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 تقدمي 
يعد الوصوؿ كاالستفادة من ؾبموعة شاملة من اؼبرافق كاػبدمات العمومية أمرا ضركراي  

مية البشرية اؼبستدامة يف ـبتلف جوانبها (االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية)، لتحقيق أىداؼ التن
 .كضماف تكافؤ الفرص بُت اؼبناطق اغبضرية كالقركية، كبُت ـبتلف فئات كشرائح اجملتمع

كيشكل الوصوؿ العادؿ إُف ـبتلف أصناؼ اؼبرافق كاػبدمات سواء االجتماعية أك الصحية 
ية... حقا أساسيا من حقوؽ اإلنساف نصت عليو  كل القوانُت كاؼبواثيق أك التعليمية أك اإلدار 

مركرا ابلعهد الدكِف للحقوؽ االقتصادية  1948الدكلية، بدءا ابإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف سنة 
كاتفاقية حقوؽ الطفل  1979، إُف اتفاقية حقوؽ اؼبرأة  1962كاالجتماعية كالثقافية سنة 

عبيل اعبديد من حقوؽ اإلنساف مع بداية األلفية، كقد صادقت معظم الدكؿ ، كصوال إُف ا1989
العربية على ىذه االتفاقيات، إذ أهنا أصبحت ملزمة ابزباذ كافة االجراءات كالتدابَت البلزمة من أجل 
إحداث كتوفَت اؼبرافق كاػبدمات العمومية، مع ضماف عدالتها ككفايتها ككفاءهتا هبدؼ لبلستجابة 

 .ت األفراد كاعبماعاتغباجا

كتؤكد نتائج الدراسات اليت اقبزت يف موضوع اؼبرافق كاػبدمات العمومية سواء على اؼبستول 
الدكِف أك على صعيد اؼبنطقة العربية أتثَتىا على النمو كالتنمية، حيث توجد عبلقة قوية ما بُت 

لعبلقة ستبقى ؿبل جداؿ كنقاش كبَت، االستثمار يف اؼبرافق كاػبدمات العمومية كالتنمية، إال أف ىذه ا
إذ أف أتثَتىا الفعلي على ؿباربة الفقر كاؼبساكاة كربسُت مستول التنمية البشرية الزاؿ موضع نقاش 
تساؤؿ كبَت على الرغم من أف ىناؾ إصباع على اف االستثمار يف  اؼبرافق كاػبدمات العمومية يف ظل 

 .كعدـ اؼبساكاة اؼبكانية كاجملتمعية الظركؼ اؼبناسبة يساىم يف اغبد من الفقر

إف القيمة العلمية للبحث يف موضوع اؼبرافق كاػبدمات العمومية تتجسد يف كوهنا ملتقى 
كمنبعا غبقوؿ معرفية، بتداخل فيها البعد النظرم ابلتطبيقي اإلجرائي، كما زبتلف اؼبناىج كاألدكات 

خصصات العلمية كعلم االقتصاد كالسوسيولوجيا اؼبعتمدة يف مقاربة الظاىرة ابختبلؼ اؼبشارب كالت
كاألنثركبولوجيا كعلم اعبغرافيا. فاؼبرافق كاػبدمات العمومية تساىم يف ىيكلة كتنظيم اجملاؿ الذم 
وبتضنها كربسُت نوعية حياة األفراد كاعبماعات كأتىيلهم للمسانبة يف هنضة اجملتمع كتنميتو، فهذه 
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ن أفراد اجملتمع من أصحاب القرار كاؼبنظمات غَت اغبكومية الظاىرة ىي ظاىرة هتم كل فرد م
كصبعيات اجملتمع اؼبدين كالساكنة احمللية... إذ أهنا ظاىرة ؾبتمعية ابمتياز ال يبكن ألم ابحث يف 

 حقوؿ العلـو اإلنسانية كاالجتماعية اف يتجاىلها أك يستغٍت عنها.
تواصل ما بُت ـبتلف الباحثُت كاألكاديبيُت يهدؼ مشركع الكتاب ىذا إُف ربط جسور اؼبعرفة كال

ككافة اؼبهتمُت هبذا اؼبوضوع لئلسهاـ دبشاركتهم العلمية يف دراسة ىذا اؼبوضوع كإقًتاح حلوؿ كاػبركج 
بتوصيات علمية عملية ؼبعاعبة ىذه الظاىرة دبا يعود ابلنفع العاـ على كافة أفراد اجملتمعات كاألمم يف 

 كطننا العريب الكبَت.
دكر اػبدمات كاؼبرافق العمومية يف مواجهة من ىذا اؼبنطلق، جاء مشركع الكتاب اعبماعي (ك 

) رغبة يف ربسيس الباحثُت من ـبتلف حقوؿ اؼبعرفة، كخاصة الفقر كربسُت مستول التنمية البشرية
كاػبدمات العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ابألدكار العلمية كاجملتمعية اليت يبكن أف تلعبها  اؼبرافق 

العمومية يف تنظيم كتقدـ اجملتمعات كاألمم. كما هندؼ إُف فتح أفاؽ جديدة للباحثُت من ـبتلف 
 . التخصصات كاؼبشارب العلمية خبصوص مسألة اؼبرافق كاػبدمات العمومية

ابحثُت متخصصُت،  تذة، تتكوف من أساكازنةكقد مت ربكيم اؼبقاالت من طرؼ عبنة علمية 
اإلنتاجات اؼبرتبطة  إنتاج مؤلف علمي متخصص، يشكل إضافة نوعية إُف حقلكاؽبدؼ من ذلك 

، راجُت من هللا أف حبقل اعبغرافية االجتماعية عامة كموضوع اؼبرافق كاػبدمات العمومية بصفة خاصة
نكوف قد كفقنا يف تقدمي عمل أكاديبي يف اؼبستول اؼبطلوب، شكبل كمضموان، كما نسأؿ هللا العلي 

 لقبوؿ كأف هبعلو خالصا لوجهو الكرمي. العظيم ا
 عبد احلق اىندارد. 
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The article aims to reveal the problems that 

public facilities suffer from and ways to 

address them, as one of the most important 

aspects of the public measure that is most in 

contact with the citizen and which has 

suffered from several imbalances that the 

public authorities have tried to address 

repeatedly, but it has only led to simple 

results, which reflects the disparity between 

the constitutional text that The public 

utilities were surrounded by a set of 

principles and mechanisms, and between the 

daily reality of the living. Faced with this 

situation, we raised the question about how 

to establish the governance of public utilities 

in a way that enables an effective response 

to the expectations of the dependents? By 

relying on the inductive and analytical 

approaches based on the study of the legal 

basis regulating public utilities and the 

imbalances they suffer and ways to address 

them, to reach a basic conclusion, which is 

the urgent need to re-establish the 

governance of public equipments.  

Keywords: Public Equipment, governance,  

Citizens. 

 

يهدؼ اؼبقاؿ إُف الكشف عن اإلشكاالت اليت تعاين منها 
اؼبرافق العمومية كسبل معاعبتها كذلك ابعتبارىا إحدل أىم 

التدبَت العمومي األكثر احتكاكا ابؼبواطن كاليت عانت من  أكجو
اختبلالت عدة حاكلت السلطات العمومية معاعبتها مرارا 
لكنها َف تفض سول لنتائج بسيطة، كىو ما يعكس التفاكت 
اغباصل ما بُت النص الدستورم الذم أحاط اؼبرافق العمومية 

يومي دبجموعة من اؼببادئ كاآلليات كمابُت الواقع ال
اؼبعاش.كأماـ ىذا الوضع طرحنا التساؤؿ حوؿ  كيف يبكن 
التأسيس غبكامة اؼبرافق العمومية دبا يبكن من االستجابة 
الفعالة النتظارات اؼبرتفقُت؟ كذلك ابالعتماد على اؼبنهجُت 
االستقرائي ك التحليلي يقـو على دراسة السند القانوين اؼبنظم 

ليت تعاين منها كسبل معاعبتها، للمرافق العمومية كاالختبلالت ا
لنتوصل إُف نتيجة أساسية كىي  اغباجة اؼبلحة إلعادة 

 التأسيس غبكامة اؼبرافق العمومية
 .اؼبرتفقُت ،اغبكامة ،اؼبرافق العموميةكلمات مفاتيح:  

 

 :Abstract منخص
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 مقدمة
لقد عانت اؼبرافق العمومية كعلى مر عقود مضت من اختبلالت عديدة تدبَتية كقانونية كبشرية جعلتها 

سات جد سلبية على مستوايت التنمية غَت  قادرة على االستجابة غباجيات كتطلعات اؼبرتفقُت، ككاف ؽبا انعكا
دخل اإلدارة اؼبغربية، ما دفع إُف تبٍت عدة مبادرات إصبلحية يف اجململ َف يكن ؽبا سول أثر ؿبدكد كَف  تكن قادرة 
على معاعبة ىذه االختبلالت، فظلت اؼبرافق العمومية بُت إصبلح كآخر تتخبط يف إشكاالت تزداد حدهتا مع 

 الوقت.
مدشنا مرحلة جديدة يف التعاطي مع اؼبرافق العمومية؛ حيث كرس حق  2011دستور ليأيت بعدىا 

اؼبواطنُت يف مرافق عامة فعالة، كيف اؼبعلومة كاؼبساكاة؛ يف الولوج إُف ىذه اؼبرافق، يف إطار احًتاـ الكرامة  كذلك 
اؼبرافق العمومية من خبلؿ التنصيص على عدة مبادئ كآليات كمؤسسات تعمل على الرفع من حسن تدبَت 

كهتدؼ إُف تبٍت سياسات عمومية فعالة يف ىذا اجملاؿ، لكن مع مركر الوقت اتضح أف إدراؾ اؼبرافق العمومية من 
قبل اؼبرتفقُت يبقى سلبيا بصفة عامة. كينظر إُف العبلقة مع اإلدارة من قبل اؼبواطن ابعتبارىا عبلقة قول يف غَت 

ى أهنا امتياز عوض أف تكوف حقا نظرا للعراقيل الكثَتة اليت هبدىا أمامو، كىو ما صاغبو. كينظر للخدمة اؼبؤداة عل
ال يًتجم ابإلعفاء من تقدمي اغبساب فقط، كلكن أيضا ابلتأكيل اغبر للنصوص كاؼبساطر اليت تنظم اؼبرافق العمومية 

حقيقي كشامل كفعاؿ ؽبذه اؼبرافق كاليت تعترب كثَتة كجد معقدة . لذلك تبدك اغباجة ملحة اليـو إُف تبٍت إصبلح 
العمومية اليت تشكل عصب اإلدارة اؼبغربية  كذلك انطبلقا من التأسيس غبكامة اؼبرافق العمومية،  قادرة على 

 مواكبة تنزيل مبوذج تنموم جديد تعترب اإلدارة إحدل الوسائل الرئيسية لتنزيلو على أرض الواقع. 
 اإلشكالية

التنصيص على حقوؽ اؼبواطنُت كبُت الواقع اليومي الذم يعيشو اؼبرتفقوف عند اللجوء  أماـ التفاكت اغباصل بُت
إُف اؼبرافق العمومية ، نطرح اإلشكالية التالية: كيف يبكن التأسيس غبكامة اؼبرافق العمومية دبا يبكن من 

ُف ما شهدتو السنوات األخَتة االستجابة الفعالة النتظارات اؼبرتفقُت كىي االنتظارات اليت ازدادت حدة ابلنظر إ
 حساسية من ذم قبل ؽبذه اإلشكاليةمن تطور لسياؽ جهوم كدكِف أصبح أكثر 

 ادلفاىيم األساسية للدراسة
: ترتبط لفظة اغبكامة ابجملاؿ التنموم، كىو من اؼبصطلحات اليت ابتدعها البنك الدكِف، كيقصد هبا  احلكامة

ل إُف التدبَت اعبيد كالفعاؿ. لقد أتسس مفهـو اغبكامة عن طريق أسلوب اغبكم كفبارسة السلطة الذم يوص
تراكما عديدة استخلصتها اؼبنظمات العاؼبية ذات التوجهات التنموية يف إطار أنشطتها كتقاريرىا الدكرية، خاصة 

ؤسسات اليت برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي الذم عىٌرؼ مفهـو اغبكامة أبنو نسق جديد من العبلقات كاؼبساطر كاؼب
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تنظم هبا مصاٌف اجملموعات كاألفراد، كتساكم بينهم يف اغبقوؽ كالواجبات، كفك اػببلفات كالنزاعات، كتذكيب 
ين كاؼبسانبُت، كتنظيم كتوزيع اؼبسؤكليات، كتدريب األفراد كاؼبؤسسات  الًتاتبية  كاؼبيز، كتشجيع التشاركية بُت اؼبسَتًٌ

 ا بينهم، كرفع مستول العبلقات كالتفاعل داخليان كخارجيان. كصقل قدراهتم، كدعم التواصل فيم
:  يبثل اؼبرفق العاـ اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم، كىي هتدؼ ابلدرجة األكُف إُف  ادلرافق العمومية

خص تلبية اغباجيات العامة للمواطنُت.كما يبكن تعريفو أبنو نشاط يهدؼ إُف ربقيق مصلحة عامة يسهر عليو ش
معنوم عاـ.ىذا كتتنوع اؼبرافق العمومية حسب طبيعة النشاط الذم تقـو بو كأيضا حسب النطاؽ اعبغرايف الذم 

 تتواجد فيو ككذا حسب مدل سبتعها ابلشخصية اؼبعنوية.
 أىداف الدراسة

 ربليل اؼبقاربة القانونية للمرفق العمومي اليت تبناىا اؼبغرب  
 منها اؼبرافق العمومية  الكشف عن اإلختبلالت اليت تعاين 
  توضيح التفاكت اغباصل ما بُت النص الدستورم الذم أحاط اؼبرافق العمومية دبجموعة من اؼببادئ

 كاآلليات كما بُت الواقع الذم يتخبط فيو اؼبرتفق
  التطرؽ للمداخل اؼبمكنة ؼبعاعبة اإلشكاالت اؼبطركحة 

 خطة البحث  وادلنهج ادلعتمد
لسابق ذكرىا سنقـو بتقسيم البحث إُف ؿبورين رئيسيُت، حبيث سنتناكؿ يف احملور األكؿ  ؼبعاعبة اإلشكالية ا

اؼبقاربة القانونية للمرفق العاـ كذلك من خبلؿ التطرؽ للتأطَت الدستورم للمرافق العمومية، مت النصوص التشريعية 
 ت اؼبرافق العمومية كسبل معاغبتها،اؼبؤطرة للمرفق العمومي.يف حُت سنتناكؿ يف احملور الثاين تشخيص اختبلال

نناقش فيو االختبلالت اليت تعاين منها اؼبرافق العمومية، كمقومات أتسيس حكامة اؼبرافق العمومية، معتمدين يف 
 ذلك على كل من اؼبنهج االستقرائي كالتحليلي.
 احملور األول : ادلقاربة القانونية للمرفق العام

ة ؾبموعة من اإلصبلحات، نبت يف جوىرىا ربقيق اؼبصاغبة مع اؼبواطن، هنج اؼبغرب يف السنوات األخَت 
أك بعبارة أخرل ذباكز إشكالية ما يصطلح عليو أبزمة اؼبرفق العمومي.كقد كاف أىم إصبلح تبناه اؼبغرب يف العشرية 

لعمومي  ،حيث أف اؼبشرع اؼبغريب نظر إُف اؼبرفق ا 2011األخَتة ىو اإلصبلح الدستورم من خبلؿ دستور 
انطبلقا من أنو يعاين العديد من اإلختبلالت اليت سبس ابلدرجة األكُف حقوؽ اؼبرتفقُت، كتعيق أداء اؼبرافق العمومية 
يف تقدمي خدماهتا للجمهور، لذلك جاء دبجموعة من اؼببادئ اليت ربكم سَت اؼبرفق العمومي قصد ذباكز بعض 
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يات الدستورية عرب عدة نصوص قانونية َف يكن صدكرىا ابألمر اإلشكاالت.كما أف اؼبشرع حاكؿ تنزيل اؼبقتض
 السهل.

 أوال :التأطًن الدستوري للمرافق العمومية
على تبٍت مقاربة تدبَتية حديثة من  2011هبدؼ ذباكز كافة االختبلالت اليت سبت اإلشارة إليها، عمل دستور 

ىذه األخَتة اليت أفرد ؽبا الدستور اباب خاصا كىو الباب  خبلؿ ربط تدبَت اؼبرافق العمومية دببادئ اغبكامة اعبيدة.
 الثاين عشر ، الذم تضمن عدة مقتضيات : منها ما يدخل يف إطار اؼببادئ، كمنها ما يدخل يف إطار اؼبعايَت.

ابلنسبة للمبادئ فيمكن أف نذكر مبدأ اؼبساكاة  أماـ اؼبرافق العمومية، حبيث قبد الفصل السادس مثبل 
كإذا كاف  اؼبساكاة بُت صبيع األشخاص ذاتيُت أك اعتباريُت دبا فيهم السلطات العمومية أماـ القانوف. ينص على

مبدأ اؼبساكاة يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق تدبَت إدارم يقـو على فكرة الديبقراطية، فإف ماينبغي مبلحظتو ىو أف 
بيقي إال إذا كاف ىناؾ قضاء فاعل يؤمن بضركرتو، اؼبناداة بو ال يبكن أف يكوف ؽبا صدل حقيقي يف الواقع التط

كابستحضار التجارب الرائدة يف ىذا اجملاؿ نسًتشد يف ىذا الصدد ابلنظاـ القضائي الفرنسي إبعتباره مرجعية 
لئلجتهاد القضائي اؼبغريب،حيث تبُت أبف ؾبلس الدكلة ككذلك ؿبكمة التنازع كاف ؽبما الفضل يف تنويع إعماؿ 

كاة ابعتباره أساس للتطور الذم يبكن أف يعرفو أم نظاـ إدارم سليم كهبعلو عنصرا ال ؿبيد عنو يف مبدأ اؼبسا
 ) 214،ص2015النشاطات اليت سبارسها اؼبرافق العامة(كرامي،

من الدستور يف فقرتو األكُف على أنو  20مت ىناؾ اإلنصاؼ يف تغطية الًتاب الوطٍت حيث ينص الفصل 
…  " العامة على أساس اؼبساكاة بُت اؼبواطنات كاؼبواطنُت كاإلنصاؼ يف تغطية الًتاب الوطٍت " يتم تنظيم اؼبرافق

حيث أف ضعف تغطية اؼبرافق العمومية  كل اجملاؿ الًتايب يعترب إحدل اؼبعيقات اليت  يعاين منها اؼبواطن اؼبغريب 
بب غياب الكثَت من اؼبرافق العمومية اغبيوية الذم يكوف ملزما يف كثَت من األحياف للتنقل خارج ؾبالو الًتايب بس

إضافة إُف ذلك هبد مبدأ اإلنصاؼ تربيرا آخر يتمثل يف  .يضرب دببدأ اؼبساكاة السابق ذكرهكىو األمر الذم 
التزايد السكاين الذم هبب أف يصطحب بتزايد يف اإلدارة اؼبقربة من اعبمهور إذ أف تطوير اإلدارة يفيد شىت 

اعية، اليت تبقى يف حاجة ماسة إُف أبسط اػبدمات االجتماعية الضركرية كالتعليم كالصحة كالطرؽ الشرائح االجتم
كالقضاء كاألمن ،كنتحدث ىنا ابػبصوص عن البوادم كاعبباؿ كاؼبراكز  البعيدة عن تلك اػبدمات 

اؼبرافق العمومية على كىذا وبيلنا على اؼببدأ الثالث كاؼبتعلق بضركرة تنظيم ، )86،ص2014األساسية(الشافعي،
أساس االستمرارية يف تقدمي اػبدمات، حيث أف طبيعة اػبدمات اليت تقدمها ىذه اؼبرافق تتطلب ضركرة 
االستمرارية يف ذلك ربقيقا للمصلحة العامة كىو ما يًتتب عليو كجود حاالت منافية الستمرارية اؼبرفق العمومي، 

ابلتاِف  .لة اؼبوظف ك نظرية اؼبوظف الفعلية الظركؼ الطارئة ، كاستقاكاؼبتمثلة أساسا يف حاالت اإلضراب، كنظري
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يعد مبدأ استمرارية اؼبرافق العامة يف أدائها لنشاطها إبنتظاـ كإضطراد من أىم اؼببادئ اليت ربكم سَتىا دبختلف 
غَت مباشرة، حيث أف أنواعها ،كىو من اؼببادئ اليت مت إقرارىا من لدف االجتهاد القضائي حيث مت تكريسو بصورة 

 االستمرارية ىي ركح اؼبرفق العاـ كؽبذا من كاجب السلطة اإلدارية ضماف السَت اؼبنتظم للمرفق.
أما فيما ىبص اؼبعايَت اليت زبضع ؽبا اؼبرافق العامة كاليت نص عليها الدستور، فتتمثل أساسا يف جودة 

ء اؼبرفقي، كاليت تعد أحد اؼبعايَت األساسية يف حسن تسيَت اػبدمات اؼبرفقية ك اعتماد الشفافية اإلدارية يف األدا
اؼبرافق العمومية، كأخَتا  قبد معيار احملاسبة كاؼبسؤكلية .فبالرجوع إُف اؽبدؼ األساسي لوجود اؼبرافق العامة قبد 

، لذلك فقد اعبواب ىو خدمة الصاٌف العاـ، إال أف ىذه اػبدمة قد تعًتضها بعض الصعوابت إلرتباطها ابؼبسؤكلية
يف ؾبموعة من فصولو على مسألة ربمل اؼبسؤكلية من طرؼ القيمُت على اإلدارة العمومية،  2011نص دستور 

كىو ما وبتم ربلي ىؤالء األشخاص ابؼبسؤكلية أماـ اإلدارة من جهة كاؼبرتفقُت من جهة أخرل، كقد عمل الدستور 
أف أعواف اؼبرافق  155لضوابط، حيث نص يف فصلو على اإلحاطة هبذه اؼبسؤكلية دبجموعة من القواعد كا

العمومية يبارسوف كظائفهم كفق مبادئ احًتاـ القانوف كاغبياد كالشفافية كالنزاىة كاؼبصلحة  العامة(اؼبرجع السابق 
لكن ابلرغم من أنبية التنصيص الدستورم على ىذه اؼبعايَت كاؼببادئ اليت تعترب مهمة لبلرتقاء ك  ) .94نفسو،ص

رافق العمومية، إال أهنا َف ذبد طريقها للتفعيل بعد عشر سنوات من صدكر الدستور، حيث بقيت اؼبرافق ابؼب
العمومية تتخبط يف النتائج الكارثية لسوء التدبَت األمر الذم كاف يتطلب ازباذ خطوات جادة يف سبيل تنزيل ىذه 

 القانونية. اؼبقتضيات الدستورية، لعل أبرزىا كاف صدكر ؾبموعة من النصوص
 نيا :النوو  التررععية ادلططر للمرفق العموم اث

زبضع اؼبرافق العمومية يف تدبَتىا لعدة نصوص قانونية  من أنبها القانوف اؼبتعلق بتبسيط اؼبساطر 
، ىذا القانوف الذم وباكؿ من خبللو  2020مارس  19الذم صدر بتاريخ  19. 55كاإلجراءات اإلدارية 

 بلقة بُت اإلدارة كاؼبواطن حيث تضمن عدة مقتضيات تصب يف ىذا االذباه من بينها: اؼبشرع ربسُت الع
  إلزاـ اإلدارات بعدـ مطالبة اؼبرتفقُت إال ابلقرارات اإلدارية كالواثئق كاؼبستندات اليت تنص عليها

دكينها كنشرىا النصوص التشريعية أك  التنظيمية اعبارم هبا العمل، كاليت مت جردىا كتصنيفها كتوثيقها كت
  ابلبوابة الوطنية.

  إلتزاـ اإلدارات، أبف تتقيد، عند توثيق القرارات اإلدارية كتدكينها ابلقواعد التالية: عدـ مطالبة اؼبرتفق
أبكثر من نسخة كاحدة من ملف الطلب اؼبتعلق ابلقرار اإلدارم؛ عدـ مطالبة اؼبرتفق بتصحيح اإلمضاء 

ة ؼبلف الطلب؛  عدـ مطالبة اؼبرتفق ابإلدالء بواثئق كمستندات إدارية على الواثئق كاؼبستندات اؼبكون
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، كال تعنيو بصفة شخصية؛ عدـ مطالبة اؼبرتفق ابإلدالء بنسخ مطابقة ألصوؿ الواثئق  متاحة للعمـو
 ).19،ص2022كاؼبستندات اؼبكونة ؼبلف الطلب(تقرير،

على عدة مقتضيات هتدؼ  تسهيل حصوؿ كمن أجل تبسيط اؼبساطر كالقرارات اإلدارية، نص القانوف 
 اؼبرتفقُت على القرارات اإلدارية يف إطار شفاؼ كموحد، كيبكن أف نشَت إليها من خبلؿ النقط التالية: 

  ،أتطَت اؼبساطر كاإلجراءات اإلدارية اؼبتعلقة ابلقرارات اؼبقدمة للمرتفقُت بناء على طلبهم آبجاؿ قصول
الزمن من خبلؿ تقليص أجاؿ البث يف الطلبات كتنفيذ اؼبساطر  دبعٌت إعطاء أنبية ابلغة لعامل

كاإلجراءات اإلدارية، كزبفيض التكلفة الناذبة عن تعقيد اؼبساطر، كربديد اؼبتدخل يف اؼبسطرة، ك كذلك 
التقليص من الواثئق اؼبطلوبة من اؼبرتفقُت؛كأيضا إرساء حق اؼبرتفقُت يف تقدمي الطعوف اإلدارية يف حاليت 

ت اإلدارة أك ردىا السليب على طلباهتم؛  مت إقرار تبادؿ الواثئق كاؼبستندات بُت اإلدارات، غَت أف سكو 
ىذا اإلجراء ال يبكن تطبيقو إال بعد إصدار نص تنظيمي يوضح نوع الواثئق كاؼبستندات الضركرية 

لوجية الرقمية للواثئق ؼبعاعبة طلبات القرارات اإلدارية؛ابإلضافة إُف إلزاـ اإلدارات ابعتماد التكنو 
 كاؼبستندات كآلية لتبسيط اؼبساطر كاإلجراءات اؼبتعلقة ابلقرارات اإلدارية.

) كالذم 54،2021-19دبثابة ميثاؽ للمرافق العمومية،القانوف( 54-19ليصدر بعد ذلك القانوف رقم 
لف األبعاد اؼبتعلقة بتنظيم يشكل إطار مرجعيا يؤسس لقواعد تنظيم كتسيَت اؼبرافق العمومية، ك هبمع بُت ـبت

كتسيَت ىذه اؼبرافق كعبلقتها ابؼبتعاملُت معها، كأيخذ بعُت االعتبار اإلدارات العمومية كاعبماعات الًتابية كاألجهزة 
العمومية. كيبكن تلخيص أىم مضامُت ىذا اؼبيثاؽ يف شقُت أساسيُت: شق القواعد اؼبنظمة لعبلقة اؼبرافق العمومية 

 تتجلى يف ما يلي:  ابؼبرتفقُت ك
  تعزيز االنفتاح كالتواصل مع اؼبرتفقُت من خبلؿ اغبق يف اغبصوؿ على اؼبعلومات، التعريف ابؼبهاـ

 كالربامج كاػبدمات؛
  ربسُت ظركؼ االستقباؿ عرب كفاءات مؤىلة لبلستقباؿ، أتىيل الفضاءات، تيسَت كلوج األشخاص

 ؛ ذكم االحتياجات اػباصة، اعتماد نظاـ اؼبداكمة
 العمل على تطوير اػبدمات كالرفع من جودهتا  من خبلؿ تبسيط اؼبساطر كاإلجراءات اإلدارية كرقمنتها ؛  -
 االىتماـ بتظلمات اؼبرتفقُت كاللجوء إُف اؼبساعي التوفيقية غبل اػببلفات اليت تقع بينهما؛ -
 تنفيذ األحكاـ القضائية دكف أتخَت؛ - 
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تخليق اؼبرافق العمومية، حيث مت التنصيص على قواعد السلوؾ اليت يتعُت مت ىناؾ شق القواعد اؼبتعلقة ب
على اؼبوارد البشرية للمرافق العمومية احًتامها، كضركرة كضع برامج لتعزيز قيم النزاىة كالوقاية من كل أشكاؿ 

 الفساد كؿباربتها، كترسيخ قيم التخليق يف تدبَت شؤكف ىذا اؼبرفق .
دبثابة ميثاؽ كطٍت لبلسبركز اإلدارم، ككذلك القانوف    618. 2.17اؼبرسـو رقم  ىذا ابإلضافة إُف صدكر

اؼبتعلق إبصبلح اؼبراكز اعبهوية لبلستثمار، فضبل عن اإلصبلح الذم عرؼ على اؼبستول التشريعي   47.18رقم
هود اغبكومية دكف أف ننسى اعب خبلق مدكنة احملاكم اؼبالية كالنص على إحداث اجملالس اعبهوية للحساابت.

اؼببذكلة لتخليق اؼبرفق العاـ عرب التزاـ أعضاء اغبكومة ابزباذ تدابَت ترمي إُف اعتماد قواعد سلوؾ جديد يف ميداف 
تدبَت الشأف العاـ ، كذلك هبدؼ إرساء دعائم إدارة حديثة، فعالة يف أدائها، مرشدة يف استػعماؿ مواردىا ، 

بلحظ أنو ابلرغم من التنصيص الدستورم على عدة مبادئ كاليات هتم تدبَت كمنصفة ابستمرار حمليطها. لكن ما ي
اؼبرفق العاـ، كابلرغم من زبصيص فصوؿ مهمة للحكامة اعبيدة،كابلرغم من تواِف اؼببادرات اإلصبلحية اغبكومية 

من اعبهد كالوقت ما  إال أهنا َف ذبد طريقها للتفعيل. كما أف تنزيل النصوص القانونية السابق ذكرىا يتطلب الكثَت
 هبعل عملية ربسُت تدبَت اؼبرافق العمومية عملية جد معقدة كتعًتيها عدة معيقات.

فلجاف تقصي اغبقائق مثاؿ ابعتبارىا آلية مهمة تسمح للربؼباف ابلوقوؼ على بعض االختبلالت أك 
ة، الزالت يف حاجة إُف التجاكزات على مستول تسيَت اؼبرفق العاـ، َف تعرؼ مع ذلك سول ؿباكالت معدكد

التطوير يف اؼبمارسة كاعبرأة يف االستعماؿ كاإلقداـ على نشر تقارير ىذه اللجاف، أما خبصوص ىيئات اؼبراقبة اؼبالية 
كاإلدارية، فإف اؼبغرب يتوفر على منظومة قانونية جيدة يف ؾبملها، لكنها ربتاج إُف تنسيق أفضل يستهدؼ 

يت ربتاج مكوانهتا إُف إعادة التجديد كيف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة إُف الدكر احملدكد ابألخص اؼبراقبة الداخلية ال
للمفتشيات العامة لدل الوزارات الناتج عن غياب تشريع شامل وبدد اختصاصاهتا، ابإلضافة إُف تقادـ اإلطار 

ؼ طريقها إُف النشر. فبا يؤدم التشريعي للمفتشية العامة للمالية مع العلم أف تقارير أشغاؿ ىذه اؽبيئات ال يعر 
إُف تفشي ظاىرة الفساد كإحدل ذبليات سوء اغبكامة ابؼبغرب، فقد أتكد من خبلؿ ما يستنتج من 
االستطبلعات ك التحقيقات اؼبيدانية أهنا تبعث على القلق لكوهنا من جهة، تطاؿ ـبتلف ؾباالت الشأف العاـ، 

مظاىر االنفراد ابزباذ القرارات، كالشطط يف استعماؿ  كلكوهنا من جهة اثنية، تتغدل بشكل خاص، على
). كابلتاِف فكل ىذه اإلشكاالت التشريعية كاف ؽبا 12،ص2011السلطة، كانغبلؽ التدبَت العمومي(تقرير،

 انعكاس سليب على تدبَت اؼبرافق العمومية فبا ساىم يف ظهور عدة اختبلالت سنعرض أنبها يف احملور اؼبواِف.
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 ثاين : ترخيص اختالالت ادلرافق العمومية وسبل معاحلتهااحملور ال
ال ىبتلف اثناف على كوف اؼبرافق العمومية تعيش اليـو أزمة تدبَت حقيقي فبالرغم من أف ا إلدارة العمومية 
قد حققت بعض اإلقبازات اؼبهمة يف طريق العصرنة كالتحديث منذ استقبلؿ اؼبغرب ، إال أهنا بقيت تعاين من 

 من  االختبلالت البنيوية كالتدبَتية اليت تتطلب إرساء إصبلح ىيكلي كشامل لئلدارة، بديل عن الكثَت
اإلصبلحات الظرفية كاعبزئية اليت أابنت عن ؿبدكدية كضعف قباعتها، كىو ما يتطلب التأسيس غبكامة اؼبرافق 

 العمومية تكوف قادرة على معاعبة ىذه االختبلالت.
 ادلرافق العمومية أوال : ترخيص اختالالت

لقد عرفت اإلدارة اؼبغربية  عددا من اؼبشاكل كاؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق التنمية اؼبنشودة، فمن خبلؿ 
، مت الوقوؼ جبدية على ىذه اؼبشاكل، حيث قاؿ اؼبلك  1995شتنرب  15التقرير الذم أعده البنك الدكِف يف 

أت ىذا التقرير، فوجدت فيو فصاحػة موجعة كأرقاما مؤؼبة ذبعل كل الراحل اغبسن الثاين يف ىذا الصدد: "... قر 
كىذا التقرير كقف يف اغبقيقة على ؾبموعة من اؼبشاكل اليت تعاين منها اإلدارة اؼبغربية، .  ذم ضمَت حي ال يناـ"

 كمن أنبها: -كاليت مازاؿ بعضها مستمرا يف كاقع اإلدارة اغبالية-
 لفة.كجود أنظمة عمل متقادمة كمتخ 
 .بطء مسلسل ازباذ القرار 
  تقادـ اإلدارة: ىذا التقادـ الذم حاؿ دكف تكييفها مع اؼبهاـ اؼبوكوؿ إليها القياـ هبا، كاؼبتمثلة على

اػبصوص يف ضبط األنشطة االقتصادية ككضع عبلقات جديدة مع القطاع اػباص كمع اؼبواطنُت من 
األنشطة. كلقد حدد البنك مواصفات التقادـ ابإلدارة أجل تطبيق القرارات، بدؿ التدبَت اؼبباشر ؽبذه 

 اؼبغربية يف:
  عقم طرؽ التسيَت داخل اإلدارة اؼبغربية فالوظيفة العمومية ػ حسب التقريرػ تتميز بوجود فائض يف عدد

اؼبوظفُت، إضافة إُف انعداـ فعالية اعبهاز اإلدارم يف توزيع مناصب الشغل، كىذا الفائض مرده إلػى أف 
 ظيفة العمومية استيخدمت ؼبكافأة اؼبناضلُت من أجل االستقبلؿ، ككذا امتصاص جزء من البطالة.الو 

كىكذا سنجد أف توزيع األعواف بُت القطاعات كالوزارات اؼبركزية كإدارهتا احمللية ال يتبع تطػور اغباجيات، 
 كل أخػرل تتعلق بػ:كىذا ما خلق نقصا كظيفيا يف بعض القطاعات. ك إضافة إُف ما سبق ىناؾ مشا 

  .نقص الشفافية فيما ىبص أجور اؼبوظفُت ك عدـ كجود نظاـ تشجيعي لؤلجور كالًتقيات 
 .ىبوط اؼبعنوايت بسبب غياب اؼبشاركة يف ميكانيزمات كضع القرار 
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  تفشي ظاىرة الرشوة كاحملسوبية ابإلدارة اؼبغربية كاليت أصبحت تشكل عملية لئلذبار يف اػبدمة اليت
اؼبرفق العمومي كاليت ىي يف األصل بدكف مقابل كابلتاِف فقد مت اؼبساس دببدأ اجملانية كتشويو ؼبا  يقدمها

هبب أف تكوف عليو العبلقة بُت اإلدارة كاؼبتعاملُت معها، إذ صار اؼبرتفق يشعر أف اؼبوظفُت الذين 
أصبح ىو يف خدمتهم  يتقاضوف ركاتبهم من الضرائب اليت يدفعها كالذين هبب أف يكونوا يف خدمتو،

 ).201،ص2015من خبلؿ األاتكات كالرشوة(ابجي،
 كما أف اؼبساطر اؼبالية جامدة كغَت شفافة كىذا اعبمود كاالنعداـ يف الشفافية حدده التقرير فيما يلي:

 .إف مسطرة صرؼ اؼبيزانية جد معقدة كبطيئة 
 تقييم للسياسات العمومية.اؼبراقبة البلحقة تعاين من الضعف كال تؤدم دكرىا يف القياـ ب 
 .االرذباؿ يف اختيارات االستثمار 

 انعداـ ركح اؼببادرة بسبب الرغبة يف ذبنب عمليات اؼبراقبة. -
كمن مث سنجد أف العنصر البشرم يف اإلدارة يعاين من عدة صعوابت، فبا وبوؿ دكف ربقيق التنمية البشرية 

ه االختبلالت قبد أيضا تعدد أصناؼ اؼبرافق العمومية ).كلعل من أبرز ىذ104،ص2001اؼبطلوبة(بن سلماف،
اليت تسدم اػبدمات العمومية كاختبلؼ اؼبنظومة التشريعية كالتنظيمية اؼبؤطرة لكل صنف من ىذه اؼبرافق،  حواِف 

مؤسسة كمقاكلة عمومية، ابإلضافة إُف ابقي اؽبيئات  800صباعة ترابية ، كأكثر من  1600قطاع كزارم ك  35
ة كاػباصة اؼبكلفة دبهاـ اؼبرفق العاـ.كتفاكت مستول جودة اػبدمات اؼبقدمة للمرتفق حسب كل صنف من العام

أصناؼ اؼبرافق العمومية؛كما أف ضعف اؼبهنية يف تقدمي اػبدمات العمومية للمرتفقُت تعد أحد أبرز االختبلالت 
بلقة اؼبرافق العمومية ابؼبرتفق منذ كلوجو ؽبذه اليت يعاين منها اؼبرفق العاـ كذلك لعدـ احتكامو ؼبنظومة تؤطر ع

اؼبرافق إُف حُت حصولو على اػبدمة اؼبطلوبة؛ كما أف من أكجو االختبلؿ اليت ربد من فعالية اؼبرافق العمومية 
كجود نصوص قانونية كتنظيمية تفتقد لنسق منسجم كتراتيب؛زد على ذلك قصور اؼبنظومة اغبالية يف تفعيل مبدأ 

ىناؾ أيضا مشكل تعقد  ؤكلية ابحملاسبة كتفعيل ـبتلف التوصيات الصادرة عن مؤسسات اغبكامة.ربط اؼبس
اؼبساطر ( الضرائب، العدؿ، الصحة، اإلدارة العامة لؤلمن الوطٍت، النقل، إٍف )، كتضخم النصوص كالذم يؤدايف 

 20نص تشريعي ك 100اؾ ما يناىز إُف بطء كبَت، بل كإُف تناقضات بُت اؼبقتضيات القانونية (رخص البناء: ىن
متدخل)، لكنها  كبصفة خاصة تفتح الباب للتأكيل الواسع للنصوص من طرؼ بعض األعواف اإلداريُت من 

ابإلضافة إُف بركز عدة سلوكات مستحدثة َف يؤطرىا  ).43،ص2013منعدمي اعبدية ك/ أك الكفاءة (تقرير،
سلطة التقديرية ،االستغبلؿ البلمشركع للممػػػػتلػػػكات العمومية ،  النص التشريعي لعل أبرزىا التوظيف السليب لل

ابلتاِف فإف القراءة اؼبتأنية لكل ىذه  اؼبعاملة التفضػػػػيلية إزاء اؼبرتفػػػػقُت ،التمػػػػاطل كالتػػػػقاعس كالبلمػػػػباالة.
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رستو اؼبهنية ، أكال مع اؼبهاـ االختبلالت تربز مبلمسة مظاىر الفساد لعبلقة اؼبوظف مع ـبتلف مكوانت فبا
ابعتبارىا أعماال مادية أك معنوية يساىم من خبلؽبا اؼبوظف العمومي يف تدبَت اؼبرفق العمومي حيث يبكن أف 
تطفو سلوكات التماطل كالتقاعس كالبلمباالة كالتوظيف السليب للسلطة التقديرية كغَتىا . اثنيا مع اإلدارة 

الوسائل اؼبختلفة للقياـ هبذه اؼبهاـ كيؤثر بقراراتو فيها حيث يبكن أف تظهر سلوكات  ابعتبارىا شخصا معنواي يوفر
االختبلس كاستغبلؿ النفوذ كربصيل اؼبنافع غَت اؼبشركعة كاالستخداـ اؼبتعسف للممتلكات العمومية كغَتىا . اثلثا  

اىم يف توجيو أنشطتها حيث يبكن أف مع اؼبرتفق ابعتباره شخصا ذاتيا أك معنواي يلتجئ إُف خدمات اإلدارة كيس
تربز سلوكات االرتشاء ك احملسوبية كالشطط يف استعماؿ السلطة كالنصب كاؼبعاملة التفضيلية إزاء اؼبرتفقُت كضعف 

 جودة اػبدمات كغَتىا .
كبطبيعة اغباؿ فكل ىذه االختبلالت يكوف ؽبا انعكاس على عدة مستوايت ، أكؽبا اؼبستول التنموم 

خلخلة مصداقية الدكلة كاعبهاز اغبكومي من خبلؿ االكبراؼ ابألىداؼ كالسياسات التنموية كإعادة  حيث تتم
توجيهها إُف ؾباالت كفئات غَت مستهدفة ، ك إىدار جزء كبَت من اؼبوارد اليت كاف ابإلمكاف ربقيقها من الضرائب 

طة كاػبدمات اإلدارية ، ك التقليص من القدرة كاعبمارؾ كاؼبصادر اإليرادية األخرل، كأيضا الرفع من تكلفة األنش
ابإلضافة إُف االنعكاسات على اؼبستول االجتماعي  التنافسية للمقاكالت ،ك عرقلة تدفق االستثمارات كالرساميل.

كاليت تتمثل أساسا يف الشعور ابلبلمساكاة كعدـ تكافؤ الفرص ، ىناؾ أيضا فقداف الثقة يف أنبية العمل كقيمتو ، 
يم دبنطق التفريط يف معايَت أداء الواجب الوظيفي كاؼبهن...، كىو األمر الذم يتطلب ازباذ خطوات جادة يف التسل

 سبيل معاعبة ىذه االختبلالت ؼبا ؽبا من انعكاسات كخيمة على اؼبرفق العمومي.
 لكل ما مت ذكره سابقا فاغبكامة ابؼبغرب ما فتئت توصف بكوهنا منظومة مأزقية، ربفها ـباطر
االختبلالت من كل صوب كحدب، كما تعًتيها اختبلالت من نوع بنيوم، ذبعل آلية التنمية اإلدارية للمرفق 

) 54،ص2016العمومي آلية معطوبة كالتصور االسًتاتيجي ألمباط اغبكامة اإلدارية تصورا ؿبدكد األفق(البكورم،
 العمومية.، ما يتطلب ازباذ خطوات جادة يف سبيل التأسيس غبكامة اؼبرافق 

 اثنيا: مقومات أتسيس حكامة ادلرافق العمومية
إف التأسيس غبكامة اؼبرافق العمومية ليس ابلعمل السهل لكن يف اعتقادان أنو يبر ابألساس عرب اآلليات 

 التالية :
  اعتماد اؼبقاربة التشاركية يف تدبَت اؼبرافق العمومية كذلك عرب إعماؿ عدة آليات ذبسد حكامة التسيَت

ن بينها قبد شركات التنمية احمللية ،اليت تعترب من أحدث اآلليات اؼبؤسساتية اليت تتيح للجماعات الًتابية م
تعد ىذه الطريقة حديثة نسبيا، كقد قامت للتغلب على ك  اؼبسانبة بشكل مباشر يف تدبَت اؼبرافق العمومية الكربل.
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انت طريقة االستغبلؿ اؼبباشر تتسم ابلبطء كالتعقيد عيوب طريقيت االستغبلؿ اؼبباشر كاالمتياز، ألنو إذا ك
كالركتُت، فإف طريقة االستغبلؿ اؼبختلط قد ظهرت لتجاكز ذلك إبتباع شكل شركة اؼبسانبة التجارية كتطبق 
كسائل القانوف اػباص، كتتمتع السلطة العامة يف مثل ىذا النوع من الشركات حبق الرقابة اؼبوجودة يف صبيع أنواع 

 ).110،ص 1992فق العامة ليس ابعتبارىا مسانبة كإمبا بصفتها حامية للمصلحة العامة(الصركخ،اؼبرا
إف الدكر األساسي لشركات التنمية احمللية كآلية تنموية ال يكمن فقط يف ؾباالت اشتغاؽبا كاستهدافها 

نفسها على مستول تدبَت اؼبرافق  إلنعاش االقتصاد احمللي، كإمبا تعترب آلية فعالة لتطوير أداء اعبماعات الًتابية
العامة، كجعلها قادرة على التدبَت االقتصادم، كاالستفادة من طرؽ تسيَت اؼبقاكالت اػباصة، ؼبا من شأنو أتىيل 
بنيات اعبماعة الًتابية  لتصبح قادرة على تدبَت اؼبشاريع التنموية للمرافق الكربل بنفس 

لتدبَت اؼبفوض الذم يعترب إحدل االليات اليت ذبسد التدبَت ).ابإلضافة إُف ا86،ص2012اؼبنطق(بركحو،
 التشاركي للمرفق العمومي، من خبلؿ منح القطاع اػباص صبلحية تسيَت إحدل اؼبرافق االقتصادية

االجتماعية كذلك دبوجب عقد إدارم يلتـز فيو اؼبفوض لو بتقدمي إحدل اػبدمات العمومية داخل أجل زمٍت ك  
لب مأسسة الرقابة اليت يبارسها اؼبفوض على اؼبفوض لو، كفق مبط كاضح كؿبكم يتيح ربديد ؿبدد. كىو ما يتط

اؼبسؤكليات لتجاكز اإلختبلالت اليت تضعف من أنبية الدكر ،الذم يبكن أف يلعبو التدبَت اؼبفوض يف النهوض 
،ابؼبرافق العامة احمللية كالرفع من مردكديتها كربسُت اػبدمات اليت تقدمها للمر   ).199،ص2013تفقيُت(اـز
 العمل على ختليق ادلرفق العام وذلك من انطالقا من ثالث مستوايت

؛ حيث يلعب دكرا فعاال يف تقويض الكثَت من مظاىر االكبراؼ كالسلوكات اؼبشينة ، أوذلا ادلستوى التحسيس  
سيخ قيم كمبادئ السلوؾ ذلك أف من شأف إشاعة الثقافة األخبلقية على أكسع نطاؽ أف تساىم يف تدعيم كتر 

األخبلقي يف اجملتمع.  كيف ىذا اإلطار ، أضحى من الضركرم دعم كتثبيت األخبلقيات يف اغبياة العامة اعتمادا 
على توجيو النظاـ الًتبوم العاـ للمجتمع لتعزيز شعور الناشئة ابؼبسؤكلية اؼبدنية كحبقوؽ اؼبواطنة لتدعيم الوعي 

يف ىذا اإلطار هبب العمل على إدراج الًتبية على زبليق اغبياة العامة ضمن اؼبناىج لديهم دبا ؽبم كما عليهم ك 
كمن أجل الرفع من مسؤكية اؼبوظف كاؼبرتفق كابلنظر ألنبية التخليق هبب االنكباب على  إعداد  التعليمية. 

كية اليت توضح مسؤكليات مواثيق أخبلقية قطاعية يف اإلدارات العمومية، ربدد القيم األخبلقية كالقواعد السلو 
.ك أيضا  إرساء ميثاؽ أخبلقي بُت اؼبواطن كإدارة الدكلة يػػحدد ابألسػػػػاس  ككاجبات اإلدارة كاؼبوظف إزاء العمـو

 طبيعة اػبدمات ك اغبقوؽ اليت للمواطن اغبق يف الولوج إليها . 
كذلك من خبلؿ اغبد من  ؛ كالذم يشكل إحدل مداخل إصبلح اؼبرفق العمومياثنيا ادلستوى الوقائ 

السلوكات السلبية، كذلك عرب بلورة رؤية قانونية تتوخى ترسيخ الشفافية كدمقرطة اإلدارة من خبلؿ إعادة بناء 
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العبلقات بُت اإلدارة كاؼبتعاملُت معها على أسس متوازنة، تضمن حقوؽ كل طرؼ كتتجاكز مظاىر غلو السلطة 
صوص يف تفشي مفهـو السر اؼبهٍت ، كغياب التعليل كالتوظيف السليب ؼبفهـو التقديرية لئلدارة كاؼبتجلية على اػب
ترسيخ مبدأ إقرار اؼبساءلة كتقييم األداء على صبيع أعماؿ كأنشطة اؼبرافق ك  السكوت الضمٍت لئلدارة كغَتىا.

، كتفعيل دكر  العمومية كاألشخاص العاملُت هبا ، كتوطُت ىذه اؼبهاـ ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة اؼبوجودة
اؼبفتشيات العامة للوزارات من خبلؿ أتىيلها للقياـ ابؼبراقبة اؼبيدانية الفعالة، كاالضطبلع دبهاـ التدقيق كالتقييم 

 كاالستشارة كالتنسيق كالتأطَت.
مي ؛ الذم يبقى آلية ال بد منها إلدانة السلوكات الغَت أخبلقية كاليت تضر ابؼبرفق العمو اثلثا ادلستوى الزجري

كاؼبواطنُت، يف ىذا اإلطار يبكن  إرساء أسس قانونية للحث على نشر نتائج التحقيقات كالتدقيقات اليت تقـو هبا 
اؽبيئات اؼبختصة كتوسيع دائرة اإلعبلـ هبا، ألجل تقوية اغبواجز اؼبانعة من جهة ، كالتعريف دبمارسات التدبَت 

دانة السلوؾ اؼبشُت كتوفَت إمكانيات عملية الشتغاؿ النصوص اعبيد من جهة اثنية ، مث من أجل إفساح اجملاؿ إل
 كتفعيلها 

 اآلليات القانونية 
إف ربقيق أم إصبلح يتطلب توفَت آليات قانونية تعمل على تفعيل ـبتلف  اؼببادئ كاألىداؼ اليت 

كبة ،  من بينها ينشدىا اإلصبلح يف ىذا اإلطار  هبب على اؼبشرع اؼبغريب ازباذ عدة إجراءات تشريعية موا 
مراجعة اؼبرسـو اؼبتعلق ابلصفقات العمومية كتطعيمو دبقتضيات ربد من السلطة التقديرية الواسعة لضماف الشفافية 
التامة للصفقات العمومية، كأيضا إغناء اؼبرسـو دبقتضيات موحدة ربد من السلطة التقديرية الواسعة كربدث آلية 

مع تفعيل آليات التبليغ عن الفساد اؼبتاحة للمواطنُت ،مت تدعيم القانوف  مستقلة للحسم يف الشكاايت كالتظلم
اؼبتعلق ابلتدبَت اؼبفوض للمرافق العامة دبقتضيات جديدة تستجيب ؼبتطلبات اغبكامة، مع اعتماد منظومة حديثة 

احمللية . إضافة إُف تطوير أنظمة كمبلئمة لتدبَت اؼبوارد البشرية احمللية، كالنهوض ابلنزاىة كالشفافية يف تدبَت اؼبالية 
اؼبراقبة كاحملاسبة كاؼبسألة، من خبلؿ مراجعة نظاـ الوصاية كاؼبراقبة كتعزيز فعالية اجملالس اعبهوية للحساابت مت 
تعزيز اإلطار اؼبؤسسايت احمللي ؼبكافحة الفساد كالنهوض ابلدكر اعبهوم للهيأة اؼبركزية للوقاية من 

ابإلضافة إُف تنزيل قانوف يتضمن الولوج الغَت اؼبقيد للمعلومات كمراجعة  ).241،ص2009الرشوة(اشرقي،
من النظاـ األساسي للوظيفة العمومية اؼبتعلقة ابلسر اؼبهٍت، ك تسريع كثَتة قوانُت التصريح ابؼبمتلكات  18الفصل 

اؼبزيفة. فرغم  دخوؿ اإلطار  لتشمل صبيع اؼبرافق العمومية كتطبيق اإلجراءات ضد اؼبخالفات اؼبتعلقة ابلتصاريح
، إال أنو َف وبقق األىداؼ  2010فرباير من سنة  15القانوين اؼبتعلق ابلتصريح  ابؼبمتلكات حيز التنفيذ بتاريخ 

 اؼبرجوة منو ابلشكل اؼبطلوب .
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ة أف اآلليات اؼبؤسساتية كاليت يعترب تفعيل دكرىا أساسيا إُف جانب اآلليات القانونية، خاص إُف جانبىذا 
الدستور اؼبغريب نص  يف الشق الثاين من الباب اػباص ابغبكامة اعبيدة على مؤسسات ك ىيئات ضباية اغبقوؽ ك 
اغبرايت ك اغبكامة اعبيدة ك التنمية البشرية كالتنمية اؼبستدامة ك الديبقراطية التشاركية، ابإلضافة إُف مؤسسات مت 

ها مؤثر بشكل كبَت يف إعماؿ اؼبقتضيات القانونية السابق ذكرىا زبصيصها أببواب فريدة. حيث يعترب دكر كل من
 كالعمل على تقييمها اؼبستمر.

 خالصات
رغم التنصيص دستوراي على مبادئ تدخل يف صلب اغبكامة   كاؼبساءلة كتقدمي اغبساب من خبلؿ 

يئات للمراقبة إحداث عدة مؤسسات زبتلف كتتكامل مهامها كآليات عملها، كتتكوف من ىيئات قضائية كى
كالتدقيق كالوساطة كالتنسيق كالتتبع كالتقييم، إال أف اؼبمارسة أابنت عن عدة إكراىات كنواقص تعًتض ـبتلف 
مكوانتو كربد من قباعتو كفعاليتو. األمر الذم يتطلب القياـ بعملية إعادة أتىيل جاد كحقيقي إذا كبن أردان ربقيق 

فيلة جبعل ىذه اؼبرافق أداة لتحقيق التنمية اليت ينشدىا اؼبغرب اليـو يف ظل حكامة جيدة للمرافق العمومية تكوف ك
 النموذج التنموم اعبديد

 كيبكن إصباؿ أىم النتائج اؼبتوصل إليها يف :

  كجود تفاكت بُت التنصيص على حقوؽ اؼبواطنُت، اؼبؤكد عليها بوضوح يف الدستور، كبُت الواقع اليومي
رتفقوف عند اللجوء إُف اؼبرافق العمومية، فبا تبدك معو اغباجة ملحة إُف ربقيق الذم يعيشو اؼبواطنوف كاؼب

 االنسجاـ بُت اؼبقتضيات الدستورية كاؼبرافق العمومية .
  اختبلالت اإلدارة تتفاقم بسبب انعداـ اؼبساكاة كتلحق ضررا أكثر ابلسكاف يف كضعية ىشة، يف حُت

 أف مهمة اؼبرافق العمومية ىي مساعدهتم.
  .الشطط يف السلطة كاؼبمارسات غَت اؼبشركعة تتخذ مدل أكرب دبناسبة اػبدمات ذات التبعية القوية

 كىنا أيضا، فإف فئات اؼبرتفقُت األكثر ىشاشة ىي اليت تعاين أكثر من غَتىا.
  اإلشكالية ىي مسألة حكامة شاملة قبل أف تكوف مسألة كسائل.نفس اؼبيزانيات كنفس الوسائل البشرية

 توفرة حاليا قد تسمح، إذا مت ربسُت اغبكامة، ابلقياـ بتحسُت تدبَت اؼبرافق العمومية.اؼب
  اغباجة إُف ميثاؽ اجتماعي يشكل مرجعية مهيكلة لتوجيو اؼبرافق العمومية تكوف خاضعة ىي نفسها

 للحكامة.
  ة اسًتاتيجية كضع اسًتاتيجية ؼبقاربة شاملة، تستند إُف أعماؿ منسقة تنسيقا جيدا، كتسريع كتَت

 اغبكومة اإلليكًتكنية، كتعميم اللجوء إُف نزع الصبغة اؼبادية عن اؼبساطر.
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 اممرافم الإدارًح والاجذماعٌح ةذادلا وإصهامها فٍ امذومٌح اممحنٌح
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Administrative and social equipment in Tadla and their contribution to 

local development during the protection period 
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   This article aims to highlight the role of 

administrative and social equipment in local 

development in the Tadla plain, and seeks to 

answer the following problematic question: What 

are the administrative and social services created 

by the Department of Protection in Tadla to 

facilitate colonial exploitation in the region? The 

Protection Department has taken several measures 

to prepare the appropriate ground in order to 

encourage agricultural settlement in Tadla. In 

order to motivate the settlers to settle and to 

encourage them to invest, the occupation 

authorities have created administrative and social 

institutions that responded to the needs of the 

European colony and the needs of the families 

accompanying them. Since these institutions are 

diverse, we have worked to mention the necessary 

ones in the lives of settlers, and perhaps the most 

prominent of them are: the governorate real estate 

authority, The Postal Authority, the Civil Status 

Center, and education and health institutions.We 

concluded that these institutions had a great 

impact in motivating the settlers to settle in Tadla, 

as well as facilitating public services for them and 

enabling them to exploit the land in the best 

conditions. 

