزيم

 %97727 502 516 عياد ضهار بن

 % 95762 723 156 مجموع الحي

 7072البحث امليداني : املصدر

 تم تعميم الكهرباء على جميع الكوانين  حيث7 تعتبر نسبة ربط كوانين الحي بشبكة الكهرباء مهمة

باستثناء بعض املنازل والبنايات الحديثة أو 

تلك املحدثة على هامش التجمعات السكانية 

ما يجعل أصحابها غير قادرين على تحمل 

نفقات الربط بالشبكة، والتي يبلغ عددها 

، غير مستفيدة من الربط بالشبكة اكانون 22

 أخرى  71 زيم وبغرو  اكانون 79موزعة على 

                                                                    7عياد بضهار بن

 7072البحث امليداني : املصدر

                                              

 كبير من حيث إلانارة  ايعرف الحي خصاص

إذ تبقى تغطية الشبكة محدودة 7 العمومية

مدخل الحي وبعض التفرعات  ومقتصرة على

كما تم تسجيل غياب أشغال 7 املجاورة له

وعدم كفاية التجهيزات  ،الصيانة من جهة

وهو ما يعكس 7 الكهربائية من جهة أخرى 

حالة عدم الرضا املعبر عنها خالل عملية 

التقييم التي أجريت على هامش البحث 

امليداني بخصوص جودة الخدمات املقدمة 

   7لعموميبهذا املرفق ا

 7072البحث امليداني : املصدر
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 الماء الصالح للشرب4232

 توزيع املاء الصالح للشرب

 
مجموع 

 الكوانين

 نوعية التزويد

 تزويد تقليدي شبكات أخرى  7ش 7ص 7م 7و 7شبكة م

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %70752 76 %7761 1 %51750 770 240 غروزيم

 %7717 71 %0755 2 %96717 199 516 عياد ضهار بن

 %5779 10 %0792 1 %92715 109 156 مجموع الحي

 7072البحث امليداني : املصدر

  تستفيد أغلبية الكوانين من الربط

بشبكة املكتب الوطني للماء الصالح 

للشرب، ماعدا بعض املنازل التي الزالت 

تعتمد على مصادر التزود التقليدية 

خصوصا تلك املتواجدة 7 باركالعيون وآلا 

في حين نجد عددا 7 على هامش غروزيم

تعتمد ( كوانين 1)قليال من الكوانين 

على التزود عن طريق شبكات أخرى، 

واملقصود هنا هو التزود انطالقا من 

كانون مجاور موصول بشبكة املاء 

الصالح للشرب للمكتب الوطني للماء 

 7072البحث امليداني : املصدر                                                                                    7 الصالح للشرب
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 التطهير السائل5232

 التطهير السائل

 
مجموع 

 الكوانين

 نوعية التزويد

 بالهواء الطلق حفر فردية 7ش 7ص 7م 7و 7شبكة م

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %60700 711 %10700 96 %0700 0 240 مغروزي

 %15755 290 %1701 77 %70725 705 516 عياد ضهار بن

 %10762 521 %75715 771 %72759 705 156 مجموع الحي

 7072البحث امليداني : املصدر

  يشكل مرفق التطهير السائل تحديا كبيرا

ة واملصالح املعنية أمام الجماعة الحضري

الكوانين املرتبطة فعدد 7 بهذا القطاع

من  72759%محدود وال يمثل سوى بالشبكة 

في حين تعالج أغلبية 7 مجموع الكوانين

من مجموع  10762%ما نسبته )الكوانين 

نفاياتها السائلة بشكل عشوائي أو ( الكوانين

بشكل تقليدي عن طريق حفر الصرف 

وهو ما 7 (75715%بنسبة ) الصحي الفردية

عامة والصحة  ينعكس سلبا على املجال

 7072البحث امليداني : املصدر                                                                                                    7خاصة العمومية
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 التطهير الصلب6232