Keywords: Local development, real estate 

governorate, postal authority, civil status center, 

education and health institutions.Citizens. 
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 مقدمة
ازبذت إدارة اغبماية عدة إجراءات لتهيئة األرضية اؼبناسبة من أجل تشجيع االستيطاف الزراعي، الذم اعتربتو       

)، كىذا 11، ص. 1980كاسًتاتيجية ضامنة لرسوخ السلطة االستعمارية أقول من الوسيلة العسكرية (تفاسكا، 
اف رمزية، كلتحفيزىم على االستقرار هبا ما دفع بلجنة االستعمار الفبلحي إُف تقدمي األرض للمعمرين أبشب

كاستغبلؽبا يف أحسن الظركؼ، أقدمت إدارة اغبماية على إحداث مرافق إدارية كاجتماعية تستجيب غباجات 
اؼبستوطنُت كغباجات األسر اؼبرافقة ؽبم ككذلك غباجات الساكنة األىلية. كحيث أف ىذه اؼبؤسسات متعددة، 

ية منها يف حياة اؼبعمرين. كلعل من أبرزىا مصلحة احملافظة العقارية، مصلحة الربيد، فإننا عملنا على ذكر الضركر 
 مراكز اغبالة اؼبدنية كمؤسسات التعليم كالصحة.

 مولحة احملافظة العقارعة .1
كاألىاِف على سبلك األرض ابؼبغرب، كألجل ذلك مت  كاف اؽبم اؼبباشر لنظاـ اغبماية ىو مساعدة األجانب      

)، حىت يسهل على 7، ص. 2018، اؼبنظم للتحفيظ العقارم (خَتم، 1913غشت  12دار ظهَت استص
 األشخاص سبلك األرض اليت حازكىا ابلشراء، كيضفي عليها صفة اؼبلكية الثابتة النهائية كربصينها بصيغ قانونية.

، اؼبتعلق إبحداث مصلحة 1915مام  12كلكي يتسٌت ؽبا أجرأة ىذا القانوف، أصدرت إدارة اغبماية ظهَت      
)، حيث عُت على إدارهتا 171، ص. 1915احملافظة على األمبلؾ العقارية ابلدار البيضاء (اعبريدة الرظبية، 

"، ككانت ىي احملافظة الوحيدة ابؼبغرب، حيث كاف يقصدىا R.Ch.A.Marieركسيل شارؿ ألباف مارم "
 لتسجيل أمبلكهم. -كمنها اتدال  - اؼبغاربة كاألجانب من كل ربوع اؼبنطقة السلطانية

كؼبا تزايدت عدد طلبات التحفيظ من اتدال خبلؿ عقد الثبلثينيات، كهبدؼ زبفيف الضغط على ؿبافظة      
نونرب  23الدار البيضاء كتقريب خدمات التحفيظ للساكنة، مت أتسيس احملافظة العقارية بوادم ـز دبوجب ظهَت 

"، كلقد مشلت Myer) كعُت على إدارهتا احملافظ الفرنسي "ميَت" "5ص.  ،1941(اعبريدة الرظبية،  1940
، بٍت مبلؿ، بٍت عمَت  .1بٍت موسى، القصيبة كأزيبلؿ -ىذه اؼبؤسسة كل من دكائر كادم ـز

كعلى عكس ما يتبادر إُف الذىن، أف فرنسا أحدثت مصلحة احملافظة على األمبلؾ بتادال من أجل      
كإحبلؿ نظاـ عقارم قار كآمن يضمن للمالك حقوقو كوبوؿ دكف أف تتعرض ملكيتو للضياعاالرتقاء ابؼبلكية، 

                                                           
، الحظنا أف األجانب ك 1 انوا يقبلوف على ربفيظ أراضيهم لتحصينها أثناء تتبعنا ؼبطالب التحفيظ العقارم دبحافظة كادم ـز

 4أكؿ من كضع مطلبا للتحفيظ، بتاريخ  Fournier Jean Baptisteبضماانت قانونية، كيعد الفرنسي فورين جاف اببتيست 
 ،1921يناير  25ؿبرر خبط اليد بتاريخ آر ببٍت مبلؿ، كاليت اشًتاىا دبقتضى رسم  13، كيهم أرض حراثية مساحتها 1941يناير 

  .185، ص .1941يناير  31، بتاريخ 1475مضمنو أف أضبد بن عبلؿ الوزاين ابع لو اؼبلك اؼبذكور، كرد يف اعبريدة الرظبية عدد 
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). كالواقع أف ىذه اؼبؤسسة العقارية ابتت كسيلة 123، ص. 2018كالًتامي من طرؼ الغَت (خَتم،  
لت )، كما عم146، ص. 2012اسًتاتيجية إلثبات ملكية األجانب على األراضي اليت سيطركا عليها (حيمر، 

على ربديد األمبلؾ اعبماعية اليت كانت تدبر كفق أعراؼ ؿبلية، كقسمتها إُف ملكيات فردية، ككاف ىذا التقسيم 
يرمي إُف ربقيق ىدفُت: أكؽبما مادم يتعلق بتسهيل عملية بيع األراضي لؤلجانب، كاثنيهما سياسي كاجتماعي 

 أفرادىا كعزؽبم عن بعضهم لتسهيل ربطهم ابلنظاـ كيتعلق بتكسَت شوكة القبيلة كفصم عرل التضامن القائم بُت
). كذبدر اإلشارة إُف أف احملافظة العقارية بصفتها اؼبؤسسة الساىرة على 146، ص. 2012االستعمارم (حيمر، 

مسطرة التحفيظ العقارم، حيث تتبع يف ذلك ؾبموعة من اػبطوات، نستعرضها بشكل موجز يف اؼبراحل الرئيسية 
 التالية:

 قدمي مطلب التحفيظت -أ
، كيتضمن       يتعُت على الراغب يف ربفيظ العقار أف يتقدـ بطلب التحفيظ لدل احملافظة العقارية بوادم ـز

اؼبطلب ؾبموعة من البياانت تتعلق ابسم اؼبعمر طالب التحفيظ، كحالتو العائلية كؿبل سكناه، كبياانت أخرل 
و كموقعو كحدكده كمشتمبلتو، ىذا مع بياف الواثئق كاؼبستندات زبص العقار موضوع التحفيظ، كذلك ببياف اظب

 ).28، ص. 2018اليت تثبت ملكية العقار موضوع طلب التحفيظ (مهبلكم، 
 هتي ء ملخص مطلب التحفيظ -ب

بعدما يرل احملافظ على أف اؼبطلب استوىف صبيع البياانت اؼبطلوبة يعطيو رقم ترتييب، كيدرج عنو ملخصا يتضمن      
 ).167، 2018موجزا للبياانت األساسية، كتشمل اسم طالب التحفيظ كاسم العقار كحدكده كمساحتو (خَتم، 

 إشهار مطلب التحفيظ -ج
ضمن  يعمل احملافظ على بعث ملخص مطلب التحفيظ إُف اعبريدة الرظبية، كتعمل ىذه األخَتة على نشره     

من جهة أخرل بنسخ من ىذا اؼبلخص إُف احملكمة االبتدائية قسم ـبصص إلعبلانت التحفيظ، كما يبعث احملافظ 
، ص، 2018كاؼبراقبة اؼبدنية كمكتب القائد، كما يتم االشهار ابلعقار موضوع التحفيظ أبسواؽ الناحية (مهبلكم، 

208 ،209.( 
 عملية التحدعد -د

ملية التحديد، كيبعث االستدعاءات يسعى احملافظ بتنسيق مع مصاٌف اؼبسح العقارم إُف تعيُت اتريخ إجراء ع     
إُف طالب التحفيظ كاؼببلؾ اجملاكرين بقصد حضور ىذه العملية. كالتحديد عملية تقنية يقـو هبا مهندس طبوغرايف، 

 ).167، ص. 2018هبدؼ ضبط اغبالة اؼبادية للعقار كبياف حدكده كمعاؼبو كمشتمبلتو كمساحتو (خَتم، 
 ابجلرعدة الرمسيةنرر انتهاء عملية التحدعد  -ىـ
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بعد توصل احملافظ دبحضر التحديد، يعمل على بعث ملخص إُف اعبريدة الرظبية، كفيو إعبلف ابنتهاء عملية      
، تتم اؼبوافقة على ربفيظ العقار موضوع  -خبلؿ أجل شهرين -التحديد، كإذا َف يتعرض أم طرؼ على ىذه العملية 

 ).168، ص. 2018الطلب (خَتم، 
 الرسم العقاري أتسيس -و

بعد التأكد من صبيع اغبجج كاؼبستندات اليت قدمها اؼبعمر طالب التحفيظ، كبعد تطبيق صبيع اؼبقتضيات      
اؼبتعلقة ابإلشهار كالتحديد الطبوغرايف كالتأكد من عدـ كجود تعرضات، فإف احملافظ يتخذ قرار أتسيس رسم عقارم 

 ).  169، 168، ص. 2018ارم كاعطائو رقما خاصا بو (خَتم، هنائي خاص ابلعقار، كتسجيلو ابلسجل العق

 مولحة الربعد -2
مثلت مصلحة الربيد كالتلغراؼ كالتليفوف العصب احملورم لؤلداء العسكرم، إذ بواسطتها كاف يتم نقل التقارير      

كمن ىذه األخَتة كاف يتم بعث  السياسية الشهرية من اؼبصاٌف اؼبدنية أك العسكرية إُف القيادة اعبهوية بقصبة اتدلة،
اغبالة العامة إُف اإلقامة العامة.  كال تقل مصلحة الربيد أنبية يف حياة السكاف، كحيث أهنا من التجهيزات العمومية 

، 1920مليوف سنة  71االسًتاتيجية الكفيلة خبلق مناخ استثمارم يف شىت اؼبيادين، فلقد خصصت ؽبا إدارة اغبماية 
). كلقد اعتمد عليها معمرك اتدال يف نقل 147، ص. 2017اؼبيزانية العامة للمغرب (اغبفار،  من %9,5بنسبة 

 مراسبلهتم كطركدىم إُف أسرىم، كمكنت من خلق فضاء لبلستثمار من خبلؿ ضباية الودائع اؼبالية للمستوطنُت.
قامة مكاتب للربيد كالتلغراؼ كحرصا من إدارة اغبماية على توفَتىا ػبدمات الربيد للساكنة، شرعت يف إ     

ب الربيد ابؼبدينة اعبديدة )، كىكذا مت إحداث مكت155، ص. 198كالتلفوف يف صبيع حواضر كقرل اتدال (عياش، 
)A.M, Boite n° E0971( 1921ـز سنة لوادم 

2

                                                           
2
 A.M: Archives du Maroc. 
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كيب )، كيف نفس السنة مت تر A.M, Boite n° B68(1929، كخط تلفوين يربطها دبركز دار كلد زدكح سنة 
 شبكة للتلفوف تربط بٍت مبلؿ بواكيزغت.

كهبدؼ تسهيل االتصاؿ بُت الناس كبُت اؼبرافق اػبدماتية، كسعيا من إدارة اغبماية لتشجيع اؼبغاربة كاألجانب      
 على االستثمار، لذلك مت ربويل مراكز الربيد من ؾبرد مؤسسات لتناقل األخبار، إُف مرافق تساىم يف ربويل األمواؿ كيف

مارس  26تدعيم االقتصاد. كيف ىذا اإلطار أصدر مدير مكتب الربيد كالتلغراؼ كالتليفوف قرارا بتاريخ 
1930)A.M, Boite n° B2 كالقاضي بتحويل بريد دار كلد زيدكح من ككالة متواضعة إُف مؤسسة متعددة ،(

مت  1931يف تدعيم االستثمار، كيف سنة الوظائف، إذ أصبحت زايدة على استقباؽبا للربيد كالتلغراؼ، تساىم ماليا 
انشاء مؤسسة للربيد كالتلغراؼ كالتليفوف بقصبة اتدلة، استجابة غباجات الساكنة اؼبتواجدة دبركز اؼبدينة، كلتقريب 

ت ككطاية، كلتقريب خدمات الربيد من معمرم ڭخدماهتا من اؼبعمرين اؼبتواجدين ابألراضي اجملزأة لبلستيطاف بسم
 ).A.M, Boite n° B2كأكالد مبارؾ كبٍت معداف أحدث مركز للربيد يف بٍت مبلؿ(سيدم جابر 

كال تفوتنا اإلشارة إُف أف االرساليات كالطرائد كانت تتوُف نقلها شاحنات اتبعة ؼبركز الربيد، أما اؼبناطق اليت     
)، كالذم كاف يتم 155، ص. 2017ط، يتعذر فيها ربرؾ كسائل النقل، فكاف يتم االستعانة خبدمات "الرَّقَّاص "(لكري

تكليفو من طرؼ قائد القبيلة إليصاؿ الربيد إُف مناطق أخرل. كنشَت كذلك إُف أف خدمات الربيد كانت تتوقف من 
حُت آلخر، بسبب انسداد الطرؽ ابألكحاؿ كارتفاع صبيب الودايف، كنورد مثاال عن ذلك بتوقف خدمات بريد دار كلد 

 ). A.M, Boite n° B 79بسبب كثرة التساقطات( 1931ير سنة زيدكح خبلؿ شهر فربا
ذ بلطبت جادلت. 1طىسةال                                   1931ظىت   مطلحت البًر

 (A.M, Boite n° E 0852املطذس، )
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 مولحة احلالة ادلدنية.3
كاألجنبية ابؼبغرب، أصدرت إدارة  يف إطار سياستها الرامية إُف ضبط الوضعية القانونية للساكنة احمللية     

)، كيف ىذا السياؽ مت www.alhalaalmadania(1915شتنرب  4اغبماية نظاـ اغبالة اؼبدنية بتاريخ 
إحداث مكاتب مركزية للحالة اؼبدنية هبدؼ تقريب خدماهتا للناس، بكل من كادم ـز كقصبة اتدلة كدار كلد 

). كلقد دأبت ىذه Registre d’état civil, Beni Mellalكأيب اعبعد كخريبكة كبٍت مبلؿ (زيدكح 
اؼبكاتب على االستجابة لتطلعاهتم، من خبلؿ تسجيل كترسيم الوقائع كالبياانت اؼبدنية األساسية اؼبتعلقة هبم، 

 كضبطها يف سجبلت اغبالة خاصة.
من السجبلت، كتفيد يف تضمُت تصاريح األشخاص اؼبتعلقة  كتشتمل مكاتب اغبالة اؼبدنية على ؾبموعة     

ابلوالدة كالوفاة كالزكاج كالطبلؽ، ابإلضافة إُف تضمُت البياانت اؽبامشية كإصبلح األغبلط الطارئة على األظباء 
3العائلية كالشخصية، أك منح اعبنسية اؼبغربية لؤلجانب

 . كمن خبلؿ تفحصنا لسجبلت اغبالة اؼبدنية اػباصة1
، 1956ك 1923رسم خبلؿ الفًتة ما بُت  1367ابألجانب ابؼبكتب اؼبركزم ببٍت مبلؿ، كقفنا على كجود 

)، ابإلضافة إُف بياانت 2)، كالطبلؽ (159)، كالزكاج (383)، كالوفاة (764متفرقة ما بُت رسـو الوالدة (
 :4)، كاليت تطورت على الشكل التاِف59أخرل (

 1956-1923لحالت املذهُت الخاضت باألحاهب باملىخب املشهضي للحالت املذهُت بني مالٌ بين . جؿىس عذد سظىم ا1املبُان

      

 

                                                           
دة ، كهتم رسـو الوال1956ك 1923توجد حبوزتنا رسـو من سجبلت اغبالة اؼبدنية لؤلجانب الذين استقركا ببٍت مبلؿ ما بُت  3 

 كالوفاة كالزكاج كالطبلؽ كبياانت أخرل . 

http://www.alhala/
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يتضح من خبلؿ اؼببياف، أف تزايد عدد رسـو اغبالة اؼبدنية اػباصة ابألجانب ارتبط بتوافد اؼبهاجرين، 
يف عمليات "التهدئة"، لذلك كانت  الذين تشكلوا يف بداية عهد اغبماية من جنود فرنسا كمستعمراهتا اؼبشاركُت

أغلب الرسـو اؼبضمنة ابلسجبلت تتعلق ابلوفيات. كما أف أحكمت سلطات اغبماية سيطرهتا على اؼبنطقة، حىت 
أخذت تنتقل إليها أفواج من اؼبوظفُت اعبزائريُت، كاؼبقامرين كطريدم العدالة كاؼبهنيُت كرجاؿ الدين، كضمنهم كجد 

ُت الزراعيُت األكربيُت، فكاف من نتائج ىذه اؽبجرة أف ارتفع عدد األجانب، كمن الطبيعي عدد كبَت من اؼبستوطن
أف يسهم ذلك يف إحداث مكاتب اغبالة اؼبدنية، لتضمُت رسـو الزكاج كالوالدات كالوفيات اػباصة هبم، كاليت 

ت اؼبسلحة اليت ، بسبب االنتفاضا1955حالة، لتبدأ يف الًتاجع سنة  124ب  1952بلغت أقصاىا سنة 
 غشت كاليت أنذرت برحيلهم.  21ك 20شهدهتا ربوع اتدال يومي 

ً ما بين . 2الطىسة   1955و 1923السجالث الخاضت باملعمٍش

 )املىخب املشهضي للحالت املذهُت ببني مالٌ(

 املطذس، املىخب املشهضي للحالت املذهُت، بني مالٌ.

 ادلطسسات االسترفائية  -4
ت اغبماية أثناء استقرارىا بتادال على االىتماـ ابلوضع الصحي للجاليات األكربية كضبايتهم من عملت سلطا     

األمراض كاألكبئة، كؿباربة اغبيواانت كاغبشرات الناقلة ؽبا، كتنقية أجواء اؼبدف كالتجمعات السكنية من القاذكرات، 
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)، خاصة كأف 278، ص. 2013هم ( ركايف، ابإلضافة إُف حث الساكنة على االىتماـ بنظافة أجسادىم كمساكن
التقارير الرظبية حوؿ اغبالة الصحية بتادال، عربت كلها عن البؤس الفيزيولوجي كالشدة اؼبرضية اليت كانت ترىق أحواؿ 

 ).109، ص. 1995الناس (ريفي، 
كاؼببلراي كالطاعوف كالتيفوس كلعل من أكثر ىذه األكبئة فتكا، تشَت التقارير السياسية الشهرية إُف داء اعبذرم      

)، كداء الكلب الذم كانت تتسبب فيو الكبلب الضالة حيث كانت تيسجل A.M, Boite n° 66كضبى التيفويد (
 A.M, Boite(1925حاالت كثَتة، كلعل من بينها تعرض مستوطنة أكربية خبريبكة لعظة كلب مسعور يف دجنرب 

n° B15صوص مثل الرمد كالقرع ارس األمراض اليت كانت تصيب األطفاؿ ابػب). كانتشرت يف صفوؼ التبلميذ ابؼبد
كلقد اقتنعت إدارة اغبماية أبف انتشار ىذه األمراض كاألكبئة بُت األىاِف سرعاف ما سينقل العدكل إُف  كاإلسهاؿ.

ية، تضم عدة اؼبستوطنُت، لذلك، كمن أجل ضبايتهم كالسهر على سبلمتهم الصحية، مت إحداث مؤسسات استشفائية أىل
. أما ابؼبلحقات اإلدارية كاؼبراكز القركية    -أجنحة كقاعات للتمريض بكل من بٍت مبلؿ كقصبة اتدلة كأيب اعبعد ككادم ـز

، 2010فأحدثت هبا قاعات للفحص كالتشخيص األكِف للمرض (شكاؾ،  -كدار كلد زيدكح، الفقيو بن صاٌف، خريبكة
 ). 357، 355ص. 

ت تلقيح دكرية من أجل التصدم للبؤر الوابئية كؿباربة ؾبموعة من األمراض، نذكر من بينها كمت تنظيم ضببل     
شخص أبسواؽ بٍت  3000، كاليت نبت تلقيح 1929اغبملة اليت ترأسها أحد األطباء العسكريُت أبيب اعبعد يف دجنرب 

على اؼبصابُت حبمى   Quinine 2)، كما مت يف بٍت موسى توزيع أقراص الكينُتA.M, Boite n° B66زمور (
إُف اؼبرجات الراكدة هبدؼ القضاء على  Gambusiasامبيزايس ڭكموازاة مع ذلك مت جلب أظباؾ اؿ اؼبستنقعات،

ابؼبستشفى األىلي ببٍت   Valette). كترأس الطبيب فاليت A.M, Boite n° B2بيوض البعوض الناقل للمرض (
 ,A.Mنبت قبائل بٍت مبلؿ، بٍت معداف كدار كلد زيدكح ( 1930مبلؿ ضبلة تلقيح دامت شهرم مارس كأبريل 

Boite n° B2 1933فرد خبلؿ مام  1800). كما نظم الطبيب الرئيس أبيب اعبعد ضبلة للتلقيح استفاد منها ،
). كما مت االىتماـ A.M, Boite n° B2من الكبلب الضالة للحد من انتشار داء السعار ( 46كابؼبوازاة مت قتل 

 ).301، ص. 2013ة اؼبدرسية غبماية أبناء اؼبعمرين من سرايف العدكل (ركايف، ابلصح
كيف اػبتاـ، لـز اإلشارة إُف أف عمليات التلقيح ىذه كانت تتم أحياان يف ظركؼ ربط من كرامة االنساف بتادال،      

وطنُت األكربيُت، كدبا أف الغاية من حيث كانت سبارس ضببلت ظرفية كابإلكراه من أجل احتواء األكبئة حىت ال تصيب اؼبست

                                                           
تؤكد أجوبة بعض اؼبستجوبُت فبن عاشوا فًتة اغبماية، أف أقراص "الكينة" َف تكن تعطى إال ؼبن يعملوف مع اؼبعمرين أك يساعدكف  4

 يف األشغاؿ اؼبرتبطة ابلضيعة .
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ىذه التجهيزات الطبية كانت موجهة ابألساس للحفاظ على سبلمة األجانب، فإف اؼبوت ظل وبصد الكثَت من ساكنة 
 اتدال.
 ادلرافق التعليمية.5

 اإلسالم  -التعليم الفرنس .5.1
من اؼبدارس مستقرة كأخرل متنقلة، ككجدت شكل ىذا النوع من التعليم األكثر انتشارا بتادال، كتكوف من نوعُت  

مدرسة، إذ بلغ  11بلغ عدد اؼبدارس دبلحقة أيب اعبعد  1948مدارس للبنات كأخرل للبنُت كمدارس ـبتلطة. ففي سنة 
تلميذ كتلميذة  1058مدرسة ضمت  28ليبلغ  1950تلميذا. كتطور عدد اؼبدارس يف سنة  572ؾبموع التبلميذ هبا 

 ).343 ، ص.2010(شكاؾ، 
موزعُت على  1950تلميذ سنة  1028إُف  1949تلميذا سنة  996كإبقليم كادم ـز انتقل عدد التبلميذ من 

قسما، احتوت على  16، تكونت اؼبدرسة اإلسبلمية للذكور من 1954 -1953قسما، كخبلؿ اؼبوسم الدراسي  25
، 2010هن تسع مدرسات أكربيات (شكاؾ، تلميذة، أشرؼ على تدريس 325تلميذا. كَف يتعد عدد التلميذات  682
 ).345، 344ص. 

، لَتتفع 1949تلميذا سنة  1804إُف  1948تلميذا سنة  1364كبدائرة خريبكة، انتقل عدد التبلميذ من  
. كظلت اؼبراكز اؼبنجمية الثبلثة (خريبكة، بولنوار، بوجنيبة) ربتل الرايدة 1950تلميذا سنة  2284العدد اإلصباِف إُف 

 ).346، ص. 2010تلميذا (شكاؾ،  1467حيث عدد التبلميذ، حبث بلغ ؾبموعهم من 
كشهدت بٍت مبلؿ تشييدا جملموعة من اؼبدارس للبنُت كالبنات كأخرل ـبتلطة، كعرؼ  اؼبتعلموف هبا تطورا من   

ذ يف بٍت عمَت كبٍت تلميذا، أما عن ؾبموع التبلمي 250حيث النوع كالعدد. كبلغ ؾبموع اؼبتمدرسُت بدار كلد زيدكح 
 ).1955(جريدة السعادة، 1955تلميذ كتلميذة سنة  2670موسى فقد بلغ 

 .التعليم احلر5.2 
لقد كاف النتشار أفكار اغبركة الوطنية دكر مهم يف كثرة الطلب على اؼبدارس اغبرة يف كل ربوع اتدال، حيث 

 .1946الدينية بكل من أيب اعبعد كبٍت مبلؿ كقصبة اتدلة سنة  افتتحت اؼبدارس القرآنية كاليت تعٌت بشؤكف الًتبية كالتعليم
حبكم  -كخبلؿ اػبمسينيات انتشر ىذا النوع من التعليم يف القرل أكثر من اؼبدف، كازدىر خباصة يف أيب اعبعد 

، 2010تلميذة (شكاؾ،  30منهم  1950تلميذا سنة  180حبيث بلغ ؾبموع التبلميذ هبا  -الطابع الصويف للمدينة
 ).349ص. 
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 . التعليم اإلسرائيل 5.3
حبكم التواجد الكبَت للجالية اليهودية دبدف اتدال، شهدت أتسيسا لعدد من اؼبدارس اإلسرائيلية بكل من بٍت     

 122تلميذا ك 92مبلؿ ككادم ـز كقصبة اتدلة، كتوفرت أيب اعبعد على مدرسة اتبعة للرابطة اإلسرائيلية العاؼبية ضمت 
انت اعبماعة اإلسرائيلية تساىم يف تغذية التبلميذ األكثر فقرا، كما سانبت يف دعم اآلابء خاصة كأف معظم ككتلميذة.

 ). 350، 2010اليهود حرفيُت إذ تتقلص مداخيلهم خبلؿ الفصل اؼبطَت حينما تًتاجع حيوية األسواؽ (شكاؾ، 
 مطسسات التعليم األوريب 5.4
 بتادال على إدارة اغبماية إحداث مدارس خاصة ابلتعليم األكريب، حيث فرض كجود عدد مهم من اؼبستوطنُت    

، كأيطلق عليها اسم "اؼبدرسة االبتدائية األكربية لوادم ـز اؼبختلطة" (أرشيف 1919فيتحت أكؿ مؤسسة بوادم ـز سنة 
كرية كاؼبوظفُت كاؼبعمرين من ببلد اؼبدرسة االبتدائية شوقي حاليا)، كلقد درس هبا التبلميذ األكربيوف من أبناء األطر العس

الرابط كالسماعلة كبٍت خَتاف كبٍت ظبَت. كارتفع بناء اؼبؤسسات التعليمية تبعا التساع ىجرة اعبالية األكربية إُف اتدال، 
، 1924خبريبكة (أرشيف مدرسة كوسطاؼ فلوبَت) سنة  Gustave Flaubertكىكذا مت إحداث اؼبدرسة االبتدائية 

لتبلميذ هبا من أطر كعماؿ اؼبكتب الشريف للفوسفاط. كفيتحت اؼبدرسة االبتدائية األكربية اؼبختلطة أبيب ككاف معظم ا
 ، الحتواء أبناء اؼبعمرين ابؼبدينة كالقرل اجملاكرة. 1933) سنة A.M, Boite n° B2اعبعد (

داث اؼبدرسة االبتدائية األكربية بقصبة كيف نفس اإلطار الرامي إُف زبصيص تعليم أكريب ألبناء اؼبستوطنُت، مت إح     
(أرشيف الثانوية التأىيلية موالم اظباعيل حاليا)، كاليت احتضنت التبلميذ من أراضي االستيطاف بقطاع  1938اتدلة سنة 

ة سنة ظبكت ككطاية ابإلضافة إُف أبناء اعبالية األكربية ابؼبدينة. كابلفقيو بن صاٌف مت أتسيس اؼبدرسة األكربية اؼبختلط
(أرشيف اؼبدرسة االبتدائية اػبنساء حاليا)، كاليت احتضنت التبلميذ من أبناء اؼبوظفُت دبكتب الرم لبٍت عمَت كبٍت  1940

(اؼبديرية اإلقليمية لوزارة الًتبية  1953موسى كاؼبستوطنُت ابلقبيلتُت. كما مت إحداث اؼبدرسة األكربية ببٍت مبلؿ سنة 
)، ليستفيد منها التبلميذ األكربيوف القاطنوف ابؼبدينة، 2659، ص. 1953(اعبريدة الرظبية، الوطنية بٍت مبلؿ حاليا) 

كالتبلميذ القادموف من ضيعات االستيطاف أبكالد عياد كأكالد مبارؾ، كمن األراضي اجملزأة لبلستعمار الرظبي ببٍت معداف 
 كسيدم جابر.

ين بتادال كاف مطابقا للربامج الًتبوية ابؼبًتكبوؿ، عبعل التبلميذ القاطنُت كلئلشارة، فإف التعليم اؼبوجو ألبناء اؼبعمر      
)، حيث كانوا يتلقوف 144، ص. 1994يف ضيعات االستيطاف يتكافؤكف يف فرص التكوين مع أقراهنم بفرنسا (الوزاين، 

سم كاؼبوسيقى كالًتبية على اؼببادئ تعليما يشمل مبادئ يف اللغات األكربية كآداهبا كالعلـو اغبقة، كدركس تطبيقية يف الر 
). كبعد حصوؽبم على الشهادة االبتدائية، يلتحق التبلميذ األكربيوف بثانوية 319، ص. 2016اؼبسيحية (الصنهاجي، 

)، 373، ص. 1985كرك" ابلرابط ابلنسبة لآلداب (عياش، ڭليوطي ابلدار البيضاء ابلنسبة للعلـو اغبقة، أك اثنوية "
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قوف ابلتعليم األكريب العاِف، الذم كاف يضطلع بو معهد الدراسات العليا اؼبغربية كالذم يعٌت ابلدراسات التارىبية كبعد ذلك يلتح
 ).  675، ص. 1975كاعبغرافية كاألنثربولوجية، أكاؼبعهد العلمي الشريفي الذم يعٌت ابألحباث العلمية كاالقتصادية (عسة، 

ذه اؼبؤسسات بتجهيزاهتا الكهرابئية، كأركقة كمناضد يف مستول يليق ابغبظوة االجتماعية كلقد سبيزت اؼبرافق الدراسية ؽب     
اليت كاف يتمتع هبا اؼبعمركف. كاؼببلحظ، أف اؼبدارس األكربية كاف يقصدىا بعض اؼبغاربة من أبناء األعياف، أما األغلبية الساحقة 

 ).352، ص. 2016فكانت تدرس ابؼبدارس اإلسبلمية (الصنهاجي، 
عبلكة على جودة اؼبؤسسات كبرامج التعليم، فإف إدارة العلـو كاؼبعارؼ اىتمت أببناء اؼبعمرين القاطنُت بنواحي بعيدة      

)، 605، ص. 1937عن كل مدرسة، ككفرت ؽبم شركط الراحة بتشييدىا للداخليات كاؼبطاعم اؼبدرسية ( اعبريدة الرظبية، 
خصصت ؽبم ؼبتابعة دراستهم كتغطية نفقاهتم، حيث كلف التلميذ الفرنسي اؼبقيم ابؼبغرب سنة  انىيك عن اؼبساعدات اؼبالية اليت

فرنك ( عياش،  16000فرنك يف السنة، يف الوقت الذم َف تتجاكز فيو نفقات التلميذ اؼبغريب  32000ما قدره  1951
 ).  373، ص. 1985

راسي إقامة حفبلت النجاح ابؼبؤسسات األكربية، كاليت ربضرىا كدأبت إدارة العلـو كاؼبعارؼ مع هناية كل موسم د     
الشخصيات الرظبية كعائبلت التبلميذ، تقـو خبلؽبا بتوزيع اعبوائز على اؼبتفوقُت، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ توزيع اعبوائز على 

)، كتوزيع A.M, Boite n° B2( 1932يونيو  26التبلميذ الناجحُت ابؼبدرسة االبتدائية األكربية لبٍت مبلؿ يـو األحد 
 ).A.M, Boite n° B2( 1933يونيو  30جوائز أخرل بكل من اؼبدارس األكربية ببٍت مبلؿ كقصبة اتدلة كأيب اعبعد يف 

يباملذسظت ألاوسبُت لىادي صم ). 3الطىسة  ع الجىائض على أبىاء املعمٍش  (1930ًىهُى  30خفل جىَص
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كلقد اىتمت إدارة اغبماية ابلتعليم الزراعي كاؼبيكانيكي، لتلبية حاجات االستيطاف من التقنيُت يف الزراعة      
كتربية اؼباشية كسياقة اآلالت كاالستعانة هبم يف ربسُت اإلنتاج، كألجل ذلك مت إحداث اؼبدرسة الفبلحية ببٍت 

ة موحا كضبو حاليا) كما أينشأت ابلفقيو بن صاٌف مدرسة البستنة (أرشيف الثانوية التأىيلي 1939مبلؿ سنة 
تلميذ خبلؿ نفس السنة ككلهم كانوا يستفيدكف من  160، كاليت احتضنت 1953كاؼبيكانيك الفبلحية سنة 

) ، كأيحدثت بفرقة الكريفات ببٍت عمَت مدرسة مهنية 1955، 8762القسم الداخلي (جريدة السعادة، العدد 
تلميذ (جريدة السعادة،  100ككاف يؤمها األطفاؿ اعباكبوف كقد بلغ عددىم خبلؿ نفس السنة  ،1955سنة 

 ) ، كما أيقيمت أبيب اعبعد مدرسة مهنية للتعليم الصناعي كالفبلحي. 1955، 9282العدد 
برادة، سنة ( 12ك 8أما التكوين فمدتو سنتاف، مفتوح يف كجو التبلميذ الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت      
)، كيزاكج ما بُت الشقُت النظرم كالتطبيقي، إذ أف األكؿ يتلقى من خبللو التلميذ دركسان 172، ص. 2013

ابللغة الفرنسية، حىت إذا ما زبرج تقنيا سهل عليو سبل التواصل مع اؼبعمرين دكف اغباجة إُف مًتجم، ابإلضافة إُف 
اف كالصناعة الفبلحية كاؽبندسة القركية...، ك الشق الثاين ييعوًٌد دركس يف اغبساب كالعربية كعلم النبات كعلم اغبيو 

صص قسم منها للبستنة كقسم  التبلميذ على التجربة، لذلك كانت ىذه اؼبدارس تتوفر على ضيعات فبلحية، ىبي
ستخدامها، آخر لًتبية اؼباشية، ىذا ابإلضافة إُف النجارة كاؼبيكانيك كالتدرب على سياقة اآلالت الفبلحية كطرؽ ا

كىذا ما يساعد على صقل اؼبهارات التقنية لدل اؼبتعلمُت حىت يسانبوا يف ربسُت مردكدية فبلحة االستيطاف 
 ). 173، 172، ص. 2013(برادة، 

ت مىالي إظماعُل خالُا(. 4الطىسة  ً باملذسظت ألاوسبُت بلطبت جادلت )زاهٍى  أبىاء املعمٍش
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ىكذا، نستنتج أف الدكلة اغبامية عملت على إرساء قواعد االستيطاف بتادال، من خبلؿ اقبازىا للبنيات    
التحتية كالتجهيزات الضركرية، كاليت ربطت فبلحة االستيطاف ابالقتصاد الفرنسي كالعاؼبي ككل، كلتقريب اؼبرافق 

غباجاهتم كؼبتطلبات أسرىم، لعل أنبها احملافظة االجتماعية كاإلدارية من اؼبعمرين، مت انشاء مؤسسات تستجيب 
 العقارية كمصلحة الربيد كمراكز اغبالة اؼبدنية كاؼبؤسسات االستشفائية كالتعليمية.
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 – مدًوح شفشاون همىذجا -امذجهٌساخ امعمىمٌح ةاممدن املدًمح 
The public equipment in old cities - Example of Chefchaouen  –  

، 1ة بً خلُفتظاس ، 1يفاؾمت بىعضو   

Fatima  BOUAZZAOUI *, Sara BEN KHALIFA 1 
 fatimabouazzaoui1989@gmail.com *    ،رغس ، املمىىاضدا  والعلىم إلاوظاهيت لا وليت ، مىالي اطماعيلحامعت 1

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   The old Medina many of Chefchaouen 

contains many public facilities, some of which 

went back to the city foundation periods. The 

city had undertaken religious, social, and 

economic functions as well as had known the 

construction of modern public facilities in 

conformity with different Moroccan cities. The 

arrangement of these traditional facilities 

differs according to various factors, among of 

which are the geographic location and the 

strategic importance, and it’s the same for the 

modern ones which confront many problems 

such as limited area inside the walls. In spite of 

the importance of the public facilities in the old 

city, the field research showed the deterioration 

of some traditional ones for many reasons. In 

front of this situation some interventions are 

necessary to protect and preserve these 

architectural, artistic, and historical building 

using settlement documents from all actors in 

the medina and also the contribution of civic 

associations.     

Keywords: Old medina , Public equipment   - 

settlement documents, safeguarding ,actors, 

Chefchaouen 

 

تتوفر اؼبدينة العتيقة لشفشاكف على العديد من التجهيزات    
العمومية، اليت يعود بعضها لفًتات أتسيس اؼبدينة منذ أكاخر 

ـ، كقد اضطلعت أبدكار دينية، اجتماعية،  15القرف 
ات عمومية اقتصادية... كما عرؼ ىذا اجملاؿ تشييد ذبهيز 

عصرية سباشيا مع الدينامية اليت تعرفها ـبتلف اؼبدف ابؼبغرب. 
إف زبطيط اؼبرافق التقليدية ىبتلف تبعا لعدة معايَت كاؼبوقع 
اعبغرايف، حدكد اجملاؿ، األنبية اإلسًتاتيجية... كاألمر ذاتو 
ابلنسبة للعصرية، فمنها اليت يتم التخطيط ؽبا يف بعض 

تًتؾ للصدفة. فرغم أنبية التجهيزات األحياف كمنها اليت 
العمومية داخل اؼبدينة القديبة لشفشاكف إال أف اؼببلحظة 
اؼبيدانية تبُت تعرض بعضها للتدىور كالركود لعدة أسباب، فبا 
يدفع عدة فاعلُت للتدخل من أجل إنقاذىا كتثمينها حفاظا 

م على قيمتها اؼبعمارية كالعمرانية كالتارىبية كذلك عرب تصامي
ككاثئق التعمَت ككذا تدخبلت الفاعلُت احملليُت كصبعيات 

 اجملتمع اؼبدين.
 ،التجهيزات العمومية ،اؼبدينة العتيقةكلمات مفاتيح:  

 ، شفشاكفالفاعلوف الًتابيوف ،كاثئق التعمَت ،اإلنقاذ
 

 :Abstract منخص
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I.مقدمة 
ارتباطا كثيقا بتلبية من أىم مكوانت النسيج اغبضرم العتيق، حيث ترتبط  تعد التجهيزات العمومية  

حاجيات السكاف. كمن اؼببلحظ أف ىذه التجهيزات كاؼبرافق ىبتلف توزيعها كزبطيطها اجملاِف سواء التقليدية منها 
اليت ما زاؿ بعضها يؤدم كظيفتو إُف اآلف، أك العصرية اليت ظهرت يف فًتات متأخرة كفق االحتياجات اعبديدة 

 للسكاف كالوافدين على اؼبدينة.
 .اإلشكالية1

إف العامل الزمٍت كالطلب اؼبتزايد للساكنة على خدمات ىذه التجهيزات أدل إُف تدىورىا، فبا يفرض 
التفكَت يف صيانتها كإعادة إحيائها عرب اقًتاح كظائف بديلة للتجهيزات التقليدية تساير مبط العيش اغباِف كتبعدىا 

علُت لتأىيل تراث اؼبدينة ككل، كاإلسهاـ يف خلق مشاريع عن حالة اعبمود، لذلك هبب تظافر جهود ـبتلف الفا
تنموية تعود ابلنفع على سكاف اؼبدينة كتساىم يف الرفع من قيمتها التارىبية كاالقتصادية. فكيف إذف تتوزع 
ذبهيزات اؼبدينة العتيقة لشفشاكف؟ كما مظاىر تدىور بعض ىذه التجهيزات التقليدية؟ كما أشكاؿ التدخل 

 كتثمينها؟  غبمايتها
 ادلفاىيم ادلهيكلة للدراسة:.1.1

  .التجهيزات العمومية: اؼبنشآت اؼبوجهة جملموعة من األشخاص هبدؼ اػبدمة العمومية بصفة ؾبانية دكف سبييز
كزبتلف كظائف التجهيزات العمومية منها ما ىو اقتصادم، اجتماعي، ديٍت...كما تلعب دكرا أساسيا يف 

عد كسيلة من الوسائل اليت تضفي قيمة مضافة على ؾباؿ معُت، فهي ربسن إطار تنظيم كاشعاع اؼبدف. كت
العيش كتساىم يف تثبيت الساكنة بو، كربد من آاثر اؽبجرة ابجملاؿ اغبضرم (دكر الصفيح، البطالة، اعبريبة...) 

 . )21، ص2021( أككناز، من جهة، كاالستغبلؿ اؼبعقلن للموارد الطبيعية كالبشرية من جهة أخرل
  كاثئق التعمَت: ىي ؾبموعة من الواثئق القانونية اليت يستعُت هبا الفاعلوف يف التخطيط اغبضرم للتحكم يف

ؾباؿ معُت كمخطط توجيو التهيئة العمرانية، تصميم التهيئة، تصميم التنطيق... كتعترب كاثئق التعمَت ابؼبغرب 
جملاالت القركية كاغبضرية، ككذا أتطَت عمليات التعمَت من بُت األدكات التقنية األساسية للتخطيط العمراين اب

كالتوسع داخل ىذه التكتبلت.....لذلك أصبحت ىذه الواثئق ربظى أبنبية ابلغة ابعتبارىا تشكل قاعدة 
  ).10، ص2021، أساسية ػبلق فرص االستثمار كربفيز التنمية االقتصادية كاالجتماعية (ساليمي
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 أمهية البحث:.1.2
أنبية ىذا البحث يف ربديد التوزيع اؼبكاين للتجهيزات العمومية ابؼبدينة العتيقة لشفشاكف من تتجلى 

خبلؿ البحث اؼبيداين، كعرب ىذا األخَت كقفنا كذلك على إشكالية التدىور اليت تطاؿ بعض التجهيزات فبا 
 ت ضماان الستدامتها.يستدعي التدخل العاجل كاؼبدركس ؼبختلف الفاعلُت إلنقاذ كتثمُت ىذه التجهيزا

   أىداف الدراسة.1.3
 األىداؼ التالية: تتوخى ىذه الدراسة ربقيق

 .ربديد التوزيع اجملاِف للتجهيزات العمومية التقليدية كالعصرية داخل أسوار اؼبدينة العتيقة لشفشاكف 
 .تشخيص كاقع حاؿ التجهيزات العمومية من خبلؿ كصف بعض حاالت التدىور 
 كاثئق التعمَت خل إلنقاذ كتثمُت التجهيزات العمومية عربرصد أشكاؿ التد

 .1كـبتلف اؼبتدخلُت
 كؼبعاعبة اإلشكالية اؼبطركحة حاكلنا التطرؽ للمحاكر التالية:

 التوزيع اجملاِف للتجهيزات العمومية ابؼبدينة القديبة لشفشاكف 
 تدىور التجهيزات العمومية 
 أشكاؿ تثمُت كإنقاذ التجهيزات العمومية 

 . رلال الدراسة ومنهجيتها2
 . منهجية الدراسة2.1

منهجية تتمثل يف صبع معطيات متعددة حوؿ اتريخ مدينة شفشاكف عامة كموضوع الدراسة خاصة،  تتبعنا
مرحلة البحث اؼبيداين من خبلؿ زايرة ـبتلف التجهيزات العمومية اليت تنتشر داخل ؾباؿ اؼبدينة القديبة  مث

التقنية اػباصة دبعلومات كل ذبهيز على حدة. مث االتصاؿ دبختلف اإلدارات كالفاعلُت لشفشاكف كملء البطاقة 
 ذكم الصلة دبوضوع الدراسة للوقوؼ على ـبتلف تدخبلهتا.

 رلال الدراسة:.2.2
كوبد إقليمها مشاال البحر األبيض اؼبتوسط على كاجهة  تقعي مدينة شفشاكف يف الشماؿ الغريب للمغرب،

كلم، كجنواب إقليمي كزاف كاتكانت كشرقا إقليم اغبسيمة كغراب إقليمي تطواف كالعرائش، كتنتمي   120حبرية تفوؽ 
أحياء 5ىكتار تتوزع على 30اغبسيمة. سبتد اؼبدينة القديبة على مساحة  -تطواف -جهواي إُف جهة طنجة

                                                           
الفاعلىن في الخخطيط الحظسي للخدىم في مجاٌ معين  وزائم الخعمير هي مجمىعت مً الىزائم اللاهىهيت التي ٌظخعين بها1

  1 همخطط جىحيه التهيئت العمساهيت، جصميم التهيئت، جصميم الخىطيم...
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 اؼبصدر :الوكالة اغبضرية ملحقة شفشاكف

II.العمومية ابدلدعنة القددية لرفراون: التوزعع اجملايل للتجهيزات 
 . التوزعع اجملايل للتجهيزات العمومية التقليدعة ابدلدعنة القددية لرفراون:1

سبيزت التجهيزات العمومية ابختبلؼ ظركؼ نشأهتا ككذا أنواعها ككظائفها، ىذا االختبلؼ سينعكس  
منها حاجيات السكاف اليت فرضت تواجد  كذلك على توزيعها اجملاِف. يتحدد ىذا األخَت تبعا لعدة عوامل

لتجهيزات ذبهيزات دكف أخرل، األنبية التارىبية، الظركؼ الطبيعية... فبا هبعل بعض األحياء تعرؼ تركزا ل
 العمومية أكثر من غَتىا

 توزعع التجهيزات الدعنية داخل ادلدعنة القددية لرفراون: 1.1
مساجد إذ يتوفر كل حي على مسجد خاص بو  8توزع بُت تتوفر اؼبدينة القديبة على ذبهيزات دينية ت

زاكية  14ابستثناء حي السويقة كريف األندلس اللذين يتوفراف على مسجدين حبكم األنبية اجملالية للحيُت، ك
تًتكز كسط اؼبدينة، فحوؿ ساحة كطاء ضباـ قبد الزاكية الناصرية، الزاكية القادرية، زاكية النوازِف، الزاكية 

نية...يف حُت تتوفر ابقي األحياء على زاكية أك اثنتُت يف كل من ريف األندلس كالسوؽ كالعنصر، إضافة إُف الريسو 
 بعض األضرحة كالكتاتيب القرآنية. 

 توزعع التجهيزات االجتماعية داخل أسوار ادلدعنة: 1.2
ذك رمزية يتجمع  ربتاج الساكنة كل يـو للتجهيزات االجتماعية، فباإلضافة إُف خدماهتا فهي مكاف

 كيلتقي فيو السكاف لتبادؿ األخبار كمعرفة أحواؿ اؼبدينة. كتتوزع كالتاِف:

ت جظهش املذًىت اللذًمت شفشاون 1طىسة ال : ضىسة حٍى  
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اغبمامات: بٍت اغبماـ األكؿ يف اعبانب الشماِف من حي السويقة لتلبية حاجيات السكاف األكائل، مث  -
اس اؼبقفل حاليا ظهرت بعد ذلك ثبلث ضبامات تتوزع بشكل غَت منظم داخل اجملاؿ، إذ يتقارب ضباـ اؽبر 

كضباـ بن عزكز، أما ضباـ اؼبصلوحي فبٍت يف حي الصبانُت. كما ظهر يف اآلكنة األخَتة ضباماف، األكؿ ضباـ 
بركات يف حي السوؽ، كالثاين ضباـ األندلس يف حي الصبانُت، كرغم ذلك فمن حيث التوزيع تبقى بعض 

 األحياء بعيدة خاصة يف ريف األندلس كحي العنصر. 
اايت: تتوزع السقاايت داخل الدركب كيف الساحات كوطاء ضباـ كاؽبوتة. كمن اؼببلحظ أهنا تقل يف السق -

اذباه األحياء القريبة من منبع رأس اؼباء كحي الصبانُت كالعنصر، كذلك ردبا للقرب من اؼبنبع عكس أحياء 
 أخرل بعيدة عنو كحي السويقة.

م من األفرنة، حيث تتموقع يف تقاطع الدركب الكربل لتلبية األفرنة: تتوفر اؼبدينة القديبة على عدد مه -
 حاجيات السكاف بشكل أفضل. 

ؿتسكم ا ع الخجهيزاث الاحخماعُت داخل ألاظىاس2لخٍش  : جىَص

 

 

 

 

 

 

ت لشفشاون+عمل مُذاوي  املطذس: الىوالت الحػٍش
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 توزعع التجهيزات االقتوادعة داخل األسوار: 1.3
سوار إال أف اؼبدينة القديبة كانت تربط عبلقات تبادؿ مع ؿبيطها، فبا فرض ابلرغم من كوهنا ؿباطة ابأل

 ظهور ذبهيزات اقتصادية داخلها.
الفنادؽ: من حيث الفنادؽ يتمركز معظمها يف ؿبيط ساحة كطاء ضباـ، فبا يدؿ على أف الوافدين كاف يتم  -

لقرب من األسواؽ اليت كانت تقاـ بوطاء استقباؽبم يف مركز اؼبدينة. ىذا الًتكز راجع ألسباب اقتصادية كا
اغبماـ، ككذا األحياء ذات الصبغة االقتصادية التجارية كحي السويقة أك اغبرفية كحي اػبرازين، إضافة إُف 

 القرب من اؼبناطق األكثر كلوجية للمدينة كباب العُت غراب كابب اغبمار جنواب.
ر ابلقرب من منبع رأس اؼباء لكنها غَت مشتغلة.  الرحي: ربتفظ شفشاكف أبربع رحي توجد خارج األسوا -

كانت معظم الرحي اػباصة ابلقمح تًتكز يف اؼبكاف اؼبذكور لبلستفادة من اؼباء. أما الرحى اػباصة ابلزيتوف 
 فتواجدت غالبيتها كسط األحياء نظرا ألهنا ال ربتاج لكميات كبَتة من اؼباء.

ت بعوامل ؿبددة، إذ تتباين بُت ؿببلت فردية منعزلة أك ؿببلت ؿببلت الدرازة: ال يرتبط توزيع ىذه احملبل -
متقاربة ترتبط أبحد التجهيزات كالزاكية العيساكية حبي أكطيوم. حيث تستفيد من احملبلت اؼبلحقة هبا بثمن 
منخفض ألهنا تكوف اتبعة لؤلحباس. كقد اختار بعض اغبرفيُت ربويل ؿببلهتم إُف ؾبمع الصناعة التقليدية 

 احة اؼبخزف إلنتاج كبيع منتوجاهتم. بس
ؿت ع الخجهيزاث الاكخطادًت باملذًىت العخُلت لشفشاون  .3الخٍش  جىَص
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ت لشفشاون+عمل مُذاوي.  املطذس: الىوالت الحػٍش

 . التوزعع اجملايل للتجهيزات العمومية العورعة ابدلدعنة القددية لرفراون:2
نة القديبة لشفشاكف، نظرا لتزايد عدد السكاف كظهور أمباط ظهرت عدة ذبهيزات جديدة داخل اؼبدي

 عيش جديدة. كمن أىم التجهيزات اليت ظهرت ذبهيزات اقتصادية، كأخرل اجتماعية كثقافية...
 جتهيزات خدماتية / اقتوادعة: 1.2
 :القطاع السياحي 

يف »"كاب الشماؿ  تنتمي مدينة شفشاكف على مستول تقسيم اؼبناطق السياحية ابؼبغرب إُف منطقة 
مدف اترىبية ىي  5أقصى الشماؿ الغريب للمغرب. كتزخر ىذه اؼبنطقة دبؤىبلت سياحية مهمة، ابعتبار تواجد 

طنجة، تطواف، شفشاكف، أصيلة،العرائش، إضافة إُف مؤىبلت طبيعية تتنوع بُت الشواطئ، كاعبباؿ، 
سياح. كقد عرفت السياحة الدكلية انتعاشا على كالغاابت......فبا هبعلها ذات مؤىبلت سياحية الستقطاب ال

مستول إقليم شفشاكف سواء على مستول اللياِف اؼببيتة، أك على مستول الوافدين من دكؿ متعددة مستفيدة من 
ؿبيطها الطبيعي كمؤىبلهتا الًتاثية. ىذه الدينامية السياحية فرضت ظهور العديد من اؼبؤسسات االيوائية داخل 

ة كخارجها، إما على شكل فنادؽ مصنفة أك غَت مصنفة، أك دكر الضيافة... تتوزع ىذه اؼبؤسسات اؼبدينة القديب
يف ـبتلف أحياء اؼبدينة القديبة لتقدمي عرضها السياحي. يرتبط ىذا النشاط كذلك ابػبدمات البنكية خاصة 

كتوماتيكي بساحة كطاء ضباـ إضافة اػبدمات اؼبقدمة للسياح األجانب. إذ تتوفر اؼبدينة القديبة على بنك كشباؾ أ
إُف مكاتب صرؼ العمبلت بباب السوؽ ككطاء ضباـ كقيسارية السويقة....... ىذه اؼبكاتب تقدـ خدمة صرؼ 

 .)4(اػبريطة  العمبلت لؤلجانب دكف اغباجة للتنقل خارج اؼبدينة القديبة
 جتهيزات ثقافية: 2. 2

عمل على تنشيط اغبركة الثقافية داخلها، خاصة مع انفتاح أحدثت ابؼبدينة القديبة ذبهيزات ثقافية، ت 
 اؼبدينة على مناسبات ثقافية كفنية تضفي عليها إشعاعا متميزا كاؼبهرجاف الوطٍت للشعر اؼبغريب اغبديث.