 التطهير الصلب

 
مجموع 

 الكوانين

 نوعية نظام املعالجة

 ئيبشكل عشوا نظام جمع النفايات

 النسبة العدد النسبة العدد

 %98775 721 7775% 2 240 غروزيم

 %4784 75 95776% 197 516 عياد ضهار بن

 %34766 767 65721% 191 156 مجموع الحي

 7072البحث امليداني : املصدر

  يث ح7 من مجموع الكوانين 65721%تبلغ نسبة الكوانين املستفيدة من نظام جمع النفايات ومعالجتها

تتم عملية جمع النفايات الصلبة عبر الحاويات املوزعة بالحي والتي يتم افراغها في املطرح البلدي 

لكن 7 سبانية تم انتدابها من طرف الجماعة الحضريةإويسهر على تدبير هذا املرفق شركة 7 للمدينة

تعميم هذه الخدمة تعترضه مجموعة من 

إلاكراهات أهمها ضعف وهشاشة البنية 

قية بالحي والتي تشكل عائقا أمام الطر 

تحسين جودة خدمات هذا القطاع، حيث 

تقتصر الحاويات على املناطق املجاورة 

للطريق لتسهيل عملية جمعها بالشاحنة، 

ما يجعل الساكنة البعيدة عن هذا املسلك 

 7للحاوياتتقطع مسافات كبيرة للوصول 

 7072البحث امليداني : املصدر
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 اديةاالقتصالقطاعات 

 البنية واملرافق الاقتصادية القائمة771

 7 عدد ألافران 0 عدد املطاحن 0 عدد ألاسواق

 7 (douches)عدد الحمامات  1 عدد الحمامات 2 عدد املخابز

 ال توجد أي منطقة أنشطة اقتصادية ضمن نطاق الحي منطقة أنشطة اقتصادية

 السلطة املحلية :املصدر

 ملهيمنةألانشطة الاقتصادية ا7717

 عدد املحالت أو نقط البيع عدد املزاولين ألانشطة السائدة نوع النشاط

 التجارة

 79 79 بيع املواد الغذائية

 2 6 بيع مواد البناء

 7 1 العقاقير

 7 7 بيع السيارات املستعملة

 7 7 مخازن السلع

 الصناعة التقليدية

 5 75 (الخشب)النجارة 

 7 6 (ملنيومألا)النجارة 

 7 2 بيع وتركيب الزجاج

 5 71 الحدادة

 الصناعة
 7 7 كهرباء السيارات

 7 1 إصالح السيارات

 الخدمات

 الحالقة 
 7 7 النساء

 7 7 الرجال

 1 71 مقاهي

  ال ش يء مطاعم

 في طور الانجاز 7 فنادق

 7 7 مخادع الهاتف

 0 0 مقاهي ألانترنيت 

 السلطة املحلية :املصدر
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 التجارة 

 79إذ يبلغ مجموعها 7 يقتصر النشاط التجاري بالحي املستهدف على محالت بيع املواد الغذائية ألاساسية 

كما يوجد بالحي مستودع للمشروبات 7 معظمها متمركز بضهار بن عياد حيث تتمركز أغلبية الساكنة محال

غير أن الحركة التجارية 7 محلين لبيع العقاقيرالغازية وقنينات البوتان باإلضافة الى محلين لبيع مواد البناء و 

تبقى ضعيفة نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى الساكنة املحلية من جهة، ومن جهة أخرى الرتباط ساكنة 

من أجل التبضع واقتناء ( ينعقد يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع)الحي بالسوق ألاسبوعي للمدينة 

وهو ما يحد بشكل كبير من 777(7 الخضر، الفواكه، ألاسماك، املالبس)املنزلية مختلف املستلزمات واملتطلبات 

 7نمو النشاط التجاري لهذه املحالت

 الصناعة التقليدية 

  تعتبر الحدادة والنجارة من الحرف التقليدية ألاساسية بالحي، حيث توفر عددا ال بأس به من فرص الشغل