  اؼبركز الثقايف: دشن اؼبركز الثقايف بساحة اؽبوتة يف بناية ذت طابع أندلسي حيث كانت مدرسة للزرايب
، 2000الستعمار اإلسباين مث ربولت ؼبدرسة قبل أف ربتضن ىذا اؼبركز انطبلقا من سنة خبلؿ فًتة ا

يبثل إحدل الفضاءات الثقافية داخل اؼبدينة القديبة كما وبتضن العديد من اؼبناسبات الثقافية  
كاحتضانو كرشة فنية حوؿ قواعد فن اػبط العريب. كيضم اؼبركز الثقايف لشفشاكف: مكتب اؼبندكبية 
اإلقليمية للثقافة بشفشاكف، مكتبة، فضاء الطفل، قاعة للسمعي البصرم، كقاعة للمحاضرات كما 

 يستعمل فناؤه إلقامة بعض األنشطة الثقافية. 
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ؿت  الخجهيزاث العُاخُت داخل أظىاس مذًىت شفشاون  .4.الخٍش

 

 

 

 

 

 

ت لشفشاون+ عمل مُذاوي.  املطذس: الىوالت الحػٍش

 دث مركز ذاكرة شفشاكف أك مركز دمحم حقوف من قبل اعبماعة اغبضرية مركز ذاكرة شفشاكف: أح
لشفشاكف، لتعزيز اإلشعاع اغبضارم كالثقايف للمدينة العتيقة، كذلك عرب االستفادة من أرشيف حوؿ 
اتريخ كحضارة مدينة شفشاكف. ىذا األرشيف عبارة عن ؾبموعة كبَتة من الواثئق كالبحوث كالصور 

وحات التشكيلية، كاليت تعود ملكيتها للفناف دمحم حقوف. كقد مت إحداث ىذا اؼبركز الفوتوغرافية كالل
2بباب السوؽ لتعميم االستفادة من ىذا األرشيف بشراكة مع الفناف دمحم حقوف

1. 
 ثنوغرايف ؼبدينة شفشاكف ابلقصبة التارىبية بساحة كطاء ثنوغرايف بشفشاكف: يقع اؼبتحف االاؼبتحف اال

غل الركن الشماِف الغريب من ىذه اؼبعلمة األثرية اليت يرجع اتريخ بنائها إُف سنة ضباـ، حيث يش
راشد، كىي بناية اترىبية مت ترميمها كهتيئتها ؽبذا الغرض على  ـ على يد األمَت موالم علي بن1471
ـ. كيعرض اؼبتحف الذم يتكوف من قاعتُت رئيسيتُت 1985مًت مربع، كافتتح سنة  300مساحة 

هما هبو تنتظم حولو بعض الفضاءات اعبانبية ؾبموعات متحفية كقطع فنية سبثل الثقافة اؼبادية يتوسط
للمدينة كؿبيطها القركم، تعكس طبسة قركف من التفاعل اغبضارم كالثقايف بُت اجملموعات القبلية احمللية 

                                                           
ت للمدًىت العخيلت، هىهبر 2  4 ، ص2006ميثاق الهىدطت املعماٍز
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نشأهتا يف الربع األخَت من جبالة/غمارة كالعناصر األندلسية كاليهودية اليت عمرت كاستوطنت اؼبدينة منذ 
 .القرف اػبامس عشر

  ببناية اؼبتحف داخل القصبة. انتقل حاليا 1991مركز الدراسات كاألحباث األندلسية: دشن اؼبركز سنة
إُف ساحة كطاء اغبماـ، يف البناية اليت كانت مقر أكؿ مركز شرطة داخل اؼبدينة القديبة. ىذا اؼبركز عبارة 

 3.325.250,00افة بتعاكف مع اغبكومة األندلسية. كقد كلف بناء ىذا اؼبركزعن مشركع لوزارة الثق
شهرا. إف بناء ىذا اؼبركز سيشكل إضافة لؤلنشطة الثقافية ابؼبدينة خاصة مع  24درىم على امتداد 

 موقعو اؼبركزم بوطاء ضباـ كانفتاح اؼبدينة على العديد من التظاىرات الثقافية السنوية.
 ر اؼبدينة القديبة على بعض اؼبكتبات كمكتبة اؼبركز الثقايف، كمكتبة القاضي بن ميموف اؼبكتبات: تتوف

لبيع الكتب اؼبستعملة يف شارع اغبسن األكؿ. إضافة ؼبكتبة بن ريسوف بدار بن ريسوف، كاليت تزخر 
 ابلعديد من الكتب اؼبهمة.

  كىبصص ىذا 2003-2002كرمم سنة  1985ركاؽ السيدة اغبرة للعركض الفنية: افتتح سنة .
الركاؽ لعرض اللوحات كاإلبداعات الفنية. كمن ضمن أنشطة الركاؽ احتضانو ؼبعرض فن الفوتوغرافيا 

، كىو عبارة عن صور حوؿ "مبط التغذية احمللية بشفشاكف" اؼبنظم من 2017يونيو  19إُف  10من 
 قبل صبعية طيف الصورة بشراكة مع اعبماعة اغبضرية.

لتجهيزات مركز إشعاع الًتاث الثقايف الذم أضيف من خبلؿ ترميم كهتيئة الربج الربتغاِف يضاؼ إُف ىذه ا
كوبتضن الربج لوحات تعريفية بتاريخ اؼبنطقة كأعبلمها كحرفها التقليدية كاؼبعهد اؼبوسيقي بدرب الباشا ابلنقبة، كىو 

كىو عبارة عن مسرح يف اؽبواء الطلق مت بناؤه اتبع للمندكبية اإلقليمية للثقافة بشفشاكف. إضافة إُف مسرح القصبة 
، كاؼبركز اإلقليمي لئلستشارة ك التوجيو الذم يوجد مقره بنهاية عقبة القاضي العلمي 2005كهتيئتو سنة 

 ابلسويقة، اتبع لوزارة الًتبية الوطنية هبدؼ توجيو الطلبة دراسيا.
 جتهيزات اجتماعية:.2.3
 بساحة كطاء اغبماـ، كذلك يف بناية كانت  2013ألطفاؿ يف أبريل دار األطفاؿ: انطلق العمل بدار ا

ـبصصة للمحكمة أايـ اإلستعمار اإلسباين. خصصت ىذه الدار لتقدمي خدمات اجتماعية لصاٌف الذكور 
. خضعت دار األطفاؿ لثبلثة إصبلحات لتكوف مناسبة مع كظيفتها اإليوائية، ك 65اليتامى، يصل عددىم إُف 

عصراي. مت أتسيس ىذا اؼبركز من قبل اعبمعية اػبَتية اإلسبلمية عرب مؤسسة الرعاية اإلجتماعية ازبذت طابعا 
ك جهز ىذا اؼبركز ببعض اؼبستلزمات كالسخاانت  بدعم من الوكالة األندلسية للتعاكف الدكِف من أجل التنمية،
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يف إطار التعاكف بُت مركز تنمية الشمسية إلنتاج اؼباء الساخن الصحي، كمصابيح ذات اإلستهبلؾ اإلقتصادم 
 الطاقات اؼبتجددة ك اغبكومة األندلسية.

  دشنت يف أبريل 38دار الطالبة: زبصص دار الطالبة لئلانث اللوايت يصل عددىن إُف حواِف .
بدرب القاضي العلمي حبي السويقة، تسَتىا اعبمعية اػبَتية اإلسبلمية بواسطة مؤسسة  2013

انت دار الطالبة دار أحد األعياف قبل أف تتحوؿ إُف دار خاصة ابلطلبة الذكور، الرعاية اإلجتماعية. ك
 مث دار للطالبات حاليا. 

 العصرية: توجد ابؼبدينة القديبة مدارس ابتدائية ىي مدرسة اللة فاطمة ابلسويقة عرب ابب  اؼبدارس
رب من مسجد اؼببلح، كمدرسة الشيخ بن عياد حبي العنصر، ك مدرسة سليماف اغبوات ابلق

الصبانُت. أما الثانوايت فتوجد كاحدة ـبصصة  للتعليم األصيل ك ىي اثنوية اإلماـ الشاذِف بباب 
العُت. إضافة اُف بناء مدرسة جديدة للتعليم العتيق اتبعة للزاكية الريسونية، كىي مقابلة ؼبدرسة اللة 

 فاطمة ابلقرب من اؼببلح.
قديبة على مركز صحي كحيد بعقبة الزنيقة  ابلقرب من اؽبوتة. تتوفر اؼبدينة ال التجهيزات الوحية:

ـ، ك يشغل فضاءا مهما لكونو بٍت يف مكاف أحد األغراس. يعرؼ اؼبركز ترددا 1970أحدث اؼبركز منذ سنة 
مهما لسكاف اؼبدينة القديبة بكونو اؼبركز الوحيد داخلها. إضافة إُف اؼبركز الصحي يوجد داخل اؼبدينة القديبة 

ؼبركز اإلقليمي اؼبختص يف األمراض النفسية، كىو مبلصق للزاكية التهامية ابؽبوتة، غَت أف ىذا اؼبركز غَت مشغل ا
 رغم أنبية اختصاصو كؾبالو.

كما تتوزع ابؼبدينة القديبة بعض الصيدليات يف ساحة اؼبخزف كابب السوؽ ك شارع السيدة اغبرة ابػبرازين. 
 للساكنة كصناع األسناف  بباب السوؽ ك شارع اغبسن األكؿ. إضافة ػبدمات طبية أخرل تقدـ

ـ ابلقرب من ساحة القنيطرة بريف األندلس، تسَت من قبل صبعية دار الرب 2009داراؼبسنُت: بدأ نشاطها سنة 
 كاإلحساف كمؤسسة الرعاية اإلجتماعية بدعم من اؼببادرة الوطنية للتنمية البشرية.

عسكريُت ك احملاربُت: توجد ىذه اعبمعية بشارع اغبسن األكؿ حبي ريف األندلس، كىي اعبمعية اؼبغربية لقدماء ال
ـبصصة لتقدمي خدمات اجتماعية لفئة قدماء العسكريُت. إضافة إُف اؼبنظمة العلوية لرعاية اؼبكفوفُت، حديقة 

 ألعاب ابلقرب من اباب  اؽبرموف  كراء القصبة، كموقف خاص ابلسيارات.
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 تجهيزات العمومية:تدىور ال. 3
رغم أنبية ما تقدمو التجهيزات العمومية من خدمات للساكنة، إال أف بعضها يعاين من التدىور كذلك 
راجع لعدة عوامل كتقادـ البناايت كتعرضها ؼبشاكل الرطوبة ككذا ضعف تدخبلت اعبهات اؼبعنية أك عدـ قباح 

 تدخبلهتا الًتميمية يف بعض اغباالت.
 القديبة لشفشاكف على بعض التجهيزات اليت تعرضت للتدىور أبرزىا: كتتوفر اؼبدينة

 . تدىور بعض الزوااي:3.1
  الزاكية الناصرية: يعد تدخل اعبهات اؼبعنية يف ترميم ىذه الزاكية مبوذجا لفشل العملية. إذ أف ىذه الزاكية اليت

ؤشرات اغبالية غبالة الزاكية ، غَت أف اؼب2007تنفتح على ساحة كطاء ضباـ خضعت لعملية ترميم سنة 
 اؼبتدىورة تدؿ على عدـ قباح ترميمها.

  الزاكية العيساكية: يعاين فرع الزاكية العيساكية اؼبتواجدة أبكطيوم حبي العنصر من تدىور كبَت، فبعد أف مت
الزاكية كاف ، َف يتم اإللتفات إُف ترميمها كرد االعتبار ؽبا. ىذه 2010إقفاؽبا من طرؼ اعبهات اؼبعنية سنة 

وبج إليها السكاف اجملاكركف ؽبا ألداء الصلوات اليومية، غَت أف إقفاؽبا طرح مشكل بعد اؼبسجد عن ىذا اعبزء 
من اغبي مع ما تطرحو صعوبة التنقل داخل اؼبدينة العتيقة نظرا لطوبوغرافيتها اعببلية خاصة ابلنسبة للمسنُت 

 ُت، توجد زاكية النوازِف يف حالة متدىورة كىي مقفلة حاليا.من اؼبصلُت. إضافة إُف الزاكيتُت اؼبذكورت
 . تدىور جتهيزات أخرى:3.2

بعدما كانت دبدينة شفشاكف العديد من الرحي سواء اػباصة ابغببوب أك الزيتوف، أصبح ما تبقى منها 
نبع رأس اؼباء، حيث اليـو متدىورا بشكل كبَت، كفقد كظيفتو بعد تعطل آليات اشتغاؽبا، توجد الرحي اؼبتبقية دب

 تستعمل بعضها لبيع منتوجات تقليدية للسياح كأخرل كمحل للطبخ.
تتعرض بعض التجهيزات األخرل للتدىور رغم التدخبلت اليت كقعت فيها، مبوذج فندؽ اشفيفو الذم رغم أنو 

نو مبلحظة حالة الفندؽ الفندؽ اؼبتبقي من نوعو داخل اؼبدينة القديبة كخضوعو للًتميم، إال أف الداخل إليو يبك
إضافة إُف بعض اؼبظاىر اليت تضر ابؼبشهد العاـ للمدينة القديبة كبعض نقط ذبميع النفاايت  اليت ال تسر الناظر.

اليت زبل بنظافتها كصباليتها، فبا قد يؤثر سلبا على صورهتا لدل الزائر خاصة كأهنا مدينة تتموضع ضمن كسط 
ض االىتماـ أكثر بنظافتها.  ككذا مشاكل يطرحها الصرؼ الصحي، خاصة يف طبيعي يزيد من صباليتها ما يفر 

 سافلة اؼبدينة القديبة اليت تتجمع يف بعض النقط منها اؼبياه يف فًتة التساقطات.
كما أف ىناؾ مشكبل آخر، كإف كاف ال يساىم بشكل مباشر يف تدىور التجهيزات العمومية، غَت أنو قد يساىم 

ا حبكم أف بعض التجهيزات تعد معاَف اترىبية ؽبا مكانتها يف ذاكرة اؼبدينة. فما يبلحظ ببعض يف تراجع اعتبارى
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ؿباكر اؼبدينة القديبة لشفشاكف انتشار كاسع للباعة، الذين يعرضوف بضاعتهم عن طريق استغبلؿ أىم احملاكر  
ف الساحة بدكرىا تعرؼ ركاجا كبَتا كشارع السيدة اغبرة ػ الذم يبتد من ابب العُت اُف ساحة كطاء ضباـ ػ كما أ

سواء على مستول احملبلت التجارية اؼبهيكلة أك على مستول القطاع غَت اؼبهيكل الذم يستغل أرضية الساحة 
 كاستقطاهبا الكبَت للزكار لبيع اؼبنتوجات.

 أشكال تثمٌن وإنقاذ التجهيزات العمومية:.4
اؼبتدخلُت نظرا لتعدد اعبهات اؼبسؤكلة عنها كمن أبرزىا:  إف مسألة تثمُت التجهيزات العمومية زبضع لتعدد

 أشكال التدخل عرب واثئق وتواميم التعمًن:.1.4
حظيت اؼبدينة العتيقة لشفشاكف ابالىتماـ عرب ؾبموعة من الواثئق التعمَتية، حيث مت كضع أكؿ تصميم 

 من طرؼ اإلسباف. مث عرفت بعد ذلك دراسات أنبها: 1930للتهيئة سنة 
 الدراسة ادلعمارعة للمدعنة العتيقة:.4.1.1

أكؿ الدراسات اليت بينت التحوالت اليت غبقت ابجملاؿ  1985تعد ىذه الدراسة اليت صدرت سنة 
العتيق، كالتدىور الذم طالو نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية كتغيَت النمط اؼبعمارم التقليدم. كنصت ىذه الدراسة 

ات كبرامج للمحافظة على اؼبدينة القديبة، مع عدـ إغفاؿ اؼبشاكل السكانية على ضركرة التدخل عرب ـبطط
 كاالقتصادية كأتثَتىا على اإلطار اؼببٍت.

 ادلخطط ادلدعري للتهيئة العمرانية:1.2.4
، حيث بُت أنبية اؼبدينة العتيقة لشفشاكف على اؼبستول الوطٍت من 1998صدر ىذا اؼبخطط سنة 

 إدارية كاقتصادية كسوسيو ثقافية، كمن أىم التوصيات اليت جاءت يف ىذا اؼبخطط: حيث توفرىا على ذبهيزات
 التخفيف من الكثافة السكانية للحفاظ على النسيج اغبضرم العتيق  -
 إصبلح شبكة الصرؼ الصحي -
 إصبلح األزقة كالدركب -
 صيانة التجهيزات التقليدية ابؼبدينة القديبة -
 إحداث اجملاالت اػبضراء -

 ق اذلندسة ادلعمارعة للمدعنة العتيقة:ميثا 1.3.4
، كيعترب أداة مرجعية 2006أقبز ىذا اؼبيثاؽ من قبل الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة ابإلسكاف كالتعمَت يف نونرب 

كتوجيهية توضع رىن إشارة السلطات احمللية كاؼبنتخبُت من جهة، كاؼبهندسُت اؼبعماريُت الذين توكل إليهم مهمة 
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اؼبعمارية للبناايت دبختلف أحياء اؼبدينة العتيقة من جهة أخرل، كما يقًتح بعض اؼبواصفات إقباز التصاميم 
 اؼبعمارية يف ميداف البناء كالًتميم كالتجديد كالتهيئة اليت ربًـت مقومات الًتاث اؼبعمارم اؼببٍت ؽبذه اؼبدينة.

 كمن أىداؼ اؼبيثاؽ:
 ضباية اؼبشهد اغبضرم كالًتاث اؼبعمارم األصيل 
 األخذ بعُت االعتبار االنفتاح على احمليط البيئي اعببلي 
 احملافظة على البنية اغبضرية التقليدية للمدينة العتيقة 
 .3احًتاـ أحجاـ البناايت كالفضاءات اؼببنية كالغَت اؼببنية اؼبشكلة للمشهد اغبضرم للمدينة العتيقة

1 
 توميم التهيئة: 1.4.4

سًتاتيجية للتهيئة كالتطوير، تتمثل يف العديد من اإلجراءات كالتدابَت ىو كثيقة عمرانية قانونية ربدد ا
القانونية كالعمرانية اؼبتعلقة ابلتدخل داخل اجملاؿ التارىبي. يتضمن التصميم ؾبموعة من اؼبواصفات اؼبعمارية 

 كالعمرانية اليت كضعت رىن إشارة اؼبتدخلُت يف الًتميم أك اإلنشاء.
 يهدؼ التصميم إُف:

 فاظ على اؼبدينة العتيقة كمجاؿ حي ذك قيمة اترىبية كمعماريةاغب 
  بلورة اسًتاتيجية اجتماعية كاقتصادية هتدؼ للرفع من اؼبستول االقتصادم للساكنة كاغبفاظ على

 السكن كسط أحياء اؼبدينة           خصائص 
 هبذه األحياء. ربسُت ظركؼ السكن كالعيش داخل األحياء ابلرفع من مستول اػبدمات كاؼبرافق 

 كلتحقيق ىذه األىداؼ نص تصميم التهيئة كرد االعتبار على إجراءات مستعجلة أبرزىا:           
 كالعمرانية خاصة ؾباالت  إيقاؼ تدىور كانداثر اجملاؿ األصيل كمكوانتو االجتماعية كاالقتصادية

 كاغبرؼ األنشطة
 احملافظة على اجملاالت البيئية كالعمرانية 
 بكة التطهَت إقباز ش 
 الرفع من مستول اؼبرافق كاػبدمات داخل األحياء 
 4تفعيل ميثاؽ اؽبندسة اؼبعمارية اؼبصادؽ عليها

2 

                                                           
ت الىوالت 3  .لخطىان الحظٍس
ت لشفشاون  الجماعت عمل بسهامج4   2022- 2016 الحظٍس
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 . تدخالت ادلطسسات الفاعلة للحفاظ على التجهيزات العمومية داخل ادلدعنة القددية:5
 بلدعة شفراون:.5.1

حات ذات الطابع العمراين التقليدم، أقبزت بلدية شفشاكف ؾبموعة من األعماؿ كتبليط الطرؽ كالسا
 إضافة إُف إصبلح شبكة التطهَت كاؼباء الشركب.

  :األسوار كاألبواب 
 قامت بلدية شفشاكف إبصبلح كترميم أبواب كأسوار اؼبدينة العتيقة يف جزئُت:

 ايد مًت مربع دبنطقة جناف الق 61مًت من األسوار، كبناء برجُت من  226اعبزء األكؿ: قامت بتجديد   -
مًت دبوقع جناف القايد مشاؿ  61مًت من األسوار، كإعادة بناء ابب العنصر بطوؿ  250اعبزء الثاين: ذبديد  -

 .1996ألف درىم أقبز اؼبشركع سنة  230حي العنصر بكلفة 
ىدفت ىذه التدخبلت إُف الرفع من القيمة التارىبية للمدينة العتيقة، عرب رد االعتبار ألسوارىا كأبواهبا 

 عتبارىا ترااث ماداي يبيز النسيج اغبضرم العتيق ابؼبغرب.اب
   :الطرؽ كالواجهات 

ترصيف طرؽ اؼبدينة القديبة: استفادت عدة طرؽ من الًتصيف ابألحجار فبا أضفى صبالية عليها كشارع  -
. إضافة إُف طرؽ أخرل كشارع 2004اغبسن األكؿ بريف األندلس الذم نفذ بو اؼبشركع يف غشت 

 شارع بن يلوف، شارع العوينة، شارع شقور اغبفياف، بوابة ابب العنصر، ابب احملركؽ. الركاشد،
اإلانرة العمومية: جاء ىذا الربانمج هبدؼ استفادة اؼبدينة من اإلانرة العمومية خاصة مع تزايد إقباؿ السياح   -

البلدية كاؼبكتب  ، كذلك بشراكة بُت2004مبليُت درىم يف مام  5عليها. بلغت تكلفة ىذا الربانمج 
مصباح تقليدم يف  600الوطٍت للكهرابء. مشل ىذا الربانمج ؾبمل أحياء اؼبدينة القديبة من خبلؿ تنصيب 

شوارعها كساحاهتا. كما استفادت بعض اؼبواقع التارىبية اؼبتميزة من اإلانرة الفنية كالقصبة كمسجد ريف 
إلضفاء صبالية  2004برانمج اإلانرة الفنية يف يونيو كاألسوار كاألبواب كساحة كطاء ضباـ. نفذ  األندلس

 أكثر على ىذه اؼبواقع التارىبية كإبراز قيمتها الفنية كاؼبعمارية.
  قطاع الصحة: مشل مشركع أتىيل اؼبرافق الصحية التقليدية كل من جامع ريف األندلس، جامع السوؽ، قيسارية

ألف درىم يف إطار ـبطط تثمُت كهتيئة اؼبدينة  584اؼبشركع  السويقة، جامع بن يلوف، جامع العنصر. بلغت كلفة
 .2003القديبة يف برانمج التدخبلت االستعجالية سنة 
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  درىم.   3250مًت مربع من كاجهة الفندؽ بتكلفة  650الفنادؽ التقليدية: ترميم فندؽ اشفيفو عرب إعادة بناء
 درىم. 2500يت بقيمة مًت مربع من كاجهة فندؽ الز  400إضافة إُف إعادة بناء 

  الصرؼ الصحي: تعاين اؼبدينة من اختناقات على مستول الصرؼ الصحي خاصة يف الفًتة اؼبطَتة، حيث تتجمع
اؼبياه داخل اؼبدينة القديبة يف بعض اؼبواقع كساحة اؽبوتة. فبا جعل البلدية تتدخل من خبلؿ ذبديد كإصبلح قنوات 

 ار جبناف القايد كحي السوؽ بقنوات صبع اؼبياه.الصرؼ ككذا إصبلح اغبفر كإحاطة األسو 
  عرفت عدة سقاايت إصبلحات أنبها سقاية اؼبدقة، سقاية اؽبوتة، كسقاية ابب  2007السقاايت: خبلؿ أكتوبر

 العُت.
كما تتدخل اعبماعة اغبضرية يف اؼبدينة القديبة عرب إدراج العديد من اؼبشاريع اليت يبكن أف تساىم يف 

الذم ربدد فيو رؤيتها، حيث أهنا ستعمل  2022-2016كذبديدىا لذلك حددت برانمج عمل  اغبفاظ عليها
على تعزيز البنيات التحتية كربسُت مكانتها البيئية كالًتاثية من أجل توفَت فضاء متناغم للعيش  2022حبلوؿ 

5لبيئية كالسياحية.الكرمي للساكنة يتوخى التنمية اؼبستدامة لبلوغ النموذج الوطٍت كالدكِف للمدينة ا
1 

كيف ىذا اإلطار قامت صباعة شفشاكف بتوقيع اتفاقية شراكة مع مدينة اسكوا بواشنطن األمريكية، ستستفيد 
دبوجبها اؼبدينة من مشركع يهم ربسُت اػبدمات اؼبقدمة للساكنة يف العديد من اجملاالت، كذلك ألجل إدراج 

ابستخداـ تكنولوجيا حديثة يف عدة قطاعات كالطاقات اؼبتجددة  اؼبدينة ضمن اؼبدف الذكية، ىذا اؼبشركع سيتم
 كاإلانرة العمومية كالنفاايت الصلبة..

 ادلرارعع ادلنجزة من طرف ادلواحل اخلارجية: 5. 2
 :مندوبية الثقافة 

 :مرروع ترميم قوبة شفراون 
مشركع كلف مليوف درىم كانت القصبة تعاين من التدىور لذلك قامت مندكبية الثقافة بًتميمها يف إطار 

عرب تدعيم األجزاء اؼبهددة ابالهنيار من األسوار، كمعاعبة مشكل تسرب اؼباء، كتبليط فبرات اغبديقة ابغبجر، 
كبناء سقفي أحد األبراج الستغبلؽبما كمكتب للمحافظة كمعاعبة مشكل تصريف اؼبياه بقاعة السيدة اغبرة 

6اب الرئيسي للقصبة كإصبلح القبة الزجاجية ؼبتحف القصبة.كالسطوح، إضافة إُف تركيب مدخل خشيب للب
2 

 :مرروع إحداث مسرح اذلواء الطلق 

                                                           
 الثلافت بطاكت جلىيت خٌى مشسوع جسميم كصبت شفشاون مىدوبيت  5
 مىدوبيت الثلافت بطاكت جلىيت خٌى إخدار مظسح الهىاء الطلم باللصبت 6
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 مت إحداث مسرح اؽبواء الطلق ابلقصبة دعما لنشاطها الثقايف، كقد رافق ىذا اؼبشركع عدة أعماؿ:
  ػ تبليط األرض بعد مدىا بقنوات الصرؼ الصحي

 ؼبطلة على ىذا الفضاءػ ترميم اعبدراف كاألبراج احمليطة أك ا
 ػ بناء سقف فوؽ خشبة مفككة ؿبمولة على قوائم حديدية كهتيئة األبواب الرئيسية كأبواب اإلغاثة

 1مًت مربع 250ػ إنشاء مقصف دبساحة 
 :مرروع ترميم فندق اشفيفو 

ىم اؼبشركع إصبلح اؼبدخل الرئيسي للفندؽ كاؼبمرات كالغرؼ كالفناء كذلك للحفاظ على النمط 
 ندلسي للفندؽ ألىداؼ تراثية كتنموية كسياحية كاقتصادية.األ
  2000مشركع إعادة بناء مدرسة النوازِف كربويلها إُف دار الثقافة اليت بدأت عملها سنة: 

 ػ بناء مقر جديد ؼبركز الدراسات كاألحباث األندلسية بساحة كطاء ضباـ
 ػ إقباز ملف تصنيف اؼبدينة العتيقة ترااث ماداي كطنيا 

 ػ إحداث متحف للتعريف ابلثرات الثقايف للمدينة 
 :األكاديبية اعبهوية للًتبية كالتعليم 

: ػ إقباز مدرسة ابب السوؽ

 حجرات للدراسة كمكاتب إدارية  7
  2019 -2016اؼبشاريع ذات األكلوية يف برانمج التنمية اغبضرية: 

 رىم)مليوف د 27ػ بناء موقف للسيارات بعدة طوابق حبي الصبانُت (
 مليوف درىم) 21ػ هتيئة اغبدائق التارىبية كالفضاءات اؼبماثلة 

 مليوف درىم) 2.5ػ إعادة هتيئة اإلقامة السابقة للباشا إُف متحف ذاكرة اؼبدينة (
 مليوف درىم) 50. بناء متحف الفن كاغبضارة (

 :مندوبية الوحة 
 ػ أتىيل مصلحة الطب النفسي كالعقلي

 وتةػ إصبلح اؼبركز الصحي اؽب
 :مندوبية السياحة 

                                                           
 2على أزاض ي ألاخباض و 19منها ملترخت على أزاض ي جابعت للخىاص و 122مسفلا،  143بمدًىت مىىاض مثال خدد إعادة  - 7

 (.2006ىزة مصطفى ، فلط على أزاض ي ألامالن املخصهيت )هىي
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خصصت مندكبية السياحة عدة مشاريع للمدينة القديبة كىي: إعادة هتيئة كطاء ضباـ، معرض للصناعة 
 التقليدية بفندؽ اشفيشو، التشوير (لوحات التوجيو).

 تدخالت مندوبية األوقاف والرطون اإلسالمية: 5. 3
 زات التابعة ؽبا من خبلؿ بعض اؼبشاريع:تتدخل مندكبية األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية يف التجهي

 ترميم اؼبسجد األعظم 
عرؼ اؼبسجد عدة إصبلحات داخلية كخارجية، أبرزىا إعادة إصبلح شبكات اؼباء كالكهرابء كالصرؼ الصحي، 
إخراج مرافق صحية خارج اؼبسجد بعد أف كانت داخلو، إصبلح سقف اؼبسجد كتزيينو، إصبلح النافورة، إضافة 

ح السقف اػبارجي للمسجد ككضع القرميد األضبر ككذا ترميم صومعة اؼبسجد كقد امتدت األشغاؿ إُف إصبل
 شهرا أعطت بعد انتهائها صورة جديدة للمسجد األعظم كمعلمة اترىبية دينية ابرزة ابؼبدينة العتيقة. 12طيلة 

 ترميم الزاكية الناصرية 
طات الزاكية كسقفها كشبكة التطهَت كاؼباء كاؼبرافق كذلك عرب إصبلح ببل 2007مت ىذا اؼبشركع خبلؿ سنة 

 الصحية، غَت أف ىذا اؼبشركع َف يف ابلغرض ابلنظر للوضعية اؼبتدىورة اليت توجد عليها الزاكية حاليا.
 تدخالت مندوبية الوناعة التقليدعة: 5. 4

عي، كمن أىم إقبازاهتا تعمل ىذه اؼبندكبية على االىتماـ بقطاع حيوم ذم بعد اترىبي، اقتصادم كاجتما
عبمع صناع ـبتلف الصناعات التقليدية كالدرازة كاػبرازة.... خضع  1979بناء ؾبمع الصناعة التقليدية سنة 

ألف درىم بعد آتكل اعبدراف بسبب تسرب مياه األمطار من  598بتكلفة مليوف ك 2005اجملمع للًتميم سنة 
 السقف.

 وكالة تنمية أقاليم الرمال: 5. 5
ثت ككالة اإلنعاش كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية يف عماالت كأقاليم الشماؿ ابؼبملكة سنة أحد

، كتعد اؼبؤسسة األكُف ذات اػبصوصيات التنموية اجملالية اعبهوية ابؼبغرب. الوكالة مؤسسة عمومية اتبعة 1996
دار تدخلها عماالت كأقاليم كل من لوصاية رئيس اغبكومة كتتمتع ابالستقبلؿ اؼباِف كاإلدارم، كيندرج ضمن م

اتكانت. من مهاـ الوكالة تطوير كربسُت ظركؼ عيش الساكنة كذلك  -اغبسيمة -تطواف كجهة اتزة -جهة طنجة
من خبلؿ إقباز برامج تنموية اقتصادية كاجتماعية مندؾبة، كتقوية التنافسية للجهات الشمالية عرب دعم االستثمار 

 . اؼببادرات احمللية للتنمية عرب دعمها تقنيا كمالياكالقطاعات اؼبنتجة، كتثمُت
تتدخل الوكالة كفق رؤية منسجمة كمتناسقة للتنمية أتخذ بعُت االعتبار التقاطعات كالتفاعبلت الوظيفية 
بُت ـبتلف اؼبؤىبلت على اؼبستول اجملاِف، ككذا بُت ـبتلف قطاعات األنشطة، مقاربة تشاركية معتمدة على ربليل 
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ات الساكنة كالبراطهم يف مسلسل التنمية، رؤية مندؾبة تتأقلم من خبلؽبا االختيارات التنموية الستغبلؿ غباجي
أفضل للتفاعبلت القطاعية بغاية إعطاء دفعة قوية للتنمية اؼبستدامة، برؾبة على مدار سنوات متعددة أتخذ بعُت 

 ؼبعطيات التقنية ككذا الًتكيبات اؼبالية.االعتبار األكلوايت اؼبعرب عنها من طرؼ الساكنة، األكجو كا

 تدخالت الوكالة احلضرعة: 6. 5
الوكالة اغبضرية ىي مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼباِف كزبضع لوصاية كزارة 

نسجة التعمَت كإعداد الًتاب. كقد ظهرت من أجل أتطَت قطاع التعمَت كربسُت اإلطار اؼببٍت كرد االعتبار لؤل
 العتيقة، كأبرز كظائفها:

اؼبسانبة إُف جانب فاعلُت آخرين يف تنزيل التوجيهات العامة للسياسة اغبكومية يف ميداف التعمَت  -
كتثمُت الًتاث العمراين، كمراقبة تنفيذىا داخل نفوذىا الًتايب ابإلضافة إُف التنسيق بُت ـبتلف اؼبتدخلُت 

 على اؼبستول احمللي.
ساعدة كاالستشارة التقنية لصاحب القرار (اعبماعات الًتابية) قبل البت يف طلبات تتوُف تقدمي اؼب -

 اغبصوؿ على رخص التعمَت على ـبتلف مستوايهتا.
كمن بُت تدخبلت الوكالة اغبضرية لشفشاكف: إصبلح شبكة التطهَت كالصرؼ الصحي كرصف الطرؽ 

ؼبدينة العتيقة لشفشاكف. كدعم كتقوية اؼباء الصاٌف للشرب بشراكة مع اؼبندكبية اإلقليمية إليصاؿ شبكة التطهَت اب
بشراكة مع عدة فاعلُت آخرين كالعمالة كاجمللس البلدم كاؼبكتب الوطٍت للماء الصاٌف للشرب بدعم أساسي 
إلصبلح شبكة التوزيع كاإلنتاج كصبع مياه األمطار. كاؼبسانبة يف تبليط الطرؽ كترميم األبواب كاألسوار. كأتىيل 
بعض اؼبواقع كساحة كطاء ضباـ كاؽبوتة إضافة إُف كاثئق التعمَت كتصاميم اإلنقاذ اػباص ابؼبدينة العتيقة 

 لشفشاكف.

 تدخالت مجعيات اجملتمع ادلدين: 5. 7
تعد اعبمعيات أحد اؼبكوانت الفاعلة دبدينة شفشاكف، حيث تزخر اعبماعة دبجتمع مدين قوم كنشيط، 

صبعية منها نشيطة كفاعلة يف ـبتلف اجملاالت التنموية 100صبعية، أكثر من  334إذ يصل عدد اعبمعيات إُف 
 2000كالبيئية كاالجتماعية كالثقافية كالرايضية. كيقدر عدد اؼبنخرطُت يف ىذه اعبمعيات النشيطة أبكثر من 

 صبعيات هتتم ابلشأف النسائي. 05فاعل صبعوم. منها 
 اؼبدينة القديبة: كمن أبرز اعبمعيات الناشطة داخل ؾباؿ
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 :مجعية تالمسطان للبيئة والتنمية 
، من أىدافها: التحسيس كاغبفاظ على البيئة، إعادة التشجَت، 1996مارس  19بدأت ىذه اعبمعية نشاطها يف 

 .التنمية البشرية، كخلق التعاكنيات النسائية احملافظة كانتعاش الًتاث اؼبادم كالبلمادم دبدينة شفشاكف
شاريع اليت تدخلت هبا اعبمعية داخل اؼبدينة القديبة: مشركع أتىيل كترميم فرنُت تقليديُت ابؼبدينة كمن أبرز اؼب

العتيقة (فراف سيدم بن غبسن كفراف ريف األندلس)، فباإلضافة إُف ؾبموعة من اإلصبلحات اليت قامت هبا صبعية 
علمية تسمح بتخفيض استهبلؾ اغبطب تبلطمساف داخل الفرنُت، مث كذلك إعادة ذبديد بيت النار بطريقة 

كابلتاِف اؼبسانبة يف التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة. يذكر أف اؼبشركع تنجزه اعبمعية بشراكة مع اعبماعة 
اغبضرية لشفشاكف كبتمويل من الوزارة اؼبنتدبة لدل كزارة الطاقة كاؼبعادف كاؼباء كالبيئة اؼبكلفة ابلبيئة يف إطار برانمج 

 م اؼبتحدة اإلمبائي.األم
 :مجعية رعف األندلس 

كىي من أىم اعبمعيات الفاعلة داخل مدينة شفشاكف. كقد  1996فرباير  17ظهرت ىذه اعبمعية بتاريخ 
نفذت عدة مشاريع كًتميم ؿببلت الدرازة، كترميم فرف تقليدم حبي ريف األندلس كترميم األقواس التقليدية كإعادة 

. إضافة إلعادة بناء ابب متفرد يف حي العنصر بدار الباشا األكراكلي كهتيئة مسار على تبليط أرضية حي بن ديباف
ـ يربط بُت اؼبدينة القديبة كمنتزه سيدم عبد اغبميد كاؼبسانبة يف رد االعتبار غبي السويقة. كتتحدد 350طوؿ 

اغبضرية كالًتاث الطبيعي، كإقامة األنشطة أىداؼ اعبمعية يف: ضباية الًتاث ابؼبدينة، كالتنمية احمللية، كضباية البيئة 
 الثقافية.

 :مجعية التنمية احمللية 
، تساىم اعبمعية يف تنفيذ العديد من اؼبشاريع. كقد 1997شتنرب  27يرجع اتريخ أتسيس ىذه اعبمعية إُف 

إعادة تدكير سانبت اعبمعية يف عدة مشاريع كإقامة تظاىرات رايضية للشباب، كاؼبسانبة يف مشركع تطوير نظاـ 
النفاايت الصلبة كإعادة بناء فرف تقليدم بريف األندلس. إضافة إُف اؼبسانبة يف إهناء أشغاؿ بناء كذبهيز فراف 

 الكيحل.
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 ادلراجـــــــــع: ادلوادر ـــــــــةالئـــــــــــحـ
 أوال. ادلراجع ابللغة العربية

 .257م اؼبذىب السٍت ؾبلة دعوة اغبق، عدد دكر الزاكية اؼبغربية يف تدعي .1986 .أضبد بوكارم
منشورات صبعية  :"شفشاكف: اتريخ، أصالة، حضارة"، تطواف .2011.دمحم القاضيك أضبد أشرانف

 تبلظبطاف للبيئة كالتنمية، مطبعة إمربيبا مدرم.
لية، . برانمج السياحة القركية إبقليم شفشاكف كرىاانت التنمية احمل2014ضبد تيسي كصبيلة السعيدم. 
 .4منشورات اعبماعة القركية إلغزراف، رقم 

 .1. جامع شفشاكف، ؾبلة دعوة اغبق، ع1962سعيد أعراب. 
. كاثئق التعمَت ابلواحات اؼبغربية، إكراىات االعداد كالتنزيل كآفاؽ اؼببلءمة 2021ساليمي نور الدين. 

 .10لثاين، العدد مع اػبصوصيات احمللية، ؾبلة التخطيط العمراين كاجملاِف، اجمللد ا
حملات اترىبية عن مدينة شفشاكف بشماؿ اؼبغرب" ؾبلة دعوة اغبق . 1977 .عبد القادر العافية 

 .5منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية عدد 
"اغبياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأحوازىا خبلؿ القرف  .1982.عبد القادر العافية 

 منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، مطبعة فضالة. احملمدية: ،العاشر اؽبجرم"
تقييم كضعية التجهيزات كاػبدمات الصحية حبوض أكريكا يف جباؿ األطلس  .2021 .عبد الكرمي أككناز

 .10الكبَت الغريب، ؾبلة التخطيط العمراين كاجملاِف، اجمللد الثاين، العدد 
 . 1مطبعة القدس، ط :ريخ شفشاكف"، شفشاكف"موجز ات .1986.علي الريسوين 

اؼبتحف االتنوغرايف بشفشاكف، منشورات صبعية خرهبي اؼبدرسة الوطنية لعلـو  .2013.فاطمة بومشاؿ 
 األركيولوجيا كاآلاثر.

من خبلؿ تقرير  1918. مدينة شفشاكف كبنياهتا االقتصادية كاالجتماعية سنة 2005دمحم الشريف.
ب كاألندلس، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة عبد اؼبالك السعدم شعبة عسكرم اسباين: اؼبغر 

 .التاريخ كاغبضارة، تطواف
 .58. مظاىر اغبضارة األندلسية يف شفشاكف، ؾبلة التاريخ العريب، عدد 2011دمحم القاضي.   -

نقراض" ؾبلة الثقافة .  حرؼ كعادات أىل شفشاكف اؼبنقرضة أك اؼبهددة ابال2013دمحم القاضي. 
  .15الشعبية، عدد 
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نظرايت حوؿ عملية الًتميم كاحملافظة على اؼبعاَف التارىبية، أسوار مدينيت  .2011 .دمحم حافظ الزراقي
 الندكة الوطنية حوؿ أسوار اؼبدف العتيقة. .تطواف كشفشاكف مبوذجا

، 1غربية لعلم االجتماع السياسي، ط، " مؤسسة الزكااي ابؼبغرب"، منشورات اجمللة اؼب1992دمحم ظريف،
 .الدار البيضاء

. "ذاكرة مدينة شفشاكف: كقائع ك مركايت"، إعداد كتقدمي شرؼ الدين 2008دمحم أبو عسل .
 .ماجدكلُت، ، الرابط. منشورات مرسم مطبعة بورقراؽ

 .86. أتمبلت يف شفشاكف، ؾبلة اؼبناىل، عدد 2009دمحم عنفوؼ. 
. "مسانبة يف دراسة اتريخ اؼبقاكمة اؼبغربية لبلستعمار اإلسباين مقاكمة مدينة 2012دمحم ايسُت اؽببطي.

 .شفشاكف مبوذجا"، ، الرابط : دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر
 . "موالم علي بن راشد مؤسس شفشاكف"، تطواف: مطابع الشويخ.1998دمحم ابن عزكز حكيم .

نة العتيقة لشفشاكف، ؾبلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية التحوالت اجملالية ابؼبدي .2014.مرمي التليدم
 .13سلسلة األعداد اػباصة الًتاث اغبضرم كاغبداثة، عدد

 صباعة شفشاكف. 2022-2016مشركع برانمج عمل صباعة شفشاكف  -
 .2012مام  30نشرة اعبماعة اغبضرية لشفشاكف  -
 .2006ميثاؽ اؽبندسة اؼبعمارية للمدينة العتيقة، نونرب  -
 2022- 2016برانمج عمل اعبماعة اغبضرية لشفشاكف -
 بطاقة تقنية حوؿ مشركع ترميم قصبة شفشاكف، مندكبية الثقافة. -
 بطاقة تقنية حوؿ إحداث مسرح اؽبواء الطلق ابلقصبة، مندكبية الثقافة. -
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   Public facilities are, without doubt, the key 

factor which affect the sites and places of 

settlements and the reorganization of urban 

areas. when these facilities are available, they 

give the whole city its social and economic 

dynamism. However, the absence of these 

facilities results in Social and economic 

exclusion.  

Beni Mellal city for example is one of the 

Moroccan Dynamic cities which gave rise to 

unplanned urban expansion and examples of 

field and social hierarchies. this leads to the 

appearance of neighborhoods with no 

sanitation, no social facilities and no 

Transportation lines.  

This article aims at providing an analytical 

study for example of this exclusion through 

observing the residents' practices in the city. In 

addition, we will  suggest some alternative 

solutions for the development and the 

reorganization of the city. 

 

Keywords: Urban Planning, Spatial Exclusion 

,Urban Development, Urban Consolidation, 

Urban Practices, Beni Mellal 

ال شك أف التجهيزات كاؼبرافق العمومية تعترب مؤشرا    
ضركراي كأساسيا يف ربديد موقع التجمع السكٍت كىيكلة 

ث أنو كلما توفرت ىذه التجهيزات اجملاؿ اغبضرم، حبي
بشكل يليب رغبات الساكنة كيستجيب غباجياهتا تعطي 
للمدينة ككل ديناميتها كمردكديتها االقتصادية كاالجتماعية، 
يف حُت أف غياهبا يًتتب عنو إقصاء ؾباِف على كافة 

كمدينة بٍت مبلؿ ىي كاحدة من اؼبدف اؼبغربية اليت .اؼبستوايت
دينامية، كاليت أفرزت أشكاال متعددة من تشهد نوعا من ال

 –التوسع اغبضرم غَت اؼبنظم كمباذج من الًتاتبية اجملالية 
االجتماعيٌة اؼبتمثلة يف ظهور أحياء سكنية تفتقر إُف (شبكة 
الصرؼ الصحي، كمرافق اجتماعية، مشاكل التنقل 

هتدؼ ىذه ...). ك كالولوجية، كالفرص اؼبرتبطة ابألنشطة
سة كربليل جوانب من اإلقصاء اجملاِف اليت كشفت اؼبقالة درا

عنها اؼبمارسة اغبضرية لساكنة مدينة بٍت مبلؿ، كىو ما 
هبعلنا أماـ حتمية اقًتاح بدائل لتنمية كهتيئة ىذه اؼبدينة هتيئة 

  تستجيب ػبصوصياهتا كقدراهتا كتطلعات ساكنتها.
تنمية  ،اِفؾباقصاء  ،ضرمحزبطيط كلمات مفاتيح: 

 ة، بٍت مبلؿضريحارسة فب ،االندماج اغبضرم ،ضريةح

 

 :Abstract منخص
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 مقدمة
ؿ ؾبموعة من العناصر، كتعترب التجهيزات العمومية من أىم تساىم يف ىيكلة اجملاؿ اغبضرم ؼبدينة بٍت مبل

ىػػذه العناصػػر، حبيػػث أنػػو كلمػػا تػػوفرت ىػػذه التجهيػػزات بشػػكل يلػػيب رغبػػات السػػاكنة كيسػػتجيب غباجياهتػػا تعطػػي 
 للمدينة ككل ديناميتها كمردكديتها االقتصادية كاالجتماعية.

ت تفػرز أشػكاال متعػددة مػن التوسػع اغبضػرم غػَت كالشك أف الدينامية اليت تعرفها مدينة بٍت مبلؿ أصبح
االجتماعية اؼبتمثلة يف ظهور إقصاء ؾباِف (ذبهيزات كمرافػق كأكضػاع اجتماعيػة...)  -اؼبنظم كمباذج الًتاتبية اجملالية 

بعدد من األحياء. كيتجلى ذلك بشكل جلي يف مشاكل التنقل داخل اجملاؿ اغبضرم، كالفرص اؼبرتبطة ابألنشطة 
مل كالعبلقات اليت يلزمها مبط اغبياة اؼبعاصرة. ؽبذا فمسألة البنية التحية كالتجهيزات أصػبحت مؤشػرا ضػركراي كابلع

كأساسيا يف ربديد موقع التجمع السكٍت، دبعٌت آخر أف توفر التجهيػزات كالبنيػة التحتيػة يبكػن اعتبارىػا شػكبل مػن 
  على ـبتلف اؼبستوايت.أشكاؿ االندماج اغبضرم، كغياهبا يًتتب عنو إقصاء ؾباِف

  :إشكالية البحث 
إف السػػؤاؿ االشػػكاِف الػػذم وبػػاكؿ ىػػذا البحػػث اإلجابػػة عنػػو يبكػػن حصػػره يف الصػػيغة التاليػػة: إُف أم حػػد 

 يساىم التوزيع البلمتكافئ للتجهيزات كاؼبرافق االجتماعية يف مدينة بٍت مبلؿ يف بركز مظاىر اإلقصاء اجملاِف.
  :أنبية البحث 

ا البحث أنبية تتجلى يف الكشف عن مظاىر التفػاكت اجملػاِف بػُت األحيػاء السػكنية دبدينػة بػٍت يتضمن ىذ
 مبلؿ من حيث االستفادة من ـبتلف التجهيزات األساسية.

 :أىداؼ البحث 
يكمػن ىػػدؼ البحػػث يف كػوف ىػػذه الدراسػػة مػػن شػأهنا اؼبسػػانبة يف دعػػم العمليػات احملليػػة لتحسػػُت نوعيػػة  

 خبلؿ تزكيد صانعي القرار بفهم شامل للحاجيات كالتحدايت اليت تواجهها الساكنة اؼببللية.  اغبياة اغبضرية من
 :ؿباكر البحث: يتضمن ىذا البحث أربعة ؿباكر كىي على الشكل التاِف 

 احملور األكؿ: الدينامية اغبضرية ؼبدينة بٍت مبلؿ.
 ؿ: كاقع اغباؿاحملور الثاين: التجهيزات كاؼبرافق االجتماعية دبدينة بٍت مبل

 تفاكت بُت األحياء السكنية من حيث التغطية ابؼباء الصاٌف للشرب كتطهَت السائل احملور الثالث:
لية ابؼبدينة: ؾبهودات الدكلة للتخفيف من الفوارؽ اجملارابعاحملور ال  
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 احملور األول: الدعنامية احلضرعة دلدعنة بين مالل.
 تقدمي ؾباؿ الدراسة:.1

 مبلؿ يف منطقة الدير اػبصبة اؼبتميزة دبػوارد العػيش كتكامػل مصػادر السػهل كاعببػل، كتبتعػد تقع مدينة بٍت
كلػػم اذبػاه الشػػماؿ الغػريب، كعػػن مػراكش بػػنفس اؼبسػافة تقريبػػا   200عػن العاصػػمة االقتصػادية (الػػدار البيضػاء) ب 

ينػػة مشػػاال علػػى ؾبػػاؿ منبسػػط بػػو كلػػم ابذبػػاه الشػػماؿ الغػػريب، كسبتػػد اؼبد  300ابذبػػاه اعبنػػوب الغػػريب، كعػػن فػػاس ب 
أراضي خصبة، كجنواب ربدىا سلسلة جباؿ األطلس اؼبتوسط الذم يشكل حػاجزا طبيعيػا أمػاـ امتػداد اؼبدينػة علػى 

 ؾباؿ الدراسة يف بعده الوطٍت).  1ىذه الواجهة (اػبريطة رقم:
قتصػاد العصػرم، كإنشػاء عرفت اؼبدينة مبوا سكانيا مهما بسػبب اؽبجػرة القركيػة، كبفضػل إدخػاؿ بنيػات اال
من مهمة التسػيَت  1934ذبهيزات متعددة خاصة اؼبتعلقة بنظاـ السقي اغبديث، إضافة إُف ما أنيط ابؼبدينة سنة 

 )، كلها عوامل سانبت يف بركز الظاىرة اغبضرية.36؛ ص 2006، أزمو( اإلدارم عبزء من سهل اتدلة
ؿت  ني والجهىي . مىكع مذًىت بني مالٌ داخل التراب الىؾ1الخٍش

 
 2018املطذس: بدث مُذاوي 

 

 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

64 

 الظاىرة احلضرعة بسهل اتدلة .1
تعػػػود الظػػػاىرة اغبضػػػرية يف اجملػػػاؿ اؼبسػػػقي لتػػػادال ابألسػػػاس إُف التهيئػػػة اؽبيدركفبلحيػػػة، حيػػػث كانػػػت اؼبراكػػػز القريبػػػة مػػػن 

يء أتىيػل اتدال خلخػل كعػدلت ىػذه العيوف كالسقي الصغَت فيما قبل قادرة علػى اسػتقباؿ سػاكنة ذات كثافػة قليلػة. لكػن مػع ؾبػ
الوضػػػعية فاسػػػتقطبت القػػػرل مهػػػاجركف مػػػن منػػػاطق ـبتلفػػػة كخصوصػػػا الػػػدكاكير القريبػػػة مػػػن الشػػػبكة الطرقيػػػة الػػػيت عرفػػػت انفجػػػارا 

 .  )Bouichichan,1997, p :127 ( كاشعاعها زاد من جذب القركيُت ملحوظا (أكالد يعيش، اتكزيرت، القصيبة)
خػبلؿ فػًتة اغبمايػة بكوهنػا أىػم مركػز حضػرم علػى مسػتول سػهل اتدلػة، نظػرا للوظػائف اعبديػدة (التسػيَت سبيزت مدينة بٍت مبلؿ 

، خاصػػػة بعػػػدما )36، ص 2006(أزمػػػو، اإلدارم) الػػػيت اسػػػندت إليهػػػا. كىػػػو مػػػا جعلهػػػا تشػػػكل الوجهػػػة الرئيسػػػية للمهػػػاجرين
سػػقية، كمػػا أف ترقػػي اؼبدينػػة إُف عاصػػمة اإلقلػػيم دفػػع مقػػرا لعمالػػة بػػٍت مػػبلؿ، إضػػافة إُف توسػػيع اؼبنطقػػة اؼب 1958اختػػَتت سػػنة 

. فحسػب 1960ك   1936من اؼبهاجرين إُف االستقرار ابؼبدينة ككذلك مػدف السػهل خاصػة يف الفػًتة مػا بػُت    %57بنحو 
كمنػذ ذلػك   )Couvreur,1973,p47(  من اؼبهاجرين كفػدكا مػن داخػل اإلقلػيم %68أكؿ إحصاء رظبي كشف أف كبو 

.ىػػػذا )24، ص 2021(أقػػدار،  ؼبدينػػة تسػػجل مسػػتوايت مرتفعػػة يف قػػوة اسػػػتقطاب اؼبهػػاجرين علػػى اؼبسػػتول اعبهػػوماغبػػُت كا
االسػػتقطاب الكبػػَت للمهػػاجرين صػػاحبتو انعكاسػػات علػػى مسػػتول تنظػػيم اجملػػاؿ، ذلػػك أنػػو خػػبلؿ ىػػذه الفػػًتة كػػاف الرىػػاف علػػى 

، 2003(أبػػػو العػػػز،  نعكاسػػػات ىػػػذه التجربػػػة علػػػى التمػػػدينتنظػػػيم السػػػقي كإحػػػداث ؾبموعػػػة مػػػن اإلدارات، دكف التفكػػػَت يف ا
، إُف جانػػػب )133، ص 2017(بوغبيػػػة،  . ابلتػػػاِف توسػػػعت اؼبدينػػػة بشػػػكل فوضػػػوم فػػػربزت ؾبػػػاالت التعمػػػَت الػػػذايت)27ص

 مسانبة اؽبجرة القركية يف تطور النمو الديبغرايف الذم عرفتو اؼبدينة.
 تفكك اجملال احلضري:التطور الدديغرايف آلية مسامهة يف توسع و .3

 (.2014-1960ملاسهت عذد ظيان مذًىت بني مالٌ مع املذن التي واهذ مً حجمها في الفترة بين ).1جذٌو ال

عدد السكاف  اؼبدف
 1960سنة 

عدد السكاف 
 1982سنة 

عدد السكاف 
 1994سنة 

عدد السكاف 
 2004سنة 

عدد السكاف 
 2014سنة 

 550678 163286 140212 95003 28933 بٍت مبلؿ
 142250 116570 96217 65203 29017 سطات
 125008 107371 90400 63893 30763 العرائش

 148456 139686 120971 77216 31667 اتزة
افُت لظاهشة الخمذًً في مىؿلت جادلت، مً مجلت، ص  ذة الشظمُت: 162املطذس: دمحم الغىار، بعؼ الجىاهب الذًمغش ، الجٍش

2004 ،2015. 
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مػػا  1982-1960ىػػذه األرقػػاـ الػػيت تضػػمنها اعبػػدكؿ كصػػل عػػدد سػػكاف مدينػػة بػػٍت مػػبلؿ مػػا بػػُت فػػًتة مػػن خػػبلؿ 
كىي الفًتة اليت اعتربت فيها مدينػة بػٍت مػبلؿ مػن أسػرع اغبواضػر  %5.3نسمة أم بنسبة تزايد سكاين يعادؿ  95003يقارب 

زة الديبغرافية ما كانػت لتكػوف لػوال أف اؼبدينػة شػكلت اؼبغربية مبوا. حيث تضاعف عدد سكاهنا أكثر من ثبلث مرات، كىذه القف
 قطبا للهجرة الريفية.

) مقارنػػػة مػػػع ابقػػػي اؼبػػػدف تعبػػػَت عػػػن التػػػأثَت 2014، 2004، 1994إف تزايػػػد عػػػدد سػػػكاف اؼبدينػػػة خػػػبلؿ سػػػنوات (
اىرة التوسػػع العشػػوائي القػػوم علػػى اجملػػاؿ اؼبػػبلِف كالػػذم سيشػػهد بػػدكره ديناميػػة أخػػرل سبثلػػت يف توسػػع اجملػػاؿ اغبضػػرم تػػواِف ظػػ

كالنسػيج اغبضػرم ؼبدينػة بػٍت مػبلؿ.  (Marrakchi, 2007,p :151) ابؽبػوامش، فبػا أثػر سػلبا علػى اؼبورفولوجيػة اغبضػرية
، كؽبػذا فاغباجػة إُف السػكن (Gilbert, 1998,p : 42-43)لػذلك فعمليػة البنػاء كنقػص جودتػو مؤشػر ذاؿ علػى اإلقصػاء

رة البنػاء كالتخطػيط اغبضػرم يف توزيػع األفػراد كاجملموعػات كالفئػات االجتماعيػة يف اجملػاؿ كيف تظهر ابؼبلمػوس مػدل مسػانبة صػَتك 
. كمػػػا أف إنتػػاج السػػػكن لػػو أثػػػر كبػػَت يف التقسػػػيم االجتمػػػاعي (Gilbert, 1998, p :74)خلػػق البلمسػػػاكاة االجتماعيػػة

 Schéma)لػػػذم َف ربػػػًـت توجهاتػػػوا 1978كاالقتصػػػادم للمجػػػاؿ، يظهػػػر ىػػػذا بشػػػكل جلػػػي بعػػػد التصػػػميم اؼبػػػديرم لسػػػنة 
Directeur Beni Mellal ,1978 (اقتصػػادية للمدينػػة كتشػػتت -، الشػػيء الػػذم سػػاىم يف خلخلػػة البنيػػة السوسػػيو

 نسيجها اغبضرم.
 احملور الثاين: التجهيزات وادلرافق االجتماعية مبدعنة بين مالل: واقع احلال

 سكنية.تباعن يف توزعع اخلدمات الوحية على األحياء ال.1
شهدت مدينة بٍت مبلؿ، توسعا ؾباليا سريعا ربت أتثَت النمو السكاين السريع النػاتج أساسػا عػن اؽبجػرة القركيػة كالتزايػد 

فبػػا أخػػل ابلتػػوازف الػػذم كػػاف  )،46،ص 2006(أزمػػو،  الػػديبغرايف ترتػػب عنػػو تزايػػد الطلػػب علػػى التجهيػػزات األساسػػية كالسػػكن
وف كتػػػَتة تزايػػػد السػػػكاف ككتػػػَتة التوسػػػع اغبضػػػرم تفػػػوؽ كتػػػَتة إحػػػداث ـبتلػػػف التجهيػػػزات سػػػائدا خػػػبلؿ التنظػػػيم التقليػػػدم. لكػػػ

األساسػػػية دبػػػا يف ذلػػػك ذبهيػػػزات البنيػػػة التحتيػػػة (طػػػرؽ، مػػػاء، قنػػػوات الصػػػرؼ الصػػػحي،...) كذبهيػػػزات البنيػػػة الفوقيػػػة ( مػػػدارس، 
ل أحيػاء اؼبدينػة، خلصػنا إُف نتيجػة مفادىػا مستشفيات،...)،  فمن خبلؿ جردان ؼبختلف اػبدمات الصحية اؼبتػوفرة علػى مسػتو 

أف التوزيع اعبغرايف ؽبذه اػبدمػة يتسػم ابلتبػاين، حبيػث توجػد أحيػاء سػكنية تتميػز كضػعية اؼبستوصػفات هبػا ابلػًتدم (أكربيػع، أيػت 
الوحيػد لػدل  تسليت)، يف حُت مث إقصاء أحياء أخرل من ىذا النوع من اػبدمة، ليبقى التوجو كبػو اؼبستشػفى اعبهػوم ىػو اغبػل

 غالبية ساكنة اؽبامش اعبغرايف للمدينة (تفريت، أكالد ضبداف اغبمرم، حربولية، النخيلة، تفريت...). 
ال ينحصػػػػػػر أتثػػػػػػَت سػػػػػػوء االنتشػػػػػػار اجملػػػػػػاِف للبنػػػػػػاايت العموميػػػػػػة بعيػػػػػػدا عػػػػػػن أىػػػػػػم  التجمعػػػػػػات السػػػػػػكنية يف ضػػػػػػعف ك 

ل يف مصػػػػػػارؼ التنقػػػػػػل اإلضػػػػػػافية أيضػػػػػػا الػػػػػػيت تكػػػػػػوف تػػػػػػردد السػػػػػػكاف علػػػػػػى ىػػػػػػذه التجهيػػػػػػزات أك يف عرقلػػػػػػة تسػػػػػػيَتىا فقػػػػػػط، بػػػػػػ
سػػػػػاكنة ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ، اؼبكونػػػػػة يف معظمهػػػػػا مػػػػػن الفئػػػػػات الفقػػػػػَتة، ؾبػػػػػربة علػػػػػى أدائهػػػػػا لقضػػػػػاء بعػػػػػض اغباجيػػػػػات ذات الصػػػػػبغة 
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اإلجباريػػػػػػػة ... كغالبػػػػػػػا مػػػػػػػا تلعػػػػػػػب األراضػػػػػػػي التابعػػػػػػػة للدكلػػػػػػػة  دكرا حاظبػػػػػػػا يف اختيػػػػػػػار أمػػػػػػػاكن اسػػػػػػػتقرار البنػػػػػػػاايت العموميػػػػػػػة 
،دكف األخػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػُت االعتبػػػػػػػػػػار ؾبػػػػػػػػػػاالت تواجػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػم   )54ص 2006(امػػػػػػػػػػدافعي،  لبفػػػػػػػػػػاض كلفػػػػػػػػػػة اقتنائهػػػػػػػػػػابفعػػػػػػػػػػل ا

التجمعػػػػػات السػػػػػكانية، كتػػػػػنعكس ىػػػػػذه االختيػػػػػارات سػػػػػلبا علػػػػػى ىيكلػػػػػة اجملػػػػػاالت اعبماعيػػػػػة. كمػػػػػا تتسػػػػػبب يف عرقلػػػػػة عمليػػػػػة 
 التدبَت اجملاِف لبلوغ التنمية اؼبرغوبة.

 مركز ادلدعنة. ترتكز أغلب اخلدمات التعليمية يف.2
إف إرساء ؾبتمع اؼبعرفة كاقتصاد اؼبعرفة قد أضحى اليـو ضركرة قصول يف إطار اؼبنافسة الدكلية كاالنفتاح    

االقتصادم كعوؼبة اؼببادالت، كبذلك أصبح للتعليم موقعا ؿبوراي ضمن اآلليات الفاعلة يف عملية التطور كالتنمية، كأحد أىم 
دية، األمر الذم يتطلب تطوير ميادين كلوج اؼبعرفة كإنتاجها كنقلها كنشرىا، بكل أشكاؽبا: الًتبية أسباب إثراء القدرات الفر 

 كالتكوين، كؿبو األمية، كاإلنتاج الثقايف، كالبحث العلمي. كىو ما يرتبط بدكره بتوفَت التجهيزات كاألطر.
ؿ يقتضي منا دراسة الوضعية اليت تتوزع هبا إف ربليل كضعية التعليم على مستول األحياء السكنية دبدينة بٍت مبل

اػبدمات التعليمية، كـبتلف الوسائل اؼبادية كالبشرية اؼبعبأة ؼبواجهة ىذا الطلب، كمن مت تقدير درجة استجابة النظاـ التعليمي 
 غباجيات ساكنة األحياء يف ؾباؿ التعليم، كمدل إدراؾ السكاف ؽبذه اػبدمة.

ؿتال ع الخذماث ا. 2خٍش  بمذًىت بني مالٌ لخعلُمُتجىَص

 2018املطذس: بدث مُذاوي 
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 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

67 

فباسػػػتثناء بعػػػض األحيػػػاء يف اؽبػػػامش اعبغػػػرايف ؼبدينػػػة بػػػٍت مػػػبلؿ ؾ (عػػػُت الغػػػازم، تيفريػػػت، أكربيػػػع كأيػػػت 
تسليت، حربولية)، فغالبيػة األحيػاء تتػوفر علػى مؤسسػات تعليميػة؛ عموميػة كأخػرل خاصػة. كمػا أف ىػذه األحيػاء 

لػػػذكر ال تتػػػوفر علػػػى مؤسسػػػات التعلػػػيم الثػػػانوم اإلعػػػدادم كالتػػػأىيلي. كىػػػذا يػػػدفع ابؼبتعلمػػػُت السػػػكنية السػػػالفة ا
 القاطنُت هبا إُف قطع مسافة كبَتة للوصوؿ إُف أقرب مؤسسة.

إف مدينػػة بػػٍت مػػبلؿ تبػػدك أكثػػر ذبهيػػزا ابلبنيػػات اؼبدرسػػية مػػن اؼبنػػاطق األخػػرل احمليطػػة هبػػا، غػػَت أف توزيعػػا 
الت كبػػػػَتة بسػػػػبب تػػػػداخل عوامػػػػل كثػػػػَتة كتزايػػػػد التعمػػػػَت الػػػػذايت يف اؽبػػػػوامش كالبعػػػػد عػػػػن كتنظيمهػػػػا تعًتيػػػػو اخػػػػتبل

 اؼبؤسسات التعليمية (االعدادم كالثانوم).

 
 أزمة النقل احلضري ابدلدعنة: .3

يعتػػػػػػرب قطػػػػػػاع النقػػػػػػل أحػػػػػػد أىػػػػػػػم قطاعػػػػػػات التنميػػػػػػة الشػػػػػػاملة، ك زبطػػػػػػػيط النقػػػػػػل داخػػػػػػل اؼبػػػػػػدف ( أك مػػػػػػػا 
ضػػػػػرم ) قضػػػػػية متعػػػػػددة اعبوانػػػػػب كينظػػػػػر إليػػػػػو علػػػػػى اعتبػػػػػاره جػػػػػزء ال يتجػػػػػزأ مػػػػػن يسػػػػػمى اصػػػػػطبلحا ابلنقػػػػػل اغب

عمليػػػػػة التخطػػػػػيط اغبضػػػػػرم ككػػػػػل الرتباطػػػػػو الوثيػػػػػق ابلتكػػػػػوين العمػػػػػراين كاسػػػػػتعماالت األراضػػػػػي. كتعتػػػػػرب مدينػػػػػة 
بػػػػػٍت مػػػػػبلؿ مبوذجػػػػػا حيػػػػػا لػػػػػبعض مػػػػػدف اؼبملكػػػػػة الػػػػػيت تعػػػػػاين مػػػػػن الػػػػػنقص اغباصػػػػػل يف قطػػػػػاع النقػػػػػل كالتخطػػػػػيط 

، حيػػػػػػػث يظهػػػػػػػر القصػػػػػػػور يف مػػػػػػػوارد ىػػػػػػػذه اؼبدينػػػػػػػة علػػػػػػػى شػػػػػػػكل قصػػػػػػػور يف تسػػػػػػػهيبلت النقػػػػػػػل للنقػػػػػػػل اغبضػػػػػػػرم
(ؿبدكديػػػػة البنيػػػػة األساسػػػػية، كصػػػػغر كقلػػػػة أسػػػػاطيل النقػػػػل العػػػػاـ)، كػػػػذلك كػػػػوف اؼبدينػػػػة عرفػػػػت اسػػػػتقطااب ىجػػػػراي 
 مهمػػػػا سػػػػانبت إُف حػػػػد كبػػػػَت يف الرفػػػػع مػػػػن سػػػػاكنة اؼبدينػػػػة، فبػػػػا ترتػػػػب عنػػػػو تنػػػػامي الطلػػػػب علػػػػى اغبركػػػػة اغبضػػػػرية

 كىو ما أدل إُف حدكث خلل بُت العرض كالطلب.

 إبخذائُت بحي أًذ حعلُذمذسظت  .1الطىسة 
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 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

68 

  

 
 

 دلاء الواحل للررب وتطهًن السائلاحملور الثالث: تفاوت بٌن األحياء السكنية من حيث التغطية اب
 ارتباط ادلساكن ابدلاء الواحل للررب عنور من عناصر االندماج يف الوسط احلضري..1

مػػن سػػاكنة األحيػػاء اؼبدركسػػة الػػيت مشلتهػػا  %3ئيلة جػػدا أسػػفرت التحقيقػػات اؼبيدانيػػة علػػى كػػوف نسػػبة ضػػ
عينة البحث َف يتم ربػط مسػاكنها ابؼبػاء الصػاٌف للشػرب، ىػذه النسػبة تتػوزع علػى كػل مػن اؼبدينػة القديبػة، تليهػا يف 

حيػاء ، الصمعة كبياض الصمعة. ابستثناء اؼبدينة القديبػة فغالبيػة ىػذه األ2الًتتيب أكالد ضبداف اغبمرم، مث اؼبسَتة 
 تقع يف اؽبامش اعبغرايف للمدينة.

ال بد أف نشَت يف ىذا الصدد إُف ما تعرفو بعض األحياء يف مركز اؼبدينة من انقطاع متكرر للماء فبا يدفع 
 بساكنتها إُف التزكد من ىذه اؼبادة اغبيوية من األحياء اجملاكرة. 

إغشاب أسباب ظُاسة ألاحشة الطغيرة غذ الترخُظ ألصحاب ظُاسة ألاحشة الطىف الىبير باالشخغاٌ داخل  2الطىسة سكم:

 املجاٌ الحػشي 
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 اء الطالح للششبأخُاء لم ًخم سبـ بعؼ املعاهً فيها بشبىت امل 3ٍؿت. الخش 

 2018.                                                                 املطذس: بدث مُذاوي 

أمػػا فيمػػا ىبػػص تغطيػػة اؼبسػػكن يف األحيػػاء اؼبدركسػػة ابلكهػػرابء، فقػػد خلصػػت نتػػائج البحػػث اؼبيػػداين إُف 
 تستفيد من ىذه اػبدمة اؼبؤدل عنها.؛ دبعٌت أف غالبية أسر األحياء اؼبدركسة %98تغطية ما يزيد عن 

 تتسم التغطية بربكة الورف الوح  ابالجتاه حنو التعميم..2
من األسر اليت مشلتها عينة البحث تتوفر على الشبكة  %96.97سجلت البياانت اؼبيدانية أف ما نسبتو 

ربط مساكنها هبذه من اؼبساكن اليت َف يتم  %3.03العمومية للصرؼ الصحي، يف اؼبقابل مث تسجيل كبو 
الشبكة. حبيث ال زالت ىذه األسر تعتمد على "اغبفر الصحية" كالكهوؼ كما ىو الشأف ابلنسبة للمدينة القديبة 

 ).4كحي النصر، عسفة السرحاين، عُت الغازم .... (اػبريطة رقم: 
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ؿت  أخُاء لم ًخم سبـ بعؼ املعاهً بها بشبىت الطشف الطحي 4.الخٍش

 

 2018ذاوي املطذس: بدث مُ

 غياب قنوات تورعف ادلياه علحق أضرار ابلسكن والسكان يف عدة أحياء ابدلدعنة .3
إف مشػػكل الفيضػػاانت مػػن اؼبواضػػيع األكثػػر إغباحػػا كالػػيت لقيػػت اىتمامػػا أكثػػر مػػن لػػدف البػػاحثُت كصػػناع 

السنُت تشػهد ؾبموعػة مػن  القرار نظرا آلاثرىا البالغة على مستول اجملاؿ كاإلنساف. ففي مدينة بٍت مبلؿ كعلى مر
أحيػػاء اؼبدينػػة حػػاالت الفيضػػاانت الػػيت تتكػػرر ابسػػتمرار كلمػػا تسػػاقطت كميػػات مطريػػة مهمػػة. كأمػػاـ عػػدـ تقػػدمي 
حلػػػوؿ علػػػى مسػػػتول البنيػػػة التحتيػػػة كالتجهيػػػزات مػػػن طػػػرؼ أصػػػحاب القػػػرار (اجمللػػػس البلػػػدم كابقػػػي الفػػػاعلُت)، 

 ل مساكنها ؼبنع تدفق مياه األمطار كبو الداخل. اضطرت ساكنة ىذه األحياء إُف بناء حاجز يف مدخ
 احملور الرابع: رلهودات الدولة للتخفيف من الفوارق اجملالية ابدلدعنة

 رلهودات الدولة يف زلاربة اإلقواء من خالل تدخالت مطسسة الوكالة احلضرعة.1
إلرث التػػػارىبي لسياسػػػػة إف التوسػػػع العشػػػوائي للمػػػدف كارتفػػػػاع كثػػػَتة اؽبجػػػرة القركيػػػة إُف جانػػػػب سػػػلبيات ا

التعمَت، جعل من اؼبسألة اغبضرية ربػداي للسػلطات العموميػة يف ميػداف تػدبَت اجملػاالت اغبضػرية، كذلػك عػن طريػق 
 كضع إطار قانوين ينظم اجملاؿ اؼبغريب، كإحداث ىيئات كمؤسسات سبارس اختصاصات كمهاـ يف ميداف التعمَت.
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كػاالت اغبضػرية جبميػع جهػات اؼبملكػة، كمػن ىػذه الوكػاالت؛ ففي ىذا السياؽ مت إحداث ؾبموعػة مػن الو 
الوكالة اغبضرية ببٍت مبلؿ اليت أحػدثت هبػدؼ متابعػة كإعػداد اؼبخططػات التوجيهيػة داخػل ؾبػاؿ نفوذىػا. كاؼبتابعػة 

لػي ىاتو تعٍت افتقار الوكالة لصبلحية أخد اؼببادرة يف كضع اؼبخطط؛ لكوف إعداد الواثئق تفوؽ قػدرات الفاعػل احمل
كلكػػػػوف ميػػػػداف التعمػػػػَت يشػػػػكل رىػػػػاان مػػػػن الرىػػػػاانت األساسػػػػية  )198، ص 2001(مػػػػداد،  يف ميػػػػداف التعمػػػػَت

 .)485،ص 1996(الشويكي،  للسلطة، حبيث اؽبدؼ األساسي ىو التحكم يف اجملاؿ كرصد ربوالتو
راسات هتم ىيكلة  فبفقداف ىذه اؼبؤسسات أدكار فعالة يف التعمَت يصبح دكرىا ال يتجاكز القياـ ببعض الد

كإعادة هتيئة أحياء ىامشية إُف جانب متابعػة إعػداد اؼبخططػات، كيف ىػذا الصػدد قامػت الوكالػة منػذ إحػداثها إُف 
 دراسة إلعادة ىيكلة األحياء بداخل اؼبدينة. 40دبا ؾبموعو  2016غاية 

مهػاـ التعمػَت ألنػو ال يقػف  إف إعداد الدراسات اليت هتم إعادة اؽبيكلة تكوف تقنية ؿبضة، كىػذا يتنػاىف مػع
فقػػط عنػػد كػػل مػػا يهػػم اعبانػػب التقػػٍت (تصػػاميم كـبططػػات) فحسػػب، بػػل يتجػػاكز ذلػػك إُف االىتمػػاـ بتوسػػعو عػػرب 
السػػعي إُف ربقيػػق ؾبموعػػة مػػن األىػػداؼ كالػػيت تكمػػل بعضػػها الػػبعض نظػػرا لًتابطهػػا الػػوظيفي (أىػػداؼ اجتماعيػػة، 

 دبظهر أكثر تنسيقا كتنظيما. اقتصادية، أمنية كصبالية)، حىت يظهر اجملاؿ
 زلدودعة أدوار   وتدخالت ادلفترية اجلهوعة للتعمًن:.2

تعد اؼبفتشية اعبهوية للتعمَت دبدينة بٍت مبلؿ دبثابة اإلطار اإلدارم الػذم يشػكل نقطػة الوصػل بػُت ؾبمػوع 
...)، حيػػث اؽبػدؼ ىػػو جعػػل اؼبتػدخلُت يف ميػػداف التعمػَت علػػى اؼبسػتول احمللػػي (اجمللػػس البلػدم، الوكالػػة اغبضػرية 

ىذا اؼبسػتول احمللػي إطػارا فعػاال لتوحيػد اؼبنظػور يف التعامػل مػع اؼبلفػات كالقضػااي اؼبطركحػة علػى ىػذا الصػعيد ككػذا 
 االضطبلع بربامج مشًتكة ذات بعد ميداين.

م يبػػػدك مػػػن خػػػبلؿ اللقػػػاء الػػػذم مت تنظيمػػػو مػػػع مػػػدير مؤسسػػػة (اؼبفتشػػػية اعبهويػػػة للتعمػػػَت) أف دكرىػػػا يتسػػػ
ابحملدكدية، خاصة يف ؾباؿ نفوذ الوكالة اغبضرية، لكوهنا ال سبلػك صػبلحية مراقبػة كمػنح رخػص البنػاء كال صػبلحية 
تتبػػػع أكراش البنػػػاايت كالتجػػػزرت. كيقتصػػػر دكرىػػػا فقػػػط علػػػى تنظػػػيم كتنسػػػيق أعمػػػاؿ ـبتلػػػف اؼبتػػػدخلُت يف ميػػػداف 

 التعمَت.
االت تقػع يف اؽبػامش اعبغػرايف للمدينػة؛ حبيػث بلغػت إف اجملاالت اليت نبتها الدراسات كالتدخبلت ىػي ؾبػ

أسػرة، ىػذه األحيػاء اختلفػت أشػكاؿ  10.348سػاكن دبػا يقػارب  57.532حيػا يضػم كبػو  58مػا ينػاىز كبػو 
حيا  20حيا يف طور إعادة اؽبيكلة، بينما  31أحياء سبت اؼبصادقة على إعادة ىيكلتها، ك 7التدخل هبا؛ إذ قبد 
 صاص يف إعداد كاثئق اؽبيكلة.تنقصو أك يعاين اػب
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إف التجزيئية كاالنتقاء يف عملية التدخل اليت سبيز األحياء الػيت تقػع ابؽبػامش اعبغػرايف للمدينػة ال يعتػرب حػبل 
مػػن حلػػوؿ التخفيػػف مػػن الػػنقص الػػذم تعانيػػو سػػاكنة ىػػذه األحيػػاء علػػى عػػدة مسػػتوايت، لكوهنػػا حلػػوال ترقيعيػػة، 

 م هتيئة الطرؽ كإنباؿ إحداث ابقي التجهيزات األخرل.أضف إُف ذلك كوف التدخل فيها يه
 مرارعع التأىيل احلضري دلدعنة بين مالل: .3

 (2020-2016بشهامج جأهُل مذًىت بني مالٌ: ) -2حذٌو سكم: 

ؿبور 
 التأىيل

 الشركاء التكلفة ابلدرىم احملتوايت

ات
راس

الد
 

جماعات اؼبديرية العامة لل 20 الدراسات اؼبختلفة كتتبع األشغاؿ
 ـبتربات مراقبة جودة اؼبشاريع احمللية

 البلدية 0.4 ىيكلة كأتىيل اإلدارة البلدية
 0.4 تقييم اإلمكانيات الضريبية للجماعة

 ؾبلس إقليمي - ربيُت ـبطط التنقل اغبضرم
ربيُت ـبطط توجيو التهيئة العمرانية 

 كتصميم التهيئة
 ككالة حضرية -

اؽبندسي: تغطية دراسات للتأىيل 
األحياء الناقصة التجهيز بواثئق 

 التعمَت

1.0  

  0.65 ـبطط توجيهي للفضاءات اػبضراء
  22.45 اجملموع

تية 
لتح

ت ا
بنيا

ال
دية

قاع
ال

 

كلم،   12.5إسباـ مداخل اؼبدينة
أشجار التصفيف، حزاـ أخضر، 

 نظاـ سقي

ـ.ع.ج.ـ،  -البلدية 31
 التجهيز
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كلم   15بطوؿ هتيئة الطريق اؼبدارية 
ىكتار          75كمساحة 
كلم   15شجرة للتصفيف،  5000
 نزع اؼبلكية -لئلانرة

ؾبلس جهوم، إقليمي،  450
البلدية، التجهيز، 

 ـ.ع.ج.ـ

  13.2كلم،   13.2توسيع الطرؽ
من  ²ـ 132150كلم من اإلانرة، 

 شجرة للتصفيف 4500-األرصفة

 ـ.ع.ج.ـ. البلدية 72

طرؽ كلم من ال  28.5تقوية
كلم من اإلانرة   28.5اؼبتدىورة، 
من  ²ـ128000العمومية 
 شجرة للتصفيف 9500األرصفة، 

 البلدية -ج.ـ -ـ.ع- 116

كلم من طرؽ القرب،   55هتيئة 
 من األرصفة ²ـ220000

 البلدية -ـ.ع.ج.ـ  82.5

كلم   60تبليط الطرؽ كاألزقة؛
  ²ـ360000

 البلدية -ـ.ع.ج.ـ  54

: ـبطط توجيهي اإلانرة العمومية
 لئلانرة العمومية، إانرة االحتفاالت

اؼبكتب الوطٍت  -البلدية 150
 للكهرابء

  955.5 اجملموع

دامة
ؼبست

ية ا
لتنم

ة كا
البيئ

 

هتيئة اؼبطرح العمومي؛ تدبَت مفوض 
سنة، هتيئة اؼبطرح العمومي  20ؼبدة 

مليوف درىم سنواي،  48دبعدؿ 
إحداث مركز للفرز كالتثمُت بقيمة 

ؾبلس جهوم، ؾبلس  -
إقليمي، البلدية،، ، ـ، ع، 

 كزارة البيئة –ج، ـ 
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 مليوف درىم سنوم 22.7
بلدية، ؾبلس إقليمي،  10 ضباية اؼبدينة من الفيضاانت

 -البلدية، ـ، ع، ج، ـ
كزارة الداخلية، كزارة البيئة، 

 ككالة اغبوض
هتيئة الفضاءات اػبضراء بشارع دمحم 

 اػبامس كمداخل اؼبدينة
66  

اؼبديرية  –ـ، ج، ع، ـ 
 5 أتىيل اؼبوقع السياحي لعُت أسردكف العامة للشؤكف احمللية

هتيئة كتوسيع حديقة الذىب األكؼبيب 
 لتامكنونت

30 

هتيئة موقع سيدم بويعقوب على 
 ىكتارات 4مساحة 

30 

هتيئة حديقة عمر بن اػبطاب على 
 ²ـ2600مساحة 

3 

  اػبضراءهتيئة ساحة اؼبسَتة 
 موقف سيارات ربت أرضي بطابقُت 200

 هتيئة الفضاء األخضر
 أتىيل اإلانرة كإحداث انفورة مضيئة

  344 اجملموع

مية 
التن

عية
تما

الج
ا

 

ؾبلس إقليمُت البلدية، ـ،  60 بناء قصر البلدية
 ؾبلس اعبهة-ع، ج، ـ

ؾبلس  -ـ، ع، ج، ـ 100 إحداث مسرح
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يمي، جهوم، ؾبلس إقل
 البلدية، الثقافة

اقتناء قاعة سنيمائية كهتيئتها، سينما 
 فوكس

 البلدية -

ؾبلس  -ـ، ع، ج، ـ 160 إحداث مركب رايضي
جهوم، ؾبلس إقليمي، 
البلدية، كزارة الشباب 

 كالرايضة

 6 إعادة هتيئة اؼبلعب الشريف

كزارة الشباب -البلدية  4 إعادة هتيئة ملعب العامرية
 ةكالرايض

ؾبلس جهوم، ؾبلس  16 ملعبا 16إحداث مبلعب القرب: 
إقليمي، البلدية، كزارة 

 الشباب كالرايضة
هتيئة مبلعب اثنوايت؛ اغبسن 
الثاين، العامرية، موحى اكضبو، 

 إعدادية القدس

البلدية، كزارة الشباب  04
 كالرايضة

 111 مسابح للقرب 7إحداث 
  203 اجملموع

لي 
 احمل

صاد
القت

ا
سية 

تناف
كال

ًتابية
ال

 

 البلدية 56.523 إسباـ سوؽ اعبملة للخضر كالفواكو
 البلدية 40 إسباـ اشغاؿ اؼبساٍف البلدية 

إحداث كهتيئة ساحات ذبارية: 
 السويقات
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سويقة اتمكنونت دبساحة 
 مستفيد 172ك ²ـ3200

 البلدية 5

سويقة بشارع الرابط 
 مستفيد 81 ²ـ1000دبساحة:

2 

 ²230ـ1200ة اؽبدلسويق
 مستفيد

1.3 

 ²ـ300:دبساحة 2سويقة اؼبسَتة 
 مستفيد 40

06 

سويقة بسوؽ برا: دبساحة 
 مستفيد 250 ²ـ2200

2.5 

 ²ـ 600:دبساحة 2سويقة اؼبسَتة
 مستفيد 92

2.2 

 34 ²ـ832: 2سويقة اؽبدل 
 مستفيد 

3.8 

 البلدية - إحداث سوؽ مركزم
 laت ربويل سوؽ اؼبتبلشيا

ferraille 
 البلدية -

 البلدية - ربويل منطقة الصناع التقليديُت
  119.323 اجملموع
-1اجملموع العاـ:

2-3-4-5 
1643.773  

2017املطذس: بلذًت بني مالٌ    
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يعترب اؼبشركع اغبضرم نظاما جديدا للتدخل ابؼبدف بعد عجز منظومات التعمَت على ذباكز مشاكل الركود 
اريع مكانػة مركزيػة يف مػنهج "التخطػيط اإلسػًتاتيجي"، كأصػبحت مبوذجػا االقتصادم كاإلقصػاء اجملػاِف. كربتػل اؼبشػ

لتأىيػػل اجملػػاؿ اغبضػػرم مػػن خػػبلؿ إبػػراز اؼبػػؤىبلت كالتخفيػػف مػػن التمػػايزات السوسػػيوؾبالية، كالرفػػع مػػن التنافسػػية 
 السوسيواقتصادية كالعمرانية كبعبارة أدؽ ربسُت جودة اغبياة اغبضرية.

ت اغبضػرية اؼبغربيػة كمنهػا اجملػاؿ اغبضػرم ؼبدينػة بػٍت مػبلؿ مت تبػٍت ؾبموعػة مػن كلتجاكز عقبة أتىيل اجملاال 
كالػيت اعتػربت دبثابػة  2020-2016ك 2015-2011ك 2010-2005اؼبشاريع اغبضرية "اؼبشػركع اغبضػرم 

يػتم إقبػازه حلوؿ لبلختبلالت اليت تعرفها اؼبدينة. إال أف ما يؤخذ عليها أف جزءا كبَتا مػن عناصػر ىػذه اؼبشػاريع َف 
نظرا للتكلفة اؼبالية، كاليت تفوؽ قدرة الفاعل احمللي، إضافة إُف كوف تنزيلها ككضعها اتسم ابلعشوائية دكف أف تكوف 

 ىناؾ دراسات مسبقة، كابلتاِف َف تنعكس آاثر ـبتلف العناصر اليت مت إقبازىا على اؼبدينة.
 :ادتةخ

السػػػػػػػػكنية دبدينػػػػػػػػة ال تسػػػػػػػػتويف بعػػػػػػػػض  يبػػػػػػػػدك مػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ كػػػػػػػػل مػػػػػػػػا سػػػػػػػػلف أف ؾبموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن األحيػػػػػػػػاء
اػبػػػػػػػدمات العامػػػػػػػة، كال تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع معػػػػػػػدالت الطلػػػػػػػب الفعلػػػػػػػي عليهػػػػػػػا كغػػػػػػػَت ملبيػػػػػػػة لبلحتياجػػػػػػػات اؼبكانيػػػػػػػة، 
لتأديػػػػة اػبدمػػػػة علػػػػى كبػػػػو الئػػػػق فبػػػػا أفػػػػرز الكثػػػػَت مػػػػن مظػػػػاىر اإلقصػػػػاء اجملػػػػاِف. حبيػػػػث أف اؼبخططػػػػوف كالقػػػػائموف 

إنتػػػػػاج اجملػػػػػاؿ للرؤيػػػػػة الشػػػػػمولية الػػػػػيت ترتكػػػػػز علػػػػػى قيػػػػػاـ سياسػػػػػة بصػػػػػفة عامػػػػػة علػػػػػى تػػػػػدبَت اؼبدينػػػػػة َف يتحكمػػػػػوا يف 
التهيئػػػػػػػة علػػػػػػػى مبػػػػػػػادئ التخطػػػػػػػيط السػػػػػػػليم جملمػػػػػػػل أحيػػػػػػػاء اؼبدينػػػػػػػة بشػػػػػػػكل يراعػػػػػػػي متطلبػػػػػػػات التعمػػػػػػػَت كالتػػػػػػػدبَت 
العقػػػػػػػبلين علػػػػػػػى أسػػػػػػػاس تكػػػػػػػافؤ الفػػػػػػػرص بػػػػػػػُت صبيػػػػػػػع اؼبػػػػػػػواطنُت يف ؾبػػػػػػػاؿ التجهيػػػػػػػزات الضػػػػػػػركرية كالبػػػػػػػٌت التحتيػػػػػػػة 

اِف مت حرمػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػاء مػػػػػػػػن جعلهػػػػػػػػا مكػػػػػػػػوان أساسػػػػػػػػيا للمواطنػػػػػػػػة كاالنػػػػػػػػدماج كالسػػػػػػػػكن اؼببلئػػػػػػػػم. كابلتػػػػػػػػ
 اغبضرم (اغبي احملمدم، اللة عائشة، أكربيع، عُت الغازم، كاسطور، ...). 

 :ادلراجعالئحة 
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I.مقدمة 

This paper aims to study the function of 

services and equipment in specifying the 

function of emerging urban centres in the Tadla 

region. We will address the topic by addressing 

the administrative, health, educational and 

recreational facilities and services. This 

treatment seeks to answer the following 

problematic question: To what capacity do the 

emerging urban centres in the Tadla region 

meet the population's administrative, health, 

educational and recreational demands? We 

assume a procedure that integrates the field and 

non-field methods in collecting data. The most 

important results obtained can be presented as 

follows: a. The emerging urban centres in the 

Tadla region meet most of the administrative 

needs of residents,which enhances their 

function in framing the field b.The emerging 

urban centres in the Tadla region fulfil most of 

the needs of its habitants in terms of primary 

education, general medicine and food supplies. 

C. The weakness of medical equipment and 

framing (exceptionally specialized medicine 

and medical analyses) opened the way for 

attracting residents from inside or outside of 

region short the framing function for the field. 

Keywords: Public Facilities,  Emerging Urban 

Centre, Tadla Region, Polarization - Function 

هتدؼ ىذه اؼبقالة اُف دراسة دكر اػبدمات كاؼبرافق يف    
ئة دبنطقة اتدال، كسنحاكؿ ربديد كظيفة اؼبراكز اغبضرية الناش

معاعبة اؼبوضوع من خبلؿ التطرؽ للمرافق كاػبدمات اإلدارية 
كالصحية كالتعليمية كالًتفيهية. كالغرض من ىذه اؼبعاعبة ىو 
اعبواب على السؤاؿ االشكاِف االيت: اُف أم حد تليب اؼبراكز 
اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال حاجيات سكاهنا اإلدارية 

التعليمي كالًتفيهية ؟، كللجواب على ىذا السؤاؿ كالصحية ك 
سننهج منهجية ذبمع بُت األسلوب اؼبيداين كغَت اؼبيداين يف 

كيبكن عرض أىم النتائج اؼبتوصل إليها فيما .صبع اؼبعطيات
تليب اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال  معظم أ. :أييت
تليب ب..اجملاؿ اإلدارية، فبا يعزز كظيفتها يف أتطَت اجياتاغب

اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال معظم حاجيات سكاهنا 
من التعليم األساسي كالطب العاـ كالتزكد ابؼبواد 

ضعف التجهيزات كالتأطَت الطيب (خصوصا ج..الغذائية
الطب اؼبتخصص كالتحليبلت الطبية) فتح اجملاؿ أماـ 

ٍت من طرؼ ذبمعات حضرية كربل كب الساكنةاستقطاب 
 فبا يبًت كظيفة أتطَتىا للمجاؿ. داخل اعبهة كخارجها

منطقة  ،ضرم انشئحمركز  ،افق عموميةمر : كلمات مفاتيح
 كظيفة ،استقطاب ،اتدال

 :Abstract منخص

mailto:aitkhadjouyoussef@yahoo.fr
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تستقطب اؼبراكز اغبضرية الناشئة اجملاؿ كتنظمو حسب أنبية األنشطة كاػبدمات اليت تقدمها إذا سانبت 
الطبوغرافية كبنياهتا االقتصادية كالبشرية يف ذلك. فكلما تعددت كتنوعت أنشطتها كخدماهتا كلما تقول ككرب 

دراسة منطقة نفوذ اؼبراكز اغبضرية الناشئة بتادال، بقدر اشعاع نفوذىا. كإباثرة مسألة النفوذ ال ندعي أننا بصدد 
ما سنحاكؿ قياس مدل تلبيتها غباجيات سكاهنا، كمن خبلؽبا سكاف األرايؼ اجملاكرة، كقياس مدل استقطاهبا 
من لدف مدف اعبهاز اغبضرم احمللي كالوطٍت كابلتاِف استخبلص إُف أم حد تشكل مراكزا مستقلة قادرة على 

 اؿ أك مراكزا اتبعة خاضعة ؽبيمنة مدف أخرل؟أتطَت اجمل
  :اإلطار النظري وحتدعد ادلفاىيم.1

تكتسي اػبدمات كاؼبرافق العمومية أنبية ابلغة نظرا الرتباطها ابؼبعيش اليومي للسكاف، فهي تشكل مؤشرا 
ر اػبدمات )؛ كعليو، فإف تطو 16،2008أساسيا لتقييم جودة إطار عيش الساكنة داخل ؾباؿ معُت (مشاقي،

كاؼبرافق العمومية هبب أف يكوف ابلتوازف مع التطور العمراين للمنطقة أك اؼبدينة حيث أف اؼبهمة األساسية ؽبذه 
اػبدمات ىي تلبية احتياجات السػكاف ابلشػكل كالنوع اؼبطلوب. كترتبط موضوع اؼبرافق كاػبدمات العمومية 

ض، كتشكل اؼبراكز اغبضرية الناشئة، ابلنسبة للمخطط، ؾباال ارتباطا كثيقا ابلتخطيط كربديد استعماالت األر 
لتأطَت األرايؼ اجملاكرة من خبلؿ توفَت اػبدمات كاؼبرافق العمومية. كبناء على ذلك يتأطر موضوع بثبلثة مفاىيم 

 .رئيسة ىي: اؼبرافق العمومية كاؼبراكز اغبضرية الناشئة كالوظيفة
افية اػبدمات اليت تصنف إُف اثلثة أصناؼ كىي خدمات االستهبلؾ يرتبط مفهـو اؼبرافق العمومية جبغر 

)، 22، 2019، كردت يف األسعد، Rubenstien،2011 ،375) كخدمات األعماؿ كاػبدمات العمومية
ك يقصد ابؼبرفق العاـ حسب اؼبعيار العضوم اؽبيئىة أك اعبهاز أك اؼبؤسسة أك التنظيم اؼبتكوف من ؾبموعة من 

مواؿ، بغرض اقباز مهمة عامة معينة مثل اعبامعات ك اؼبعاىد ك اؼبستشفيات ك أجهزة اإلدارة األشخاص ك األ
احمللية ك غَتىا، أما اؼبرفق العاـ حسب اؼبعيار اؼبوضوعي فهو النشاط أك الوظيفة أك اػبدمة اليت تليب حاجيات 

ثل الصحة ، ك التعليم العاِف، ك عامة للجمهور ك خصوصا اػبدمات األساسية اليت ال يبكن االستغناء عنها م
الربيد ك اؼبواصبلت ك غَتىا من اػبدمات كذلك بغض النظر عن اعبهة اليت تقدـ اػبدمة ( 

). ك يبكن اصباؿ مفهـو اؼبرافق العمومية يف ثبلثة اذباىات 2،2020، كردت يف غريب،206،2004الصغَت،
ربط اؼبرافق العمومية دبفاىيم الصراع ك الطبقية ك العدالة فكرية ىي: االذباه الراديكاِف البنيوم اؼباركسي الذم ي

االجتماعية، كما أف مشاكل اؼبدف مثبل تنحصر يف إدارة الصراعات احمللية ( األسعد، مرجع سابق)؛ كاالذباه 
الوضعي احملدث الذم كيرتبط مفهـو اؼبرافق ابػبدمات العمومية(اػبدمات الصحية كالتعليمية كالًتفيهية....)؛ 
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كاالذباه السلوكي  ك الذم يرل أبف اؼبرافق العمومية ترتبط ابلعرض ك الطلب كهبمع بُت العوامل اجملالية ك غَت 
 .(مرجع سابق 2019اجملالية يف استعماؿ اؼبرافق (األسعد،

 .Jean F)ك (Daniel N., 1970,621p) خبصوص اؼبركز اغبضرم الناشئ فقد انتقد كل منك 
T. 1971,515-533) ار الكمي اؼبعتمد يف التحديد الرظبي للمجاؿ اغبضرم، فاألكؿ اعترب أف اؼبركز اؼبعي

اغبضرم ىو: مركز حيث اؼبظهر يتغَت بواسطة السكن الصلب، ك ذبارة التقسيط، ك توطُت التجهيزات اعبماعية. 
بدكار كال دبركز  أما الثاين، فقد أشار إُف أف تعريف ىذا النوع من التجمعات يعد صعبا، فهي ليست حباضرة كال

قركم كليست دبدينة حقيقية. فاؼبركز الصغَت ال هبب أف يتوفر فقط على حجم معُت أك أف يلعب بعض 
 الوظائف، لكن يستوجب أف يتوافق كبعض البٌت لكي يستحق مرتبتو كتسميتو ابؼبدينة. كاقًتح

(LAGHOUAT , 1985 ,39-53 ) د يف طور النمو، منهجية نظرية للتعرؼ على مستول التمدين لبل
فقد كضع ثبلثة شركط لتحقيق ىذا اؽبدؼ: أكؽبا ضركرة فصل اؼبعطيات األساسية اؼبكونة للظاىرة اغبضرية، أم: 
السكاف ك اجملاؿ، من أجل فهم تفاعبلهتا اعبدلية، كاثنيها: منح األسبقية للعوامل ذات الطابع النوعي يف التعريف 

كذلك رغبة يف فهم األنبية العلمية لتحديدنبا الكمي. كاثلثها: إلغاء ابجملاؿ اغبضرم كابلساكنة اغبضرية، 
االزدكاجية التقليدية اليت سبيز بُت الظاىرتُت اغبضرية كالريفية كتعويضهما بنظرة ؽباتُت الظاىرتُت سبتاز ابالستمرارية 

ضرم، كمستول كالوحدة، مع إدراج ثبلث مستوايت متباينة كمتكاملة: مستول شبو حضرم، كمستول نصف ح
فاؼبتغَتات األساسية للتمييز بُت اؼبدينة كالقرية ىي: اؼبنزؿ، كالشارع،   (P. George) حضرم صرؼ. كحسب

كانفصاؿ مقر العمل عن السكن، كتنظيم الضركرايت مثل اؼباء، ك الغاز، كالكهرابء، كـبتلف اػبدمات األخرل 
على عنصرين أساسيُت للتمييز   (P. George) ، كيركزاليت تتطلبها اغبياة االجتماعية حسب تعقدىا كتطورىا

). كعلى ضوء التعاريف السابقة. 15،1988بُت اغبضرم كالقركم نبا: كثافة السكاف ك نشاطهم (بوشنفايت، 
ككجغرافيُت، كانطبلقا من البعد الوظيفي للتجمع، نعترب مركزا حضراي انشئا كل ذبمع سكاين كؾباِف يعرؼ دينامية 

الية ملحوظة، كيتوفر على مرافق إدارية كذبهيزات صباعية كخدماتية سبكنو من التميز عن ابقي سكانية كؾب
 ).85،2019التجمعات القركية األخرل كتؤىلو الستقباؿ اؼبهاجرين القركيُت (ايتخدجو م،

يضا  كيقصد بوظيفة اؼبدف مربر كجودىا كؿبدد اغبياة فيها، ىي األساس يف تشكيل اؼبدينة، ك نقصد هبا أ
كل اػبدمات القاعدية اؼبوجهة لسكاف اؼبدينة ك سكاف اؼبناطق اجملاكرة ؽبا أك البعيدة (مثل ذبارة اعبملة، اػبدمات 

، بدكف اتريخ )، كعليو فوظيفة اؼبدينة ترتبط إُف حد ما 25البنكية، اػبدمات الصحية، التعليم العاِف...) (عرايب، 
اكلة ربليل  ىذه العبلقات على أساس الوظائف أدل اُف استنباط العديد ابلعبلقات اليت تربطها مع ؿبيطها، ك ؿب

من النظرايت أنبها نظرية األماكن اؼبركزية اليت تفسر مواقع اؼبدف كتوزيعها كتباعدىا كتصنيفها كفق اغبجم 
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مركزا لتقدمي السلع كالوظيفة، كابلتاِف عبلقة اؼبراكز مع بعضػها كعبلقتها مع ؿبيطها، ك اليت ترل أف اؼبدينػة تشكل 
كاػبدمات إُف اؼبدف اجملاكرة كظهَتىا، لذلك اعتمدت ىذه النظريػة يف تفسَت مواقع اؼبدف كتوزيعها كتباعدىا 
كحجومها كأصنافها كفق كظائفها كربديد عبلقاهتػا التشابكية مع بعضها كدبناطق التأثَت حوؽبا انطبلقان من الوظيفة 

ؼبدف لبعضها كؼبناطق أتثَتىا فبا جعلو يقرر (كريستلر) أبف اؼبدينة هبب أف تقع يف األساسية التػي تقػدمها تلػك ا
موقػع مركزم ابلنسبة لئلقليم كحبيث وبقق ؽبا ذلك اؼبوقع أقصى حد فبكن من الفائدة اؼبتبادلة (أبػو رماف 

 ).20،2008، كردت يف: مشاقي،90،2005كالعاين،
  :مركلة الدراسة.2

فية اغبضرية من أبرز اؼبشاكل اليت عانت منها ـبتلف األرايؼ يف العاَف الثالث، نظرا تعترب العبلقات الري
لعدـ التوازف بُت ىذين الوسطُت فبا نتج عنو ىجرة ريفية بشكل مكثف كبو اؼبدف َف ترافق بسياسة زبطيط 

سياؽ أييت دكر اؼبراكز حضرم انجعة، كقد أثر ذلك على كاقع اجملاالت اغبضرية من الناحية التنموية. كيف ىذا ال
اغبضرية الناشئة يف تقريب اػبدمات اُف السكاف كابلتاِف كبح تيارات اؽبجرة كبو اؼبدف. كبناء على ما سبق نطرح 
السؤاؿ االشكاِف االيت: إُف أم حد تليب اؼبراكز اغبضرية الناشئة يف منطقة اتدال حاجيات سكاهنا اإلدارية 

 كإُف أم حد تؤدم كظيفة أتطَت اجملاؿ؟ كالصحية كالتعليمية كالًتفيهية؟
  :أمهية الدراسة ومربراهتا.3

تستمد ىذه الدراسة مشركعيتها من كوهنا موضوعا راىنيا يساير النقاش الوطٍت حوؿ فعالية سياسة 
رىاف  التخطيط اغبضرم كمسألة التنمية البشرية احمللية. فأماـ النمو السكاين اؼبضطرد كتزايد كثَتة التمدين أصبح ال

كبَتا على كظيفة التأطَت اجملاِف للمراكز اغبضرية الناشئة ألحوازىا الريفية، لكي تشكل حواجزا أماـ أفواج 
اؼبهاجرين كابلتاِف زبفيف الضغط على اؼبدف الكربل، كلن تتأتى ؽبا ىذه الوظيفة إال بضخ كتلة ذبهيزية كخدماتية 

 .اجيات اليومية لسكاهنا كسكاف أرايفها اجملاكرةمن شأهنا ربسُت اؼبستول اؼبعيشي كاالستجابة للح
  :أىداف وفرضيات الدراسة.4

تتناكؿ ىذه الدراسة مسألة تلبية اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال غباجيات سكاهنا، كمن خبلؽبا 
  :ؼ نفًتض ما أييتسكاف أرايفها اجملاكرة، من اػبدمات اإلدارية كالصحية كالتعليمية كالًتفيهية. كلبلوغ ىذا اؽبد

تليب اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال بعض حاجيات السكاف من اػبدمات، كابلتاِف فهي تؤطر  -
   .اجملاؿ بشكل غَت كامل
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II.ادلنهجية و رلال الدراسة:  
  :منهجية وأدوات الدراسة.1
  :منهجية التحليل. أ

هبمع بُت االستقراء كاالستدالؿ ننطلق فيو من دراسة  ارأتينا مقاربة اؼبوضوع اعتمادا على منهج ربليلي
اغبالة اػباصة دبنطقة اتدال، من خبلؿ مبوذج مراكزىا اغبضرية الناشئة، كالوصوؿ إُف استنتاجات عامة يبكن 

  .تعميمها على بقية مناطق اؼبغرب كبلداف العاَف الثالث ذات اػبصوصيات اؼبشًتكة
 :موادر البياانت. ب

واب ميدانيا كاخر غَت ميداين يف صبع اؼبعطيات، قمنا فيهما جبمع بعض اؼبعطيات اؼبيدانية اليت اعتمدان أسل 
هتم اؼبوضوع إضافة إُف الًتكيز على األعماؿ كاألدبيات اعبغرافية بشقيها النظرم كالتطبيقي، عبلكة على الدراسات 

بعيد، كذلك قصد ربقيق شرط  اؼبنجزة من قبل ابحثُت يف زبصصات أخرل المست اؼبوضوع من قريب أك
التداخل بُت ـبتلف التخصصات، كتعميق رؤيتنا كاإلؼباـ دبوضوع الدراسة، ابإلضافة إُف ذلك، قمنا جبمع 

 .اؼبعطيات اإلدارية كاإلحصائية كضبط اغبدكد النظرية كاعبغرافية للموضوع اؼبدركس
 

  :ؾباؿ الدراسة.2
كز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال، كىي من أىم اؼبناطق الفبلحية جغرافيا يشمل اجملاؿ احملدد للدراسة اؼبرا 

ابؼبغرب، كتضم إحدل الدكائر السقوية التسعة اؼبراىن عليها اقتصاداي، كاليت تشكل أقدـ ذبربة سقوية عصرية 
 .ابؼبغرب

كاليت سبتد على  خنيفرة احملدثة بفعل التقسيم اعبهوم اعبديد، -إداراي ينتمي ؾباؿ الدراسة إُف جهة بٍت مبلؿ
بلدية ك  19صباعة منها  135%من الًتاب الوطٍت، ك تتشكل من 3.99،ام ما يعادؿ²كلم28374مساحة 

 Ministère de l’intérieur, direction générale des collectivitésصباعة قركية (119
locales ,2015  يتوفر على خدمات )، ك تضم ىذه األخَتة عددا كبَتا من التجمعات السكانية ؾبملها

عمومية ك بنية ربتية ؿبدكدة، غالبا ما تقتصر على بعض اإلدارات العمومية ك الشبكة الكهرابئية الضعيفة...، فبا 
 هبعلها ال ترقى إُف درجة مراكز حضرية انشئة.
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 2019املطذس، ًىظف أًذ خذحى،

ك إعادة إخضاعها ؼبعايَت التصنيف ليس على اعتبار أف إعادة جرد ىذا الكم اؽبائل من التجمعات السكانية، ك 
ابؼبهمة السهلة، فقد ارأتينا أف نقتصر على تلك التجمعات اليت تعترب إداراي مراكزا حضرية، كخلصت دراسة قامت هبا الوكالة 

، ( ,Agence Urbaine de Beni mellal ,2009 ) إُف اعتبارىا مراكزا حضرية 2009اغبضرية لبٍت مبلؿ سنة 
هتا اؼبندكبية السامية للتخطيط كذلك يف ربديدىا للمراكز اغبضرية بناء على نتائج األعماؿ اػبرائطية إلحصاء كاليت اعترب 

. كما أضفنا إليها بعض التجمعات ذات حجم سكاين كعمراين مهم حظيت يف اآلكنة األخَتة إبقباز ؾبموعة من 2014
 .التجهيزات كاليت افًتضنا أهنا قد تصنف مراكزا حضرية

اعبدير ابلذكر أف ىذه اؼبراكز تشكل بٌت ـبتلفة إنطبلقا من نسبة حضور أشكاؿ اؼبرافق يف كل مركز، فهناؾ مراكز ك 
قوية البنية كمراكز متوسطة البنية كأخرل ضعيفة البنية، كقدد حددان اؼبراكز اؼبدركسة بشكل عشوائي يغطي صبيع البٌت. كمن 

توزيع ىذه اؼبراكز فبا فرض علينا اختيار مراكز بعينا بشكل يضمن مبلمسة صبيع جهة أخرل فقذ الحظنا أف ىناؾ تباينا يف 
جبل) كبذلك نتجنب انتقادا الـز الدراسات اغبضرية ابؼبغرب كىو اىتمامها ابلساحل –دير  –كحدات اجملاؿ التادِف (سهل 

 .كالسهل كانباؿ اؼبكوانت األخرل ك خاصة اعببل
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III.نتائج الدراسة:  
 . اإلداري: مراكز حضرعة دتارس قيادة زلليةالتأطًن.1 

تًتكز يف جل اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال ـبتلف اؼبرافق اإلدارية اعبماعية، ك ابلتاِف فهي ربتكر السلطة ك 
ة تعززت منذ ازباد القرار احمللي، ك تسهر على تنظيم ك مراقبة ؾباؽبا القركم احمليط، ك يف ىذا اإلطار اكتسبت كظيفة قيادي

دخوؿ اؼبغرب ذبربة البلمركزية اليت ارتكزت على اعبماعة القركية كخلية أكُف، كصوال إُف اعتماد اعبهوية اؼبوسعة ك زبويل 
 .صبلحيات أكسع للحكم احمللي

  :مراكز حتقق بعض احلاجيات األساسية للسكان  .1.1
اجتماعية خارجية يتحكم فيها حجم التحضر،  تربط ـبتلف التجمعات اغبضرية، على اختبلؼ أحجامها، عبلقات

ك نوعية حاجيات السكاف. ك يبلحظ أف ربركات السكاف خارج اجملاالت اؼبدركسة ؿبدكدة ك تشهد على تواضع ربضرىا ك 
 .بساطة حاجياهتم، فأنشطة اؼبراكز تليب جل حاجيتهم

  :تزود زلل  ابدلواد الغذائية.1.1.1
سية حدكد اؼبراكز اؼبدركسة، حبكم أف األنشطة التجارية اليت تتداكؿ ىذه اؼبنتوجات ال يتجاكز اقتناء اؼبواد األسا

متوفرة، كما سبت اإلشارة إُف ذلك سلفا. فاؼبراكز تليب حاجيات السكاف من اؼبواد الغذائية العامة ك اغببوب ك القطاين بشكل  
وصا أف مستول التحضر متواضع ك حاجيات كاؼ، إما عن طريق األنشطة الثابتة أك عن طريق السوؽ األسبوعي، خص

 .السكاف بسيطة، كعليو، ال يضطر السكاف إُف التنقل إُف مناطق أخرل للتزكد هبا
 .التجهيز أباثث ادلنزل: ارتباط مهم ابدلراكز 1.1.2

لجأ % من األسر من التجهيزات اإلليكًتكنية ك األاثث اؼبنزلية، ك ي92.56تكفي أنشطة اؼبراكز لتحقيق حاجيات 
% من أرابب األسر إُف مناطق أخرل للتزكد حباجياهتم من التجهيزات اإلليكًتكنية ك األاثث، ك تستقطب مدينة بٍت 7.44
% 19.52%، بينما 4.88% منهم، ك كل من الفقيو بن صاٌف ك سوؽ السبت ك الدار البيضاء حواِف 65.85مبلؿ 

 لدكليُت القاطنُت يف ىذه اؼبراكز.يفضلوف جلبها من خارج الوطن بفعل أنبية اؼبهاجرين ا
 أماهً التزود باألزار و الخجهيزاث املنزلُت باملشاهض املذسوظت. 1الجذٌو 

خازج  املجمىع 

 املرغس 

الداز 

 البيظاء

طىق 

 الظبذ

الفليه 

بً 

 صالح 

هفع  بني مالٌ

 املسهص

 

 البرادًت 89.36% 5.67% 0.71% 0.00% 0.71% 3.55% 100%
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2017العمل املُذاوي ،املطذس  

) أف مراكز الدائرة السقوية أكثر تلبية غباجيات السكاف من التجهيزات 1يظهر من خبلؿ اعبدكؿ(
 هتا.% كيبدك أف عامل القرب حاضر يف تلبية بقية أسر اؼبراكز غباجيا90كاألاثث اؼبنزلية بقرابة أك أكثر من 

من  %1.56من أسر أفورار ك  %1.67من أسر أكالد مبارؾ %4.35من أسر الربادية ك  %5.67ك تتوجو  
% من أسر دار كلد زيدكح تتوجو كبو 3.49أسر أكالد زماـ كبو بٍت مبلؿ القتناء مواد التجهيز اؼبنزِف. بينما قبد 

 وجو كبو سوؽ السبت ك الفقيو بن صاٌف.من أسر أكالد زماـ تت %7.82أقرب مدينة اليت ىي سوؽ السبت، ك 
من أسره، ك  %22.48أما فيما يتعلق دبركز كاكيزغت فؤلمر ىبتلف نسبيا، لكونو ال يليب حاجيات 

من مدينة الدار البيضاء، ك لعل ذلك يعود إُف   %5منها حاجياهتا من مدينة بٍت مبلؿ، ك  %85.00ذبلب 
 كوف أنشطتو بسيطة.