من اليد  7عامال و  75في حين نجد 7 عمال متخصصين 1من بينهم حرفيا  71فقطاع الحدادة يشغل 7 املباشرة

في حين تقتصر مزاولة  نجارة ألاملنيوم على محل واحد والذي 7 العاملة املتخصصة يمتهنون نجارة بالخشب

 7مناصب شغل قارة 1يوفر 

 الخدمات 

 إلى ضعف البنيات  ويعزى ذلك باألساس7 يتميز هذا القطاع في ضهار بن عياد بضعفه ومحدودية أنشطته

ويتشكل هذا القطاع أساسا من املقاهي والتي يصل عددها الى 7 التحتية ومحدودية القدرة الشرائية للسكان

في حين يسجل غياب 7 وهي في الغالب مقاهي شعبية وتفتقر إلى مجموعة من املعدات والتجهيزات الحديثة7 71

التي من شأنها أن ( فندق واحد في طور البناء)وحدات إلايواء كما يفتقد الحي ل7 تام ملقاهي ألانترنيت واملطاعم

وهو ما 7 تستفيد من الحركية السياحية املهمة التي تعرفها مدينة شفشاون كقطب سياحي مهم بالجهة

 7سيساهم في خلق فرص مهمة للشغل بالحي

 الفالحة 

  ناك مجموعة من ألاسر تمتهن قروي لجانب مهم من الحي، وخصوصا غروزيم، ال زالت هالبحكم الطابع شبه

الزراعة املعيشية عبر انتاج بعض الخضروات لالستهالك الذاتي بهوامش غروزيم، باإلضافة الى تربية املاشية 

ساحات صالحة للزراعة استفاد كما توجد بهذا الجزء من الحي م7 التى تعتمد باألساس على املاعز وألابقار

ر غروزيم من دعم برنامج مخطط املغرب ألاخضر لوزارة الفالحة والصيد ها في إطار الجمعية املحلية لدوامالك

كما يرتقب تجهيز ألاراض ي الفالحية عبر 7 هكتار بأشجار الرمان 700البحري عبر غرس محيط تقدر مساحته ب 

 7إصالح وتحديث أنظمة الري انطالقا من سد موالي بوشتى الذي هو في طور البناء
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 ويتجلى ذلك بشكل كبير في توزيع املمارسين ملختلف 7 كبير بمحيطها الخارجي ترتبط ساكنة الحي بشكل

ألانشطة الاقتصادية على عدة 

حيث يتمركز أغلب 7 وجهات

املمارسين باملدينة بنسبة وصلت 

، يليها إلاقليم كوجهة %55776

مستقطبة لليد العاملة بنسبة 

في 7 أغلبهم بشكل دائم %75711

 حين ال يستقطب الحي سوى 

وهو ما 7 من اليد العاملة %71779

يجعل من تطوير خدمات قطاع 

النقل العمومي من وإلى الحي 

مسألة ملحة لتيسير تنقل ألاجراء 

 7072البحث امليداني : املصدر                                                                                           7والعمال الى أماكن عملهم
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 الخدمات االجتماعية واإلدارية

 قطاع التعليم7757

 املؤسسات التربوية والتعليمية املتواجدة بالحي 

 0 عدد الكتاتيب القرآنية 

  1 عدد مؤسسات التعليم ألاولي العصري 

 7 عدد املدارس الابتدائية 

 0 عدد الثانويات إلاعدادية 

 0 عدد معاهد التكوين املنهي 

 0 لطالب أو الطالبةعدد دور ا 

 املدارس الابتدائية  : 

 مام علي بغروزيممركزية إلا  -

كلم عن  775ابتدائية الصادق بن ريسون بحي سيدي بوجمعة والتي تبعد ب  -
 الحي

 املدارس الاعدادية : 

 عن الحي لمك 2وتبعد بحوالي  ،إعدادية الحسن ألاول  -

 املدارس الثانوية : 

 كلم عن الحي 1ي رشيد، وتبعد بحوالي الثانوية التأهيلية ألامير موال  -

 كلم عن الحي 275الثانوية التأهيلية إلامام الشاذلي، وتبعد بحوالي  -

 7072بحث امليداني ال: املصدر                                                                                                                                                 
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  7 سنوات 6يعرف الحي تواجد عدد ال بأس به من املؤسسات التربوية التي تعنى بالفئة العمرية ما دون

لكنها تبقى غير كافية وتعرف مجموعة من املشاكل كضعف التجهيزات ومحدودية فضاءات هذه 

 7الش يء الذي ينعكس على جودة خدماتها7 املؤسسات

 واللتين تستقطبان ( مركزية بضهار بن عياد وفرعية بغروزيم)حي مدرستين ابتدائيتين كما تتواجد بال

لكن فرعية غروزيم تحتاج إلى الرفع من طاقتها الاستيعابية من جهة، 7 عددا مهما من تالميذ الحي

 7وإصالح الوحدات القائمة من جهة أخرى، لتوفير فضاء مالئم للتمدرس

 كلم  2دادي والثانوي عن الحي يجعل التالميذ يقطعون يوميا أكثر من إن ُبعد مؤسسات التعليم إلاع

فرغم تواجد خط للنقل العمومي انطالقا من الحي إال أن 7 ملتابعة مشوارهم الدراس ي بهذه املؤسسات

لى إاستعماله من طرف أبنائهم في التنقل من و تكاليف تحمل قدرتها على ضعف دخل ألاسر يحول دون 

 7املدرسة
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 مؤشرات التمدرس لدى الفئات الصغرى بالحي 

 املؤشرات النسبة املئوية

 سنوات في املؤسسات العصرية ألاولية 5إلى  2نسبة تمدرس الفتيات من  42762%

 سنوات في املؤسسات العصرية ألاولية 5إلى  2نسبة تمدرس الفتيان من  40700%

 ملدارس القرآنية ألاوليةسنوات في ا 5إلى  2نسبة تمدرس الفتيات من  0700%

 سنوات في املدارس القرآنية ألاولية 5إلى  2نسبة تمدرس الفتيان من  0700%

 سنة في التعليم الابتدائي 11إلى  6نسبة تمدرس الفتيات من  87788%

 سنة في التعليم الابتدائي 77إلى  6نسبة تمدرس الفتيان من  88714%

 سنة في املؤسسات العصرية ألاولية 11ى إل 6نسبة تمدرس الفتيات من  9757%

 سنة في املؤسسات العصرية ألاولية 77إلى  6نسبة تمدرس الفتيان من  9719%

 7072البحث امليداني : املصدر

 رياض لألطفال ذات طاقة  ةتقتصر مؤسسات التعليم ألاولي العصري املتواجدة بالحي على أربع

ر بن بضها 2بغروزيم و  7)استيعابية محدودة 

 ،إلى جانب ضعف دخل ألاسر ،وهو(7 عياد

إحدى العوامل ألاساسية لضعف نسب ولوج 

سنوات إلى سلك التعليم  6ألاطفال ما دون 

 7 ألاولي العصري 

  سنة  77و  6أما بالنسبة للفئة العمرية ما بين

فقد تم تسجيل نسب مهمة للمتمدرسين من 

كما تم 7 الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي

تسجيل عدة حاالت من ألاطفال الذين بلغوا 

سن التمدرس وال زالوا يتابعون دراستهم 

الش يء الذي 7 بمؤسسات التعليم ألاولي العصري 

يعطينا نسب مهمة للتمدرس لدى هذه الفئة 

 7072البحث امليداني : املصدر                                                  7لدى الذكور  91762%لدى إلاناث و   91710%بلغت 
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 توزيع الساكنة حسب املستوى الدراس ي 