اؼبراكز اؼبدركسة ال تتجاكز اؼبدف القريبة منها إال يف حاالت استثنائية معدكدة  كيتضح أف استقطاب ساكنة
سجلتها مدينة الدار البيضاء يف الربادية ك كاكيزغت. كما أف أنبية اؽبجرة الدكلية أفرزت فئة من األسر ذبلب 

 حاجياهتا من بلداف اؼبهجر.
 اخلدمات الطبية: عالقات متباعنة.  .1.2

 لعام: خدمة زللية.الطب ا .1.2.1
% من 93.88يتضح أف نفوذ اؼبراكز اغبضرية الناشئة اؼبدركسة فيما يتعلق ابلطب العاـ ؿبلي، حيت أف 

األسر، حسب نتائج االستمارة، تتلقى عبلجها ابؼبركز الصحي احمللي أك تقصد عيادة للطب العاـ، كىذا ما يؤكده 
ىم من اجملاؿ الوطٍت، حيت أف مدينة بٍت مبلؿ تستقطب ضعف كثافة التيارات، فالعبلقات مع مدف اتدال أ

دوح %95,35 %0.00 %0.00 %3,49 %0.00 %1,16 100%  داز ولد ٍش

 أفىزاز %98.33 %1.67 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 100%

 أوالد امبازن %95,65 %4,35 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 100%

صغذ %77.52 %19,10 %0.00 %0.00 %1,12 %2.24 100%  واٍو

 أوالد شمام %90,63 %1,56 3,13% %4,69 %0.00 %0.00 100%

 املجمىع %92.56 %4.90 0.36% 0.36% 0.36% 1.44% 100%
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% ابلنسبة ؼبدينيت سوؽ السبت 20.59% من ؾبموع األسر اليت تقصد الطبيب العاـ خارج اؼبراكز، ك73.53
 %.2.94ك الفقيو بن صاٌف، بينما ا تستقطب الدار البيضاء سول 

% كىي أعلى نسبة، كتتقاسم مدف بٍت 98ِف كترتفع نسبة التداكم دبركزم الربادية كأكالد زماـ إُف حوا
مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كالدار البيضاء استقطاب األسر اليت تبحث عن طبيب عاـ خارج مركز الربادية بنسبة 

 % من أسره صوب الفقيو بن صاٌف.2% لكل مدينة، أما أكالد زماـ فتتجو حواِف 0.70
%، كتقارب 96، فتصل نسبة التداكم هبا إُف حواِف كابلنسبة ؼبراكز أفورار ك أكالد مبارؾ ك كاكيزغت

% دبركز كاكيزغت ك الذم صرحت 3.37%يف مركزم أفورار ك أكالد مبارؾ ك 4نسبة اؼبتوجهُت كبو بٍت مبلؿ 
 % من األسر اؼببحوتة أهنا تتدكل ابػبارج.1فيو 

ؼبكاف، ك تصل نسبة % منها تقتصر على اػبدمة بعُت ا75.58أما أسر مركز دار كلد زيدكح، فإف 
%، ك ىي بذلك أعلى عبلقة مع اػبارج يف ىذا 5.81% ك إُف سوؽ السبت 18.60اؼبتوجهُت إُف بٍت مبلؿ 

 اؼبيداف.
 

 2018،العمل املُذاوي،املطذس

 .الطب ادلتخوص: نفوذ قوي لبين مالل على كل ادلراكز.1.2.2
ؼبدركسة، فضعف التأطَت الطيب ابؼبراكز تتجاكز حاجيات السكاف من الطب اؼبتخصص ما توفره اؼبراكز ا
 .اؼبدركسة جعل األسر مضطرة إُف البحث عن ىذه اػبدمة يف مدف أخرل

. مشهض ضحي بأفىساس1الطىسة ذوح2الطىسة  . داس للىالدة بمشهض داس ولذ ٍص  
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،يظهر نفود مدينة بٍت مبلؿ بشكل ابرز، حيت تستقبل 7-6-5-4-3-2من خبلؿ اػبرائط أرقاـ : ك 
% ك 10.99صاٌف بنسبة  % من ؾبموع أسر اؼبراكز اؼبدركسة، إضافة إُف مدف أخرل كالفقيو بن80.63حواِف 

%، ك مدف أخرل داخل اعبهة بنسب ضعيفة كأزيبلؿ ك قصبة اتدال، كما أف اغباجة 3.03سوؽ السبت حبواِف 
 .إُف بعض التخصصات النادرة جعلت بعض األسر تتجو إُف مدف خارج اعبهة الدار البيضاء ك الرابط ك مراكش

%  إُف الدار 0.71إُف الفقيو بن صاٌف، ك  %7.86% إُف بٍت مبلؿ، ك 77.86ففي الربادية تتجو 
 .البيضاء ك النسبة نفسها تقصد األطباء العسكريُت بتادال
% من األسر، كيزداد نفود سوؽ السبت اليت 78.13ابلنسبة لدار كلد زيدكح تستقطب بٍت مبلؿ 

سبة مقارنة بباقي % من األسر ك ىي أعلى ن1.56%، أما الدار البيضاء فتتوجو اليها 15.63تستقطب حواِف 
 اؼبراكز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما يف مركزم أفورار كأكالد مبارؾ، فنفود مدينة بٍت مبلؿ يزداد أكثر حيت يتجاكز عدد األسر اؼبتوجهة 
% ابلنسبة ألفورار كسبارسو مدينة مراكش، ك 1.67%، كتناقص النفود خارج اعبهة ك َف يسجل سول 98اليها 

2-3-4-5-6-7  
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تتقاظبها مدينيت الدار البيضاء كالرابط. كمن اؼبنتظر أف يتقول دكر ىذا األخَت % ابلنسبة ألكالد مبارؾ 1.74
  .بعدما كطن بو مركز األنكولوجيا اعبهوم حديثا

% من األسر. أما مدينة 91.76كابلنسبة ؼبركز كاكيزغت فيبقى نفوذ القطب اعبهوم قواي، إذ يستقطب 
م توفرىا على مستشفى إقليمي ك قرهبا اعبغرايف، كما % من أسر كاكيزغت، رغ4.71أزيبلؿ فبل تستقطب سول 

% من األسر اؼببحوثة أبهنا تستهدؼ الطب اؼبتخصص 2.23%، ك صرحت 1.18أف الرابط تقدـ اػبدمة 
 .خارج الوطن

% من األسر، 21.88يف مركز أكالد زماـ تراجع نفوذ بٍت مبلؿ بشكل الفت، حيت ال تستقطب سول 
% ابلنسبة لسوؽ 9.35% من أسر اؼبركز، ك 68.75لفقيو بن صاٌف إذ تستقطب يف حُت تقول نفوذ مدينة ا

 .السبت
تقوم األرقاـ السابقة درجة ارتباط اؼبراكز اؼبدركسة ابلقطب اعبهوم كنتيجة حتمية لضعف ذبهيزاهتا 

 تسمح ؽبا كأتطَتىا الطيب كابعتبار عامل القرب اعبغرايف كسهولة إدراكو من لدف األسر ؿبدكدة الدخل اليت ال
إمكانيتها ابلتوجو إُف مدف أخرل حيت اػبدمة أرقى كأكفر، كتقتصر على ما يوفره اؼبستشفى اعبهوم من طب 

 .متخصص أك مصحات كعيادات القطاع اػباص يف أحسن األحواؿ
كإذا كاف ضعف كثافة التيارات مع اؼبدف الكربل، خارج منطقة اتدال، دليل على ربسن خدمات الطب  

ببٍت مبلؿ، على األقل من الناحية الكمية، فواقع اػبدمة، من الناحية النوعية يقلل من أنبيتها خصوصا  اؼبتخصص
  .ابلقطاع العاـ

 .غياب سلتربات التحليالت الطبية عكرس تبعية ادلراكز للبين مالل.1.2.3

اؼبتوسطة لكوهنا ترتبط تعد التحليبلت الطبية من اػبدمات النادرة اليت ال تستقر إال يف اؼبدف الكربل أك 
أساسا ابلطب اؼبتخصص. ك من خبلؿ البحث اؼبيداين نلمس استمرار استقطاب اؼبراكز اؼبدركسة من لدف مدينة 

%، ك يظهر 03.18%، ك سوؽ السبت بنسبة 11.13%، ك الفقيو بن صاٌف بنسبة 83.30بٍت مبلؿ بنسبة 
-12-11-10-9-8اء ك الرابط(اػبرائط أرقاـ : أف االستقطاب خارج اعبهة ضعيف ك تتقاظبو الدار البيض

13.( 
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تستقطب مدينة بٍت مبلؿ صبيع أسر مركز أفورار ك أكالد مبارؾ، فعامل القرب اعبغرايف ك توفر كسائل 
 اؼبواصبلت سهبل تبعية اؼبركزين بشكل مطلق لبٍت مبلؿ.

بن صاٌف، مقابل  % كبو الفقيو9.57% من أسر مركز الربادية كبو بٍت مبلؿ، 89.57كتتوجو 
 .% فقط كبو الدار البيضاء0.87

% 7.06% من األسر دبركز كاكيزغت، بينما ال تتوجو سول 89.41كتصل نسبة استقطاب بٍت مبلؿ 
 .% خارج اؼبغرب2.35% تتجو كبو الرابط، ك 1.18من األسر صوب اؼبستشفى اإلقليمي ألزيبلؿ، ك 

% ، 15.63%، كسوؽ السبت ب 78.13ؿ بنسبة أما مركز دار كلد زيدكح فخاضع لنفوذ بٍت مبل
 .%1.56%. يف حُت ال تتعدل نسبة األسر اليت تتجو كبو الدار البيضاء 4.69كالفقيو بن صاٌف ب

8-9-10-11-12-
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% من أسر 65.63كمع مركز أكالد زماـ يتعزز من جديد دكر مدينة الفقيو بن صاٌف ابستقطاهبا غبواِف 
% من 1.56% تقصد سوؽ السبت، ك 9.38%، ك 23.44اؼبركز، يف حُت ال تتجو كبو بٍت مبلؿ سول 

 .األسر تًتدد على مراكش
إف النفوذ شبو اؼبطلق لكربايت التجمعات اغبضرية ابعبهاز اغبضرم ؼبنطقة اتدال على اؼبراكز اغبضرية 

ل أكثر الناشئة ينطوم على كثَت من النسبية، ففي أحياف كثَتة ال تتجاكز دكر الوساطة بُت اؼبراكز ك ـبتربات كرب 
 .ذبهيزا يف مدف أخرل أك يف اػبارج

إف ضعف التجهيزات الطبية ابؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة اتدال، بشكل عاـ، جعل نفوذىا ؿبليا فيما 
يتعلق ابػبدمات الطبية العادية، ك فتح اجملاؿ أما نفوذ ك اشعاع القطب اعبهوم يف مرتبة أكُف ك الفقيو بن صاٌف، 

 .مرتبة اثنية، مث بعض اؼبدف الكربل فيما يتعلق ابػبدمات الطبية العاديةكسوؽ السبت يف 
إف ىيمنة مدف اعبهاز اغبضرم ؼبنطقة اتدال على العبلقات يف ىذا الصدد، كضعف التيارات اػبارجية، 

قـو دليل على أف اعبهاز اغبضرم التادِف يسَت كبو التكامل كاالندماج، كبرىاف كذلك على أف بٍت مبلؿ بدأت ت
بدكر القيادة اعبهوية. ك من شأف تعزيز اؼبراكز خبدمات صحية متخصصة ك ـبتربات أف يزيد من استقبلليتها ك 

  .استقطاهبا
 :اخلدمات التعليمية تليب حاجيات السكان.2.2

توفر اؼبراكز اؼبدركسة خدمات تعليمية تليب حاجيات السكاف، إُف حد ما، إُف حدكد اؼبرحلة الثانوية، 
ف صبيع اؼبراكز تتوفر على مدارس ابتدائية ك اعدادية كاثنوية ابستثناء مركز أكالد زماـ الذم تربطو عبلقات حيت أ

 . مع الفقيو بن صاٌف ك سوؽ السبت فيما يتعلق ابلتعليم الثانوم
 ك ال ىبلق التعليم اؼبدرسي عبلقات خارج اؼبراكز إال إذا تعلق األمر ببعض التخصصات النادرة كالتعليم
التقٍت ك اؼبهٍت حيت يستقطب تبلميذ مركزم دار كلد زيدكح ك أكالد زماـ من لدف سوؽ السبت أك الفقيو بن 
صاٌف، ك الفقيو بن صاٌف ابلنسبة لتبلميذ الربادية ك بٍت مبلؿ ابلنسبة ألكالد مبارؾ، ك أزيبلؿ ابلنسبة ؼبركز أفورار 

 .عة من لدف اؼبصاٌف اعبهوية ك اإلقليمية اؼبختصةك كاكيزغت طبقا ؼبا تفرضو خرائط االستقطاب اؼبوضو 
كفيما ىبص التعليم العاِف، فإف تركز اؼبؤسسات اعبامعية اعبهوية ببٍت مبلؿ جعل مراكز كمدف اتدال عامة 
يف ارتباط كبَت هبا، إال أف غياب بعض التخصصات ك اؼبدارس العليا جعل نسبة من الطلبة يتوجهوف إُف مدف 

 كناس، كالرابط ك البيضاء...أخرل كمراكش، كم
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: مذسظت 04الطىسة سكم 

ذوح  ابخذائُت بمشهض داس ولذ ٍص

: مذسظت خاضت 05الطىسة سكم 

 بمشهض أوالد صمام

ت إعذادًت 06الطىسة سكم  : زاهٍى

 بمشهض أفىساس 

 

 

 

ت جأهُلُت 07الطىسة سكم  : زاهٍى

ضغذ  بمشهض واٍو

ت جأهُلُت 08الطىسة سكم  : زاهٍى

 برادًتبمشهض ال

: مشهض الخأهُل 09الطىسة سكم 

ضغذ  املنهي بمشهض واٍو

 

  

 2018املطذس، العمل املُذاوي،

 .خيلق الرتفيو عالقات ضعيفة . 2.3
ال ىبلق الًتفيو لدل ساكنة اؼبراكز عبلقات قوية، نظرا لكوف غالبية األسر تصنف ضمن الفئات اؽبشة اليت 

تعليمي كاالجتماعي ال يسمح ؽبا ابلتشبع بثقافة الًتفيو من جهة، كما تعيش على الكفاؼ، كما أف مستواىا ال
أهنا تكاد زبلو من ؾببلت الًتفيو، كاؼبساحات اػبضراء، اليت يبكن أف تتجو اليها األسر لتكسَت راتبة اؼبعيش 

 .اليومي
يومي كيف هناية كمن خبلؿ االستمارة، تبُت أف ىناؾ تباينا يف األنبية اليت يتخذىا الًتفيو بُت ما ىو 

 .األسبوع ك خبلؿ العطل التعليمية ابعتبار أف ىذه األخَتة عنصر مهم يف توجيو الًتفيو
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 .الرتفيو اليوم  وخالل هناعة األسبوع شبو مقتور على ادلراكز 2.3.1
من الصعب اغبديث عن الًتفيو اليومي كاألسبوعي يف اؼبراكز اغبضرية الناشئة اؼبدركسة يف ظل غياب 

تو، ك على الرغم من ذلك فالساكنة تكتفي بزايرة 'مناظر طبيعية دبحاذاة اؼبراكز كما ىو الشأف ابلنسبة لبحَتة ؾباال
بُت الويداف ابلنسبة لساكنة كاكيزغت أك ضفاؼ أـ الربيع ابلنسبة ؼبراكز الربادية ك اكالد زماـ ك دار كلد زيدكح، أك 

 .معمل الكهرابء ابلنسبة ألفورار
ًتفيو يف هناية األسبوع سول عبلقات خارجية ضعيفة يف كل من الربادية ك أكالد مبارؾ ك كاكيزغت، ال كال ىبلق ال
% كبو الفقيو بن صاٌف، بينما تنعدـ يف 3.64% منها كبو بٍت مبلؿ ك 96.36%، تتجو 9.98سبثل سول 
 .ابقي اؼبراكز
 .تقليدعةخيلق الرتفيو خالل العطل تيارات حنو ادلناطق السياحية ال.2.3.2

% من أسر اؼبراكز اؼبدركسة مقر سكناىا خبلؿ العطل من أجل الًتفيو، ك توضح 30.33تغادر حواِف 
أنبية التيارات اليت زبلقها اؼبراكز مع السواحل األطلسية ك اليت 19-18-17-16-15-14اػبرائط أرقاـ: 

حُت تستقبل اؼبناطق الداخلية ما بعادؿ % من ؾبموع أسر اؼبراكز اليت تغادرىا لغرض الًتفيو، يف 66.43تستقبل 
% ، كال تتجو كبو اؼبناطق الشمالية سول 12.77%  من األسر تستقطب منها بٍت مبلؿ لوحدىا 24.81
8.76%. 

% من أرابب األسر أهنم يتنقلوف من أجل الًتفيو خبلؿ العطل 30.22كابلنسبة ؼبركز الربادية، صرح 
% كبو الفقيو، بينما ذبتذب السواحل األطلسية 9.52ٍت مبلؿ ك % يتجهوف صوب ب35.71اؼبدرسية، منهم 

%، ك تستقطب كل من أزيبلؿ ك مراكش ك خنيفرة 9.56% تستحوذ منها الدار البيضاء على 26.19حواِف 
 .% من األسر ك ىي النسبة نفسها اليت تستقطبها بعض السواحل كطنجة ك الناظور ك السعيدية11.90حواِف 

% من أرابب األسر أهنم يتنقلوف للًتفيو خبلؿ العطل التعليمية، ك  29.69ماـ صرح كيف مركز أكالد ز 
% يقصدكف اعبديدة، ك تقصد بقية األسر مدف ساحلية 26.32% منهم كبو الدار البيضاء، ك 47.37تتجو 

 .أخرل كأدير ك الرابط كالقنيطرة كاحملمدية بنسب ضئيلة
% من األسر اؼببحوثة، ك 22.61% من أصل 76.92يضاء أما مركز أكالد مبارؾ، فتجتذب الدار الب

% من أرابب األسر الذين 3.85% تستقطبها كل من القنيطرة ك الناظور ك مراكش، بينما صرح 11.55
%، تستقطب 15كجهت ؽبم االستمارة أهنم يتجهوف خارج الوطن لقضاء العطلة. ك تصل النسبة دبركز أفورار إُف 

% لكل من اعبديدة ك الدار البيضاء. ك ال تتجاكز 11.11% ك 22.22جة %، ك طن33.33منها أزيبلؿ 
%، ك 20.00%، تستقطب منها بٍت مبلؿ 11.37نسبة األسر اليت تغادر مركز كاكيزغت ألغراض الًتفيو 
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% 10%)، ك 35يتوزع الباقي بُت بعض مدف الساحل األطلسي كالدار البيضاء ك الرابط ك سبل ك أكادير (
 % تتجو خارج الوطن.10%، ك 15دف السعيدية، ك ذبتذب زاكية الشيخ ك فاس حواِف مستقطبة من ل

% من أرابب 4.62كال ىبلق مركز دار كلد زيدكح عبلقات ترفيو إال بنسبة ضعيفة، إذ َف يصرح سول 
 .األسر أبهنم يغادركف اؼبركز ألغراض الًتفيو، مقسمة بُت مدف أكادير ك مراكش ك العيوف

عنصر الًتفيو أف اؼبراكز اغبضرية الناشئة اؼبدركسة، كمراكز منطقة اتدال بشكل عاـ، غَت  كيتضح من خبلؿ
مندؾبة يف ؾباؽبا اعبهوم، فباستثناء النفوذ الضعيف لبٍت مبلؿ، خصوصا خبلؿ هناية األسبوع، كأزيبلؿ خبلؿ 

قطبة من لدف اؼبدف السياحية يبكن القوؿ إف اؼبراكز مستلنسبة ؼبركزم أفورار ككاكيزغت. ك العطلة الصيفية اب
 .التقليدية يف السواحل األطلسية ك اؼبتوسطية

كإذا كانت العبلقات السالفة الذكر، قد حددت إُف حد ما، ؾباالت استقطاب اؼبراكز اغبضرية الناشئة اؼبدركسة، 
 رسو.فإف دراسة األسواؽ األسبوعية ظبحت بتبياف ؾباالت النفود الذم سبا

14-15-16-17-18-19  
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IV.ادلناقرة: 

ضح من خبلؿ ما سبق، أف الوظائف كاألدكار اليت يبكن أف تؤديها اؼبراكز اغبضرية الناشئة دبنطقة يت
اتدال، ال تتجاكز كظيفة التأطَت اجملاِف، كىي كظيفة غَت مكتملة. فالثابت أهنا تؤدم كظيفة إدارية قيادية ال تتجاكز 

ظرا لتوطُت ـبتلف اؼبرافق العمومية هبا، كابلتاِف يظهر حدكد اعبماعة القركية أك حدكد الدائرة اليت تنتمي إليها، ن
نوع من العبلقات بُت اؼبراكز كأرايفها. كاؼببلحظ أف مرافق كخدمات اؼبراكز اغبضرية الناشئة ابؼبنطقة تليب معظم 

م % من حاجياهت90حاجيات السكاف من الطب العاـ، كالتعليم، كالتزكد ابؼبواد الغذائية األساسية، كأكثر من 
من مواد التجهيز اؼبنزِف، فبا يعزز كظيفتها يف أتطَت اجملاؿ، فاالستقطاب يف ىذا ال يتجاكز حاالت معدكدة 
مستقطبة من لدف اؼبدف القريبة، كالدار البيضاء، أك اػبارج ابلنسبة ؼبراكز الدائرة السقوية، كىذا اؼبعطى يؤكد فرضية 

ه اؼبراكز اغبضرية الناشئة ىي احملدد األساس ؽبذه الوظيفة؛ لكن أف حجم اؼبرافق كاػبدمات اليت تتوفر عليها ىذ
ضعف التجهيزات الطبية ( الطب اؼبتخصص كـبتربات التحليبلت الطبية) فتح اجملاؿ أما نفوذ كإشعاع بٍت مبلؿ  

يضاء كمراكش يف يف اؼبرتبة األكُف كالفقيو بن صاٌف، كسوؽ السبت يف اؼبرتبة الثانية، مت بعض اؼبدف الكربل الدار الب
مرتبة اثلثة. كمن خبلؿ عنصر الًتفيو تبدك اؼبراكز اغبضرية الناشئة غَت مندؾبة يف ؾباؽبا اعبهوم كمستقطبة من لدف 
اؼبناطق السياحية التقليدية. كعليو، فاستقطاب ساكنة اؼبراكز اغبضرية الناشئة، كمعها ساكنة أرايفها، هبعلنا لبلص 

اليت أراد اؼبخطط أف تلعبها ىذه اؼبراكز ىي كظيفة جزئية كغَت اتمة كمبتورة كلتقويتها  إُف أف كظيفة أتطَت اجملاؿ
فاؼبخطط مدعو إُف ضخ كتلة ذبهيزية كخدماتية يف ىذه اؼبراكز ذبعلها تتمتع بنوع من االستقبللية عن القطب 

 .اعبهوم كالتجمعات اغبضرية األكثر أنبية
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In response to the growing needs of the 

public, integrated groups of public services 

have been formed, such as: social, health, 

educational, industrial and commercial 

facilities. Public services are one of the 

forms of land use which encompasses all 

human activities, they are also a necessary 

local facility, a tool for social diversity and 

an element of local and regional 

development which reflects the level of 

life. It is one of the elements for measuring 

the levels of urban development in cities, 

and a mechanism for eliminating the 

marginalization and isolation of rural areas, 

since it is one of the determinants of the 

new concept of poverty and spatial 

disparities. Based on a research we 

conducted in the soil field of the city of 

Inezgane, we will study and analyze the 

assessment of the reality of public facilities 

in the city of Inezgane. Decision in the 

reconstruction documents. We will also 

present the results of evaluating the 

performance of the completed public 

utilities and their contribution to improving 

the standard of living of the population and 

the dedication of urban culture and 

development action in the field of study. 

Keywords: Public Facilities, Urban 

Development, Population, Poverty, City of 

Inezgane 
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Iمقدمة. 
أف عليو انعكس حضور الدكلة يف اغبياة العامة كيف تدبَت ؾباالهتا الًتابية على تنوع كتطور اؼبرفق العمومي، اؼبرفق الذم 

لحاجات العامة اليت عليو أتمينها كإشباعها. كتلبيةن لتلك لك  ،شئ من أجلهايستجيب بشكل أمثل لؤلغراض العامة اليت أن
اغباجات العامة اؼبتزايدة تكونت ؾبموعات متجانسة كمتكاملة من اؼبرافق من قبيل: اؼبرافق االجتماعية كالصحية كالتعليمية 

ؼبؤسسات العمومية كاجملالس البلدية كاؼبقاكالت العمومية كالصناعية كالتجارية، ككذا اؼبرافق اؼبؤىمَّنة من طرؼ اإلدارات اؼبركزية كا
. كتعترب اؼبرافق العمومية يف كشبكات األنًتنت كاػبصوصية، كاؼبرافق اؼبمتدة على ؾبموع الًتاب الوطٍت كالبث التلفزم العمومي

لدراسة ىذه اؼبرافق بعدين نفس الوقت أحد أشكاؿ استغبلؿ كتدبَت اجملاؿ الذم وبوم صبيع أنشطة اإلنساف، كىو ما يعطي 
أساسيُت؛ بعد ؾباِف كبعد اجتماعي. كمن ىنا جاء اىتماـ اعبغرافيُت بدراسة اؼبرافق العمومية نتيجة للمبدأ العاـ الذم يرتكز 

شكبل من أشكاؿ استغبلؿ اجملاؿ كظاىرة أتخذ حيزىا من الًتاب الوطٍت  -أم اؼبرافق –عليو علم اعبغرافيا، أم ابعتبارىا 
إضافة إُف أهنا تعد من ذبهيزات القرب  ،اسة أمباط التمركزات)، كما تدخل يف عبلقات ؾبالية ؿبلية كإقليمية كجهوية ككطنية(در 

الضركرية، كأداة للتمازج االجتماعي، كعنصرا من عناصر التنمية احمللية كاإلقليمية اليت تعكس مستول عيش الساكنة، كىي من 
غبضرية ابؼبدف، كآلية من آليات رفع التهميش كفك العزلة عن اؼبناطق القركية، كما أهنا من عناصر قياس مستوايت التنمية ا

، إبراىيم اؼبرابط. (ؿبددات اؼبفهـو اعبديد للفقر كللتفاكاتت اجملالية، كمؤشرا أساسيا ضمن مفهـو االستبعاد االجتماعي
2011( 

آلليات  حيث سنتطرؽنزكاف، ال اغبضرم اؿجملفق العمومية ابكاقع اؼبراتقييم ابلدراسة كالتحليل  سيتناكؿ ىذا اؼبقاؿ
دراسة اؼبرافق العمومية اؼبقررة يف كاثئق ب كما سنقـو إقبازىا.اليت تواجو كالعراقيل أىم االكراىات برؾبة اؼبشاريع العمومية، ك 

 دبدل كاإلحاطةداء اؼبرافق اؼبنجزة أل اتقييم، كأخَتا سنجرم -دبدينة انزكاف - التعمَت كمقارنتها دبا ىو منجز على أرض الواقع
من خبلؿ  ىاعرض كجهة نظر  عن طريق ،مو التنمالفعل تكريس الثقافة اغبضرية ك ك  الساكنة مها يف الرقي دبستول عيشاسهإ

 .نتائج االستمارة اؼبخصصة ؽبذا الغرض
، 1976ل إُف بلدية سنة يقع انزكاف يف أقصى غرب سهل سوس، على الضفة اليمٌت من الواد، ربوؿ من مركز مستق

 ²كلم  5، كىو ما جعل مساحتو تنتقل من 1992كانضم إُف نفوذه الًتايب مركزم تراست كاعبرؼ على اثر التقسيم الًتايب لسنة 
 .2014ألف نسمة سنة  129، بساكنة تزيد عن ²كلم  14إُف 

يف انزكاف كاف ،  ، غراب اكاديريت ملوؿأشرقا  كالقليعة، جنواب ايت ملوؿ، الدشَتة كاكادير وبد مدينة انزكاف مشاال
، األسبوعي كمقر قيادهتا هاسوقبعد احتوائها لإدارم كاقتصادم لقبيلة كسيمة مركز إُف  فيما بعد تربولصغَتة  قريةن البداية 

)IGMIDEN M, 1990( صبح بفعل عوامل عدة مدينة االستقطاب األكُف ابعبهةيل. 
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ليكوف مركزه العسكرم كاؼبدين بسوس  أهم ىيَّ ذالف مرتبة "اؼبركز" إُف فًتة االستعمار ترجع البداية األكُف لتػىبػىوُّء انزكا
. كبعد االستقبلؿ، ستعرؼ الببلد أحدااث ابؼبنطقة نشأت بو النواة األكُف للمرافق العمومية كاػبدمات اعبماعيةالساحلية، فأي 

ل الثقل التجارم لتالربجت إُف انزكاف، كاثنيها ذبلى يف قً نٍ يػي سى  ذمأثرت على انزكاف بشكل مباشر، كاف أكؽبا زلزاؿ أكادير ال
ربوؿ انزكاف إُف نقطة عبور بُت مشاؿ اؼبغرب كجنوبو بعد اسًتجاع األقاليم الصحراكية، كاثلثها سبثل يف التقطيع الًتايب لسنة 

مث أخَتا إحداث  ،حضراي النزكافإليو ابعتبارنبا امتدادا  تراست كاعبرؼ غباؽالذم كسع اؼبدار اغبضرم النزكاف اب 1992
من بُت  ةكاحد اؼبدينةجعل سانبت يف ىذه األحداث كلها  كجعل انزكاف عاصمة ؽبا، 1994عمالة انزكاف ايت ملوؿ سنة 

 اؼبكوانت الرئيسية للمجموعة اغبضرية ألكادير الكربل، كقطب التجارة األكؿ بسوس كاعبنوب اؼبغريب.أىم 
اعو التجارم اعبهوم، مبوا عمرانيا متسارعا كسبديدا ؾباليا، كاكبو مبو سكاين كبَت عرؼ ؾباؿ انزكاف، بفضل إشع

كمستمر بكثافة مرتفعة على الصعيدين اإلقليمي كالوطٍت، جراء استقبالو ألعداد كبَتة من اؼبهاجرين من ـبتلف اجملاالت 
تو التحتية كترسانتو العمرانية على استعداد ؼبواجهة السوسية كاؼبغربية دبعدالت كطنية قياسية، يف الوقت الذم َف تكن فيو بني

كتنظيم ىذا التدفق السكاين، ما أدل إُف انتشار األحياء العشوائية كالسكن غَت البلئق كدكر الصفيح كاستفحاؿ اآلفات 
 كارتفاع الضغط على ـبتلف مرافقو العمومية. االجتماعية
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 ت الربرلة وإكراىات اإلجناز ادلرافق العمومية والتخطيط احلضري؛ آليا. 1
توجهاتو  سبثلل التخطيط اغبضرم األداة احملورية يف تدبَت اؼبرافق العمومية ابجملاالت اغبضرية، إذ شكَّ 

كما يسهم عرب كسائلو اػباصة   ،اؼببادئ األساسية للهيكلة اغبضرية، كللصورة اليت ينبغي أف تكوف عليها اؼبدينة
يف ضبط كتنظيم اجملاؿ اغبضرم، كيعتمد يف ذلك على ؾبموعة من كاثئق التعمَت،  كإمكاانتو اؼبادية كالبشرية 

، 2007إبراىيم،   . (كيدككالتصميم اؼبديرم، كتصاميم التهيئة اليت توجو تطور القطاعات اغبضرية كتنظمها
ئق كتعترب الوكالة اغبضرية أبكادير ذات دكر فاعل كمركزم يف التخطيط اغبضرم من خبلؿ كاث )83-112

التعمَت اليت تنتجها، كمن خبلؿ ؾبهوداهتا يف تتبع كمراقبة تنظيم التوسع العمراين أبكادير الكبَت، حيث تقـو يف 
قباز تصاميم التهيئة بتحديد القطع األرضية اؼبخصصة للمرافق العمومية كاػباصة ابلسكن كاألنشطة إإطار 

إلقامة أم مشركع عليها غَت اؼبنصوص عليو، لكن غالبا االقتصادية كغَتىا، كاليت تصبح دبوجب ذلك غَت قابلة 
 قباز ما سطره التخطيط اغبضرم يف كاثئقو.إكراىات دكف إما ربوؿ عدة 

 آليات بررلة التجهيزات العمومية1.1
تعترب تصاميم التهيئة، يف إطار التوجهات الكربل للتصميم اؼبديرم، الواثئق التعمَتية اليت ربدد مضموف 

رم كاؼبشاريع اليت ستقاـ فيو، حيث تعمل على تقنُت البناء، كربديد اؼبناطق اؼبخصصة لو، كالقواعد اجملاؿ اغبض
جاء يف قانوف  كمدة صبلحية تصاميم التهيئة ؿبددة يف عشر سنوات حسب ما ،اليت يتعُت على البنائُت االلتزاـ هبا

ليت تصبح دبوجب القانوف نفسو ذات منفعة التعمَت، حيث ال يبكن برؾبة أم ذبهيز آخر على القطعة األرضية ا
عمومية. على اثر ذلك يبنح القانوف للسلطة العمومية حق نزع اؼبلكية كالتعويض عن ذلك ابلنسبة لصاحب اؼبلك 

قبازه تدخل إعن ملكيتو اليت فوتت للدكلة من أجل إقامة مشركع عمومي خبلؿ تلك الفًتة، الذم يستوجب 
  )2004، اىيمإبر كيدك . (الوزارة الوصية

فيما ىبص عمالة انزكاف أيت ملوؿ، فباستثناء بلدية أيت ملوؿ، سبت تغطية صبيع اعبماعات احمللية، 
كابلنسبة لتصميم  ،بشكل جزئي، بعدد من تصاميم التهيئة، كحددت بشكل دقيق نطاقات توسع القطاع العمومي

 .2012العمل بو إُف حدكد سنة  دكامت 2002انزكاف فلم يدخل حيز التنفيذ إال سنة  مدينةهتيئة 

 جناز ادلرافق العموميةإكراىات إ1.2
قباز أم مرفق عمومي يتطلب إسهاـ ؾبموعة من اؼبتدخلُت اؼبعنيُت ابلتدبَت اجملاِف للمدينة ؿبليا إإف 

كمركزاي، بيد أف زبصيص قطعة أرضية ؼبرفق ما ال يعٍت أبم حاؿ من األحواؿ بساطة إمكانية تفعيل ذلك على 
كراىات. فما بُت توقعات كاثئق التعمَت كبرامج اعبماعات احمللية كتوفر الوعاء أرض الواقع نظرا جملموعة من اإل 
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العقارم كرصد اؼبيزانية، توجد ؾبموعة من التباينات كاالختبلالت الكبَتة اليت غالبا ما تكوف سببا يف إفشاؿ 
اؼبؤسسايت (األحباس، األمبلؾ اػباصة للدكلة، أراضي توجهات ىذه الواثئق. ففي الوقت الذم كاف فيو العقار 

قباز اؼبرافق العمومية يطرح مشاكل كبَتة، لكن يف السنوات األخَتة، كمع استهبلؾ إاعبموع) متوفرا بكثرة، َف يكن 
اص قباز أم مرفق عمومي يواجىو بصعوابت صبىَّة أنبها ارتفاع أشبنة أراضي اػبو إاالحتياط العقارم للدكلة، أصبح 

كنكورة مصطفى، . (موازاة مع ضعف ميزانيات الدكلة، الشيء الذم يعيق تفعيل مقتضيات كاثئق التعمَت
2006 ،109( 

 على مستوى التوقعات والدراسة .أ
يعترب طوؿ اؼبدة الزمنية اليت تستغرقها الدراسة كاؼبصادقة على تصاميم التهيئة، من بُت اؼبعوقات اليت تواجو 

عمومية، كما أف الواثئق اؼبنجزة تعتمد على معايَت كأدكات ال تتناسب مع كسط حضرم يعرؼ قباز اؼبشاريع الإ
توسعا بسرعة قوية. إف غياب كاثئق ؿبينة صودؽ عليها، كتعدد الصعوابت اليت ذبدىا مصاٌف التعمَت يف إعطاء 

لعقارية لؤلراضي القابلة توجيهات كاضحة فيما ىبص اؼبد التمديٍت، ابإلضافة إُف طوؿ آجاؿ تصفية الوضعية ا
للتعمَت، كلها عراقيل تقف أماـ السَت الطبيعي لعملية التوسع اؼبقنن كاؼبراقب، فبا يسفر عن انتشار ظاىرة البناء 
غَت القانوين، كظهور أحياء عشوائية من شأهنا أف تطرح مشاكل عدة فيما ىبص زبطيط كبرؾبة التجهيزات 

هبعلها ال تستفيد من البنيات التحتية، مع العلم أف الكثافة السكانية العالية  اعبزمءالعمومية، فػىتىكىوُّف أحياء سيئة 
اليت سبيزىا عادة، تتطلب عددا كبَتا من اؼبرافق االجتماعية اليت تبقى على العمـو انقصة بسبب تزاحم البناايت 

، إبراىيم  كيدك ، (منتظمالسكنية، كعدـ انتظامها كىو ما وبوؿ دكف إقامة ذبهيزات عمومية موزعة بشكل 
كىذا ما تشهده أحياء عديدة ابعبرؼ كتراست كحي أسايس كخصوصا ابؼبنطقة الواقعة على طوؿ ضفة ) 2004

 كاد سوس.  
من جهة أخرل فاف الدراسات اؼبتعلقة بواثئق التعمَت تعتمد على اإلسقاطات الديبوغرافية الزائدة اؼبنجزة 

قباز عدد كبَت منها إلص عادة إُف كجود عجز فيما ىبص اؼبرافق، كتربمج من طرؼ مكاتب الدراسات، كاليت زب
كراىات االقتصادية كاؼبالية سنوات)، كال أيخذ ابالعتبار اإل  10ال يستند على  معايَت مدققة كمدل قصَت (

تعمَت يف تزكيد (ؿبدكدية ميزانية اعبماعات احمللية كاعبهة كالدكلة ككل)، فبا هبسد كاقعا وبد من فعالية كاثئق ال
اؼبدينة دبرافق عمومية تستجيب غباجيات السكاف. كقبل ذلك تصطدـ ىذه الربامج بتعرضات اؼبواطنُت كأعضاء 
اجملالس اعبماعية إابف مرحلة البحث العمومي كمداكالت اجملالس اعبماعية، ما ينتج عنو حذؼ ؾبموعة من اؼبرافق 

 الت قيد الدراسة كاالستشارة.العمومية من مشاريع تصاميم التهيئة كىي الز 
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 على مستوى ادلعاعًن .ب
َف تكن ىناؾ أية معايَت متفق عليها كطنيا ربدد نوعية كعدد اؼبرافق ابرتباط مع  2005إُف حدكد سنة 

حاجيات الساكنة اؼبتوقعة، فقبل ىذا التاريخ كاف ىناؾ غياب لرؤية موحدة هبذا اػبصوص لذا معدم كاثئق 
لتصدر دكرية عن الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة  2005ليهم االنتظار لغاية شهر يونيو من سنة التعمَت، حيث كاف ع

ابإلسكاف كالتعمَت حوؿ "اؼبعايَت اغبضرية للتجهيزات اعبماعية" كاليت من خبلؽبا مت ربديد عدد اؼبرافق كطبيعتها 
 تناسبا مع عدد السكاف.

افم الجماعُت خع1الجذٌو سكم  ت ًىهُى : معاًير إخذار املش  للىصاسة املىخذبت امليلفت باإلظيان والخعمير  2005ب دوٍس

 اؼبعايَت           
 اؼبرافق    

اؼبسافة 
اؼبقطوعة إُف 

 اؼبرفق

اؼبدة الزمنية 
 القصول

الطاقة 
االستيعابية 

 القصول اؼبربؾبة

اؼبساحة 
 الدنيا

مستول 
 البناية

 اؼبدرسة االبتدائية
 4000 نسمة 800 دقيقة 20 كلم  1,5

 ²ـ
أرضي + 

2 

 اإلعدادية
 16000 دقيقة 30 كلم 2,25

 نسمة
9000 

 ²ـ
أرضي + 

3 

 الثانوية
 32000 دقيقة 30 كلم 2,25

 نسمة
10000 

 ²ـ
أرضي + 

3 
مركز صحي 

 حضرم
 30000 دقيقة 30 كلم 2

 نسمة
أرضي +  ²ـ 500

1 

 دار الشباب
إُف  1,5

 كلم 2,25
 30إُف  20
 دقيقة

20000 
 نسمة

أرضي +  ²ـ 600
2 

 النادم النسوم
إُف  1,5

 كلم 2,25
 30إُف  20
 دقيقة

20000 
 نسمة

أرضي +  ²ـ 600
2 

 أرضي ²ـ 200 متغَت دقيقة 5 مًت 300 مسجد اغبي
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 أرضي متغَت متغَت دقيقة 10 مًت 600 مسجد اعبمعة
 أرضي ²ـ 100 متغَت دقيقة 20 كلم 1,5 مركز أمٍت للقرب

 سوؽ مفتوح
أكثر من 

 كلم 2,25
 30 أكثر من

 دقيقة
  متغَت متغَت

 سوؽ مغطى
أكثر من 

 كلم 2,25
 30أكثر من 

 دقيقة
  متغَت متغَت

 دائرة أمنية
أكثر من 

 كلم 2,25
 30أكثر من 

 دقيقة
 1000 متغَت

 ²ـ
أرضي + 

2 

 فضاء للرايضة
إُف  500

 مًت  1500
 20إُف  10
 دقيقة

20000 
 نسمة

2000 
 ²ـ

 

حديقة عمومية  
 كبَتة

أكثر من 
 مًت 750

 10ثر من أك
 دقيقة

  ىكتار 6 متغَت

حديقة عمومية 
 صغَتة

 300من
 مًت 700إُف

  ²ـ 450 نسمة 1000 دقيقة 10

دار اػبدمات 
 العمومية

إُف  1,5
 كلم 2,25

 20إُف  10
 دقيقة

أرضي +  ²ـ 600 حي / دائرة
1 

ت ًىهُى   للىصاسة املىخذبت امليلفت باإلظيان والخعمير 2005املطذس: دوٍس

من اؼبصاٌف الوزارية معايَت تشييد اؼبرافق العمومية اػباصة هبا كاؼبساحة الدنيا البلزمة  حددت العديد
الستقباؽبا، لكن على الرغم من ذلك تظل ىذه اؼبعايَت غَت معموؿ هبا يف عمومها مقارنة مع اؼبشاريع اؼبقدمة (إذا 

رنة مع القطاع العمومي). انو من علمنا أف اؼبرافق اؼبنجزة من طرؼ القطاع اػباص تستغل مساحة أقل مقا
الضركرم إعادة النظر يف اؼبعايَت اػباصة هبذه اؼبرافق، ليس على مستول العدد فحسب، بل أيضا على مستول 
اؼبساحة، خصوصا كأف ؾباالت حضرية عدة تشهد نفاذا ؼبخزكهنا العقارم كارتفاعا كبَتا ألسعاره. كيبقى من اعبيد 
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يَت اػباصة دبجموع اؼبرافق، كالتفكَت يف خلق مرافق عمومية مندؾبة عوض تزكيد كل إعادة النظر يف جدكؿ اؼبعا
 .)2006مصلحة عمومية دبرفق خاص كمستقل هبا. (كنكورة مصطفى، 

 على مستوى التموعل ت.
يشكل اؼبشكل اؼباِف أكرب التحدايت اليت تعرقل إقامة اؼبرافق كالتجهيزات العمومية كتنفيذىا يف الوقت 

ب، إذ عادة ما تصطدـ الربامج كاإلصبلحات إبمكانيات ؿبدكدة لتنفيذىا، كعليو فرصد اإلمكانيات البلزمة اؼبناس
ال يزاؿ يشكل عائقا كبَتا أماـ إقباز اؼبرافق العمومية ابؼبغرب. حيث تعترب نسب االعتمادات اؼبخصصة للمرافق 

االستثمارية يف ميداف اؼبرافق العمومية اليت تطبع  غَت اثبتة، تزداد كتنقص حسب الوزارات كتبعا ألكلوايت الدكلة
اؼبشركع اؼباِف لكل سنة، كلتبعاتو اؼبرتبطة ىي األخرل بعدد من اؼبتغَتات اؼبتحكمة أساسا يف النمو االقتصادم 

كما يبلحظ أف ىناؾ ضعف من قبل اإلدارات  )2004بشكل عاـ كاؼباِف بشكل خاص. (كيدك إبراىيم، 
 تماداهتا اؼبخصصة القتناء األراضي البلزمة الستقباؿ اؼبرافق العمومية اعبديدة. نفسها يف مقدار اع

إف عدـ قدرة اإلدارة، اؼبعنية ابؼبرفق اؼبربمج، على تغطية مصاريف االقتناء كالبناء كالتجهيز، يسمح، 
ؼبنظم للقطاع حسب القانوف، إبرجاع القطعة األرضية ككضعها يف تصرؼ مالكها األصلي مع خضوعها للقانوف ا

الذم توجد فيو، كذلك يف حالة تعذر ربقيق مشركع البناية العمومية خبلؿ أجل التصميم. (كيدك إبراىيم، 
) ىذا اؼبعطى من شأنو أف يزيد الوضعية سوءن ابنزكاف، خصوصا كأف اؼبرافق العمومية اؼبنجزة بو فبا نص 2004

عض القطاعات كالصحة. فتوقعات تصاميم التهيئة ترتكز عليو تصميم التهيئة تظل جد ضعيفة بل كمنعدمة عند ب
على االستجابة لئلسقاطات الديبغرافية، يف حُت يعتمد تطبيق برانمج الوزارة الوصية على توفر االعتمادات اؼبالية، 

ـ الشيء الذم ينتج عنو عدـ التطابق ما بُت اغباجيات اغبقيقية كإمكانيات اإلقباز، كمن ىنا يتم السقوط يف عد
إخراج ىذه اؼبشاريع إُف حيز الوجود خبلؿ عمر تصميم التهيئة من جهة أك اللجوء إُف إدماجها مع مرافق أخرل 

 يف إطار إعداد اؼبشاريع اؼبندؾبة.
كللتخفيف من حدة مشاكل التمويل، ينبغي على السلطات اؼبختصة تبٍت أمرين؛ أكؽبما تفويض جزء من 

ُف القطاع اػباص عن طريق إعادة توجيو سياسة الدكلة، كىو ما من شأنو أف ىذه اؼبشاريع العمومية اؼبربؾبة إ
ىبفف من الضغط على اؼبيزانية العامة كيضمن ربسُت اعبودة كالعدد على مستول اإلقباز. كاثنيهما تبٍت مشركع 

 .)2006"اؼبرفق اؼبندمج" ؼبا سيمكن من اقتصاد يف تكلفة اإلقباز. (كنكورة مصطفى، 
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 توى الوعاء العقاري على مس ث.
إف سبركز اؼبرافق يف اجملاؿ اؼبرتقب هتيئتو ال يتم كفق دراسة معمقة على مستول الوعاء العقارم، حيث عادة 

، صحيح أنو من الصعب 1ما يتم إعادة برؾبة ؾبموعة من اؼبرافق لكوهنا حددت على أراضي اػبواص أك األحباس
كلة فقط، لكن ضعف الدراسات العقارية اؼبعمقة ىبل ابلتوزيع العقبلين ذبميع كل اؼبرافق كتوطينها على أراضي الد

للمرافق ؾباليا، ىذا، ابإلضافة إُف أف من بُت ىذه اؼبشاريع ما تواجو أثناء إقبازىا بصعوبة طبوغرافية األراضي،  
قاطنيها، أك كأف تكوف مقالع قديبة، أك ؿبتلة من طرؼ أحياء عشوائية هبب إعادة ىيكلتها أك إعادة إسكاف 

 أحياء متداعية للسقوط.
كما أف من شأف ارتفاع حدة التجاكزات يف البناء كالتوسع العمراين الناتج عن الثغرات القانونية يف قانوف 
التعمَت كضعف اؼبراقبة كانعداـ الصرامة، أف يؤدم لنمو األحياء غَت القانونية، كنفاذ االحتياطي العقارم فبا هبعل 

 عا يصعب معو  اغبصوؿ على أراضي جديدة كاقتناءىا من طرؼ مصاٌف الدكلة اؼبختصة.اجملاؿ يعرؼ تشب
كزايدة على العراقيل اؼبتعلقة ابؼبسألة العقارية كمشكل التمويل إلقباز بناية اؼبرفق، كمشكل اؼبماطلة يف 

قة بطبيعة اؼبقاكلة تسديد مستحقات اؼبقاكؿ يف الوقت اؼبناسب، فاف تنفيذ اؼبشركع يواجو مشاكل أخرل ؽبا عبل
كدبدل قدرهتا على تنفيذ اؼبشركع يف الفًتة احملددة لو ككفق اؼبعايَت اؼبتفق عليها، األمر الذم ينعكس على جودة 

 )2004البناء. (كيدك إبراىيم، 

 خالصة
 من الضركرم إعادة النظر يف السياسة اؼبتبعة يف ؾباؿ برؾبة كربديد اؼبرافق العمومية، إذ هبب ابلدرجة
األكُف استغبلؿ األرصدة العقارية التابعة للدكلة كإشراؾ القطاع اػباص، مع ربميلو نصيبا من اؼبسؤكلية يف اجملهود 
اؼببذكؿ إلقباز ىذه اؼبرافق مقابل سبتيعو ببعض االمتيازات مثل: اإلعفاءات الضريبية كالعمل بنظاـ اؼبوازنة كغَته.  

اؼبندمج اؼببٍت على أساس إعادة ربديد مفهـو اؼبرفق العمومي من أجل كما أصبح من الضركرم تبٍت مشركع اؼبرفق 
إحاطتو بكل الضماانت الضركرية لتحفيز إقبازه، مع مراعاة مسألة العدالة العقارية عند كبعد إعداد كاثئق التعمَت. 

ات مع اؼببلؾ الذين كأخَتا، عند اإلعبلف عن اؼبنفعة العامة كانتهاء أجلها القانوين، البد من فتح ابب اؼبفاكض
خصصت أراضيهم ؽبذه التجهيزات يف إطار اغبوار كالتشاكر كاإلشراؾ الفعلي ؽبم، قصد ربقيق تعمَت تشاكرم 
كخلق توافق على مستول تدبَت شؤكف اؼبدينة، ىذه االسًتاتيجية تسمح مستقببل بتجاكز أم نقص قد وبصل يف 

                                                           

 اعخمدث في هرا السكم على املسافم امللصىدة بالدزاطت في هرا البدث. - 1
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لحياة اعبماعية، الذم قد ينعكس سلبا على النمو اؼبتناسق كاؼبتوازف األراضي اؼبخصصة للتجهيزات العمومية الضركرية ل
 .)2006(كنكورة مصطفى،  للمجاؿ اغبضرم.

 .ادلرافق العمومية وواثئق التعمًن ابجملال احلضري النزكان2

ور أم تعترب التجهيزات كاؼبرافق العمومية دبختلف أنواعها دبثابة حجر الزاكية يف أم زبطيط حضرم، إذ يستحيل تص
حياة اجتماعية كيفما كاف نوعها بدكف اؼبرافق العمومية الضركرية. كعلى ىذا األساس اعتمد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 
أبكادير الكبَت ليكوف الركيزة لوضع تصاميم التهيئة عبماعاتو اغبضرية، فدكره يكمن يف ربديد اغباجيات الضركرية من 

مية بطريقة كمية، اتركا لتصاميم التهيئة مهمة ربديد كتوزيع ىذه اؼبرافق على مستول تراب كل صباعة التجهيزات كاؼبرافق العمو 
 حضرية.

ف عدد اؼبرافق إف) Plan d’Aménagement, 2002( انزكاف دبدينةانطبلقا من تصميم التهيئة اػباص 
 17، إضافة إُف ملتقيات الطرؽ احملددة يف 1فقامر  245، هبب أف يصل إُف 2012متم سنة  ابؼبدينةالعمومية اؼبفًتض توفرىا 

 ساحة.  191موقفا، كالساحات البالغة  174ملتقى، كمواقف السيارات احملددة يف 
 فما ىي نسبة اؼبرافق العمومية اؼبنجزة ابنزكاف فبا أكصت بو كاثئق التعمَت؟

مرفقا، حسب  245ب أف يصل إُف هب 2012إذا كاف عدد اؼبرافق العمومية اؼبفًتض توفرىا ابلبلدية متم سنة 
%. كيتفاكت ىذا 60، بعجز كصل إُف 2012سنة  مرفقا 154يتعدل  َففعليا  تصميم التهيئة، فإف إصباِف اؼبتوفر منها

العجز من مرافق ألخرل، حيث تعترب اؼبرافق االجتماعية كالصحية كالتعليمية األكثر تضررا، فما ىو منجز منها فبا ىو مقرر ال 
 لتزايد السكاين كال يرقى إُف مستول التطلعات كال يساىم يف النهوض ابغبياة اغبضرية لؤلفراد.يساير ا

افم املىطىص عليهاإوعب  :2الجذٌو سكم   هجاص املش

 ( للمجاٌ الحػشي الهضوان2002/2012بخطمُم التهُئت )

 نسبة االجناز ادلرافق
  2% 65,5 اإلدارية كاألمنية كاػبدماتية

 % 27 التعليمية
                                                           

 2002هرا السكم طيصبذ أكل بىثير اذا كمىا باخدظا  املسافم املىجصة مما أوص ى به جصميم التهيئت في الفترة ما بين  - 1

 2012و

لللاهىن العام ٌظمى "املفىض" جدبير مسفم عام ًخىلى  الخدبير املفىض هى علد ًفىض بمىحبه شخص معىىي خاطع - 2

مظؤوليخه إلى شخص معىىي خاطع لللاهىن العام أو الخاص ٌظمى "املفىض إليه" ًخٌى له خم جدصيل أحسة مً 

 املسجفلين أو جدليم أزباح مً الخدبير املروىز أو هما معا، ملدة مدددة. ًمىً أن ًخعلم الخدبير املفىض هرلً بئهجاش أو

 جدبير ميشأة عمىميت أوهما معا.
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  00 التكوينية
  00 الصحية

 % 33 االجتماعية
 % 16 اػبضراء
 % 100 الثقافية
 % 25 الرايضية
 % 100 الدينية
 % 33 التجارية
 % 40 اجملموع

 2010الهضوان، بدث مُذاوي  2002املطذس: جطمُم التهُئت 

ة اؼبنصوص عليها يف كاثئق التعمَت سباـ ىذا البحث، أم مرفق من اؼبرافق الصحية كالتكوينيإَف ينجز، لغاية 
% كاالجتماعية إُف 16%، كتصل ابلنسبة للمرافق اػبضراء إُف 27قباز التعليمية منها إابنزكاف، كبلغت نسبة 

%، ىذا يف الوقت الذم تعترب فيو ىذه األخَتة من اؼبرافق الضركرية اليت تقدـ خدماهتا بشكل مباشر 33
 .شأنو التأثَت سلبا يف حياهتا اغبضرية للساكنة، كغياهبا أك نقصاهنا من

افم الخعلُمُت العمىمُت امللشسة بخطمُم تهُئت مجاٌ اهضوان )إ: وعب 3الجذٌو سكم   (2002/2012هجاص املش

 ادلطسسات التعليمية
ادلوجودة 
قبل 
 التوميم

ادلقررة 
 إضافتها

نسبة 
الزايدة 
 ادلقررة

 نسبة اإلجناز ادلنجزة

 %17 01 %30 06 20 اؼبؤسسات االبتدائية
 %40 02 %125 05 04 اؼبؤسسات اإلعدادية
 00 00 %00 00 02 اؼبؤسسات الثانوية

 %27 03 %42 11 26 اجملموع
 2010الهضوان، بدث مُذاوي  2002املطذس: جطمُم التهُئت                                                                
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افم الصحُت امللشسة بخطمُم تهُئت مجاٌ اهضوان )هجاص اإ: وعب 4الجذٌو سكم   (2002/2012ملش

 ادلرافق الوحية
ادلوجودة قبل 
 التوميم

ادلقررة 
 إضافتها

نسبة الزايدة 
 ادلقررة

 ادلنجزة
نسبة 
 اإلجناز

 00 00 %200 06 03 اؼبراكز الصحية اغبضرية

 00 00 %00 00 01 اؼبستشفى

 00 00 %150 06 04 اجملموع

 2010الهضوان، بدث مُذاوي  2002طمُم التهُئت املطذس: ج

التهيئة، نفسو، نبش بعض اؼبرافق العمومية كَف يوص ابستحداثها أك تدعيم كنسجل ىنا أف تصميم 
اؼبخصوص منها، كما ىو اغباؿ ابلنسبة للمرافق الثقافية اليت أكصى إبضافة مرفق كاحد منها فقط دبركز انزكاف، 

كاعبرؼ. كما أنو َف يتطرؽ إُف إحداث مرافق نوعية  شهدىا البنية الثقافية دبركزم تراستكىو ما كرس األزمة اليت ت
 .جديدة يف ؾباالت التعليم كالصحة كالتكوين كالثقافة كالشباب

 .نظرة الساكنة وتطلعاهتا ادلستقبلية جتاه مرافقها العمومية ابنزكان 3
ا موزعا على مراكزه اغبضرية الثبلثة، فهل تعترب مرفقا عمومي 154إذا كاف ؾباؿ انزكاف وبتضن أزيد من 

ألف نسمة كمرشحة ألف تتضاعف يف السنوات القادمة؟ كما مدل  129الضركرية منها كافية أماـ ساكنة تفوؽ 
إؼباـ الساكنة كمعرفتهم ابؼبرافق العمومية اؼبتواجدة فوؽ تراب صباعتهم اغبضرية؟ كاُف أم مدل ىم راضوف عن 

 ة؟ كما ىي تطلعاهتم اؼبستقبلية ذباىها؟خدماهتا اؼبقدم

انطبلقا من نتائج االستمارة اؼبوزعة على ساكنة اجملاؿ اغبضرم النزكاف، مت استخبلص ؾبموعة من النتائج  
كونت لدينا صورة كاضحة لنظرة ىذه الساكنة ذباه مرافقهم العمومية، كأعطتها تقييما شامبل ؼبا تقدمو من 

 اؼبستقبلية ؽبذه الساكنة ذباه اػبدمات العمومية دبجاؽبم اؼبعاش.  خدمات، كما حددت التطلعات

 مستول اػبدمة اؼبقدمة دبرافق مدينة انزكاف.3.1
تتحرل اجملموعة الثانية من األسئلة، اؼبوجهة لساكنة ؾباؿ انزكاف اغبضرم، معرفة نظرة ىذه الساكنة 

دماهتا كفق أربع مؤشرات أساسية: جيدة، مقبولة، ؼبستول اػبدمة اؼبقدمة دبرافقهم العمومية؟ ككيف يقيموف خ
 سيئة، كال أعرؼ.
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% منهم 26% من اؼبستجوبُت أف اػبدمة اؼبقدمة دبرافقهم العمومية ىي على العمـو مقبولة، ك51اعترب 
 %.12يركهنا سيئة، كال تتعدل نسبة الذين يعتربكهنا جيدة 

%. تليها 48اؼبرافق العمومية ابنزكاف، بنسبة تقارب ىذا كتعترب خدمة اؼبرافق الصحية األكثر سوء من بُت 
% من اؼبستجوبُت أف اػبدمة 37اؼبرافق االقتصادية كاؼبرافق اػبضراء كاؼبرافق الثقافية كالشبابية الرايضية. بينما يرل 

 ابؼبرافق الدينية جيدة، تليها اؼبرافق التعليمية كالتكوينية.
افم العمىمُت باملجاٌ الحػشي الهضوان: جلُُم معخىي الخذمت بامل5الجذٌو سكم   ش

 2010املطذس: بدث مُذاوي 

تم علينا القياـ إبجراءات عاجلة كآنية لتدا رؾ اؼبستول اؽبزيل كالسيء للخدمة العمومية ىذه النسب ربي
قدمة ابؼبرافق الصحية كاالجتماعية. فإذا انضاؼ عامل اػبدمة السيئة لعامل 

ي
دبدينة انزكاف، خصوصا منها تلك اؼب

 الًقلَّة (قلة اؼبرافق اجملتمعية الضركرية) صار الوضع االجتماعي كالتنموم أكثر تراجعا كتقهقرا.