 النسبة املئوية
 الفئة حسب املستوى الدراس ي

 إلاناث الذكور 

 يعرفون القراءة والكتابة 7792% 9751%

 لديهم مستوى التعليم الابتدائي 75757% 75709%

 لديهم مستوى التعليم إلاعدادي 77750% 75777%

 لديهم مستوى التعليم الثانوي  5725% 70771%

 لديهم مستوى التعليم العالي 6715% 5705%

 لديهم شهادة تكوين منهي 1776% 1719%

 في طور التكوين املنهي 7777% 2792%

 7072البحث امليداني : املصدر

 

  هد الفئات املتعلمة والحاصلة على الشواضمن النساء  تمثيليةمن خالل الجدول أعاله نسجل ضعف

من مجموع النساء، في حين تصل هذه  15701%، والتي ال تتجاوز التعليمية بمختلف ألاسالك الدراسية

وهو ما يعكس التفاوت الحاصل بين الجنسين في الولوج إلى 7 11762%النسبة لدى الرجال الى 

كما نسجل أيضا 7 املؤسسات التعليمية

ضعف عدد التالميذ الذين تمكنوا من 

                                                                                                                                 7الدراس يإتمام مسارهم 

  كما يبقى عدد الحاصلين على شواهد

التكوين بمختلف مراكز التكوين املنهي 

املتواجدة باملنطقة أو املتابعين لتكوينهم بها 

ة مقارنة مع عدد الحاصلين على متواضع

 7املستوى الدراس ي املؤهل لولوج هذه املراكز
 
 

 7072البحث امليداني : املصدر               
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 الصحةقطاع 7757

 والتجهيزات الصحية املؤسسات 

 0 عدد املستشفيات 

 0 عدد املراكز الصحية 

 7 عدد املستوصفات 

 7 ألاطباء 

  7 املمرضون 

  0 (قابالت مكونات)املولدات 

  7 (قابالت تقليديات)املولدات 

  أخرى : 

 مستشفى محمد الخامس بوسط مدينة شفشاون  -

 79 التغطية الصحية% 

 املستوصف الصحي: املصدر                                                                                                                                                                  
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 الاحياء و الدواوير املستفيدة من خدمات املستوصف
ثم دواوير مشكرلة، أمكري، 7 ضهر بن عياد، غروزيم  ولوبار

 ينعين الرامي، دار أقوباع، لعشايش وتوراغ

 نسمة 1 000 عدد الساكنة املستفيدة من خدمات املستوصف

عدد الساكنة املستفيدة من الخدمات الثابتة 

 غروزيم -للمستوصف في ضهر بن عياد
 نسمة  2 500

 الاطفال املستفيدون من التلقيح

 غروزيم ضهر بن عياد 

7070 51 75 

7077 16 17 

7077 11 77 

 ي صفوف الاطفالألامراض ألاكثر انتشارا ف
الزكام، التهاب اللوزتين، الجرب، أمراض هضمية وجلدية 

 أخرى 

سنوات  5الوفيات املسجلة في صفوف الاطفال أقل من 

 سنوات ألاخيرة 5خالل 
0 

 125 النساء املتزوجات املستفيدات في سن إلانجاب

 172 النساء في سن إلانجاب

 حاالت شهريا 9 النساء املستفيدات من تتبع الحمل في الشهر

 0 الوفيات املسجلة في صفوف النساء أثناء الوالدة

 0 النساء املستفيدات من الوالدة باملستوصف

 مستشفى محمد الخامس بشفشاون  الوجهة ألاساسية  للنساء قصد الوالدة

 ألامراض ألاكثر شيوعا في صفوف البالغين
السكري، الضغط، فقر الدم، أمراض هضمية وجلدية 