 راكل النامجة عنو مبدعنة انزكانموقع ادلرفق وادل.3.2
تعد اؼبشاكل الناصبة عن موقع اؼبرافق العمومية من األمور الواجب مراعاهتا عند تقييم أداءىا، لذلك كاف 
من الضركرم طرح ؾبموعة من األسئلة على الساكنة احمللية، نػيقىٌيم على إثرىا مواقع مرافقهم العمومية، ىذه األسئلة 

 ال أعرف سيئة مقبولة جيدة ادلرفق
 % 24 % 15 % 53 % 8 اؼبرافق األمنية كاإلدارية

 % 21 % 8 % 42 % 29 اؼبرافق التعليمية كالتكوينية
 0 % 47,5 % 52,5 0 اؼبرافق الصحية

 % 40 % 23 % 28 % 09 اؼبرافق االجتماعية كاػبدماتية
 0 % 32 % 51 % 17 فق الثقافية كالشبابية الرايضيةاؼبرا

 0 % 42 % 58 0 اؼبرافق اػبضراء
 0 0 % 63 % 37 اؼبرافق الدينية

 0 % 42,5 % 57,5 0 اؼبرافق االقتصادية
 % 11 % 26 % 51 % 12 اجملموع
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َتات ىي: ال وبدث مشكل، وبدث مشكل البعد، وبدث مشكل االكتظاظ اؼبركرم، كىذا ؿبددة يف ثبلثة متغ
 األخَت مرتبط ىو اآلخر دبوقع اؼبرفق كعن حالة الشبكة الطرقية ابؼبدينة ككجود أك غياب مواقف السيارات.

 يعترب مشكل االكتظاظ اؼبركرم أىم مشكل انجم عن موقع اؼبرافق العمومية ابنزكاف، كذلك حسب 
%، تليو اؼبرافق األمنية 84%، كسجلت أعلى نسبو ابؼبرافق االقتصادية بنسبة 35الساكنة اؼبستجوبة بنسبة 

%، كيبلحظ أف ىذه اؼبرافق األخَتة تتمركز أساسا ابؼبنطقة اؼبركزية النزكاف احملصورة بُت شوارع 66كاإلدارية بنسبة 
 دمحم اػبامس كاؼبختار السوسي كاعبيش اؼبلكي.

%، 20شكل البعد يف الدرجة الثانية كمشكل تعاين منو ساكنة اجملاؿ اغبضرم النزكاف بنسبة أييت م
% من اؼبستجوبُت أف موقع اؼبرافق العمومية 45سجلت أعلى نسبو ابؼبرافق اػبضراء كاؼبرافق الصحية. ىذا كيعترب 

 ابنزكاف ال يشكل أم مشكل.
افم العمىمُت ومش6الجذٌو سكم   اوله باملجاٌ الحػشي الهضوان : جلُُم مىكع املش

 2010املطذس: بدث مُذاوي 

ق ؽبا كأف % من الساكنة االنزكانية، اليت مشلتها الدراسة، سب60انطبلقا فبا سبق نسجل أف أزيد من 
تعاملت مع اؼبرافق العمومية دبجاؽبا اغبضرم، كىو ما أعطاىا قدرةى كإمكانية تقييم خدمات تلك اؼبرافق. كىي 

% رأكىا جيدة، كمقبولة لدل اعبزء الباقي 12% من اؼبستجوبُت سيئة، مقابل 26اػبدمات اليت اعتربىا أزيد من 

 االكتظاظ ادلروري مركل البعد ال مركل ادلرفق
 % 66 % 06 % 28 اؼبرافق األمنية كاإلدارية

 % 14 % 29 % 57 اؼبرافق التعليمية كالتكوينية
 % 37,5 % 37,5 % 25 اؼبرافق الصحية

 % 16 % 16 % 68 اؼبرافق االجتماعية كاػبدماتية
 % 41 % 22 % 37 ة كالشبابية الرايضيةاؼبرافق الثقافي

 % 20 % 50 % 30 اؼبرافق اػبضراء
 0 0 100 اؼبرافق الدينية

 % 84 0 % 16 اؼبرافق االقتصادية
 % 35 % 20 % 45 اجملموع
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% من اؼبستجوبُت سبق ؽبم أف 90ه ىو أف ما يناىز %، كلعل أىم ما هبب التنبيو إليو كالوقوؼ عند51
% منهم ابلسيئة، كذلك راجع، من 47استفادكا من خدمات اؼبرافق الصحية ابنزكاف، كىي ما كصفها أزيد من 

بُت ما يرجع إليو، إُف ارتفاع الطلب الذم يفوؽ طاقتها اليت ال تتعدل ثبلثة مراكز صحية كمستشفى إقليمي، 
ألطر الطبية جبميع أنواعها سواء ابؼبستوصفات أك ابؼبستشفى اإلقليمي نفسو. كما ذبب اإلشارة كاُف عدـ كفاية ا
% من الذين مشلهم البحث أكدكا على بيعد اؼبراكز الصحية عنهم، كىي اليت من اؼبفركض أف 37إُف أف أزيد من 

شأف اؼبؤسسات التعليمية كاؼبرافق ال تبتعد عن مقرات سكناىم لكوهنا من مرافق القرب الضركرية، شأهنا يف ذلك 
 اػبضراء كمبلعب القرب اليت تكرس مواقعها ىي األخرل البعد كصعوبة التنقل ابنزكاف.

كما يؤكد ما ذىبت إليو الساكنة اؼبستجوبة من أف اػبدمة اؼبقدمة ابؼبرافق الصحية كالتعليمية العمومية سيئة 
دراسة فيما لو خَتكا بُت اؼبرافق الصحية كالتعليمية العمومية ىو نتيجةي جوابو عن سؤاؿ آخر طيرح على عينة ال

% فضلوا 85كبُت اؼبرافق الصحية كالتعليمية اػبصوصية ماذا سيكوف اختيارىم؟ فكانت النتيجة أف أزيد من 
مة اؼبرافق الصحية اػبصوصية على نظَتاهتا العمومية، ككاف تعليل ىذا االختيار منصبا على العمـو كبو جودة اػبد

ابؼبرافق اػبصوصية كاالستقباؿ اعبيد كاُف كجود اؼبعدات الطبية اغبديثة كالعناية الطبية اؼببلئمة. كبدرجة أقل، فقد 
% اؼبرافق التعليمية اػبصوصية على اؼبرافق التعليمية العمومية لكوف ىذه األخَتة، حسب ذات 55اختار 

 ة كاػبدمة التعليمية.اؼبستجوبُت، يطبعها االكتظاظ كضعف اؼبراقبة الًتبوي
يعترب االكتظاظ اؼبركرم اؼبشكل األكؿ الناجم عن موقع اؼبرافق العمومية ابنزكاف، كتزيد حدتو ابؼبنطقة 
التجارية اؼبركزية كاؼبنطقة اإلدارية، كىو ما يوجب على كاضعي تصاميم التهيئة اختيار اؼبواقع اؼبناسبة ؼبختلف ىذه 

ثت ؽبذا الغرض. فموقع اؼبرافق التعليمية ىبتلف عن موقع اؼبرافق اإلدارية، بل اؼبرافق كفق معايَت مضبوطة أحد
كضمن نفس نوع اؼبرافق قبد اختبلفات يف سبوقعات بعضها عن البعض اآلخر، حيث ىبتلف موقع اؼبدارس 

اؼبتعددة اليت االبتدائية عن موقع اؼبدارس الثانوية مثبل، ىذا كلو يتطلب إهباد حلوؿ استعجالية ربد من األزمات 
 يعرفها ؾباؿ انزكاف اغبضرم.

 ادلرافق العمومية وتطلعات الساكنة ابجملال احلضري النزكان .3.3
بعد عرض كضعية اؼبرافق العمومية دبجاؿ انزكاف اغبضرم، كمقارنة اؼبوجود منها دبا ىو مسطر بواثئق 

هتا، صار البد من تسجيل التطلعات التعمَت، كرصد نظرة الساكنة لوضعية مرافقهم العمومية كتقييم خدما
اؼبستقبلية ؽبذه الساكنة ذباه مرافقهم العمومية، كربديد متطلباهتم االستعجالية خبصوصها؟ بل ككيف يركف طرؽ 

 ربسُت جودة اؼبوجود منها؟
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 ادلرافق ادلراتدة خارج رلال انزكان احلضريأ.
ستفيد من خدماهتا أينما كانت، سواء اؼبتواجدة منها تراتد الساكنة االنزكانية ؾبموعة من اؼبرافق العمومية لت

داخل مدارىا اغبضرم أك خارجو. كتعترب اؼبرافق التعليمية ؼبا بعد البكالوراي كاؼبرافق الصحية أىم اؼبرافق اؼبراتدة 
خارج انزكاف، فهذا األخَت ال يتوفر على ملحقات جامعية كال على معاىد عليا أساسية أك مهنية، فبا يضطر 
الطلبة إُف متابعة دراستهم العليا كاؼبهنية دبدينة أكادير على اػبصوص أك دبراكش كالرابط. أما فيما ىبص اؼبرافق 
الصحية اؼبراتدة خارج انزكاف فإهنا تتمثل أساسا يف مستشفى اغبسن الثاين اعبهوم كبعض اؼبستوصفات أبكادير 

 نظرا عبودة خدماهتا، حسب اؼبستجوبُت.

 
 2010ميداوي  صدز: بدثامل

على اعتبار أف مدينة أكادير ىي مقر الوالية كالعاصمة اإلدارية للجهة، فإهنا تعرؼ تركز ؾبموعة مهمة من 
اؼبرافق اإلدارية، كىو ما هبعلها قبلة إدارية لكافة سكاف مدف اعبهة من بينها انزكاف. كمن جهة أخرل فاف ساكنة 

ؼبرافق اإلدارية ابعبماعات اليت كلدكا فيها هبدؼ اغبصوؿ على انزكاف فبن كلدكا خارجو يظلوف على عبلقة اب
 كاثئقهم اإلدارية هبا (عقود االزدايد، السجل العدِف ...). 

نظرا لضعف البنية الثقافية كالرايضية كالشبابية ابنزكاف، أتيت اؼبرافق الثقافية كالشبابية يف الدرجة الثالثة، بعد 
أكثر اؼبرافق اؼبراتدة خارجو، كمن بُت ىذه اؼبرافق: اؼبعهد اؼبوسيقي كاؼبركبات الثقافية التعليمية كالصحية كاإلدارية، ك

 كقاعات األلعاب الرايضية كاؼبراكز الثقافية كاؼبسابح كدكر السينما.
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 ادلرافق ادلطلوب إحداثها مبجال انزكانب.
مقارنة اؼبوجود من اؼبرافق  يرتبط الطلب عادة بوجود اغباجة، كىي اغباجة اليت ؼبسناىا بشكل جلي عند

العمومية ابنزكاف مع حجم الساكنة، كيف ربديد نسبة اؼبنجز منها فبا أكصت بو كاثئق التعمَت، كىو نفسو ما عربت 
 عنو الساكنة، اؼبستجوبة، يف طلبها ابستحداث ؾبموعة من اؼبرافق األساسية اليت تىشيدُّ الرحاؿ إليها ابؼبدف اجملاكرة.

 

 2010مُذاوي  املطذس: بدث

%، منها اػبزاانت البلدية 80ربتل اؼبرافق الثقافية الرتبة األكُف من بُت اؼبرافق اؼبطلوب استحداثها بنسبة 
كاؼبركبات الثقافية كالقاعات اؼبغطاة كاؼبسارح كاؼبركبات الثقافية كدكر السينما، تليها اؼبرافق الرايضية بنسبة تفوؽ 

%. كىذه اؼبرافق 50ياء كقاعات الرايضة. مث اؼبرافق اػبضراء بنسبة تزيد عن %، منها اؼبسابح كمبلعب األح60
ىي نفسها اليت سجلنا هبا عجزا ملحوظا يف نسبة اإلقباز. كفبا يبعث على التساؤؿ؛ ىو كيفية احتبلؿ اؼبرافق 

ة األكُف كمرافق يتم %، رغم احتبلؽبا للمرتب24الصحية للرتبة الثامنة يف ترتيب اؼبرافق اؼبطلوب إنشاءىا بنسبة 
ارتيادىا خارج البلدية؟ ذلك عائد، حسب اعتقادان، لتوجو جزء مهم من الساكنة كبو اؼبرافق الصحية اػبصوصية 
أكثر من العمومية، كىو ما لىب حاجتها من ىذه اػبدمة، بينما يندرج استحداث اؼبرافق الثقافية كالرايضية 

ابلقطاع العمومي اليت ال يستطيع القطاع اػباص تغطية النقص اغباصل  كاػبضراء كالشبابية ضمن اؼبشاريع اػباصة
 فيها، لذلك كاف الطلب ابستحداثها أكثر أكلوية من غَتىا.
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 اإلجراءات الضرورعة لتحسٌن خدمة ادلرافق العموميةت.
طيرحت على  تفعيبل للمقاربة التشاركية الرامية إُف إشراؾ صبيع اؼبتدخلُت يف دراسة الظواىر االجتماعية،

الساكنة االنزكانية ؾبموعات من األسئلة ترـك معاعبة ـبتلف مناحي الظاىرة اؼبدركسة، من بينها سؤاؿ حوؿ كيفية 
الرقي خبدمات اؼبرافق العمومية دبجاؿ البحث، كما السبيل إُف إخراجها فبا تتخبط فيو من مشاكل تعصف 

ع؟ فكانت اإلجاابت جد متقاربة، تتفق يف عمومها على ضركرة أبدكارىا االجتماعية كالتنموية كالتأطَتية للمجتم
 اعتماد شباف إجراءات رئيسية، ىي:

تكوف يف مستول تطلعات الساكنة ككفق معايَت معتمدة يطبعها التنوع استحداث مرافق عمومية جديدة  -
 كالتعدد.

مع ضركرة مراقبة كمتابعة سَت  1ض، كتفويت تسيَته لشركة خاصة ضمن التدبَت اؼبفو تسيَت أمثل لقطاع النظافة-
 أعماؽبا ابستمرار.

حيث تعاين أغلب اؼبرافق العمومية، خصوصا التعليمية كالصحية كالثقافية ، صيانة دكرية للمرافق العمومية-
 .كالشبابية، من ضعف الصيانة كهتالك معظم أركاهنا

قة التجارية اؼبركزية، كإعادة تنظيمها دبا كذلك بتوسيع الطرؽ ابؼبنط، إعادة ىيكلة الطرؽ كتنظيمها كتوسيعها-
يكفل انسيابية السَت فيها، كمنع مركر السيارات ببعضها يف اؼبناسبات الكربل، كضركرة إحداث طرؽ مدارية بعيدة 

 . عن مركز اؼبدينة، كمنع الباعة اؼبتجولُت من احتبلؿ اؼبمرات اػباصة ابلراجلُت
 .وميةربسُت مستول االستقباؿ ابؼبرافق العم-
بتخصيص ميزانية قارة إلحداث مزيد من اغبدائق العمومية كالفضاءات اػبضراء ، إنشاء مزيد من اؼبرافق اػبضراء-

 تنفيذا ؼبقررات تصميم التهيئة.
كربط اؼبراكز اغبضرية، انزكاف كتراست كاعبرؼ، فيما بينها خبط للحافبلت كخلق ، زايدة كسائل النقل اعبماعية-

 خطوط جديدة.
 .كذلك إبعادة برؾبة مواقف جديدة كربرير اؼبستغلة منها بطرؽ غَت قانونية، دة أعداد مواقف السياراتزاي-

 

                                                           
التدبَت اؼبفوض ىو عقد يفوض دبوجبو شخص معنوم خاضع للقانوف العاـ يسمى "اؼبفوض" تدبَت مرفق عاـ يتوُف مسؤكليتو إُف شخص  -1

لتدبَت اؼبذكور أك نبا معنوم خاضع للقانوف العاـ أك اػباص يسمى "اؼبفوض إليو" ىبوؿ لو حق ربصيل أجرة من اؼبرتفقُت أك ربقيق أرابح من ا
 معا، ؼبدة ؿبددة. يبكن أف يتعلق التدبَت اؼبفوض كذلك إبقباز أك تدبَت منشأة عمومية أكنبا معا.
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 2010املطذس: بدث مُذاوي 

ختاما، انو من الضركرم أخذ رأم الساكنة بعُت االعتبار فيما ىبص قضاايىم التنموية كمشاكلهم 
ة كشاملة كفق مقاربة تشاركية. كىو األمر الذم يستدعي حضورا االجتماعية كاالقتصادية، لتحقيق تنمية مندؾب

قواي عند دراسة اؼبرافق العمومية كتقييم خدماهتا كمدل تلبيتها ؼبتطلبات الساكنة، فكل دراسة تنموية للمرافق 
 العمومية تستثٍت إشراؾ الساكنة تظل غَت كاقعية كبعيدة عن اؼبتطلبات اغبقيقية اؼبعاشة.

نة ؾباؿ انزكاف، اليت مشلتها الدراسة، عن "كعي مرفقي" ذبلى يف قدرهتا على تقييم لقد أابنت ساك
خدمات مرافقها العمومية، كإعطاء حلوؿ ؼبا تعرفو من مشاكل كاختبلالت تظل مهمة هبب االستناد إليها عند 

عن آخر كال فئة  كضع ـبططات تنموية مستقبلية، كتصاميم هتيئة جديدة لتحقيق تنمية حضرية ال تستثٍت ؾباال
 )2011(إبراىيم اؼبرابط،  عن أخرل.

 خادتة 
تتسم نظرة الساكنة االنزكانية حياؿ مرافقهم العمومية بدرجة عالية من الوعي كالواقعية، فقد استطاعت 

، كاعتربت أف األساسية منها ذات جودة سيئة، كتتسم ابلتفاكت اجملاِف، ؽباتقييم جودة اػبدمات العمومية اؼبقدمة 
كال تليب حاجياهتا اغبضرية، فبا هبربىا لتتجو صوب القطاعات اػبصوصية كاؼبرافق العمومية ابؼبدف اجملاكرة. وبدث 

حداث مرافق جديدة فبا نص عليو تصميم إىذا أماـ كضع متأـز للمرافق العمومية ابنزكاف، ذبلى يف نقص حاد يف 
رافق صحية كتكوينية جديدة، كضعف ما أقبز من ؼب ن غياب اتـكم؛ 2012التهيئة الذم انتهى العمل بو سنة 

%). ما زاد من حدة الضغط على اؼبرافق اؼبوجودة 16%)، كخضراء (33%)، كاجتماعية (27مرافق تعليمية (
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اؼبتسمة ابعبمود، كأدل ذلك، ابلتاِف، لًتاجع أداءىا االجتماعي التنموم كالتأطَتم أماـ ساكنة تعرؼ زايدات 
 ف نسمة.   أل 130 انىزتمهمة 

نظرا للمشاكل الكثَتة كاؼبعقدة اليت تواجو برؾبة كتنفيذ اؼبشاريع العمومية الكربل، كاؼبرافق العمومية منها 
على اػبصوص، صار من الواجب على اإلدارات اؼبختصة كمؤسسات إعداد الًتاب إهباد حلوؿ عملية لكل تلك 

ؾبة أك ابلعقار كالتمويل أك ابلتنفيذ، كفق مقاربة تشاركية ذبمع  اؼبشاكل، سواء اؼبتعلقة منها ابلتخطيط كمعايَت الرب 
كافة الفاعلُت كاؼبتدخلُت دبا فيهم القطاع اػباص كالساكنة احمللية، كفتح النقاش كاغبوار حوؿ قباعة تبٍت مشركع 

 ية.اؼبرفق اؼبندمج، كمراعاة مسألة العدالة اجملالية، لتحقيق مبو حضرم متوازف ؾبسد للتنمية اغبضر 
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اؼبرافق العمومية أنبيتها كدكرىا يف التنمية اغبضرية دبدينة انزكاف، حبث اغبصوؿ  ،(2011) ، براىيمإ اؼبرابط
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The economic and social importance of the service sector in Mauritania 
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the development of the service sector is considered 

as one of the solutions proposed by the economist 

"A. FISCHER; 1934) to overcome the major 

economic crisis, resulting from the surplus of 

industrial activists who found themselves 

unemployed in the thirties of the last In this way, 

attention was drawn to the importance of the 

industrial sector Services, so that its growth became 

one of the distinctive features of the second half of 

the last century. In this article, we have reviewed this 

importance at the level of the Mauritanian State of 

Trarza, through a methodology that is based on the 

analysis of the professional structure of the working 

population in the State of Trarza. By adopting the 

results of the various population censuses (1977-

1988-2000-2013), and also based on certain surveys 

carried out in the country; This is in addition to an 

inductive study based on fieldwork. We have seen 

the importance of the changes at the level of the 

labor market and economic activities in the State of 

Trarza, which has experienced a major change in the 

economic labor market in it, moving from being 

dependent to economy rural to a market based on 

services and the informal sector; Although this state 

is among the important rural states in the country; 

This had a clear reflection on the social and 

professional structures associated with the practice 

of these service activities, which further contributed 

to clarifying the position of these service activities as 

a channel of influence on the economy and society. , 

in a geographical field whose fundamental economic 

components are rural. 

Keywords: Services, Tertiary Sector, Employment - 

Informal Sector, Mauritania. 

عترب تنمية قطاع اػبدمات من اغبلوؿ اليت اقًتحها االقتصادم ي
للتغلب على األزمة  (A. FISCHER; 1934) ""فيشر

االقتصادية الكربل، الناذبة عن فائض النشطُت يف الصناعة الذين 
أصبحوا عاطلُت عن العمل يف الثبلثينيات من القرف اؼباضي، كهبذه 

 .خبلؿ تلك الفًتةالكيفية ليفتت األنظار إُف أنبية قطاع اػبدمات 
الًتارازه استعرضنا يف ىذا اؼبقاؿ تلك األنبية على مستول كالية 

البنية اؼبهنية للسكاف النشطُت  كاعتمدان منهجية ربليلاؼبوريتانية، 
اؼبشتغلُت يف كالية الًتارزه؛ ابعتماد نتائج التعددات السكانية 

)، كابالستئناس، 2013-2000-1988-1977اؼبختلفة (
أيضا، ببعض اؼبسوح اليت أيجريت يف البلد؛ ىذا إُف جانب دراسة 

كلقد تبينت لنا أنبية التحوالت .على العمل اؼبيدايناستقرائية قائمة 
على مستول سوؽ الشغل كاألنشطة االقتصادية يف كالية الًتارزه اليت 
شهدت ربوال كبَتا يف ىذا الشأف، حبيث انتقلت الوالية من 
االعتماد على االقتصاد الريفي، إُف سوؽ أساسو اػبدمات كالقطاع 

ارزه من الوالايت الريفية اؽبامة على غَت اؼبهيكل؛ رغم كوف كالية الًت 
مستول الببلد؛ كذلك ما كاف لو انعكاس جلي على البٌت 
االجتماعية كاؼبهنية اؼبرتبطة دبمارسة تلك األنشطة اػبدمية، ما أسهم 
أكثر يف توضيح مكانة تلك األنشطة اػبدمية كقناة من قنوات 

وماتو االقتصادية التأثَت على االقتصاد كاجملتمع، يف ؾباؿ جغرايف مق
 األساسية ىي مقومات ريفية

القطاع غَت ،التشغيل،القطاع الثالثي،اػبدماتكلمات مفاتيح: 
 موريتانيا.-اؼبهيكل

 

 :Abstract منخص
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I.مقدمة 
بَت للشراكة الدكلية بغية ربقيق أىداؼ الدكلة، كىي لقد أضحت إشكالية التشغيل اؼبٍنًتج مصدر اىتماـ ك

مسألة يتميز هبا السياؽ اإلفريقي الذم أصبح يدؾبها يف أجندة سياسات حكومات االرباد اإلفريقي، ما يعطيو 
). كلعل ما هبعل دراسة اػبدمات جزءن ىاما من دراسة 2012بعدا شبو إقليمي (اؼبكتب الوطٍت لئلحصاء، 

ىو النظر ؽبا كهياكل استقباؿ لليد العاملة، كالسيما يف اجملتمعات اغبديثة العهد ابغبياة اغبضرية. القطاع الثالث، 
هيكل منها، انتباه الدكلة مؤخرا، بوصفها تلعب دكرا يزداد من حُت اؼب كلقد شدت أنشطة اػبدمات كالسيما غَت

ج الداخلي اػباـ، كتلعب دكرا يف توزيع آلخر يف االقتصاد اإلفريقي، كزبلق فرصا للعمل كتسهم يف مبو النات
الدخوؿ يف موريتانيا منذ االستقبلؿ، كال سيما يف اؼبراكز اغبضرية اليت عجز فيها القطاع اؼبصنف إُف حد ما عن 

 ,RIM, MAEF, ONS, 2001استيعاب اليد العاملة اؼبتزايدة إثر التحضر السريع الذم عرفتو الببلد (
p:131.( 
انة اليت وبظى هبا قطاع اػبدمات دبختلف أصنافو، كمرتكز اقتصادم للسكاف يف كالية اؼبكما ىي، إذا، ف

الًتارزه؟ كإُف أم مدل تطور كتنوع سوؽ الشغل اػبدمي يف كالية الًتارزه؟ ككيف ساىم قطاع اػبدمات يف ربوؿ 
تجمعات سوؽ الشغل الًتارزم، كىل ساىم تطور قطاع اػبدمات يف بركز التخصص الوظيفي للمدف كال

 السكانية؟ 
لئلجابة على ىذه األسئلة، سنركز على دراسة الًتكيب االقتصادم الذم يعد من العناصر اؽبامة يف دراسة 

النشاط االقتصادم يف بلد ما، كمن نشاط السكاف كسوؽ العمل االقتصادم، كيف ربديد أنبية كمبلمح كمكوانت 
كاف النشطُت اؼبشتغلُت يف كالية الًتارزه، دكف أف لبوض يف بعض ىنا سيكوف تركيزان على ربليل البنية اؼبهنية للس

التفاصيل اؼبتعلقة ابػبصائص االجتماعية كالفوارؽ بُت اعبنسُت أك اؼبستوايت التعليمية كغَتىا لدل العمالة 
)، 2013-2000-1988-1977اػبدمية؛ كذلك من خبلؿ معطيات التعددات السكانية اؼبختلفة (

اؼبسوح اليت ذبرل يف البلد، مع تدعيم تلك اؼبعطيات دبعطيات االستمارة اؼبيدانية ما أمكن  كابالستئناس ببعض
 ذلك. 

أم  2كم  67800كذلك على مستول كالية الًتارزه اليت سبثل ؾباال جغرافيا يقدر امتداده اؼبساحي بػ 
اعبنويب الغريب من  ، كيقع يف اعبزء)ONS, 2008, p:8( من اؼبساحة اإلصبالية ؼبوريتانيا 1%7حواِف 

                                                           
ت والاحىاض، معازف مىطىعيت في مخخلف فىىن املعسفت املىزوزت،  -1 اث العمٍس بديث جلدم للطالب مً مخخلف املظخٍى

اث الخخصص.خالٌ جدزحه في الدزاطت فيها مً مظخىي ابخد  ائي أو مخىطط إلى أعلى مظخٍى
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األراضي اؼبوريتانية، بُت هنر "السينغاؿ" جنواب، كزبـو كالييت "آدرار" ك"إينشَتم" مشاال كاحمليط األطلسي غراب، 
 ).1ككالية "لرباكنو" شرقا (اػبريطة: 

ؿت   املىكع الجغشافي لىالًت التراسصه .1الخٍش

 

 ىعتاملطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على مطادس مخى

نتائج اػبطط التنموية على مستول قطاع اػبدمات، مرتكزا ىاما، لفهم األنبية اليت  كسيكوف ربليل بعض
وبظى هبا اػبدمات كحقل توزيع العمل كتدعيم سوؽ الشغل االقتصادم. كقبل ذلك سيكوف من اؼبناسب أف نبدأ 

دمي يف موريتانيا ككل ككالية الًتارزه يف احملور األكؿ، ابلتعرؼ على مكوانت كمدل تنوع أصناؼ القطاع اػب
 ابػبصوص.

I. تنوع أصناف األنرطة والبىن اخلدمية يف والعة الرتارزه 
يبثل التصنيف إطارا ربليليا ىاما، لتنظيم كإبراز اؼبعطيات اؼبتعلقة ابلظاىرة اعبغرافية اؼبدركسة، ككضعها يف 

ت اؼبصنفة عرب الزماف كاؼبكاف، فبا يسهل سرد ؾبموعات تعكس مدل التشابو كاالختبلؼ بُت تلك اجملموعا
اؼبقارانت كإبراز خصائص الظاىرة اعبغرافية، حبيث يعد التصنيف من اػبطوات اؽبامة الكتشاؼ كاستنباط النظاـ 
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جغرافية، متنوعة كشاملة تقدـ األفكار كظاىرة أك النموذج اؼبمثل للظاىرة، كيف ىذا الصدد تعترب طبيعة اػبدمات  
اليت تشبو اؼببلحظات كالتجارب يف العلـو الطبيعية، كابلتاِف يكوف من أىم اػبطوات يف دراسة ىذا احملور األكلية 

من البحث ىو إظهار أصناؼ اػبدمات كتنوعها يف كالية الًتارزه. كما تكمن أنبية ىذا العنصر يف كونو يقدـ 
تشكل مرجعا الستخراج مؤشرات مهمة قد تسهم تصورا عن كضعية البٌت اػبدمية اؼبدركسة يف كالية الًتارزه، قد 

 يف ضبط البعد االجتماعي لتنمية اعبانب اػبدمي يف كالية الًتارزه. 
 اخلدمات العمومية يف والعة الرتارزه: أنرطة زلدودة أساسها مرافق الوحة والتعليم.1

ا غَت رحبي، موجو لعل من أبرز ما يبيز ىذا الصنف من اػبدمات، عن اػبدمات اػباصة، ىو كونو نشاط
إُف األفراد كاعبماعات، بصفة عامة، ال ىبضع لقانوف العرض كالطلب، كيكوف برعاية حكومات أك ىيئات ـبتصة 
متفرعة عنها أك منظمات غَت حكومية، كىو يشمل، يف كالية الًتارزه، أصنافا ؿبدكدة أساسها خدمات الصحة 

 كالتعليم كاإلدارة كاألمن.
 ات التعليم والتكوعنتنوع خدمات مطسس.1.1

لتشمل: مؤسسات خدمات تربية  يف كالية الًتارزه تتنوع أشكاؿ كأصناؼ مؤسسات اػبدمات التعليمية
كرعاية األطفاؿ، كمؤسسات خدمات التعليم االبتدائي (األساسي)، كمؤسسات خدمات التعليم اإلعدادم 

ات التعليم العاِف، ك"مؤسسات" خدمات كالثانوم، كمؤسسات خدمات التكوين الفٍت كاؼبهٍت، كمؤسسات خدم
التعليم التقليدم (مدرسة قرآنية، ؿبظرة). فبخصوص خدمات تربية كرعاية األطفاؿ (التعليم ما قبل اؼبدرسي)، 
فهي سبثل الصنف الذم تؤكد كافة الدراسات اليت أجريت حوؿ أشكاؿ التعليم على أنبيتو يف التهيئة للتعليم 

تسهيلو لعملية التكيف اؼبعريف كاالجتماعي لؤلطفاؿ يف سنوات الدراسة األكُف. كتستقبل القاعدم كالنفاذ إليو، ل
سنوات (ج.إ.ـ،   6-0ىياكل كمؤسسات التعليم ما قبل اؼبدرسي (اغبضاانت/رايض األطفاؿ) األطفاؿ بُت 

 كتابة الدكلة لشؤكف اؼبرأة، (د.ت)).
رب أكُف مراحل إعداد الطفل من الناحية الًتبوية أما خدمات مؤسسات التعليم االبتدائي (األساسي) فتعت

كالتعليمية كالنفسية، حيث أهنا حلقة مهمة من حلقات متسلسلة، تكمن أنبيتها يف أهنا سبثل القاعد األساسية يف 
ألكرب السلم التعليمي بكوهنا توفر اؼبرحلة التعليمية اليت تقدـ قدرا مشًتكا من الًتبية كالتعليم كالتنشئة االجتماعية 

عدد من األطفاؿ يف سن التعليم، هبدؼ سبكينهم من قدر مشًتؾ من اؼبعارؼ كاؼبهارات ألعدادىم للتكيف مع 
)؛ كيف موريتانيا يقابل التعليم األساسي ما يسمى 26ىػ، ص:1404اجملتمع كالتفاعل معو (كلد الشيخ عمر، 

، بعد أف كانت 1973تانيا ستة سنوات منذ سنة التعليم االبتدائي يف بعض الدكؿ األخرل، كمدتو حاليا يف موري
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ىػ، 1404، كستة سنوات قبل ذلك (كلد الشيخ عمر، 1968مدتو سبع سنوات كنتيجة إلصبلح التعليم سنة 
 ).26ص:

سنوات، كىي يف الغالب  4يلي مرحلة التعليم االبتدائي، يف كالية الًتارزه، مرحلة التعليم اإلعدادم كمدهتا 
سنوات كيًلجيها عادة التبلميذ  3سنة)، مث مرحلة التعليم الثانوم كمدهتا  15-12الفئة العمرية (للتبلميذ من ذكم 

سنة)، كمرحلة التعليم اعبامعي كىو موجو للتبلميذ اغباصلُت على شهادة  20-16من ذكم الفئة العمرية (
سنة فما فوؽ. كىي  20الفئة العمرية  "الباكالوراي" اليت تتوج اؼبرحلة الثانوية، كيلج ىذه اؼبرحلة الطلبة من ذكم

اؼبرحلة اليت تتوفر يف مؤسسة التعليم العاِف الوحيدة يف الوالية، كىي اؼبعهد العاِف للتعليم التكنولوجي يف مدينة 
ركصو، كاليت تقدـ براؾبا للتكوين كالبحث كاإلرشاد الزراعي دبستول عاؿ، كاليت أنشأت خصيصا لتستجيب بصفة 

ات التنمية اؼبستدامة للقطاعات التنموية الرعوية يف البلد، بتكوين فنيُت عاليُت، كمهندسُت (كزارة مبلئمة ؼبتطلب
). أما خبصوص خدمات مؤسسات التكوين الفٍت كاؼبهٍت، فهي 43، ص: 2011الشؤكف االقتصادية كالتنمية، 

ة الطلب على اليد العاملة متوسطة اليت تركز على التعليم الفٍت كاؼبهٍت، لتلبيالنموذجية سبثل بعض اؼبؤسسات 
 التكوين (ميكانيكيُت، كهرابئيُت، قبارين، حرفيُت...).

كتعترب خدمات "مؤسسات" التعليم التقليدم أك األصلي (مدرسة قرآنية، ؿبظرة)، نوعا من خدمات 
يف  »ليل النحوم التعليم األىلي التقليدم، اؼبمارس يف مدارس غَت نظامية تدعى "احملاظر"، كيعرؼ األستاذ "اػب

)، أبهنا مؤسسة من مؤسسات الًتبية العربية 52، ص: 1987كتابو اؼبنارة كالرابط، "احملظرة" (النحوم،
اإلسبلمية، ربمل خصائص النظاـ الًتبوم الذم نشأ كازدىر يف مدف "التكػركر" كحواضر الثقافة، غَت أهنا سبيزت 

2بكوهنا جامعة
 فرديةي التعليم، طوعٌية اؼبمارسة.شعبية بدكية متنقلة، تلقينٌية،  1

 خدمات مطسسات الوحة والطب: قطاع عموم  أبصناف تراتبية متنوعة.1.2
 Hôpitauxتتنوع مؤسسات كؿببلت اػبدمات الصحية يف البلد، لتشمل: اؼبستشفيات الوطنية (

nationaux) كلتشمل، على اؼبستول اعبهوم، خدمات مراكز االستطباب اعبهوية ،(les centres 
hospitaliers régionaux) كاؼبستشفيات اعبهوية ،(les hôpitaux régionaux كخدمات ،(

اؼبستوصفات الصحية، كخدمات اؼبراكز الصحية، على اؼبستول اإلدارم اؼبقاطعات، خدمات النقاط الصحية، 
 تبعد عن أماكن ) اليت تتوطن يف التجمعات الريفية اليتUSBكاػبدمات الصحية للوحدات الصحية القاعدية (

)، كخدمات ـبتربات التحاليل RIM; SNIS, 2016كم (10اؼبراكز الصحية بشعاع يساكم أك يفوؽ 
                                                           

) عدد P0، حيث ([100*(P1*T) /(P1-P0)]لقد مت استخراج معطيات ىذا العمود من خبلؿ الصيغة الرايضية التالية:  -2
 سنة. 25) الفًتة الزمنية الفاصلة بُت السنتُت كىي T، ك(2013) عدد العماؿ سنة P1ك( 1988العماؿ سنة 
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الطبية، كخدمات مكاتب االستشارات الطبية، كخدمات مقدمة من العيادات، كخدمات الصيدلية (صيدليات 
اؼبكاتب الصحية (أطباء  عمومية غَت ذبارية)، كخدمات عيادة الطب التقليدم كطب األعشاب. كخدمات

عموميوف، أطباء أسناف، اختصاصيي كالدات ...)، كخدمات مراكز صحية غَت حكومية (منظمات عاملة يف 
 ميداف الصحة، كتقدـ عبلجات كاستشارات صحية).

فبخصوص خدمات صنف اؼبراكز الصحية، قبد أف أصناؼ اؼبراكز الصحية يف البلد، تتنوع من مراكز 
أخرل مبوذجية، فأما اؼبركز الصحي اؼبركزم يتكوف من كحدة عبلجية كقائية، كىو اؼبرجع على صحية مركزية، ك 

مستول اؼبقاطعة، كاؼبراكز الصحية يف البلد تنقسم إُف مراكز صحية من فئة (أ) مزكدة بعشر أسرٌة إلقامة اؼبرضى، 
فئة (ب) مزكدة بعشر أسرٌة  كـبرب كمصلحة للفحص الطيب ابألشعة كمصلحة لطب األسناف، كمراكز صحية من

إلقامة اؼبرضى، من بينها أربعة أسرٌة للوالدة، كـبترب طيب صغَت، كتكوف إبدارة طبيب. كتتعلق نشاطات اؼبراكز 
الصحية اؼبركزية بشكل أساسي ابؼبراجعات األكلية كاؼبراجعات قبل كبعد الوالدة، كمتابعة األطفاؿ الذين تقل 

يح كتوزيع األدكية األساسية ...؛ أما اؼبراكز الصحية النموذجية، فهي اػباصة سنوات، كالتلق 5أعمارىم عن 
ابلعماؿ كأسرىم، كىي تتكوف من كحدات عبلجية ككقائية ككحدات دكائية، كىي تصنف بدكرىا إُف فئة (أ) 

ة للوالدة، كطاقم اؼبزكدة بسبعة أسرٌة، كـبترب كمصلحة للفحص، كفئة (ب) اؼبزكدة بعشرة أسرٌة، من بينها ثبلثة أسرٌ 
 طيب من طبيب كأربع قاببلت كأربعة فبرضي دكلة كثبلثة فبرضُت مساعدين كستة سعاة غرؼ.

أما فيما ىبص الصيدليات، فنجد أنو يتواجد يف كالية الًتارزه صنفاف من الصيدليات، نبا الصيدليات 
لدكاء كاؼبعدات الطبية فيها، من خبلؿ العمومية، اليت تتكفل مديرية الصيدلة كالدكاء بوزارة الصحة، بتوفَت ا

مستودعاهتا الصيدلية. كالصيدليات اػبصوصية كىي اليت يتم استَتاد الدكاء فيها من خبلؿ القطاع اػباص من 
طرؼ التجار ابعبملة (ذبار األدكية كاؼبواد الطبية)، اؼبعتمدين لدل كزارة الصحة، كتعترب ىذه األخَتة دبثابة خدمة 

 ا يف صنف التجارة.ذبارية أدرجناى
كخبصوص خدمات عيادة الطب التقليدم كطب األعشاب، فنجد أف الطب التقليدم (الشعيب/البديل) 
أييت يف الدرجة الثانية فيما يتعلق ابلعبلج يف البلد، ذلك لقربو من السكاف، كانتشاره يف عمـو الًتاب الوطٍت، 

ية احمللية كاؼبستوردة، كينتظم أطباء ىذا الصنف من كىو يعتمد على العبلج أبنواع كثَتة من األعشاب الطب
، كنظرا لعدـ االعًتاؼ هبذا الصنف من اػبدمات الصحية كوحدة 2003اػبدمات يف إطار صبعية أسست سنة 

من النظاـ الصحي يف البلد، فقد ظل يعاين من نقص يف التنظيم كاالفتقار إُف الدعم اغبكومي، كما ظلت 
من قبل بعض األطباء التقليدين الذين يبارسوف مهنة الطب التقليدم دكف مؤىبلت (كزارة  األعماؿ العشوائية فيو

). أما خبصوص أصناؼ اػبدمات الصحية األخرل، اؼبتمثلة يف خدمات 2004الصحة كالشؤكف االجتماعية، 
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د على العاصمة بعض اؼبكاتب الصحية، كاؼبراكز الصحية للمنظمات الغَت حكومية فيكاد يقتصر تواجدىا يف البل
 شوط.گالوطنية نوا

 خدمات اإلدارة واألمن: مرافق إدارعة وخدمات أتطًنعة انشئة.1.3
من خبلؿ تصفح الواثئق كاؼبلفات النظرية كاستنطاؽ معطيات العمل اؼبيداين يتبُت أف كالية الًتارزه تتوفر 

ؿ، كاليت تلقى مهاـ التدقيق كاؼبراقبة يف سَت على أىم اؼبصاٌف اإلدارية، كالتأطَتية، الضركرية ؽبيكلة كتنظيم اجملا
كمن بُت تلك اؼبصاٌف اإلدارات  أعماؿ اؼبصاٌف العمومية منها كشبو العمومية، على كالية الًتارزه فبثلة يف الواِف.

اعبهوية اعبهوية لوزارات: التعليم كالصحة كالنقل كالربيد كاؼبواصبلت، كاؼبندكبيات اعبهوية للتنمية الريفية كاإلدارة 
للتعليم األساسي كالثانوم، كاؼبفتشية اعبهوية لوزارة الصحة، كاؼبندكبية اعبهوية لوزارة الشؤكف االجتماعية كمصاٌف 

شوط (كلد دمحم اغبسن، گكإدارات اؼبياه كهتيئة اجملاؿ الوطٍت ...؛ كالتابعة لئلدارات اؼبركزية للوزارات يف العاصمة نوا
-صاٌف عددا من اػبدمات اإلدارية التأطَتية كاألمنية، اليت من أبرزىا: ).كتوفر تلك اؼب153، ص: 1999

خدمات إدارية -خدمات إدارية جهوية للوالية (الوالية)؛ -خدمات مقرات األمن (مفوضيات أك مراكز شرطة)؛ 
تفقدايت)؛ خدمات مقار اؼبفتشيات (-خدمات إدارية ؿبلية للبلدايت (البلدية)؛ -إقليمية للمقاطعة (اؼبقاطعة)؛ 

 خدمات اإلرشاد كالتأطَت.-خدمات السكريتاراي العامة؛ -خدمات اإلدارات كاؼبصاٌف اعبهوية للوزارات؛ -
تلك يف الواقع ىي أبرز أصناؼ اػبدمات العمومية فيوالية الًتارزه، رغم كجود أشكاؿ خدمية عديدة غَت 

لبنية التحتية للماء كالكهرابء (خدمات مؤسسات اأف طابع البٌت التحتية يظل يسيطر عليها؛ مثل مؤسسات البنية 
 .التحتية للماء كالكهرابء)

 خدمات القطاع اخلا ، قطاع حيوي أساسو التجارة وادلهن احلرة.2
إف أبرز ما يبيز خدمات القطاع اػباص، عن خدمات القطاع العاـ، ىو كوف ىدفها األكؿ متمثل يف الربح 

افسة الرحبية، كما أف من يتحكم فيها كيديرىا ىم أفراد أك شركات ـبتلفة؛ اؼبادم اػباضع لقوانُت السوؽ كاؼبن
تميز جل اػبدمات اػباصة يف كالية الًتارزه، بكونو قطاعا غَت مهيكل، تصعب دراستو لندرة السجبلت اؼبتعلقة تك 

ات، بندرة الدراسات بو، إذ يتسم القطاع غَت اؼبصنف يف الببلد بصفة عامة، كالذم يعترب جزءن ال يتجزأ من اػبدم
شوط، نواذيبو، گمشل مراكز حضرية كربل (مثل نوا 1992كاإلحصائيات حولو، فلقد أجرم مسح كاحد سنة 

ككيهيدم)؛ حيث يبقى ذلك النشاط ؾبهوال، خاصة يف األكساط اليت َف يشملها ذلك اؼبسح، كاليت أصبحت 
وبظى هبا ذلك القطاع يف ـبتلف أكجو اغبياة  اليـو يف عداد اؼبراكز اغبضرية، كذلك رغم األنبية اليت قد

"السوسيواقتصادية" يف تلك األكساط. كتبقى اؼبعطيات األساسية اؼبتعلقة بو ىي تلك الناذبة عن اؼبسح الدكرم 
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الذم ينجزه اؼبكتب الوطٍت لئلحصاء، حوؿ التشغيل يف القطاع غَت اؼبصنف يف البلد، اؼبركز بشكل أساسي على 
 بعد التشغيل.

 خدمات التجارة والتأمٌن والبنوك، يف والعة الرتارزه.2.1
تتسم األنشطة التجارية يف كالية الًتارزه بسمات متعددة، منها تنوع اؼبنتجات، كتنوع األصناؼ، كسنتناكؿ 

ة يف يف األسطر التالية، تنوع السلع التجارية يف كالية الًتارزه، فضبل عن تنوع األشكاؿ أك األمباط الوظيفية للتجار 
 تلك الوالية.

 اخلدمات التجارعة، يف والعة الرتارزه ى  خدمات متنوعة بتنوع ادلنتجات التجارعة1.2.1
عدة أصناؼ متميزة عن بعضها، كىي: خدمات ذبارة سلع اؼبواد الغذائية اؼبصنعة كاؼبواد  اػبدمات التجارية تشمل

غذائية، كخدمات ذبارة سلع اؼبواد الفبلحية كشبو اؼبختلطة العامة، كخدمات ذبارة سلع اؼبواد اؼبصنعة غَت ال
 الفبلحية كملحقاهتا.

 اخلدمات التجارعة يف والعة الرتارزه، ى  خدمات متنوعة بتنوع الوظيفة التجارعة: .1.2.2
)، حسب "ركجي بريٍت"، مدلوال فضفاضا، إال أف نظرتنا إليها Fonctionربمل كلمة "كظيفة" (

م يؤديو عنصر أك فرد أك كحدة إنتاج معينة، أك مكاف معُت يف إطار ؾباِف ما، كالذم يتم ابعتبارىا سبثل الدكر الذ
قياسو من خبلؿ العبلقات اػبارجية اليت تعاًف ىذا العنصر يف مقابل العناصر األخرل، كىي العبلقات اؼبتجسدة 

رية يف كالية الًتارزه، كيبكننا التمييز بُت ثبلث أصناؼ ذبا .)Belhedi . A; 1998, p:423( يف األدفاؽ
يتميز كل منها بسمات ككظائف ؿبددة، كانتشار معُت؛ انطبلقا من الوظيفة اليت تضطلع هبا احملبلت، كبناء على 

كسيطرة للمحبلت الصغرل،  مبط البيع السائد؛ تشمل كما يلي: خدمات ذبارة التجزئة كالتنوع كبَت للسلع
 اعبملة.كخدمات ذبارة اعبملة، كخدمات ذبارة نصف 

 خدمات البنوك والوساطة ادلالية:.1.2.3
ابلنسبة للخدمات البنكية اػباصة يف كالية الًتارزه، فإهنا ما زالت يف طور التطور كالنشأة، كلكن بوتَتة  

ضعيفة، إذ تكاد تنحصر اػبدمات البنكية بشكل كاضح يف عاصمة الوالية ركصو، ىذا رغم توفرىا يف عواصم 
لباقية؛ كىو ما هبعنا نركز ىنا على التفصيل حوؿ األنشطة التجارية األكثر حضورا يف الوالية. ـبتلف اؼبقاطعات ا

)، كبنك اإلسكاف BNMكتضم كالية الًتارزه فركعا جهوية ألربعة بنوؾ أكلية ىي: البنك الوطٍت ؼبوريتانيا (
)BADHاؼبوريتاين للتجارة الدكلية ( )، كالبنكBMCI كالشركة العامة للبنك ()SG كاؼبمثلية اعبهوية ،(

). كلها يف مدينة ركصو عاصمة الوالية؛ كما تضم فبثلية للقرض الزراعي BCMللبنك اؼبركزم اؼبوريتاين (
)UNCACEM مهمتها توسيع كأتىيل االستصبلح الزراعي، كتضم، كذلك، مراكز لصناديق االدخار (
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. ىذا ابإلضافة إُف بعض التشكيبلت اؼبالية )، كاليت توجد يف جل عواصم مقاطعات الواليةCAPECكالقرض (
، كالذم يقدـ قركضا تقليدية يف 2003) اؼبنشأ سنة MFSEECاألخرل كتجمع النساء لبلدخار كالقرض (

شوط، كىي كلها بٌت مالية ابإلضافة إُف التشكيبلت الصغَتة اػبصوصية الرحبية ابألساس گمدينيت ركصو كنوا
مثل ؿببلت غزة لتحويل األمواؿ)، ذات فاعلية ؿبدكدة بسبب عدـ تبلـؤ شركط  (ككاالت ربويل األمواؿ الصغَتة

اغبصوؿ على القركض مع إمكاانت صغار اؼبنتجُت كاؼبهنيُت يف القطاع غَت اؼبهيكل الذين ال يتحملوف نسب 
 ).2015 كلد حامدكف،الفائدة كال يبلكوف ضماانت موثوقة (

 والعة الرتارزه، قطاع حيوي ىامخدمات النقل والربعد وادلواصالت يف 2.2
تلعب خدمات النقل على خلق اؼبنفعة اؼبكانية، حيث تعد شبكاتو كؿبطاتو شرايُت ىامة للحياة 
االجتماعية كاالقتصادية، كما تعمل على مد اجملاالت اعبغرافية كربط بعضها ابلبعض. كلقد ظل االقتصاد الوطٍت 

كانيات الكامنة لذلك االقتصاد، بفعل انعداـ كفاية البٌت التحتية احملٌقق، خبلؿ السنوات األخَتة، دكف اإلم
اؼبتاحة، كعدـ ربط شبكات الطرؽ اؼبتوفرة بُت صبيع مناطق اإلنتاج دبناطق االستهبلؾ يف البلد، كقطاعات داعمة 

 عامبل النقل قطاع للنمو، ما دعا اغبكومة إُف كضع اسًتاتيجيات تطمح إُف اغبد من تلك العقبات كذبعل من
األقاليم، كفك العزلة عن الببلد داخليا  بُت كتقليص الفوارؽ الوطٍت كاالجتماعية، كالتضامن االقتصادية للتنمية

كخارجيا، كربسُت جودة كأمن خدمات النقل كخفض تكاليفها، كإرساء منافسة سليمة بُت ـبتلف أمباط النقل يف 
).كيرتكز ىذا الصنف من اػبدمات يف كالية 2010يتانيا، البلد، كما على شاكلة ذلك(الطاكلة اؼبستديرة ؼبور 

الًتارزه على خدمات النقل الربم، كالنهرم، كاعبوم، بشكل أساسي، مث على خدمات الربيد كاؼبواصبلت بشكل 
أقل. كأما كسائل النقل كاؼبواصبلت يف كالية الًتارزه فهي متعددة كمتنوعة تشمل ـبتلف األمباط التقليدية (العرابت 

 اليت ذبرىا اػبيوؿ كاغبمَت) كاغبديثة (السيارات اغبديثة الصغَتة كالكبَتة العابرة للصحارم).
 خدمات السياحة والثقافة والرتفيو: خدمات خووصية متواضعة يف رلملها.2.3

تتنوع خدمات السياحة كالًتفيو يف البلد، لتشمل عدة أصناؼ خدمية مقدمة من اؼبؤسسات كاؼبرافق 
خدمات الفندقة كخدمات اإليواء األخرل ؼبددو قصَتة؛ -ها: خدمات اؼبكتبات العمومية كاؼبتاحف؛ اػبدمية، من

اػبدمات الًتفيهية كالرايضية (دكر السنيما كاؼبسارح كاؼببلعب كدكر -خدمات أتجَت سيارات كخدمات سياحية؛ -
اؼبؤسسات الدينية (اؼبساجد كقاعات  خدمات-خدمات اؼبرافق كاؼبراكز الثقافية (دكر كأندية ثقافة). -الشباب)؛ 

الصبلة). كتتميز الوالية يف ىذا اجملاؿ ابلنقص الكبَت لبٌت ىذا النوع من اػبدمات، ابستثناء ما يتعلق منها أبماكن 
كمؤسسات العبادة (اؼبساجد)، كتنطبق ىذه الندرة على ابقي بٌت ىذا الصنف من اػبدمات، حيث تقتصر 

ية الًتارزه على إقامة بعض ـبيمات الصيد خبلؿ شهر مارس كأفريل كجويلية يف مقاطعة  األنشطة السياحية يف كال
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كم عند مصب النهر غرب مدينة ركصو، موجهة القتناص اػبنزير الربم، كما تدخل بُت 5كرمسُت على بعد 
اؿ الًتارزم على الفينة كاألخرل بعض قوافل السياح اليت تعرب كالية الًتارزه كبو دكلة السينغاؿ، رغم توفر اجمل

 إمكاانت سياحية قابلة لبلستثمار.
كتعترب مسانبة اػبدمات الًتفيهية كالفندقية ؿبدكدة جدا يف اؼبوارد االقتصادية اعبهوية رغم توفر كالية 
الًتارزه على إمكاانت مهمة يبكن استثمارىا يف اعبانب السياحي كالًتفيهي، منها إمكاانت سياحة الصيد النهرم، 

مية الطبيعية لػ"جاكلينغ" يف منطقة كرمسُت، كحبَتة الركيز كما توفره من حياة برية، كإمكاانت السياحة كاحمل
الصحراكية بسبب توفر السهوؿ اؼبمتدة كالكثباف الرملية اغبمراء يف كالية الًتارزه، فضبل عٌما يبكن توفَته من 

شرة لدل السكاف يف كالية الًتارزه؛ ىذا ابإلضافة إُف إمكاانت سياحية من خبلؿ الصناعات التقليدية احمللية اؼبنت
اؼبزارات الدينية يف أجزائها الغربية (النمجاط، أنولكي كابلدنقام) اليت تستقطب سنواي أعدادا كبَتة، تقدر 

، ابآلالؼ، من مريدم الطرؽ الصوفية، كركاد السياحة الدينية كخاصة من دكلة السينغاؿ اجملاكرة(كلد حامدكف 
2015.( 
 اخلدمات الرخوية واحلرف وادلهن احلرة: قطاع حريف ىش ومتنوع.2.4

يهم ىذا الصنف من اػبدمات، بشكل أساسي، العديد من اغبرؼ اغبرة اؼبنتشرة لدل سكاف اجملاؿ 
 الًتارزم، كاليت منها اغبرؼ االقتصادية اؼبدرة للدخل، كاليت سبثل مصدرا للحياة اؼبعيشية لفئات عريضة من اجملتمع
الًتارزم، اليت ال تتوفر لديها مؤىبلت للتنافس على الوظائف الرظبية اغبكومية. كمنها حرؼ يبتهن أصحاهبا بعض 
اػبدمات اغبرفية اؼبتنوعة اؼبرتبطة ببعض األنشطة كالبناء كاألشغاؿ العامة، كاألنشطة الزراعية، كىي كلها حرؼ 

ة تصليح كميكانيكا كطبلء ككهرابء السيارات خدمية يف األساس تتوزع على أصناؼ ـبتلفة، ىي: أنشط
كملحقاهتا. كأنشطة تصليح كصيانة عجبلت السيارات كتصليح الدراجات كملحقاهتا؛ كأنشطة تصليح 
اإللكًتكنيات كاألدكات الشخصية (اؽبواتف، الراديو كالتلفزيوف كاإللكًتكنيات، كالساعات اؼبتنوعة كتصليح 

؛ كأنشطة تصليح اآلالت الكهركمنزلية ذات االستعماالت العمومية ككهرابء األحذية كاؼبصنوعات اعبلدية...)
التربيد (تربيد كتثليج) كشحن البطارايت؛ كأنشطة تصليح كصيانة اغبلي كاجملوىرات؛ كأنشطة غبامة اؼبعادف كحدادة 

كالتجهيزات غَت اؼبصنفة  األدكات كاؼبعدات اؼبنزلية كملحقاهتا؛ كأنشطة أتجَت لواـز البناء؛ كأنشطة أتجَت اآلالت
يف مكاف آخر؛ كأنشطة أتجَت اآلالت كالتجهيزات غَت اؼبصنفة؛ كأنشطة رحي اغببوب كتقشَت األرز؛ كمنها، 
أيضا، خدمات شخصية، موجهة لؤلفراد، مثل خدمات التجميل كاغببلقة؛ كخدمات اػبياطة كالتطريز؛ كخدمات 

ألاثث اؼبنزِف؛ كخدمات الدفن؛ كخدمات تعليم السياقة، كخدمات التصوير الفوتوغرايف؛ كخدمات غسيل الثياب كا
احملاماة. كتتسم تلك اػبدمات يف عمومها، ابلفوضوية كاؽبشاشة، كتشهد غيااب لتخصصات ؿبددة أك خدمات 
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معينة غالبة على النشاط اػبدمي يف بعضها، يف ظل ضعف رقابة السطلة كغياهبا يف أغلب األحياف، كما كجدان 
 .مها يبارس دكف أم رخصأف معظ
 خدمات أخرى متنوعة دلطسسات وزلالت ذات أنرطة متنوعة االختوا .2.5

تشمل ىذه اػبدمات خدمات البناء كاؽبندسة كاألشغاؿ العامة، كأنشطة كخدمات الدراسات، كأنشطة 
مات الصرؼ احملاسبة كاإلرشاد يف ؾباؿ التسيَت كالقانوف، كأنشطة خدمات الضماف االجتماعي، كأنشطة خد

الصحي كذبميع كتسيَت األكساخ، كأنشطة النقاابت العمالية، كأنشطة اؼبنظمات الدينية كالسياسية. كأنشطة 
اؼبنظمات اعبماعية األخرل غَت اؼبصنفة؛ كتندر اؼبعطيات حوؿ أنشطة اؼبنظمات اعبماعية كالتعاكنيات، كتظهر 

، حراكا ىاما ألنشطة التعاكنيات كاؼبنظمات غَت اغبكومية 2005اؼبعطيات اليت ربصلنا عليها كاليت تعود إُف سنة 
ارزة إُف 1994كالذم بدأ سنة  تعاكنية كمنظمة غَت حكومية،  1359، حيث كصل عدد التعاكنيات يف كالية الًتَّ

 ).RIM, MAED, CMAP; 2006; P:32متعددة االختصاصات (
يف الوالية، بصورة عامة، مدل التنوع  لقد تبُت من خبلؿ تشخيص اػبصائص البنيوية لقطاع اػبدمات

الذم ربظى بو كالية الًتارزه على اؼبستول اػبدمي، رغم بركز إشكاالت بنيوية عديدة على ذلك اؼبستول، كال 
سيما على مستول اػبدمات اػبصوصية، اليت تسيطر عليها أنشطة القطاع غَت اؼبهيكل، ابلرغم من اغبيوية اليت 

البلد بشكل عاـ. كمن خبلؿ اغبصر اؼبيداين ألعداد اػبدمية يف الوالية بشكل خاص، كيف سبتاز هبا تلك األنشطة 
ـبتلف البٌت اػبدمية حسب األصناؼ الرئيسية اليت اعتمدانىا لذلك، تبُت لنا األنبية النسبية اليت ربظي هبا بعض 

(اعبدكؿ:  2018ارزه سنة ؿببل كمؤسسة خدمة يف كالية الًت  9646األصناؼ اػبدمية دكف غَتىا، من ؾبموع 
1.( 

 (: الخفاوث العذدي واليعبي ألعذاد املؤظعاث واملحالث الخذمُت خعب ألاضىاف الشئِعُت1الجذٌو )

 % العدد األصناؼ الرئيسية للمؤسسات كاحملبلت اػبدمية
 9,3 893 اؼبؤسسات كاحملبلت التعليمية
 1,1 107 اؼبؤسسات كاحملبلت الصحية

 58,5 5644 اؼبالية كالتجارية اؼبؤسسات كاحملبلت
 2,7 260 مؤسسات كؿببلت إصبلح كأتجَت اؼبعدات

 4,1 396 مؤسسات كؿببلت البنية التحتية للماء كالكهرابء
 10,4 1006 مؤسسات كؿببلت اػبدمات اؼبوجهة لؤلفراد
 8,2 793 مؤسسات كؿببلت السياحة كالثقافة كالًتفيو
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 3,6 344 مؤسسات كؿببلت النقل كاؼبواصبلت
 1,2 111 مؤسسات كؿببلت خدمات اإلدارة كاألمن

 1,0 92 مؤسسات كؿببلت خدمات كأنشطة ؼبؤسسات متنوعة االختصاصات
 100 9646 اجملموع

 2018املطذس: معؿُاث الاظخماسة املُذاهُت، 

%، مث 58,5كىو اعبدكؿ الذم يربز أنبية اػبدمات التجارية كاؼبالية بدرجة أكُف كاليت حظيت بنسبة 
%)، مث خدمات السياحة كالثقافة 9,3%)، مث اػبدمات التعليمية (10,4اػبدمات اؼبوجة لؤلفراد بدرجة اثنية (

%) كاليت تشمل أصنافا فرعية عديدة منها ؿببلت كمؤسسات خدمات العبادة (اؼبساجد كقاعات 8,2كالًتفيو (
الًتفيو مقارنة بباقي األفرع الرئيسية ػبدمات الصحة الصبلة)، كىو ما يفسر النسبة اؼبرتفعة ػبدمات الثقافة ك 

كالتعليم كاػبدمات التجارية. بينما تراكحت ابقي األصناؼ الرئيسية للخدمات يف الوالية بُت نسب متدنية 
 %.0,95% إُف 8,22تراكحت بُت 

II. األسس االقتوادعة احلدعثة يف والعة الرتارزه: قطاع خدم  حيوي يف ازدايد 
كضاع االقتصادية يف موريتانيا خبصوصيات قد تنعكس إهبااب أك سلبا على مفهـو النشاط، ما ىبلق تتميز األ

صعوابت منهجية تستدعي الكثَت من اغبذر عند تصنيف نشاط معُت ضمن أحد األفرع االقتصادية، نظرا لتطور 
أكجد التعداد األخَت للسكاف  كديناميكية األنشطة االقتصادية يف الوسطُت اغبضرم كالريفي، كضمن ىذا السياؽ

ؾباال مهنيا للعمل، تلك اجملاالت على التواِف ىي: اإلنتاج  14) تصنيفا لؤلنشطة، حدد فيو 2013كاؼبساكن (
الزراعي، كالرعي، كاألنشطة اؼبلحقة (ابلزراعة كالرعي)، كالقنص، كاألنشطة الغابوية، كالصيد، كالصناعة 

كاؼباء كالغاز كالكهرابء، كالبناء كاألشغاؿ العمومية، كالتجارة، كالنقل  االستخراجية، كالصناعة التحويلية،
كاؼبواصبلت، كالبنوؾ كالتأمُت، كاإلدارة كاػبدمات االجتماعية. كيضم القطاع الثالث فركع اإلدارة كما يتصل هبا 

بع نتائج اإلحصاءات من خدمات صباعية كمالية، كالتجارة كالنقل كاؼبواصبلت كالسياحة كالًتفيو، كمن خبلؿ تت
كاؼبسوح حوؿ السكاف كاؼبساكن، كالشغل كاألحواؿ اؼبعيشية يف البلد، يتضح التطور اؽباـ لذلك القطاع كبو قطاع 

 اػبدمات ربديدا.
 أنرطة التجارة واخلدمات يف مقدمة األشغال الرئيسية يف مورعتانيا -1

، كالسيما يف سنوات لقد ربوؿ االقتصاد اؼبوريتاين بعمق، منذ السنوات األكُف لبل ستقبلؿ كحىت اليـو
التسعينيات، ابلتزامن مع انفتاح الببلد بشكل أكثر على اػبارج، تناغما مع تيار العوؼبة االقتصادية، كربرير السوؽ، 
كتنوع القطاعات االقتصادية، كىو ما أفضى إُف تغَت يف القاعدة االقتصادية يف األكساط اغبضرية كالريفية معا، 
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أنشطة القطاع الثالث قمة ىـر األنشطة االقتصادية يف البلد، حىت أصبح االقتصاد اؼبوريتاين، يف الوقت  كاحتبلؿ
اغباِف، متسما ابالزدكاجية، كاغبجم الكبَت للقطاع غَت اؼبصنف، حبيث كشفت نتائج اؼبسح حوؿ الفقر كاألحواؿ 

 البلد، تلك السنة؛ رغم كوف جل % من اليد العاملة يف46,8، عن توظيفو لنحو 2012اؼبعيشية، سنة 
 ).2012الوظائف فيو تعترب غَت آمنة كىشة، كيسودىا التشغيل الذايت (كزارة الشؤكف االقتصادية كالتنمية، 

، تباينا كبَتا يف توزيع نسب النشطُت حسب أفرع النشاط، 2013كيظهر التعداد األخَت للسكاف كاؼبساكن 
%، 22.2%، كأنشطة اػبدمات اإلدارية بنسبة 25,9ارية بنسبة حيث تتضح ىيمنة أنشطة اػبدمات التج

%، 22%، مث أنشطة اػبدمات االقتصادية كاالجتماعية األخرل، بنسبة 24,7كاألنشطة الزراعية الرعوية بنسبة 
 بينما بقيت نسب اؼبشتغلُت يف ابقي األنشطة األخرل، متدنية حيث َف تتجاكز نسبة أكثرىا استيعااب لليد العاملة

% كىي نسبة تشييد اؼبباين كاألشغاؿ العامة؛ كمن البلفت يف ىذا السياؽ ىو كوف أغلب اؼبشتغلُت يف 7,6
الوسط اغبضرم يف البلد يشتغلوف يف نشاط الزراعة، بدرجة أكُف مث مصاٌف اإلدارة بدرجة اثنية، على خبلؼ 

% لكل منهما، يف حُت أتيت أنشطة 30الوسط الريفي الذم تعد أنشطة البيطرة كالزراعة ىي األكُف بنسبة 
) 1%، كتتوزع النسبة الباقية، كىي أقل من النصف، على األنشطة اؼبتبقية (الشكل: 20خدمات التجارة بنسبة 

 ).18، ص: 2015(اؼبكتب الوطٍت لئلحصاء، 
 خعب فشوع اليشاؽ الاكخطادي (: الخباًً اليعبي ألعذاد اليشؿين، 1الشيل )

 خىي البالدعلى مع 2013خالٌ ظىت 

 

 (2013الخعذاد العام للعيان واملعاهً )املىخب الىؾني لإلخطاء، املطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على: 
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ارزعرة: التحول حنو سيطرة اخلدمات.2  تطور الرتكيب االقتوادي لليد العاملة الرتر
ارزيَّة، قد ارتبط من خبلؿ تتبع نتائج تلك التعدادات يتضح أف التطور يف الًتكيب االقتص ادم للعمالة الًتَّ

) اليت ارتبط مبوىا Informellesبشكل أساسي بتزايد اؼبهن االجتماعية يف القطاع الثالث كاألنشطة اؼبهيكلة (
كديناميكيتها، يف البلد، بديناميكية كحركية السكاف، اليت ترصبت يف اؼبيل السريع للسكاف الرحل إُف االستقرار 

اؼ األكُف اليت ضربت مقومات عيشهم األساسية (الرعي، الزراعة)، من جهة، كتنامي أعدادىم خبلؿ سنوات اعبف
)؛ ما جل القطاع 267، ص: 1999داخل األكساط اغبضرية الكربل يف البلد، من جهة أخرل (كلد أضبٌد فاؿ، 

يتانيا، ألعداد % من فرص العمل يف مور 80غَت اؼبصنف حسب عديد الدراسات، وبتل كنتيجة لذلك، أكثر من 
كثَتة نسبيا من خرهبي اؼبراكز الفنية كاؼبهنية، كألعداد ىامة من اؼبتسربُت من النظاـ التعليمي، فضبل عن توظيفو 

 )، كالذم يشمل مهنا كثَتة.97، ص: 2012ؼبعظم النساء العامبلت يف ىذا القطاع (كلد عاِف، 
ب ـبتلف األنشطة االقتصادية الرئيسية، يف كيتضح من خبلؿ مقارنة نسب أعداد النشطُت العاملُت حس

%) أك يف إحصاء 27,56( 2000كالية الًتارزه، السيطرة اؼبطلقة لنشاط التجارة، بدرجة أكُف سواء يف إحصاء 
 56973%) من ؾبموع النشطُت العاملُت يف الوالية، حسب السنوات (على التواِف 30,53( 2013سنة 

% ك 21,74عي (الزراعة فقط) يف تلك السنتُت على التواِف بنسبة نشطا)، يليو النشاط الزرا 59872ك
)، كلعل أنبية نسبة النشطُت يف الزراعة ىنا، تكمن يف األنبية الزراعية لوالية الًتارزه 7% (الشكل: 17,32

تتقدـ نسبيت  حملاذهتا للنهر، ما جعلها ربتل اؼبرتبة األكُف يف إنتاج كزراعة األرز على اؼبستول الوطٍت، ىذا يف حُت
اإلدارة كاػبدمات االجتماعية األخرل (الصحة، التعليم ...) يف تلك السنتُت، على ابقي األنشطة االقتصادية 

 ).2013% سنة 17,12، ك2000% سنة 15.88(
غَت أف األنبية الفعلية للقطاع اػبدمي يف ىذا السياؽ، تكمن يف النسبية اإلصبالية اليت يبثلها ذلك القطاع 

فريعاتو (التجارة، اإلدارة كاػبدمات االجتماعية، النقل كاؼبواصبلت البنوؾ كاؼبالية، كالتأمُت ...) يف كل سنة بكل ت
، دكف اعتبار قطاعي 2013% سنة 53,76، ك2000% سنة 47,58على حدة، حُت مثلت نسبو ؾبتمعة 

القطاع الثاين، بينما تراجعت نسب  اؼبياه كالكهرابء كالبناء كاألشغاؿ العامة اليت يبكن إدراجهما ضمن أنشطة
)، 2كأعداد العاملُت يف أفرع القطاعات األخرل كالسيما يف القطاع األكؿ، كخاصة الزراعة كالرعي (الشكل: 

، 1988ك 1977كذلك ليس فقط يف العقدين األخَتين كإمبا نبلحظ تراجعا لتلك األنشطة أيضا يف إحصاءات 
 .1965كابتداء أيضا، من سنة 
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 .2013، 2000(: الخفاوث اليعبي ألعذاد اليشؿين خعب فشوع ألاوشؿت الاكخطادًت في والًت التراسصه خالٌ ظىتي 2) الشيل

 
2015املىخب الىؾني لإلخطاء، املىخب املشهضي لإلخطاء،  املطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على املطادس الخالُت بخطشف:                                  

- RIM, MAED, ONS,2003, P: 31. 

كذلك ما انعكس من خبلؿ تراجع نسب النمو السنوم للقطاع األكؿ أماـ القطاعات اغبديثة، كالذم 
 25( 2013-1988% خبلؿ الفًتة 1,28حصل على نسبة مبو سنوية بلغت يف بعض أفرعو كىو الزراعة 

ت؛ بل أف بعض أنشطة القطاع األكؿ % لقطاع النقل كاؼبواصبل2,47% لنشاط التجارة، ك1,34سنة)، بدؿ 
) كاألنشطة -5,93سبيزت خبلؿ تلك الفًتة بنسب مبو سالبة كبَتة، كاألنشطة اؼبلحقة ابلرعي كالزراعة (%

)، يف حُت جعل التوسع العمراين للمراكز اغبضرية الناشئة، قطاع البناء كاألشغاؿ العامة، -6,23الغابوية (%
% من ؾبموع النشطُت يف كالية الًتارزه لسنة 4.91البلد، حيث بلغت نسبتو يدخل ضمن القطاعات اغبيوية يف 

، بعد قطاع النقل كاؼبواصبلت. كما سانبت اعبهود اؼببذكلة يف القطاع الصناعي اغبديث (اؼبنجمي، 2013
أنبية  كالصيد البحرم) كالسيما يف كالايت الشماؿ اليت استقطبت أعدادا ىامة من النشطُت يف البلد، يف زايدة

% يف تلك الفًتة 2,49% ك3.30قطاعي الصناعات التحويلة كالصيد، كاللذين سبيزا بنسبيت مبو سنوية بلغتا 
 )3اؼببينة (الشكل: 
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(: جفاوث معذالث الىمى اليعبي )%( العىىي ألعذاد اليشؿين في والًت التراسصه، خعب ألاوشؿت الشئِعُت، 3الشيل )

 320131-1988خالٌ الفترة 

 

 ذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على املطادس الخالُت بخطشف:املط

 2015املىخب الىؾني لإلخطاء،  -

- RIM,MAT, (R.G.P), 1977, 1992, p: 34. 

        -                                                RI M, MAED, ONS, 2003, P: 31 

ية الًتارزه، مقارنة دبا كانت عليو أفرع تلك األنشطة كىكذا تراجعت مكانة األنشطة الفبلحية كثَتا يف كال
(الزراعة، كالرعي، كالزراعة كالرعي معا، كاألحراج كالغاابت...)، كاليت تراجعت يف ؾبملها، على التواِف خبلؿ 

% سنة، مث إُف نسبة 35,24% إُف نسبة 35,29، من نسبة 2000ك 1988ك 1977سنوات 
، يف ظاىره، تراجعا طفيفا، إال أنو كشف يف الوقت نفسو عن نسب مبو %، كىو تراجع كإف كاف يبدك34,09

) كقطاع -6,46)، كقطاع الزراعة كالرعي معا (-0,66سنوم سالبة ىامة السيما ابلنسبة لقطاع الرعي فقط (
الية كىو تراجع يعود يف الواقع إُف أسباب لعل من أنبها التحوالت االقتصادية اليت عرفتها ك  )،-7,24الغاابت (

كالثالث، جراء مبو اػبدمات  الًتارزه على مستول سبدين سكاف الريف، كربوؿ أغلبهم إُف أفرع القطاع الثاين
العمومية يف اؼبدف، كآاثر اعبفاؼ الذم ضرب الببلد يف فًتات متبلحقة فيما بعد الستينات كحىت اليـو (كلد 

                                                           
شاط االقتصادم ىنا من خبلؿ معدؿ النشاط االقتصادم الذم يعطي معدؿ النشاط من خبلؿ نسبة السكاف النشطُت إُف لقد مت ربليل الن-3

 السكاف يف سن العمل، إذ يبُت اؼبستول العاـ للمشاركة يف العمل لدل السكاف يف سن العمل، كأنبية اليد العاملة اؼبتوفرة إلنتاج السلع
 .)22، ص:2015ب الوطٍت لئلحصاء، كاػبدمات يف اقتصاد ما (اؼبكت

1.34% 1.28% 

0.30% 
0.73% 

2.47% 
3.07% 3.30% 

2.49% 
3.01% 

2.36% 2.47% 

-5.93% -6.20% 

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

133 

تشغيل يف القطاع الرعوم، نتيجة حتمية مًتتبة عن )؛ كما يعترب تراجع أعداد العاملُت كضآلة ال2013التقي، 
الظركؼ البيئية كالتغَتات اؼبناخية اليت مرت هبا الببلد خبلؿ السنوات األخَتة (تناقص مساحات اؼبراعي الطبيعية، 

 ).217، ص:  1999ازدايد نسب التصحر، البفاض كتذبذب كميات التساقطات اؼبطرية...) (كلد أضبدُّ فاؿ، 
اع نسب مبو األنشطة الثالثية، يبكن رده إُف أتثَت الطفرة العاؼبية يف قطاع اػبدمات، كانفتاح البلد كلعل ارتف

على السوؽ الدكِف كاألنشطة اغبديثة، كما تكمن أنبية نسب النشطُت يف التجارة ضمن ذلك القطاع يف كوف 
مزاكلتها منذ أمد ليس ابلقريب، حُت  التجارة تعد من أىم األنشطة االقتصادية اليت دأب سكاف موريتانيا على 

 كانوا يربطوف بُت مشاؿ القارة اإلفريقية كفبالك السوداف يف جنوب الصحراء الكربل، عرب القوافل التجارية
)Carles, 1975, P: 335( فحافظ عليها السكاف احملليوف ككٌرث األجداد ألحفادىم حرفة التجارة، رغم ،

دمي من تبدؿ كتغَت، كىو ما ترٌسخ، من خبلؿ الًتاكم الطويل للتجربة يف ؾباؿ ما انتاب الطرؽ التجارية يف الق
، (كلد أابهالتجارة، كشكل ظبة ابرزة لدل جل اؼبوريتانيُت جعلتهم مؤىلُت ؼبزاكلة التجارة يف كثَت من دكؿ اؼبنطقة

دكدم على النهر، (دكؿ غرب إفريقيا خاصة)، كقد ساعد كالية الًتارزه يف ذلك موقعها اغب )35 ، ص:2000
 ما يفسر األنبية اليت حظيت هبا مدينة ركصو كمدينة ذبارية كمعرب مبادالت حدكدم ىاـ.

كلعل تلك التقاليد يف ؾباؿ التجارة كتوسع كتنوع األنشطة اػبدمية األخرل داخل اجملاالت اغبضرية اغبديثة يف 
ط الباحثُت عن شغل، فيها بسهولة، تعد من أىم ما يسهل البراىي الببلد، كاليت ال تتطلب خربة مسبقة كبَتة، 

العوامل اليت جعلت أعداد النشطُت يف قطاع اػبدمات، تتزايد ابضطراد، يف البلد ككل، كيف كالية الًتارزه خاصة، 
% سنة 13، حىت انتقلت نسبة العاملُت يف قطاع اػبدمات عموما، من 2013كحىت  1965انطبلقا من سنة 

بنسق متزايد عند جل التعدادات السكانية اليت ؾبموع النشطُت يف كالية الًتارزه،  % من52,95، إُف 1965
يف قطاع اػبدمات من ؾبموع النشطُت يف البلد  رصدت تلك األعداد، ككذا اغباؿ ابلنسبة لتزايد نسب النشطُت 

 .)4ككل (الشكل: 
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 ىي البالدعلى معخ (: الخؿىس اليعبي ألعذاد العاملين في كؿاع الخذماث،4الشيل )

 (2013-1965ووالًت التراسصه، خالٌ الفترة ) 

 
 )%(٭: وعب أعذاد اليشؿين في اللؿاع الثالث )الخذماث(، مً مجمىع اليشؿين )ول اللؿاعاث(.

 س الخالُت، بخطشف:اداملطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على معؿُاث املط

- RIM, MFPFP, 1972, P: 178. 

- RIM,MAT, (R.G.P), 1992, pp: 11 ; 35, 374 

- RI M, MAED, ONS, 2003, P: 31. 

- RIM, MAED, ONS, 2008, p: 24 

- RIM, MAED, ONS,1983, PP :  16, 19  .37،  

كىكذا تعكس األرقاـ كالنسب السابقة تزايد أعداد النشطُت يف كالية الًتارزه يف قطاع اػبدمات، نتيجة 
ربقيقها من العمل يف ذلك القطاع لدل البعض كالسيما يف  لظركؼ عديدة، أبرزىا األرابح السريعة اليت يبكن

 األنشطة التجارية، كاليت قد ال تتحقق من خبلؿ العمل يف األفرع االقتصادية األخرل.
 تزاعد أعداد النرطٌن يف قطاع اخلدمات، حسب ادلقاطعات.2

وع التجمعات % من ؾبم62,18أابنت، أف نسبة  2018رغم أف معطيات االستمارة اؼبيدانية سنة 
ىي ذبمعات تسودىا  2018نسمة، (ابستثناء ذبمعات بلدية لگصيبو كبرينو)، سنة  50السكانية اليت تفوؽ الػ 

% من تلك التجمعات ىي ذبمعات زراعية أساسا، 10,47أنشطة التنمية اغبيوانية، بدرجة أكُف، كما أف نسبة 
ك ذٍبمىع بُت أنشطة ـبتلفة؛ يف مراتب نسبية دنيا، من يف حُت أتيت أعداد التجمعات اليت تسودىا أنشطة أخرل أ

 ). 5ؾبموع التجمعات اليت مت استجواب البلدايت اليت تنتمي إليها (الشكل: 
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 وعمت50(: الخباًً اليعبي ألعذاد الخجمعاث العياهُت التي جفىق الـ 5الشيل )

 2018خعب ألاوشؿت العائذة، ظىت  

 
 
 
 
 
 
 

 2018املُذاهُت املىحهت للبلذًاث،  املطذس: معُؿاث الاظخماسة

إال أف النظر إُف التصنيف االقتصادم لتلك التجمعات، اعتمادا على أعداد النشطُت، يبُت خبلؼ 
ذلك؛ حيث أتيت أعداد النشطُت يف قطاع التجارة، يف مستول أكؿ، مث أعداد النشطُت يف قطاع النقل 

ة يف مقدمة النسب اؼبئوية جملموع أعداد النشطُت العاملُت فعليا، كاؼبواصبلت كقطاعي اإلدارة كاػبدمات االجتماعي
% 52,90)، إذ مثلت نسب تلك األنشطة ؾبتمعة 2013يف كالية الًتارزه، خبلؿ اإلحصاء السكاين األخَت (

% 40,99من ؾبموع النشطُت يف ؾبموع الوالية، كىي النسبة اليت تزايد يف السنوات األخَتة حيث انتقلت من 
% سنة 36,10، ىذا رغم البفاضها عن اؼبتوسط يف مقاطعة الركيز (1977موع النشطُت يف إحصاء سنة من ؾب

، 2) اليت ما زالت األنشطة الريفية فيها تتبوأ مراتب الصدارة، (اػبريطة: 1977% سنة 11,02، ك2013
 ).3ك
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ؿت ) ع اليعبي )%( ألعذاد اليشؿين في ألاوشؿت الخذمُت ا2الخٍش لشئِعُت في والًت التراسصه، مً مجمىع (: الخىَص

 1977اليشؿين، خعب امللاؾعاث في إخطاء 

ت(1977املطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على هخائج إخطاء العيان واملعاهً لعىت    ، )الىخائج راث الاولٍى

حسب ـبتلف كتعترب الزايدة اؼببلحظة يف أعداد النشطُت يف القطاع اػبدمي كشبو اػبدمي يف الوالية ك 
اؼبقاطعات من الدالئل اؽبامة على التطور يف اذباه تشبع القطاع اػبدمي كسيادتو على ابقي األنشطة يف الوالية. 
كالسيما ابلنسبة ألنشطة التجارة، كأنشطة اإلدارة كاػبدمات االجتماعية األخرل كاليت مثلت على التواِف 

. كىكذا 2013 كالية الًتارزه خبلؿ إحصاء سنة % من ؾبموع أعداد النشطُت فعليا يف17,10% ك30,50
يعكس التفاكت يف نسب النشطُت يف األنشطة الرئيسية لقطاع اػبدمات التباين العميق الذم شهدتو تركيبة 
ارزيَّة "، كلعل لتحضر سكاف كالية الًتارزه كتطور مدهنا عبلقة جدلية ىامة  النشطُت على مستول اؼبقاطعات "الًتَّ

 ).3(اػبريطة : هبذا التطور
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ؿت ) ع اليعبي )%( ألعذاد اليشؿين في ألاوشؿت الخذمُت الشئِعُت في والًت التراسصه، مً مجمىع 3الخٍش (: الخىَص

 2013اليشؿين، خعب امللاؾعاث في إخطاء 

 

 ( RIM, ONS, 2017. P28) :ىاملطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد عل

اػبدمات، كالسيما التجارية منها بشكل خاص، يف اذباه  كىكذا إذف تطورت أعداد النشطُت يف قطاع
احتكار أنشطة اػبدمات للمراتب العليا ضمن األنشطة االقتصادية الرئيسية يف البلد ككل، كيف كالية الًتارزه 
ابلرغم فبا تتسم بو من خصائص بيئية تتيح ألنشطة القطاع األكؿ أف تتبوأ مراتب الصدارة. كىنا يبكن القوؿ أيضا 
أف التحوؿ يف بنية النشطُت حسب ـبتلف القطاعات االقتصادية، ىو أحد أىم مظاىر التحضر الذم شهدتو 
كالية الًتارزه كمدهنا، ال حبكم اؼبراتب اليت حظيت هبا ـبتلف أنشطة القطاع الثالث، اغبديثة، على حساب 

اد العاملُت يف أنشطة القطاع الثالث األنشطة الزراعية كالرعوية، فحسب، كإمبا أيضا من خبلؿ تنوع كتضخم أعد
كال سيما التجارية منها، كاألنشطة اؼبهنية الصغَتة التابعة ؽبا، كالذم يعد من أبرز نتائج ذلك التحوؿ يف الًتكيبة 
اؼبهنية للنشطُت، يف كالية الًتارزه خصوصا، كالببلد عموما، مثلها يف ذلك مثل غالب بلداف العاَف النامي كال سيما 
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كساطها اغبضرية، كإف كاف ذلك التضخم ال يبثل، لدل البعض، سول شكل من أشكاؿ البطالة اؼبقنعة، إال يف أ
أهنا قد تصبح أحد أبرز مظاىر الدينامية اليت تتسم هبا أنشطة القطاع الثالث يف كالية الًتارزه، كالسيما التجارية 

 منها.
III.القتوادعة يف والعة الرتارزهمكانة اخلدمات يف إعالة السكان، ودعم األنرطة ا 

ال يقتصر دكر األنشطة اػبدمية يف كالية الًتارزه، على توفَت اػبدمات االجتماعية كتلبية متطلبات السكاف 
احملليُت من السلع كاغباجات الضركرية، فحسب كإمبا ؽبا أتثَتات على سوؽ العمل، بتوفَتىا ؼبواطن شغل ألعداد 

كيف أصناؼ ـبتلفة من اؼبهن، كإف كاف معظمها، مهنا ىشة كىامشية. كما يطاؿ معتربة من السكاف احملليُت، 
أتثَتىا اجملاؿ اؼببٍت، لتكوف ؿبثا كؿبركات ؼبسار التحضر، بتوسيعها للمجاالت اؼببنية من خبلؿ حثها للسوؽ 

طرؽ اؼبعبدة اليت  العقارية يف الوالية، كىي مسألة بدأت تظهر كالسيما مؤخرا يف بعض التجمعات اليت كصلتها ال
كاف ؽبا الدكر يف حث األنشطة التجارية، كمن مث يف حث اؼبستثمرين الباحثُت عن الربح سواء من التجار أك من 

 اؼبستثمرين العقاريُت.
 ادلكانة اذلامة للخدمات يف الترغيل واإلعالة البررعة يف والعة الرتارزه.1

-14( وؽ العمل يف الببلد، كالسكاف يف سن العملضمن اػبصائص الرئيسية لساؼبدرجة  تعترب العناصر
 laكالسكاف النشطُت اؼبشتغلُت ( ،)la population active، كالسكاف النشطُت (سنة) 60

population active occupée) كمعدالت النشاط ،(Tauxd’occupation(4
، كمعدؿ التشغيل 1

5االقتصادم
رج نتائج ذات نفع على اؼبستول االقتصادم ، من أىم اؼبؤشرات الرئيسية للتشغيل اليت زبهٍ 2
 كاالجتماعي.

كىي العناصر اليت يبكن ربليلها، أيضا، من االضطبلع على مستوايت اإلعالة البشرية، اليت يبكن 
استخراجها من خبلؿ مؤشر النشطُت العاملُت/سكاف (أك معدالت اإلعالة) الذم يعٍت نسبة عدد السكاف 

(  سنة)64-14سنة) إُف عدد السكاف غَت النشطُت من نفس الفئة العمرية (64-14النشطُت يف سن العمل (
RIM; ONS; 2017, p:40،( أم النشطُت يف سن العمل، قسمة على غَت النشطُت من فئة سن)

)، كىو مؤشر يبكن من فهم اؼبعطيات حوؿ مقدرة السكاف النشطُت يف نشاط ما على إعالة 100العمل*
يتم اعتبار القيم كاؼبتغَتات الزمنية للسكاف يف سن العمل، ذات عبلقة كطيدة  السكاف يف سن العمل. حيث

                                                           
، مً مجمىع الظيان في طً العمل، في بلد معين، فهى ًمىً مً 2013د اللد جم جدليل معد اليشاط الاكخصادي، في حعد-4

 (.25، ص:2015، لإلخصاء ىطنيالعمل ومظخىي الىلىج إلى الدشرغيل )املىخب الخصس الظيان في طىق 
 (RIM, ONS, DSDS, 1994, pages: 72-73-75-77-79-82) :ماد علىلباخث باالعخاملظخخسج مً كبل ا -5
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ابلنمو االقتصادم يف ؾباؿ ما، كما يبكن من خبلؿ ذلك اؼبؤشر قياس إسهاـ القول العاملة يف إنتاج السلع 
ٌكن من ربديد أم األنشطة االقتصادية أكثر استقطااب ل ليد العاملة يف سن كاػبدمات يف االقتصاد الوطٍت، كما يبي

 سنة)، من انحية، كربديد السكاف األكثر مسانبة يف إنتاج السلع كاػبدمات من انحية أخرل 64-14العمل (
)RIM; ONS; 2017, p:40(. 

% حسب نتائج التحقيق الوطٍت حوؿ الشغل 36,6كيف ىذا السياؽ بلغ معدؿ عامل/ساكن نسبة 
ستول نسيب ضعيف ؽبذا اؼبعدؿ، ما يظهر أف جزءن ىاما من ، دب2017) سنة ENESIكالقطاع غَت اؼبصنف (

السكاف يف سن العمل ال يشارؾ مباشرة يف األنشطة االقتصادية للدكلة، مقارنة مع معدؿ االستخداـ احملدد يف 
 ;RIM( %، للسكاف يف سن العمل39)، كالذم بقي شبو اثبت ENESIانطبلقا من ( 2012سنة 

ONS; 2017, p:40(. 
ستول اعبهوم لوالية الًتارزه حاكلنا يف ىذا العنصر من البحث استخراج ذلك اؼبعدؿ من خبلؿ كعلى اؼب

حساب نسبة أعداد النشطُت العاملُت يف كل األنشطة إُف أعداد العاطلُت، من جهة كحساب حصة نسبة 
مات للسكاف، ففي حُت النشطُت يف قطاع اػبدمات إُف العاطلُت، فتبُت االرتفاع النسيب إلعالة النشطُت يف اػبد

تبُت ارتفاع نسيب ؼبعدؿ اإلعالة العامة (كل األنشطة/كل العاطلُت) يف مقاطعة ركصو، اتضح من خبلؿ اػبريطة 
%)، يف حُت اتضح أف 65-55) أف أعداد النشطُت يف التجارية يف تلك اؼبقاطعة ىي األكثر (اإلعالة 4(

%) كانت بسبب ارتفاع عدد النشطُت 55-45 الفئة الوسطى (اإلعالة العامة يف مقاطعة الركيز كاليت جاءت يف
) أف الدكر األساسي يف اإلعالة العامة يف 4فيها يف قطاع الزراعة، ىذا يف حُت اتضح من خبلؿ اػبريطة (

(اػبريطة: أكُف  %) كاف من نصيب أنشطة التجارة بدرجة45-35اؼبقاطعات األخرل اليت كاف ضمن الفئة (
4.( 
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ؿت )  : جفاوث معذالث إعالت اليشؿين في ظً العمل، خعب ألاوشؿت، ألعذاد العيان العاؾلين عً العمل(4الخٍش

 2013في والًت التراسصه، خعب امللاؾعاث، ظىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2013املطذس: مً إهجاص الباخث، باالعخماد على هخائج الخعذاد العام للعيان واملعاهً 

 ,RIM, ONSالة ابلنسبة للنشطُت يف األنشطة اػبدمية الرئيسية (أما ابلنظر إُف معدالت اإلع
2017. P28 يتضح أف نسب اإلعالة تلك كاف أعلى من نظَتهتا يف األنشطة األخرل (غَت اػبدمية)، كيف ،(

% تليها مقاطعة اؼبذرذره دبعدؿ إعالة 38,76ىذا الصدد احتلت مقاطعة ركصو اؼبرتبة األكُف دبعدؿ إعالة بلغ 
%، مث مقاطعات كاد الناگو، كبوتيلميت ككرمسُت، دبعدالت إعالة متقاربة بلغت على التواِف 24,30بلغ 

%؛ أما مقاطعة الركيز فقد أثر عليها ارتفاع أعداد النشطُت فيها يف 22,18%، ك%22,19، 23,30
 ).4األنشطة األخرل غَت اػبدمية كالسيما الزراعة (اػبريطة: 
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الية إلعالة النشطُت يف اػبدمات (يف سن العمل) ألعداد العاطلُت عن العمل كىكذا ارتفعت النسبة اإلصب
%. 21,79% مقابل البفاض نسبة اإلعالة ابلنسبة للنشطُت يف غَت األنشطة اػبدمية اليت َف تتجاكز 24,47

، يف كل الوالية كلكل النشطُت، كدكف اؼبتوسط بلغ   %). 46,26كذلك دبعدؿ إصباِف عاؿو
 يزة لألنرطة اخلدمية يف األوساط احلضرعةمكانة متم.1

تساعد معرفة األكزاف الوظيفية ألم مدينة أك ذبمع ضمن أم ؾباؿ جغرايف يف فهم اغبركية اجملالية للسكاف، 
من كإُف تلك التجمعات، كيف ىذا اإلطار تنشأ اؼبدف كالتجمعات يف العادة لتؤدم الوظائف اليت سبيزىا عن غَتىا 

). كمن خبلؿ الًتكيبة القطاعية للنشطُت 2013كلد التقي، وف السبب يف كجودىا، كمبوىا (من التجمعات، كتك
ارزيَّة يف إحصاء  يبكن إعطاء نبذة عن مكانة األنشطة الرئيسية يف األكساط اغبضرية يف كالية  1988يف اؼبدف الًتَّ

 كظيفة ؿبددة لكل مدينة على حدة، الًتارزه، ابلنسبة لبعض األنشطة االقتصادية، كذلك رغم صعوبة التمييز بُت
غَت أنو من خبلؿ قرينة التخصص أك معامل التخصص االقتصادم يبكننا إعطاء صورة عن تلك اؼبدف على األقل 

رغم حداثة اإلحصاء األخَت -يف ظل ما توفر من إحصاءات حوؿ أعداد النشطُت يف تلك اؼبدف، كىنا َف نتمكن 
تول أعداد النشطُت يف التجمعات، سول ابلنسبة ؼبدينة ركصو، لذا كاف من معطيات تفصيلية على مس -2013
 ملجأ إلعطاء صورة تقريبية عن التخصص الوظيفي لتلك اؼبدف. 1988إحصاء 

؛ كإف نظرة بسيطة )168، ص:1997، كىو اؼبعامل الذم تًتاكح قيمتو بُت الصفر الواحد (كلد عاِف 
6تخرجة انطبلقا من ذلك اؼبعامل)، اؼبقتبس من األرقاـ اؼبس6على الشكل (

، تتبُت اؼبرتبة األكُف ألعداد النشطُت 1
يف التجارة، يف ثبلث مدف ذبارية كىي مدينة ركصو مث مدينة كاد الناگو كمدينة بوتيلميت، يف حُت كانت أعداد 

مسُت)، كذلك دبعامل النشطُت يف الزراعة يف ذلك اإلحصاء يف اؼبرتبة األكُف يف ابقي اؼبدف (اؼبذرذره، الركيز، كر 
يف كاد الناگو، بينما كاف أبعداد سالبة  0,04يف بوتيلميت، ك 0,05يف ركصو ك 0,01زبصص ذبارم بلغ 

يف كرمسُت،  0,17ربت الصفر يف ابقي اؼبدف، اليت بلغ فيها معامل التخصص يف النشاط التجارم، قيمة 
داد النشطُت يف التنمية اغبيوانية يف مرتبة اثنية يف الركيز. ىذا يف حُت أتيت أع 0,07يف اؼبذرذره، ك 0,05ك

ابلنسبة ؼبدينة الركيز بعد الزراعة، مث يف ركصو كبوتيلميت بعد نشاط التجارة، أما يف اؼبذرذره، فتأيت أعداد النشطُت 
 ).6يف التجارة يف اؼبرتبة الثانية لذلك اؼبعامل (الشكل: 

ارزيَّة على األقل يف اإلحصاء قبل األخَتين كاعتمادا على تلك اؼبعامبلت يبكن اػبركج بتص نيف للمدف الًتَّ
كالذم يدعمو اؼبسار التطورم كبو الزايدة ألعداد النشطُت يف التجارة، يف اؼبدف التجارية ابألساس كىي ركصو اليت 
                                                           

 ؿببل كمؤسسة زبص اؼبؤسسات كاحملبلت اليت أجاب القيموف عليها عن سؤاؿ طريقة اقتناء احملل 353كيبثل  -6
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%، مث كاد الناگو كإف  29,94% مث بوتيلميت بنسبة 50,40بلغت فيها نسبة النشطُت يف التجارة حينذاؾ 
% من ؾبموع النشطُت يف التجارة يف ؾبموع تلك اؼبدف، إال 2,35كانت نسبة النشطُت يف التجار فيها متدنية 

أف معامل زبصصها فيها كاف أعلى. أما اؼبدف اليت يبكن كصفها ابلزراعية، حينها، فهي كرمسُت اليت بلغت فيها 
%، مث اؼبذرذره 9,66ؼبدف، مث الركيز بنسبة %، من ؾبموع النشطُت يف تلك ا26,99نسبة النشطُت يف التجارة 

  %.8,90بنسبة 

ت خعب معامالث الخخطظ في ألاوشؿت الاكخطادًت الشئِعُت فيها 6الشيل ) راسصٍَّ
َّ
(: جشاجب املذن الت

 في املحىس العمىدي .. إلخ( 6=1)الشجب عىعُت الشجبت: 1988ظىت 

 
-RIM, ONS, DSDS, 1994, pages: 72-73-75-77) الياملطذس: مً إهجاص الباخث باالعخماد على املطذس الخ

79-82) 

كال شك أف للتحوالت اغباصلة بعد ذلك يف اذباه سيادة أعداد النشطُت يف القطاع اػبدمي، دكر ىاـ يف 
التخصص الوظيفي لتلك اؼبدف يف أنشطة غَت أكلٌية (القطاع األكؿ)، تغلب عليها أنشطة اػبدمات كىو ما تؤكد 

اإلحصاء األخَت ابلنسبة ؼبدينة ركصو اليت ظلت مدينة ذبارية ابمتياز، رغم اإلمكاانت الزراعية حمليطها  عليو نتائج
)، الذم يظهر النسبة العليا اليت حظيت هبا أعداد النشطُت يف تلك 7الطبيعي، كىذا ما يتضح من الشكل (

يها يف ـبتلف األنشطة % من ؾبموع النشطُت ف38,02، كاليت كصلت 2013اؼبدينة يف إحصاء سنة 
االقتصادية، تليها نسبة النشطُت يف قطاع اإلدارة كاػبدمات االجتماعية، مث النشطُت يف قطاع الصناعات 
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(الشكل:  1988التحويلية، فيما أتيت األنشطة الزراعية يف مرتبة خامسة بعد أف كانت يف مرتبة رابعة يف سنة 
7.( 

ع اليعبي لليشؿين 7الشيل )  2013في مذًىت سوضى، خعب ألاوشؿت الاكخطادًت، ظىت (: الخىَص

 

 (RIM, MAED, ONS, 2015, P :11:)املطذس: مً اهجاص الباخث باالعخماد على

 اخلدمات وتنوع سوق الرغل الرتارزي: تعدد أشكال العمل ادلرتبطة ابألنرطة اخلدمية.2
يتضح أف األنشطة اػبدمية اؼبدركسة، قد من خبلؿ نتائج االستمارة اؼبيدانية اؼبوجهة للمؤسسات اػبدمية، 

كفرت مواطن شغل عديدة لعدد ىاـ من السكاف احملليُت، يف اؼبدف كأرايفها، كىو ما أدل إُف جعل سوؽ الشغل 
اػبدمي أحد اؼبرتكزات الرئيسية اليت أتسست عليها اؼبكانة االقتصادية لؤلنشطة اػبدمية يف التجمعات السكانية، 

ا للسوؽ كلبعض أمباط اؼبهن االقتصادية، ما يسهم يف توزيع العمل يف إطار فئات اجتماعية كىو ما يعٍت تدعيم
مهنية تسهم ابلضركرة يف إعالة أعداد ىامة من العاطلُت يف سن العمل كخارجها، كزبتلف تلك اؼبهن حبسب 

جوبة يف التجمعات طبيعة النشاط اػبدمي، كفيما يلي استعراض لنسب العاملُت يف اؼبؤسسات اػبدمية اؼبست
 اؼبدركسة.
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 تعدد أشكال العمل يف األنرطة اخلدمية: تنوع وتباعن حسب الوسط .2.1
تعكس األرقاـ اؼبستخرجة من نتائج االستمارة اؼبيدانية النسب العليا اليت حظيت هبا أعداد العاملُت من 

ستمارة، تليها نسبة اؼبستثمرين %) من ؾبموع األصناؼ اؼببينة يف اال32,80صنف اؼبعلمُت األساتذة بنسبة (
%، مث نسبة العماؿ العاديُت 23كىم مبلؾ احملبلت اػبدمية كالذين ىبٌصوف العاملُت يف األنشطة التجارية، بنسبة 

%، أما األطباء كالصيادلة فقد جاءت نسبتهم يف مرتبة 18كىم الفئة الثانية يف عماؿ األنشطة التجارية بنسبة 
، من ؾبموع العاملُت من ـبتلف األصناؼ، ىذا يف حُت بقيت األصناؼ األخرل %13,60رابعة حيث بلغت 

 ).8يف نسب دنيا انىيك عن غَت اؼببُت منها (الشكل: 
 (: الخباًً اليعبي ألعذاد العاملين في ول املهً الخذمُت، في الخجمعاث التي حشي فيها الخدلُم8الشيل )
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تعد األصناؼ اؼبهنية اؼبرتبطة ابألنشطة اػبدمية يف اؼبدف كالتجمعات السكانية اؼبدركسة، متباينة جدا 
بتباين األصناؼ اػبدمية، ففي حُت تستقطب اػبدمات الصحية صنفُت من العماؿ كبنسب متفاكتة، نبا 

التجارية تستقطب عددا  %) كعماؿ آخركف (مساعدكف، ...)، قبد أف األنشطة62,06الطبيب/الصيدالين (
%) مث العماؿ 42,92%) مث العماؿ العاديوف (54,58أكرب من تلك األصناؼ أنبها التجار كمبلؾ احملبلت (

 ). 9% (الشكل: 2,50من أصناؼ أخرل (حراس، انقلوف... إٍف) 
 

;  صٌدالنً/طبٌب
13.60%  

;  عامل عادي
18.00%  

%1.00; غٌر مبٌن  

مالك )مستثمر 
%23.00; /المحل  

;  أستاذ/معلم
32.80%  

;  مهنة أخرى
11.60%  
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 خجىبت(: الخباًً اليعبي ألعذاد العماٌ، خعب املهً والاضىاف الخذمُت في املؤظعاث املع9الشيل )

 
 2018املطذس: معؿُاث الاظخماسة املُذاهُت، 

)، فتتبُت أنبية أعداد العماؿ من صنف اؼبعلم/األستاذ يف اؼبرتبة األكُف يف 10أما ابلنظر إُف الشكل (
% على التواِف) تليها نسبة اؼبستثمرين (التجار) يف اغبضر 30,30% ك54,20الوسطُت اغبضرم كالريفي (

%، كىو ما يعٍت نوعا من التخصص 16,7املُت من مهن أخرل يف الوسط الريفي %)، كنسبة الع24,7(
للمجاالت اغبضرم يف توفَت أماكن العمل اػبدمي من أصناؼ معينة من اؼبهن، يف حُت ظل الريف ؾباؿ 
استقطاب لؤليدم العاملة ذكم اؼبهن التجارية بدرجة أكُف، مث اؼبتخصصُت يف مهن أخرل ملحقة ابألصناؼ 

 مية الرئيسية (حارس، مساعد...).اػبد
 (: الخباًً اليظبي ألعداد العاملين في املهً الخدميت في الخجمعاث، خظب الىطط10الشيل )

 

 

 2018املطذس: معؿُاث الاظخماسة املُذاهُت، 
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 اخلدمات واالستثمار العقاري: تكرعس ألمهية اخلدمات والعمل اخلووص .2.2
) اؼبستخدـ ككلمة عامة، فيما يبدك ؿبل اتفاؽ بُت اؼبهتمُت، إذ foncierليس تعريف مصطلح العقار (

ترد عدة تعاريف ـبتلفة لدل اؼبختصُت، فهو ؿبل تقاطع بُت زبصصات عديدة، غَت أف نظرتنا إليو يف ىذا 
اؼببنية  السياؽ تنطلق من النظرة إُف إنتاج كاستهبلؾ العقار، ابعتبار ربوؿ األراضي الزراعية أك األراضي البور غَت

) كأحد أكجو ذلك اإلنتاج اليت تعرب عن االنفجار أك التمدد اغبضرم urbaniseإُف أراضي ؿبضرة (
)Mourad, 2017; p: 24 كتنطلق التساؤالت لدل اعبغرافيُت، حياؿ العقار بصورة عامة، من .(

لضاحوية، بشكل عاـ، ىذا إشكاالت كاذباىات عديدة، يرتبط أبرزىا ابلنمو (أك اإلنفجار) اغبضرم، كالظاىرة ا
 :Mourad, 2017; pفضبل عن اؼبسائل ذات الصلة إبنتاج اجملاؿ كاستهبلكو، كإشكاالت العقار الفبلحي(

24.( 
كيف ىذا السياؽ أتيت نظرتنا إُف االستثمار العقارم، كمنتج كؿبفز للظاىرة اغبضرية يف كالية الًتارزه، 

، ضمن عمليات اإلنتاج العقارم اليت ؽبا أطوار كأشكاؿ ـبتلفة منطلقُت من إبراز مكانة اػبدمات اؼبدركسة
)، ليست ؿبل دراستنا ىنا، كقد أظهرت نتائج Mourad, 2017; p: 27-32كتشًتؾ فيها ؿبركات عديدة(

االستمارة اؼبيدانية أنبية اإلهبار كمحفز لبلستثمار العقارم، كمن مث استهبلؾ األرض اغبضرية كغَت اغبضرية 
ات اػبدمية، إذ بينت معطيات االستمارة اؼبيدانية اختبلفا كبَتا بُت طبيعة احملبلت كأمباط استغبلؽبا يف لبلستخدام

% من 50,11التجمعات اؼبدركسة، حيث بينت األنبية النسبية الكبَتة للمحبلت اؼبؤجرة اليت بلغت نسبتها 
7ؾبموع تلك احملبلت

1

طرؼ الدكلة أك من طرؼ مستغليها سول نسبة بينما َف تتجاكز نسبة احملبلت اؼبملوكة من  ،
يف ؾبمل التجمعات اليت أجريت فيها االستمارة  % على التواِف، من ؾبموع تلك احملبلت13,03% ك20,11

 ).11مع اؼبؤسسات، ىذا فيما تقٌل نسبة احملبلت األخرل اؼبستغلة بطرؽ متنوعة (الشكل: 
 
 
 
 
 

                                                           
ؼ التوقف أك االنقطاع. كذلك يقصد دببدأ استمرارية اؼبرفق العاـ " أف نشاطات اؼبرافق العامة ال يبكن، من الناحية اؼببدئية، أف تعر   7

نظرا لكوف ىذه النشاطات تعد ضركرية غبياة اؼبواطنُت. فبا يًتتب عليو أف اإلختبلؿ دببػدأ اإلسػتمرارية مػن شػأنو أف يػؤدم إُف اؼبسػاس 
 )294، 2015ابألىداؼ اليت أنشئت من أجلها اؼبرافق العامة (كرامي.، 
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كلذلك الًتتيب صلة ابلغة األنبية بطبيعة اغباؿ يف تنشيط سوؽ االستثمار العقارم كمن مث يف حث مسار 
ؿ الزايرات اؼبيدانية اليت أظهرت التحضر الرتفاع نسبة احملبلت اؼبستغلة عن طريق اإلهبار كىو ما يتضح من خبل

اغبيوية العقارية يف بعض اؼبدف كالسيما ركصو اليت تشهد عملية تشييد مستمرة لؤلسواؽ كمباين احملبلت التجارية 
خاصة. كىو ما يؤكد على أف األنشطة اػبدمية يف كالية الًتارزه، ليست ؾبرد أنشطة اقتصادية كظيفتها التوزيع أك 

تلبية خدمات معينة للسكاف احملليُت، كالتأثَت على اجملتمع، كإمبا ؽبا أيضا أتثَت بٌُته على اجملاؿ  اجتماعية كظيفتها
اغبضرم خاصة، كتوسعو، كربوالتو، حبيث تصبح ؿبركا للتحوالت الزمانية كاالقتصادية كاجملالية يف كالية الًتارزه 

الصلة ابألنشطة اػبدمية يف الوالية، اليت  عموما كمدنو خصوصا. كىكذا يتضح مدل التشعب يف الظواىر ذات
 أابنتها ـبتلف التحليبلت اؼبعتمدة على نتائج االستمارة اؼبيدانية كعلى اإلحصاءات كالواثئق النظرية.