 اخرى 

 الصحة املدرسية
حمالت تحسيسية لفائدة التالميذ في )مرة كل شهرين 

 (,,,النظافة، صحة الفم وألاسنان

 صحة ألام والطفل
توعية وتحسيس ألامهات بأهمية النظافة، )مرة في ألاسبوع 

 777(السالمة الغذائية، تتبع الحمل



24 
 

 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 

 

  انطالقا من الجدول أعاله يتبين حجم

الذي يعانيه املستوصف الوحيد الضغط 

ث يغطي إلى جانب الحي حي7 املتواجد بالحي

مجاال ترابيا يمتد لدواوير من الجماعتين 

ساكنة ) القرويتين لباب تازة والدردارة

ونشير هنا إلى 7 (نسمة 1 000يتجاوز عددها 

جملة من الصعوبات التي تواجها الساكنة 

للولوج إلى الخدمات الصحية، أهمها 

ية الطاقم الطبي العامل باملستوصف ضعف التجهيزات واملرافق املتواجدة باملستوصف ومحدود

كما نشير 7 واملكون من طبيب وممرض ما يحد بشكل كبير من الخدمات الصحية املقدمة للساكنة

منها تفتقد ألي نوع من   %71أيضا إلى الوضعية الهشة التي توجد فيها نسبة كبيرة من ألاسر، حيث

 7التغطية الصحية
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 الترفيهيةلتجهيزات الثقافية والرياضية و ا2757

 العدد الفعلي للمستفيدين الاستقبال/طاقة الاستيعاب العدد النوع

 50 750 4 املساجد

 - - 0 النوادي النسوية

 - - 0  مراكز التربية والتكوين

 - - 0 مراكز متعددة الاختصاصات

 - - 0 مراكز سوسيورياضية

 - - 0 دور ألامومة

 - - 0 مخيمات

 - - 0 قاعات رياضية

 - - 7 ات الجمعياتمقر 

 770 770 1 رياض ألاطفال

 -  0 دور الشباب

 - - 0 دور العجزة

 - - 0 (خزانات)مكتبات 

 - - 0 دور الثقافة

 - - 0 مراكز الاستماع والتوجيه

 - - 0 مالعب رياضية

 - - 9 املجموع
 السلطة املحلية: املصدر

 

  تجهيزال أو المرفق التهيئة تصميم حسب الترقيم المساحة

600 m2 AD 91 الصحي المركز 

524 EP 27 المدرسة 

 المركزية مناسب غير التموقع للتحويل، _

383 M 27 الزوين سيدي مسجد 

131 M 20 عياد بن ضهار مسجد 

 السبع سيدي مسجد _ 355

157m2 V 74 اخضر مجال 

460m2 V 84 اخضر مجال 

6462m2 _ (الذويب سيدي غابة)اخضر مجال 

 صلحة التقنية للجماعة الحضريةامل
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  يعرف الحي غيابا تاما للمرافق السوسيوثقافية والرياضية التي من شأنها منح ألاطفال والشباب

وهي مرافق باألهمية بمكان ملا تلعبه من دور حيوي في 7 فضاءات تساهم في تكوينهم وصقل مواهبهم

الش يء الذي ينعكس على التكوين 7 جتماعيةتوفير جو مالئم للخلق وإلابداع أمام مختلف الفئات الا 

 ،في املجاالت إلابداعية املختلفة املتكامل للناشئة ويحرمها من تطوير معارفها

  من جهة أخرى وحسب املعلومات املستقاة من مصالح الجماعة، من املرتقب احداث تجهيزات

ي للتنمية وتماشيا مع املسطرة في املخطط الجماع لألهدافوفضاءات جديدة للنهوض بالحي وفقا 

تطلعات املجلس البلدي وإستراتيجيته الرامية الى اعداد الحي وتجهيزه لتسهيل ادماجه الاجتماعي 

 7والاقتصادي والثقافي في املجال الحضري 

 الخدمات إلادارية1757

 0 دار البلدية 

 0 مقاطعة حضرية 

 0 مركز الشرطة 

  أخرى: 

 عة الحضريةملحقة الحالة املدنية التابعة للجما -

 السلطة املحلية: املصدر

 

 7 ال يتوفر بالحي على أي مؤسسة إدارية أو مرفق عمومي يساهم في تقريب الخدمات إلادارية من الساكنة

وهو ما يجعلها مرتبطة في مختلف الخدمات إلادارية باملرافق العمومية والخاصة املختلفة املتواجدة 

 7باملدينة
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 النقل الحضري 5757

  ساكنة ضهار بن عياد في تنقلها على حافلة عمومية من الحجم املتوسط وسيارات ألاجرة من تعتمد

في حين يعتمد سكان غروزيم في تنقلهم على 7 الحجم الصغير، باإلضافة إلى سيارات نقل البضائع

وهو واقع ساهمت فيه بشكل كبير الوضعية السيئة 7 العربات، والتي تشتغل بشكل غير قانوني

املؤدية إلى هذا التجمع  للمسالك

 7 السكاني

  لقد عبرت نسبة مهمة من الساكنة

البحث امليداني في خالل عملية التقييم 

عن عدم ارتياحها لخدمات النقل 

ملجموعة من ( الرسم البياني)الحضري 

 :أهمها ،ألاسباب

 7غياب محطة لسيارات ألاجرة بالحي 

  غياب تعريفة قارة لسيارات ألاجرة من

 7غيرالحجم الص

  اقتصار خط النقل العمومي على حافلة

واحدة والتي ينتهي مسارها بمدخل 

                                                                                                                               7الحي

 7072البحث امليداني : املصدر                                                                                                                                    

 املناطق الخضراء6757

 0 عدد املناطق الخضراء 

  0 (هكتار)مساحتها 

 للجماعة الحضرية القسم التقني: املصدر

  

 ن الساكنة بحي ضهار بن عياد إال أنه يعرف غيابا تاما رغم شساعة املجال الترابي وتواجد عدد مهم م

لذا 7  ويعد املجال الطبيعي املحيط بالحي املتنفس الوحيد للساكنة أمام هذا الغياب7 ملناطق خضراء مجهزة

 ,فمن املرتقب تهيئة مجاالت خضراء على مستوى الحي
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 مونوغرافيا

 حي ضهار بن عياد

 

 بالحي يالنسيج الجمعو

 جمعيةأهداف ال حاجيات التكوين حسب ألاولوية
تاريخ  عدد املنخرطين

 التأسيس
 سم الجمعيةإ

 رجال نساء

 تسيير و تدبير الجمعيات 77

 صياغة املشاريع 77

 تقنيات التواصل 27

 تتبع و تنفيذ املشاريع 17

التكوين لفائدة ألاعضاء  57

 واملنخرطين

الانفتاح على النسيج  67

 الجمعوي وعقد الشركات

إرساء مبادئ الوعي 
 واملواطنة

25 25 2006 
املبادر  جمعية

تشجيع املواهب  للتربية والتنمية
الفنية، الرياضية 

 وألادبية

تحسين الوضعبة 
 الاجتماعية للساكنة

8 17 2004 
جمعية التنمية 

املحلية بظهر بن 

 تنمية الحي ومرافقه عياد

الطرق وإلانارة 
 العمومية

13 11 1997 
جمعية غروزيم 

التنمية املستدامة  للتنمية
 (انشاء تعاونيات)

 مجموع املنخرطين 771 46 

 تمثيلية العنصر النسوي في الجمعيات 37% 

 7072البحث امليداني : املصدر

 

 

 البرامج القطاعية أو الجماعية في طور التنفيذ أو المنتظرة 

 القسم التقني للجماعة الحضرية:املصدر

 

 مستوى إلانجاز الكلفة بالدرهم عدد املستفيدين املسؤول املشروع

 في طور التمهيد 000,00 500 50 لحضريةالجماعة ا دار املواطن