 خادتة
تعترب التحوالت اليت شهدىا االقتصاد اؼبوريتاين بصورة عامة كاػبدمات بصورة خاصة من التجليات اليت ذبسد 

غباصل على اؼبستويُت االقتصادم كاالجتماعي، الذم ينعكس على بٌت كخصائص النظاـ اغبضرم أنبية التطور ا
يف موريتانيا، كال شك أنو كاف إلقبازات خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف البلد انعكاسات على ربوالت 

 الية الًتارزه.ـبتلفة ذات صلة كطيدة مباشرة أك غَت مباشرة بتزايد أنبية قطاع اػبدمات يف ك 
إذ من خبلؿ مقارنة أكلية ؼبا كصلت إليو األنشطة اػبدمية يف الوالية، بوضعها السابق، كالسيما قبل انفتاح البلد 
على األسواؽ اػبارجية بشكل أكثر اندماجا، يتبُت لنا أنبية التحوالت على مستول سوؽ الشغل كاألنشطة 

نشطة اػبدمية مراتب الصدارة. كىو ما كاف لو انعكاس على البٌت االقتصادية يف الوالية كاليت احتلت فيها األ

 عاث واملحالث، خعب ؾبُعت خُاصة املباوي املعخغلت(: الخفاوث اليعبي ألعذاد املؤظ11الشيل )

 
 2018املطذس: معؿُاث الاظخماسة املُذاهُت، 
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االجتماعية كاؼبهنية اؼبرتبطة دبمارسة تلك األنشطة اػبدمية، سيكوف لو انعكاس، ابلضركرة، على مستول ربضر 
أكثر تعقيدا كمبو اؼبراكز اػبدمية يف تلك الوالية، ما يسهم يف ربوؿ الوالية من حيث العبلقات اجملالية إُف مرحلة 

يكوف ألنشطة القطاع اػبدمي كاألنشطة اغبديثة فيو، الدكر احملورم، لتصبح اؼبراكز اػبدمية يف الوالية أكثر ارتباطا 
دبجاالهتا كاجملاالت اػبارجية، يف سياؽ التطور السريع كالًتابط يف األنشطة االقتصادية كالسيما اػبدمية منها. 

تحوؿ على مستول األنشطة اػبدمية يف الوالية كمكانتها يف استيعاب سوؽ كىكذا سيكوف استعراض التطور كال
الشغل الًتارزم، عنصرا ىاما يف توضيح مكانة تلك األنشطة اػبدمية كقناة من قنوات التأثَت على اجملتمع، كما 

 نشطة اػبدمية.يًتتب عن ذلك من أتثَت على اجملاؿ اعبغرايف، يف سياؽ تشعب األبعاد اجملالية كاالجتماعية لؤل

 وادلراجع الئحة 
 املشاحع باللغت العشبُت:أوال. 

ىػ، إدارة التعليم األساسي يف موريتانيا، دراسة تقويبية، رسالة ماجستَت يف 1404كلد الشيخ عمر (آد) 
 .صفحة) 211كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، دبكة، (-اإلدارة كالتخطيط، قسم الًتب، 

 .2012، اؼبسح حوؿ الفقر كاألحواؿ اؼبعيشية 2012حصاء، ج.إ.ـ، اؼبكتب الوطٍت لئل
ج.إ.ـ، كتابة الدكلة لشؤكف اؼبرأة، إدارة األسرة كالطفل، (ب.ت)، السياسة الوطنية لتنمية الطفولة 

 صفحة). 58الصغرل يف موريتانيا (
-2006قية النسوية ج.إ.ـ، كتابة الدكلة لشؤكف اؼبرأة، إدارة األسرة كالطفل، االسًتاتيجية الوطنية للًت 

 صفحة). 37، (2008
: خصائص 10، اؼبوضوع 2013، التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن سنة 2015ج.إ.ـ، ـ.ك.إ، 

 صفحة). 45اؼبسكن، (
-1992تقرير حوؿ مراجعة البياانت االقتصادية ، 2006ج.إ.ـ، كزارة الشؤكف االقتصادية كالتنمية، 

 .2006، يونيو 2004
كف االقتصادية كالتنمية، اإلدارة العامة لسياسة االقتصادية كاسًتاتيجيات التنمية، ج.إ.ـ، كزارة الشؤ 

 صفحة). 112، (2015-2011، الربانمج اعبهوم حملاربة الفقر يف كالية الًتارزه، 2011
 ، اؼبسح حوؿ الفقر كاالحواؿ اؼبعيشية.2012ج.إ.ـ، كزارة الشؤكف االقتصادية كالتنمية، ـ.ك.إ، 

، السياسة الوطنية للصحة كالعلم االجتماعي 2004رة الصحة كالشؤكف االجتماعية، ج.إ.ـ، كزا
 صفحة). 35( 2005-2015
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ـ، معجم اؼبصطلحات اعبغرافية، ترصبة د. أضبد الطفيلي، اؼبؤسسة اعبامعية 2002جورج (بيار)، 
 ص).1007، (2للدراسات كالنشر كالتوزيع، ط

، "التجمع اغبضرم ؼبراكز اػبدمات األكركبية كدك 2011لوريس (ركابلكااب)، كركبن (جاريدك)، 
السياسات اإلقليمية، ضمن كتاب مدف اؼبعرفة: اؼبداخل كاػبربات كالرؤل، (ترصبة خالد علي يوسف) أكتوبر 

 صفحة). 470( 381، سلسلة عاَف اؼبعرفة العدد 2011
علمية كاإلشعاع الثقايف كاعبهاد ، ببلد شنقيط اؼبنارة. كالرابط، عرض للحياة ال1987النحوم (اػبليل)،

، تونس (الديٍت من خبلؿ اعبامعات البدكية اؼبتنقلة (احملاضر)، اؼبنظمة العربية للًتبية كا  647لثقافة كالعلـو
 صفحة)

دة العربية، عدد موريتانيا، الثقافة كالدكلة كاجملتمع، مركز دراسات الوح 2000 كلد اابه (السيد)، كآخركف،
 صفحة). 205، (28

، السكاف كالتشغيل يف موريتانيا، أطركحة دكتوراه يف علم االجتماع،  1999كلد أضبدُّ فاؿ (عبد هللا)، 
 صفحة). 490كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية بتونس، (

، (ص ص 16كلد اعمر (دمحم)، التعليم كالفقر التأثَت كالتأثر اجمللة اؼبوريتانية للقانوف كاالقتصاد، العدد 
23-74( 

، اإلشعاع التجارم للمدف كدكره يف تنظيم اجملاؿ يف كالية الًتارزه، 2013كلد التقي (دمحم عاِف)، 
 صفحة+مبلحق). 180ماجستَت حبث يف اعبغرافيا، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة تونس، (

اؿ يف كالية الًتارزه عطيات العمل اؼبيداين حوؿ موضوع اػبدمات كاجمل، م2018كلد التقي (دمحم عاِف)، 
 دبوريتانيا.

، البلمركزية كالتنمية احمللية دبوريتانيا، حالة بلدية ركصو، أطركحة دكتوراه 2015كلد حامدكف (سليماف)، 
 صفحة). 525يف اعبغرافيا، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، (

تانيا، "دراسة يف البعد اؼبكاين للتنمية"، ، التخطيط اإلقليمي يف موري1997كلد عاِف (عبدكيت)، 
ماجستَت يف اعبغرافيا، قسم الدراسات كالبحوث اعبغرافية، معهد البحوث كالدراسات العربية، جامعة الدكؿ 

 صفحة). 280العربية، (
، اؼبركز 1، مدخل إُف االقتصاد اؼبوريتاين اؼببلمح كاؼبؤشرات كاؼبسَتة، ط2012كلد عاِف (عبدكيت)، 

 صفحة)142الرابط (-ريتاين للدراسات االسًتاتيجية، طوب برساؼبو 
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، التحوالت اجملالية كاالقتصادية بوالية الًتارزه، حبث لنيل 1999كلد دمحم اغبسن (الشيخ سعد بوه)، 
 153أگداؿ، (-الرابط جامعة دمحم اػبامس-دبلـو الدراسات العليا يف اعبغرافيا، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية

 ).صفحة
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This paper examines civil society’s strategy 

in developing the quality of public equipment 

in medium cities in Morocco. It desires to 

answer the following question: What is the 

contribution of civil society to the 

development and quality of public equipment 

and services? To answer this question, we 

will approach a qualitative and quantitative 

examination strategy by relying on two 

methods of data collection; The first is the 

documentary and administrative data that 

was then collected from the various 

specialized administrative departments, and 

the second is the method of collecting field 

data based on several methods, including the 

sample, the form, and the interview. 

Presentation of the results required the 

adoption of a systematic approach. The most 

important findings can be presented as 

follows: The development of the quality of 

public utility services is among the most 

critical priorities of civil society in the city of 

Souk Sabt, but it suffers from some 

obstacles, perhaps the most prominent of 

which are weak and lack of financial 

resources, and ineffective communication, 

framing and training. 

Keywords: Public Equipment, Civil Society 

,Medium Cities, Quality of services, 

Development,Souk Sebt 

ىذه اؼبقالة دراسة موضوع اسًتاتيجية اجملتمع اؼبدين هتدؼ   
يف تنمية جودة اؼبرافق العمومية ابؼبدف اؼبتوسطة ابؼبغرب، 
كتتوخى اإلجابة على السؤاؿ التاِف ما مدل مسانبة اجملتمع 

كللجواب اؼبدين يف تنمية كجودة خدمات اؼبرافق العمومية؟ 
على ىذا السؤاؿ سننهج اسًتاتيجية سبحيص كيفية ككمية، 
من خبلؿ اعتماد أسلوبُت عبمع البياانت؛ أكؽبا البياانت 
الواثئقية كاإلدارية اليت مث صبعها من ـبتلف اؼبصاٌف اإلدارية 
اؼبختصة، كاثنيهما البياانت اؼبيدانية اعتمادا على عدة طرؽ 

قابلة، كتطلب عرض النتائج تبٍت منها العينة كاالستمارة كاؼب
منهج نسقي. كيبكن عرض أىم النتائج اؼبتوصل إليها فيما 
يلي: تعد تنمية جودة خدمات اؼبرافق العمومية من ضمن 
أىم أكلوايت اجملتمع اؼبدين دبدينة سوؽ سبت، إال أهنا تعاين 
من ؾبموعة من اؼبعيقات كلعل من أبرزىا ضعف كقلة اؼبوارد 

ف التواصل كالتأطَت كالتكوين. يوُف اجملتمع اؼبدين اؼبالية، كضع
 اىتماما مهما لتنمية جودة خدمات اؼبرافق العمومية.

دف م ،دينمتمع ؾب ،رافق العموميةl: كلمات مفاتيح
 سوؽ السبت.،تنمية ،جودة اػبدمات ،وسطةمت
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I.( ادلقدمةIntroduction) 
 السياق العام.1

يكتسي موضوع تنمية جودة اؼبرافق العمومية أنبية ابلغة يف الدراسات اغبديثة، نظرا لكوهنا من أىم 
دف كآلية من آليات ذبهيزات القرب الضركرية لتأطَت السكاف، كعنصر ىاـ لقياس مستوايت التنمية اغبضرية للم

رفع التهميش كفك العزلة عن اؼبناطق القركية. فاؼبرفق العاـ يلعب دكرا أساسيا يف الضبط السوسيو سياسي للفئات 
اجملتمعية اليت تعيش كضعية ىشة، كما يعد حضوره كتوزيعو بشكل متكافئ مؤشرا لقياس مدل ربقيق رغبات 

 الصحية أك الثقافية أك الرايضية.  السكاف كتلبية حاجياهتم األساسية سواء منها

إف ربط جودة اؼبرافق العمومية ابلعمل اعبمعوم تعترب من الدراسات اغبديثة اليت تندرج يف خانة ما يعرؼ 
ابلعطاء السوسيو تنموم، كالذم يستدعي ابلضركرة مقاربة اؼبواضيع التنموية كفق مقاربة تشاركية كتكاملية بُت 

 كاالقتصادية كاالجتماعية.  ـبتلف اجملاالت السياسية
 اإلشكالية.2
 اإلطار النظري وحتدعد مفهوم ادلرافق العمومية.2.1 

اعتلى مفهـو اؼبرافق العمومية حيزا مهما يف الفكر اؼبعاصر، إذ تعددت اؼبشارب العلمية اليت اىتمت 
ؼبناىج كالنظرايت اليت قاربتو الشيء بدراسة اؼبوضوع، فبا جعلو مفهوما متشعبا كمركبا، تتعدد معانيو بتعدد العلـو كا

أتصيلو العلمي يتصف بطابع النسبية من حيث الكم كالكيف. كمنو قبد اؼبرافق العمومية تندرج يف  الذم جعل
إطار مفاىيم عدة منها التجهيزات العمومية كاػبدمات االجتماعية، إال أف جل التعريفات انساقت كراء اعتبار 

ع بو كيستعاف، كمنو مرافق اؼبدينة: كىي ما ينتفع بو السكاف عامة كأجهزة النقل كالشرب اؼبرفق ما يرتفق بو كينتف
). إف اؼبرفق العاـ نشاط سبارسو مباشرة السلطة العامة (الدكلة، صباعة ترابية) أك 632كاإلضاءة (أنيس كآخركف، 

إشباع حاجة ذات نفع عاـ (اللجنة  ربت إشراؼ مراقبتها (كنتحدث يف ىذه اغبالة عن اؼبرفق العاـ اؼبفوض) بغاية
). كيبكن تعريف اؼبرفق العاـ حسب 33، 2013الدائمة اؼبكلفة ابلقضااي االقتصادية كاؼبشاريع االسًتاتيجية. 

اؼبعيار اؼبوضوعي ابعتباره النشاط أك الوظيفة أك اػبدمة اليت تليب حاجيات عامة للجمهور خصوصا اػبدمات 
تغناء عنها مثل الصحة، التعليم كالتعليم العاِف، الربيد اؼبواصبلت كغَتىا من اػبدمات األساسية اليت ال يبكن االس

).  فاؼبرافق تندرج 2020كرد يف غريب،  206، 2004ذلك بغض النظر عن اعبهة اليت تقدـ اػبدمة (الصغَت، 
). انطبلقا من ىذا فإف 106، 2006يف إطار التجهيزات الضركرية كالًتفيهية اليت وبتاج إليها السكاف (األسعد، 
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، كمنو فاؽبدؼ األظبى من كجوده ىو االرتقاء جبودة 1اؼبرفق العاـ يرتبط بوجود اؼبنفعة كضماف مبدأ استمراريتها
 اػبدمات لفائدة اؼبستفيدين. 

فداللة اؼبرفق العمومي تنطوم على بعدين؛ البعد األكؿ يعترب اؼبرفق ىو نشاط أك خدمة تقـو هبا السلطات 
 The physical( ادلفهوم ادلادي للمرفق مة مثل الصحة كالتعليم كاألمن، كىو ما يطلق عليو العا

concept of the facility(.  أما البعد الثاين فيتمثل يف كوف اؼبرفق ذك طابع شكلي أك عضوم كالذم
 .)35، 2020موضوع اؼبرفق هبب أف يتم من جهاز إدارم (أىندار،  اخلدمة أو النراط يعٍت أف

كيندرج مفهـو اؼبرافق العمومية كفق ثبلثة تصورات نظرية، كىي: التصور البنيوم اؼباركسي الذم يؤطر 
مفهومها دبرجعية االستهبلؾ اعبماعي كالتصور البنيوم الوظيفي الذم يربط اؼبرافق ابػبدمات العمومية كالتصور 

 ).23، 2019د، السلوكي الذم يبزج بُت العوامل اجملالية كغَت اجملالية (األسع
 كبناء على ما سبق ذكره يبكن ربديد اؼبفهـو اإلجرائي للمرافق العمومية على النحو التاِف:

كتتضمن اؼبدارس العمومية دبختلف أصنفاىا، مدارس التعليم االبتدائي، مدارس التعليم الثانوم  ادلرافق التعليمية:
 اإلعدادم، مدارس التعليم الثانوم التأىيلي؛

تشمل شبكات اؼبؤسسات الصحية األكلية (اؼبراكز الصحية اغبضرية، اؼبراكز الصحية القركية،  لوحية:ادلرافق ا
اؼبراكز الصحية اعبماعية مع كحدة التوليد، كاؼبستوصفات القركية)، كشبكة اؼبستشفيات (اؼبستشفيات العامة 

 كاؼبستشفيات اؼبتخصصة منها اعبهوية كاإلقليمية)؛
 ية النسوية، أندية الشباب كاؼبراكز الرايضية؛األند مرافق الرباب:
 دكر اؼبسنُت، دكر األطفاؿ، مراكز ذكم االحتياجات اػباصة، مراكز االستقباؿ. مراكز التعاون:

 حتدعد مفهوم اجملتمع ادلدين 2.2 
ددة عرؼ اجملتمع اؼبدين تطورا ملحوظا للوظائف اؼبنوطة بو حيث أضحى من بُت أىم الدعائم التنموية اؼبتع

األىداؼ كاؼبقاصد، كقد أصبح وبظى ابىتماـ العديد من الباحثُت يف ـبتلف التخصصات العلمية، لذا قبد تعدد 
يعرب عن ؾبموعة سياسية   " Societas civilisالتعاريف كالتحديدات اليت أحاطت بو.  ففي معناه البلثيٍت "

طو ال تظهر التميز اؼبوجود اليـو كاؼبتفق عليو بُت زبضع للقوانُت، ىذه الرؤية للسياسي اليت ذبدىا يف كتب أرس

                                                           
) اؼبشاركة 1تعاقدية كأخبلقية كقيمية"، كما وبدد للديبقراطية التشاركية اؼبتوخاة أربع غاايت أساسية كىي: (يعد ىذا اؼبيثاؽ دبثابة "التزاـ لو طبيعة  1

) تكريس اغبكامة اعبيدة يف تدبَت الشأف العاـ 4) تفعيل اؼبساءلة اؼبدنية؛ (3) ربقيق الشفافية؛ (2اؼبدنية عرب التأثَت يف صناعة القرار العمومي؛ (
 ).41، 2016القتصادم كاالجتماعي كالبيئي، (تقرير اجمللس ا
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السياسي القدمي، الدكلة على أهنا اؼبقصودة دبجتمع مدين يبثل ذبمع  الدكلة كاجملتمع اؼبدين، إذ يفهم التقليد األكريب
، 2018سياسي، أعضاؤه ىم اؼبواطنوف الذم يعًتفوف بقوانُت الدكلة كيتصرفوف كفقا ؽبا (زعطوط & ضيف.، 

اجملتمع اؼبدين ابعتباره اغبياة  )Dominique Colas).  كيعرؼ الباحث يف العلـو السياسية (41
االجتماعية اؼبنظمة انطبلقا من منطق خاص هبا كخاصة اغبياة اجملتمعية اليت تضمن ديناميكية اقتصادية كثقافية 

كة كاؼبواطنة (حبكاف ). فهو انفذة على فبارسة اإلستخبلؼ كاؼبشار 20، 2013كسياسية (اغبوسٍت.، 
)، كمنو فاجملتمع اؼبدين يؤدم أدكرا اقتصادية كاجتماعية كسياسية يسعى من خبلؽبا لتنظم  21، 2011كآخركف.،

 العبلقة بُت اجملتمع كالدكلة كفق أسس مبنية على التسامح كاالحًتاـ.

اؿ العاـ بُت األسرة كالدكلة، أم إف اجملتمع اؼبدين يبثل ؾبموعة من التنظيمات التطوعية اغبرة اليت سبؤل اجمل
بُت مؤسسات القرابة كمؤسسات الدكلة اليت ال ؿباؿ لبلختيار يف عضويتها، كىذه التنظيمات التطوعية اغبرة تنشأ 
لتحقيق مصاٌف أفرادىا أك لتقدمي خدمات للمواطنُت أك فبارسة أنشطة إنسانية متنوعة كتلتـز يف كجودىا كنشاطها 

). إذف فاجملتمع اؼبدين ىو ذلك الفضاء اؼبستقل 37، 2003ًتاـ كالًتاضي كالتسامح (شكر، بقيم كمعايَت االح
إزاء الدكلة كالسوؽ، الذم يهدؼ إُف التأثَت كاإلوباء كالتأطَت ضمن خيارات صباعية، كطنية كعاؼبية (شحادة، 

يقـو هبا أفراد أك  )، كيشَت مصطلح اجملتمع اؼبدين أيضا إُف أشكاؿ العمل االجتماعي الذم35، 2015
 ).22، 2016صباعات ليس بدافع من الدكلة كال ربت إشرافها (تقرير اجمللس االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي، 

) Cvetek & Daiber,2009, 10كتكمن أنبية اجملتمع اؼبدين يف سعيو لتوفَت اغبرية للمواطنُت (
اغبديثة عرب اترىبها الطويل كاليت توازم عمل الدكلة،  ابعتباره شبكة كاسعة من اؼبنظمات اليت طورهتا اجملتمعات

كإذا شبهنا الدكلة ابلعمود الفقرم، فاجملتمع اؼبدين هبذا التحديد األخَت ىو تلك اػببلاي اليت يتكوف منها األعضاء، 
ة كاليت ليس للجسم االجتماعي حياة من دكهنا، فليس ىناؾ أم شكل من العداء بينهما؛ كال اختبلؼ يف طبيع

). كيهدؼ اجملتمع اؼبدين إُف ربقيق Nerberto, 1988,87الوظائف، كإف كاف ىناؾ اختبلؼ يف األدكار (
 أىداؼ متعددة اؼبقاصد كاؼبرامي كيبكن إصباؽبا فيما يلي:

 أىداؼ سياسية: تتعلق ابؼبشاركة يف صنع القرار السياسي؛ 
 العمالية، كاالرتقاء حبقوقها اؼبهنية؛ أىداؼ نقابية: تتجلى يف الدفاع عن مصاٌف كمتطلبات الشغيلة 
 أىداؼ ثقافية: نشر الوعي الثقايف بُت شرائح اجملتمع من خبلؿ دعم كل ما يتعلق ابلشأف الثقايف؛ 
 .أىداؼ اجتماعية: اؼبسانبة يف تنمية كالنهوض ابلقطاع االجتماعي 
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القتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت أما من الناحية اإلجرائية فيقصد ابجملتمع اؼبدين اؼبؤسسات السياسية كا
)، كمنها اعبمعيات، 33، 2011تعمل يف ميادينها اؼبختلفة يف استقبلؿ نسيب عن سلطة الدكلة (البحَتم، 

). كتقتصر ىذه الدراسة على 54، 1997كاألحزاب السياسية، كالنقاابت العمالية، كاالربادات اؼبهنية (قرنفل، 
 ألمر ابعبمعيات، ؼبا تتميز بو خصوصية على مستول التشكيل كاألىداؼ.دراسة كاحدة منها كيتعلق ا

كابلنظر إُف التعريفات السالفة الذكر، قبد أف تعريف اجملتمع اؼبدين ىبضع إُف األركاف التالية: أكؽبا ربط 
القائم مبدأ  اجملتمع اؼبدين ابلفعل اإلرادم اغبر كالتطوعي؛ اثنيهما التنظيم، كأخَتا الركن السلوكي األخبلقي

 االختبلؼ كالتنوع كالتعاكف كالتسامح.

 مركلة البحث2.3
يف ظل التحوالت الديبقراطية اليت شهدىا اؼبغرب على اؼبستول احمللي، برزت الديبقراطية التشاركية كمقاربة 

ؼبدين من كلوج تسعى إُف إشراؾ الساكنة احمللية يف ازباذ القرارات التنموية، كىكذا سبكن اجملتمع ا تدبَتية مهمة
اغبياة العمومية كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كااللبراط يف مسلسل التغَت الديبقراطي. كمنو كجب إاثرة 
نقطة مهمة كتتعلق بدراسة موضوع اسًتاتيجية اجملتمع اؼبدين يف تنمية جودة اؼبرافق العمومية، كبناء على ذلك 

ما مدل مسانبة اجملتمع اؼبدين (اعبمعيات) يف تنمية جودة خدمات اؼبرافق نطرح السؤاؿ اإلشكاِف التاِف: 
 العمومية (اؼبرافق التعليمية، اؼبرافق الصحية، مرافق الشباب كمرافق التعاكف)؟

 األىداف.2.4
 نتوخى من خبلؿ ىذه الدراسة ربقيق األىداؼ التالية: 

 اؼبرافق العمومية (اؼبرافق التعليمية، اؼبرافق  قياس درجة رضى اجملتمع اؼبدين (اعبمعيات) عبودة خدمات
 الصحية، مرافق الشباب كمرافق التعاكف)؛

 تشخيص دكر اجملتمع اؼبدين يف النهوض جبودة خدمات اؼبرافق العمومية؛ 
 .تشخيص التحدايت اليت تواجو اجملتمع اؼبدين يف النهوض جبودة خدمات اؼبرافق العمومية 
II.( ادلنهجيةMéthodologie) 

 6أكالد النمة اليت تقع ما بُت خطوط طوؿ  اعتمد البحث على دراسة ميدانية غبالة مدينة سوؽ السبت
دقيقة،  20درجة ك 32دقيقة مشاؿ خط االستواء، كخطوط عرض  40درجات ك 6دقيقة ك 45درجات ك

جغرافيا تبعد مدينة سوؽ خنيفرة، ك -كتنتمي إداراي إُف إقليم الفقيو بن صاٌف الذم ينتمي بدكره إُف جهة بٍت مبلؿ
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كلم عن القطب اعبهوم بٍت مبلؿ، وبدىا مشاال كشرقا اعبماعة القركية ألكالد بورضبوف، كمن جهة   36السبت ب 
 اعبنوب كالغرب ربدىا اعبماعة القركية ألكالد انصر.

ف كلم مربع، كيصل عددىا سكاهنا حسب اإلحصاء العاـ للسكا 15 تبلغ اؼبساحة اإلصبالية للمدينة
 .12145نسمة، كعدد األسر  60016كالسكٌت 

كتبنت الدراسة على اسًتاتيجية البحث الكيفي كالكمي لتمحيص الفرضية، كقد ارتكز أساسا على 
البياانت اؼبيدانية، ابعتماد االستبياف كأسلوب عبمع اؼبعلومات الكمية كالنوعية منها، كاعتمدان على عينة عشوائية 

 استمارة ميدانية تكونت من قسمُت أساسيُت:مت االعتماد على  طبقية،

 :القسم األكؿ: يضم بياانت اؼبتغَتات التابعة(االستجاابت) كيتكوف من ثبلثة ؿباكر 
 احملور األكؿ: قياس درجة رضى صبعيات اجملتمع اؼبدين عبودة خدمات اؼبرافق العمومية؛ 
  رافق العمومية؛احملور الثاين: ابراز كظائف اجملتمع يف تنمية جودة خدمات اؼب 

  القسم الثاين: يشمل بياانت اؼبتغَتات اؼبستقلة (اؼبثَتات أم العوامل اؼبفسرة)، السن، اعبنس، كاؼبستول
 الدراسي، عدد سنوات االلبراط.  

(راضي، ؿبايد، غَت راضي) لدرجة قياس رضى اؼببحوثُت، كقد  كقد استخدـ مقياس ليكر الثبلثي
اؿ اإلحصاء، كىو أسلوب لتقدير كاختبار اؼبتغَتات كتفادم األخطاء يف الوصف استدعت الضركرة البحثية استعم

)، 72، 2012كالتأكيل. كيرتبط اختيار كسائل اؼبعاعبة اإلحصائية بطبيعة اؼبوضوع كأسلوب اؼبعاعبة (األسعد، 
 Statistical Package on)كبناء على ذلك مت االعتماد على برانمج اغبزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

Social Science) SPSS) للقياـ بتحليل البياانت اؼبعلمية ،Données paramétriques( 
)، كذلك هبدؼ تشخيص  كتفسَت متغَتات البحث Données non paramétriquesكالبلمعلمية (

يف مقاييس النزعة للوصوؿ إُف نتائج سبكننا مناقشتها ، اعتمادا  على أساليب اإلحصاء الوصفي أبنواعها اؼبتمثلة 
) (التباين، Paramètres de dispersionاؼبركزية (اؼبتوسط اغبسايب، الوسيط) كمقاييس التشتت (

 .)االكبراؼ اؼبعيارم
) 2012-2002"(األسعد ـ.، IMRADيقتضي تنظيم ىذا العمل، اعتماد اؼبنهجية العلمية "
ية، كتتضمن ىذه اؼبنهجية أربع خطوات أساسية ؿباكلُت من خبلؽبا تشييد حبث يراعي الضوابط كالشركط العلم

 ).D)، كيف األخَت مناقشة النتائج (R( )، النتائجM)، اؼبنهجية (Iكىي: اؼبقدمة (
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III.النتائج (Résultats) 
 قياس درجة رضى مجعيات اجملتمع ادلدين جلودة خدمات ادلرافق العمومية.1
 دماتادلرافق التعليمية: تقييم إجيايب لغالبية اخل1.1 

افم الخعلُمُت1الجذٌو   : كُاط دسحت سض ى املجخمع املذوي لجىدة خذماث املش

 راض  
(%) 

 زلاعد
(%) 

غًن 
راض  

(%) 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 التباعن

مستوى الرضى سهولة 
 ولوجيو ادلرافق التعليمية

70 10 20 1.5 0.84 0.72 

مستوى رضى تواجد 
 األطر التعليمية

60 30 10 1.5 0.70 0.50 

مستوى رضى حول تواجد 
 التجهيزات التعليمية

50 30 20 1.7 0.82 0.61 

مستوى رضى توزعع عدد 
التالميذ ابحلجرات 

 الدراسية

30 20 50 2.2 0.91 0.84 

مستوى رضى حول صيانة 
 ادلرافق التعليمية

50 30 20 1.7 0.82 0.67 

 2022املطذس: بدث مُذاوي 

)، 1رجة رضى صبعيات اجملتمع اؼبدين حوؿ جودة خدمات اؼبرافق العمومية (اعبدكؿ انطبلقا من قياس د
بنسب رضى  قد أابنت نتائج البحث اؼبيداين أف غالبية اإلجاابت تتجو كبو تقييم إهبايب عبودة اؼبرافق التعليمية،

عبغرايف فقد أكد حواِف %. ففيما يتعلق بسهولة كلوج اؼبرافق التعليمية كتوزيعها ا 70ك 50%تًتاكح ما بُت 
أقركا بعدـ رضاىم عن التوزيع اعبغرايف للمرافق  % 20من اؼببحوثُت عن رضاىم عن ذلك، مقابل  70%

 التعليمية كسهولة الوصوؿ إليها.
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 % 60أما فيما يتعلق بقياس كفاية تواجد األطر الًتبوية كاإلدارية، فنتائج البحث اؼبيداين قد أكدت على أف 
من اؼببحوثُت التزموا  % 30أقركا برضاىم حوؿ عدد األطر التعلمية (الًتبوية كاالدارية)، يف حُت أف  من اؼببحوثُت

 .0.50كالتباين  0.70، من اؼببحوثُت عربكا عن عدـ رضاىم. كقد بلغ االكبراؼ اؼبعيارم % 10اغبياد، بينما قرابة 
من  % 50رة التفاعلية...)، فقد عرب حواِف أما ابلنسبة للتجهيزات كالوسائل التعليمية (اؼبكتبة، السبو 

عن عدـ رضاىم، بينما التـز  %20اؼببحوثُت عن رضاىم حوؿ تواجد التجهيزات التعليمية، يف اؼبقابل أكد ما يناىز 
 من اؼببحوثُت اغبياد. % 30

 %50حواِف كعلى غرار ذلك نبلحظ أف التقييم السليب ىم توزيع عدد التبلميذ ابغبجرات الدراسية، إذ أكد 
 التزموا اغبياد. %20من اؼببحوثُت عن رضاىم، بينما  %30من اؼببحوثُت عن عدـ رضاىم، يف اؼبقابل أكد 

 ادلرافق الوحية: ضعف كبًن يف جودة خدماهتا.1.2
افم الصحُت2الجذٌو   : كُاط دسحت سض ى املجخمع املذوي لجىدة خذماث املش

 راض  
(%) 

 زلاعد
(%) 

غًن 
راض  

(%) 

 ادلتوسط
 احلسايب

االحنرا
ف 
 ادلعياري

 التباعن

مستوى الرضى سهولة 
 ولوجية ادلرافق الوحية

20 30 50 2.26 0.82 0.67 

مستوى رضى حول كفاعة 
 تواجد األطر الوحية

10 20 60 2.60 0.69 0.48 

مستوى رض  حول 
تواجد التجهيزات 

 الوحية

20 10 70 2.50 0.84 0.72 

مستوى الرضى بتنوع 
 حيةاخلدمات الو

20 30 50 2.30 0.82 0.67 

مستوى رضى عن نظافة 
 ادلرافق الوحية

30 10 60 2.30 0.94 0.90 

 2022املطذس: بدث مُذاوي 
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) إُف تقييم سليب للخدمات اليت تقدمها اؼبرافق الصحية دبدينة سوؽ 2تتجو جل نتائج البحث اؼبيداين (جدكؿ 
%. ففيما يتعلق بسهولة كلوجية  70ك 50%بنسب تًتاكح ما بُت سبت، حيث تتجو أغلبية التقييمات إُف عدـ الرضى 
أقركا  % 20من اؼببحوثُت عدـ رضاىم عن ذلك، مقابل  %50اؼبرافق الصحية كتوزيعها اعبغرايف فقد أكد حواِف 

 برضاىم عن توزيع اعبغرايف للمرافق الصحية كسهولة الوصل إليها.
من اؼببحوثُت  % 60طبية، فنتائج البحث اؼبيداين قد أكدت على أف أما فيما يتعلق بقياس كفاية تواجد األطر ال

من اؼببحوثُت التزموا اغبياد  % 20أقركا بعدـ رضاىم حوؿ عدد األطر الطبية اؼبتواجدة (األطباء كاؼبمرضُت)، يف حُت أف 
 .0.48كالتباين  0.69من اؼببحوثُت عربكا عن رضاىم. كقد بلغ االكبراؼ اؼبعيارم  % 10يف اعبواب، بينما زىاء 

من اؼببحوثُت  % 70أما ابلنسبة للتجهيزات الطبية فهي األخرل قد اذبهت كبو التقييم السليب، فقد عرب حواِف 
عن عدـ رضاىم حوؿ تواجد التجهيزات الصحية، حيث تغيب يف الكثَت من األحياف ؾبموعة من التجهيزات الضركرية 

اللجوء اُف مستشفيات خارجة عن نفوذ دائرهتم الًتابية أك الذىاب ؼبصحات لتشخيص كعبلج اؼبرضى، فبا يضطرىم إُف 
خاصة، فبا هبعلنا نتساءؿ حوؿ قدرة اؼبواطنُت على تسديد النفقات العبلجية اليت معظمها تكوف ذك تكلفة مالية مرتفعة. 

األطفاؿ، زبصص القلب  أما ما ىبص تنوع اػبدمات الطبية كاؼبقصود هبا ىنا تواجد زبصصات طبية متنوعة (زبصص
بعدـ رضاىم حوؿ  % 50كالشرايُت، زبصص ابطٍت ....) يبكنها متابعة اغباالت اؼبرضية حسب نوع اؼبرض، فقد أكد 

 ذلك. 
 قياس درجة رضى اجملتمع ادلدين جلودة خدمات مرافق الرباب ومرافق التعاون 1.3
افم الخعاون : كُاط سض ى املجخمع املذوي لعهىلت الىلىج لخذ1الشيل       افم الشباب ومش  ماث مش
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) أف اذباىات قياس رضى اجملتمع اؼبدين لسهولة الولوج ػبدمات مرافق الشباب 1يتبُت من خبلؿ الشكل(
حظ كمرافق التعاكف تتجو كبو تقييم إهبايب، حيث أف غالبية اؼببحوثُت أقركا برضاىم عن سهولة الولوج. كمن اؼببل

عن رضاىم حوؿ سهولة الولوج ػبدمات مرافق  % 55تباين سبثبلت اؼببحوثُت دبجاؿ الدراسة إذ أكد حواِف 
 من اؼببحوثُت التزموا اغبياد.  % 30عربكا عن عدـ رضاىم، بينما  % 25الشباب، مقابل 

من اؼببحوثُت عن  % 45أما ابلنسبة لتمثبلث اؼببحوثُت حوؿ سهولة الولوج ؼبرافق التعاكف، فقد أقر زىاء 
 .% عربكا عن عدـ رضاىم 30التزموا اغبياد ك % 25رضاىم، بينما 

 اجملتمع ادلدين شرعك مهم يف النهوض جبودة خدمات ادلرافق العمومية.2
يف ظل اػبيارات الديبقراطية على اؼبستول احمللي، برز العمل اعبمعوم كفعل ارادم تطوعي منظم يسعى 

زباذ القرارات التنموية على اؼبستول احمللي، حيث أصبح يبثل ركيزة ؾبتمعية أساسية تسعى إُف إشراؾ السكاف يف ا
لسد حالة العجز اليت كقعت فيها السلطات احمللية كاؼبنتخبة، كمنو فالنسيج اعبمعوم يبثل نقطة تكامل كتقاطع مع 

 ).Third sectorالعمل اغبكومي كابلتاِف أصبح يطلق عليو ابلقطاع الثالث (

يتواجد دبدينة سوؽ السبت نسيج صبعوم مهم ذك اىتمامات تنموية عديدة، يقـو على بلورة فلسفة 
تدبَتية قائمة على التفاعل بُت السلطة العمومية كالفاعلُت االقتصاديُت كاالجتماعُت، كعلى دعم كتطوير مباذج 

س مستول التنمية، فاجملتمع اؼبدين دبدينة تنموية. كدبا أف اؼبرافق العمومية تعد آلية من آليات رفع التهميش كقيا
من  %87سوؽ سبت جعلها يف صلب اىتماماتو السوسيو تنموية، حيث أابنت نتائج البحث اؼبيداين أف نسبة 

 اعبمعيات هتتم يف براؾبها السنوية ابلنهوض ابؼبرافق العمومية كربسُت خدماهتا كسهولة الولوج إليها.
 االىتمامات التنموعة للمجتمع ادلدين  ادلرافق التعليمة يف صلب .1.2

افم العمىمُت2شيل                                : مجاالث اهخمام املجخمع املذوي خعب هىع املش
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 2022ادلودر: حبث ميداين 

يتضح من خبلؿ نتائج البحث اؼبيداين تعدد اىتمامات صبعيات اجملتمع اؼبدين بنوعية اؼبرافق العمومية 
افق التعليمية، اؼبرافق الصحية، مرافق التعاكف كمرافق الشباب)، فمن اؼببلحظ اىتماـ كبَت بتنمية اؼبرافق التعليمة (اؼبر 

 21من اعبمعيات اىتمامهم دبرافق التعاكف بنسبة  % 24، فيما أكد حواِف % 51كربسُت جدكة أدائها بنسبة 
، %16 دائرة االىتمامات التنموية للجمعيات بنسبة ، يف حُت أف اؼبرافق الصحية احتلت اؼبرتبة الثالثة يف%

. كيف ىذا السياؽ ذىب اؼببلحظوف كاػبرباء األجانب إُف أف أتثَت عمل % 9كأخَتا مرافق التعاكف بنسبة 
، كاعبمعيات %42، كاعبمعيات التنموية ب % 53اعبمعيات ابؼبغرب يتمحور يف ميداف التعليم بنسبة تقدر ب 

 ).42، 2011(البحَتم،  % 14لفقراء ب اؼبهتمة دبساعدة ا
 مجعيات اجملتمع ادلدين: تعدد األدوار وزلدودعة الوظائف .  4 

تعد اؼبقاربة التشاركية من بُت اؼبستجدات اؽبامة اليت برزت يف الساحة الوطنية كالكفيلة أبف تؤثر بشكل 
على " مسانبة اعبمعيات يف  12صل يف الف 2011إهبايب على سَتكرة حياة اجملتمع اؼبدين، كقد أكد دستور 

إعداد قرارات كمشاريع لدل اؼبؤسسات اؼبنتخبة كالسلطات العمومية، ككذا يف تفعيلها كتقييمها". كمن أجل 
تفعيل ىذه األحكاـ اعبديدة. اقًتح" اغبوار الوطٍت حوؿ اجملتمع اؼبدين كاألدكار الدستورية اعبديدة، اعتماد ميثاؽ 

 ).3، كالذم حدد األدكار كااللتزامات اؼبنوطة ابلفاعلُت اؼبدنيُت كالفاعلُت العموميُت (جدكؿ1ةللديبقراطية التشاركي
 : أدواس والتزاماث الفاعلين املذهُين والفاعلين العمىمُين3حذٌو 

 الفاعلون العموميون الفاعلون ادلدنيون

  الدفاع كالًتافع من خبلؿ االقًتاحات
 كالعرائض للمسانبة يف حل اؼبشاكل
كإصبلح األضرار كتبليغ الشكاكل 
الصادرة عن مرتفقي اؼبرافق العمومية 

 كصبيع اؼبواطنُت.
  الوساطة كربسيس السلطات العمومية

 كاجملالس اؼبنتخبة.

  إحداث آلية تنسيق غَت فبركزة تكوف ىي
 اؼبخاطب الرئيسي للفاعلُت اعبمعويُت.

  اعتماد إجراءات مبسطة كشفافة قصد
 تشجيع اؼبشاركة اؼبدنية كالولوج إُف اؼبعلومة.

 ركة زبصيص اؼبوارد البلزمة من أجل مشا
مدنية فاعلة (دبا فيها توفَت نظاـ ضرييب 

 مبلئم للعمل التطوعي).
                                                           

1
س مؤشس املجخمع املجني باملرغس     س للجامعت العسبيت، 2011الىلاط الىازدة أطفله عبازي عً خالصاث جلٍس ، وجلاٍز

ت والاحخماعيت: شساهت مً أحل الخىميت.  مفىطيت املجخمع املدوي خٌى دوز املجخمع املدوي في اللمت الاكخصادًت والخىمٍى
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 البحث عن الدعم المالً الدفاع والترافع اقتراح المشارٌع الوساطة والتحسٌس

  التعاكف مع اؼبؤسسات العمومية عن
 طريق اػبربة اؼبيدانية كتقدمي الرأم.

  ذبديد كاقًتاح مقارابت كحلوؿ
 كفبارسات جديدة.

 ت بديلة للقرب.تقدمي خدما 
  النهوض بقدرات العاملُت يف اعبمعيات

 كضماف حقوقهم االجتماعية.

  ،تدبَت شفاؼ للشركات: نشر اؼبعلومات
معاعبة اؼبقًتحات بكل شفافية كإعبلف 

 النتائج.
 .اعتماد مقاربة تقـو على التمييز اإلهبايب 
 .تعميم كنشر ثقافة كتطوير الشعور اؼبدين 
 ع اؼبدين.الدراسات كالبحث اؼبتعلق ابجملتم 

 

كبناء على دراسة كربليل أدكار كالتزامات الفاعلُت اؼبدنيُت كالعموميُت، قد سبت ؿباكلة تشخيص دكر 
 ): 3النسيج اعبمعوم دبدينة سوؽ السبت يف ربسُت جودة اػبدمات العمومية، كاليت قد ذبلت فيما يلي(الشكل

اف3الشيل   م العمىمُت: دوس اليعُج الجمعىي في جىمُت حىدة خذماث املش

 

 2022املطذس: بدث مُذاوي 

أابنت نتائج البحث اؼبيداين على تعدد األدكار التنموية اليت يقـو هبا النسيج اعبمعوم لغرض ربسُت جودة 
الوساطة كربسيس السلطات العمومية كاجملالس اؼبنتخبة أبنبية اؼبرافق اػبدمات العمومية، كتتجلى أساسا يف 

)، يلي ذلك الدفاع كالًتافع من خبلؿ االقًتاحات كالعرائض للمسانبة %51رتبطة هبا (العمومية كاإلشكاالت اؼب

املطذس: الحىاس الىؾني خٌى املجخمع املذوي وألادواس 

 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

164 

يف حل اؼبشاكل كإصبلح األضرار كتبليغ الشكاكل الصادرة عن مرتفقي اؼبرافق العمومية كصبيع اؼبواطنُت 
لبحث عن الدعم اؼباِف )، كأخَتا ا%13)، مت اقًتاح مشاريع لتنمية اؼبرافق العمومية كربسُت جودة أدائها (22%(

ككضع آلية تنسيقة مع الشركاء التنمويُت يف إطار العبلقات اليت ذبمعهم ابلفاعلُت بغية إقباز اؼبشاريع اؼبتعلقة 
 بتدبَت اؼبرافق العمومية.

أتسيسا على النقاط اليت مت التطرؽ إليها سابقا، كاليت تؤكد يف مشوليتها على اغبضور اؼبهم كالوازف 
تمع اؼبدين يف تدبَت جودة اؼبرافق العمومية، إال أنو يتبُت أف ىذه اعبهود اؼببذكلة تشوهبا ؾبموعة من عبمعيات اجمل

2العراقيل اؼبشاكل اليت ربد من فعالية تدخل ىيئات اجملتمع اؼبدين، كيبكن أف قبمل أنبها فيما يلي
1: 

 قة ربدد األىداؼ كاؼببادئ كآليات عمق الفجوة بُت النظرية كالتطبيق، كاالفتقار إُف رؤية تنموية دقي
 التنفيذ، كتتوقع حدكد النجاح كمؤشرات الفشل؛

 طغياف العمل الفردم كغياب ركح الفريق كالعمل اعبماعي؛ 
 عدـ تداكؿ اؼبسؤكليات داخل اؼبؤسسة اعبمعوية؛ 
 إقصاء الشباب بشكل فبنهج من اؼبكاتب التسيَتية للجمعيات؛ 
  القرار فيها؛غياب الشفافية حوؿ آليات صناعة 
 ضعف التواصل كالتأطَت كالتكوين؛ 
 االرتباط ابلسلطات احمللية أك اعبهات اؼباكبة، فبا يؤثر سلبا على استقبللية مكوانت النسيج اعبمعوم؛ 
  غياب رؤية اسًتاتيجية كبعد سوسيو تنموم، مع صعوبة االنتقاؿ من مستول تقدمي اػبدمات إُف إقباز

 برامج تنموية حقيقية؛
  التشبيك كضعف التنسيق بُت الكياانت اعبمعوية؛غياب 
 قلة األطر كالكفاءات يف معظم اعبمعيات؛ 
 غياب اغبس اعبمعوم اؼبتمثل أساسا يف مبدأ التطوع؛ 
 ،43ضعف كقلة اؼبوارد اؼبالية (البحَتم، مرجع سابق.( 

لسَتكرة التنموية كسباشيا مع ىذا الطرح، فقد أكضح البحث اؼبيداين ؾبموعة من اؼبشاكل اليت تعرقل ا
 عبمعيات اجملتمع اؼبدين دبدينة سوؽ السبت كاليت ذبسدت فيما يلي:

 

                                                           
2
 . 2014 - 1960اث العامت للظيان والظىنى املىدوبيت الظاميت للخخطيط، إلاخصاء-
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افم العمىمُت: املشاول التي جدذ مً فعالُت اليعُج الجمعىي في جد4الشيل   عين حىدة خذماث املش

 2022املطذس: بدث مُذاوي 

تدخل النسيج اعبمعوم لغرض  أابنت نتائج البحث اؼبيداين على تعدد اؼبعيقات اليت ربد من فاعلية
االرتباط ابلسلطات )، يلي ذلك %40(ربسُت جودة اػبدمات العمومية، كتتجلى أساسا يف ضعف اؼبوارد اؼبالية 

)، مت غياب التنسيق بُت %23(احمللية أك اعبهات اؼباكبة، فبا يؤثر سلبا على استقبللية مكوانت النسيج اعبمعوم
)،إضافة إُف ضعف الػتأطَت  كالتكوين فيما يتعلق ابلعمل %19العمومية (الكاايانت اجملتمعية كالسلطات 

)، كارتباط عمل %8(طغياف العمل الفردم كغياب ركح الفريق كالعمل اعبماعي )، كأخَتا %16اعبمعوم (
 ؾبموعة من اعبمعيات ابؼبوظبية تزامنا مع االستحقاقات االنتخابية.

IV.( ادلناقرةDiscussion) 
مقاربة كربليل ؾبموع الدراسات السابقة اليت عاعبت موضوع اؼبرافق العمومية كما ارتبط هبا من  استنادا إُف

إشكاالت، كنظرا لكوف اإلشكالية البحثية اليت نتناكؽبا تصب يف معاعبة قضااي تنموية اجتماعية كفق منظور 
سة سبثبلت األفراد كمدخل لفهم تشاركي. قد مت أتطَت اؼبشكلة البحثية ضمن االذباه السلوكي لذم يهتم بدرا

)، لغرض ذباكز اؼبقاربة اليت اقتصرت على كصف 74، 2022/2021سلوكياهتم كفبارساهتم (سويعد س.، 
 اؼبشاىد دكف التعمق يف تركيباتو اؼبعقدة. بطرؽ مشولية كدبقارابت منظوميو، كدكف االىتماـ دبواقف السكاف كأرائهم.



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

166 

سؤاؿ اإلشكاِف التاِف: ما مدل مسانبة اجملتمع اؼبدين (اعبمعيات) كقد استهدؼ البحث اإلجابة على ال
يف تنمية جودة خدمات اؼبرافق العمومية (اؼبرافق التعليمية، اؼبرافق الصحية، مرافق الشباب كمرافق التعاكف)؟ كيبكن 

 عرض أىم النتائج فيما يلي: 

 التعليمة، مرافق الشاب كمرافق التعاكف كبو  تتجو غالبية التقييمات فيما ىبص جودة خدمات اؼبرافق العمومية
 اإلهباب، يف اؼبقابل تشهد اؼبرافق الصحية تقييمات سلبية عبودة خدماهتا.

  إف ازباذ القرار احمللي َف يعد معطى تنفرد بو فقط السلطة اؼبتخصصة، بل أصبح لزاما إشراؾ الفاعلُت احملليُت
 يف ذلك كمن ضمنهم اجملتمع اؼبدين.

 مع اؼبدين ركيزة ؾبتمعية أساسية تسعى لسد حالة العجز اليت كقعت فيها السلطات احمللية كاؼبنتخبة يعد اجملت
 يف ربسُت جودة خدمات اؼبرافق العمومية.

  يتواجد دبدينة سوؽ السبت نسيج صبعوم مهم ذك اىتمامات تنموية عديدة، يقـو على بلورة فلسفة تدبَتية
 ة، لغرض ربسُت جودة اػبدمات العمومية.قائمة على دعم كتطوير مباذج تنموي

  تعدد األدكار التنموية اليت يقـو هبا النسيج اعبمعوم لغرض ربسُت جودة اػبدمات العمومية، كتتجلى أساسا
الوساطة كربسيس السلطات العمومية كاجملالس اؼبنتخبة أبنبية اؼبرافق العمومية كاإلشكاالت اؼبرتبطة، مث يف 

بلؿ االقًتاحات كالعرائض للمسانبة يف حل اؼبشاكل كإصبلح األضرار كتبليغ الشكاكل الدفاع كالًتافع من خ
 الصادرة عن مرتفقي اؼبرافق العمومية كصبيع اؼبواطنُت.

  رغم اعبهود اؼببذكلة اليت يقـو هبا اجملتمع اؼبدين يف ربسُت أداء خدمات اؼبرافق العمومية، إال أنو يواجو صبلة
 من فعاليتو. من العراقيل اليت ربد 

V.:اآلفاق ادلستقبلية 
يعد اؼبرفق العمومي آلية تنموية مهمة لرفع من جودة اغبياة االجتماعية لدل فئة ؾبتمعية عديدة، لذا كجع 

 علينا اقًتاح بدائل كحلوؿ لغرض تنميتو كالرفع من جودة خدماتو، كيبكن تفعيل ذلك ابتباع اإلجراءات التالية:
 العمومية فبا يضمن االستفادة من خدماهتا كسهولة الولوج إليها؛ التوزيع العادؿ للمرافق 
 إعداد خطة استشرافية تنبٍت على مبدأ الفعالية كالعدالة االجتماعية عند إقامة اؼبرفق العمومي؛ 
 تعزيز اؼبرافق العمومية القائمة، ابلتجهيزات الضركرية كاألطر اآلزمة لسد حاجيات السكاف؛ 
 وة بُت الفاعلُت كؿباكلة التنسيق فيما بينهم لضماف هتيئية حضرية تناسب العمل على تقليص الفج

 كخصوصية اؼبدينة.
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 .إشراؾ ـبتلف الفاعلُت يف قضااي التنمية كإعداد الًتاب الوطٍت، دبا فيها اجملتمع اؼبدين كالساكنة 
  الفاعلُت. االنفتاح على شركاء جدد لبلورة سياسية تفاعلية تسعى ػبلق جسر التواصل بُت ـبتلف 

  الئحة ادلراجع
 أوال: ادلراجع ابللغة العربية 

، إشكالية سهولة الولوج إُف اؼبرافق العمومية يف اجملاالت اغبضرية ابؼبغرب، 2020.، عبد اغبقأىندار 
حالة اعبماعات اغبضرية إبقليمي بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف: دراسة يف جغرافية اػبدمات، حبث لنيل شهادة 
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 مقدمة 
تعترب اؼبرافق العمومية من بُت اػبدمات اليت يرتفع الطلب عليها، كما تعد مؤشرا من مؤشرات التنمية، فاجملاالت 

تربز أنبية كقباعة تدخل الفاعلُت كاىتمامهم ابنتظارات الساكنة، عكس اجملاالت اليت تتوفر على مرافق عمومية متنوعة، 
 اليت تفتقد للمرافق العمومية األساسية، يف ىذا اإلطار سعت ـبتلف اعبماعات الًتابية إُف تقوية اؼبرافق العمومية. 

ف الفاعلُت، كلعل كيعد النقل من القطاعات االقتصادية اؼبهمة، حيث حظي ابىتماـ خاص من طرؼ ـبتل
 9احملطات الطرقية عنصرا أساسيا من عناصر منظومة النقل، ىدفها ضماف تنقل الساكنة، كتضم مدينة قلعة السراغنة 

ؿبطات طرقية، توفر كلوجية الساكنة كبو ـبتلف الوجهات، سواء داخل اؼبدينة، أك بُت اؼبدينة كاعبماعات احمليطة هبا، 
 الوطٍت. ككذلك على اؼبستول اعبهوم ك 

تعاين صبيع احملطات الطرقية دبجاؿ الدراسة من ضعف اػبدمات كيتجلى ذلك يف نقطتُت: على مستول البنية 
التحتية نسجل ضعف أتىيل احملطات الطرقية، فمجموعة من احملطات الطرقية غَت معبدة األرضية كمحطة سيارات 

نقط نقل الركاب توجد ابلشارع العاـ، كما تفتقر ؾبموعة من األجرة يف اذباه العطاكية، كما أف ؾبموعة من احملطات أك 
احملطات الطرقية لقاعات االنتظار كأماكن مغطاة تقي الركاب أشعة الشمس كبركدة الشتاء كأمطارىا، كما تفتقر إُف 

التشوير حسب اؼبرافق اغبيوية كدكرات اؼبياه كأماكن ألداء الصبلة. كعلى مستول التدبَت يبلحظ انتشار الفوضى كغياب 
 يف ىذا السياؽ أتيت ىذه الدراسة إلبراز كاقع احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة. الوجهات.

 إشكالية الدراسة .1
يعترب النقل من بُت أبرز اػبدمات اليت يرتفع عليها الطلب، سواء ابجملاالت اغبضرية أك القركية، كيعتمد النقل 

شبكة الطرقية كاحملطات الطرقية، ىذه األخَتة تعترب اؼبوزع الرئيسي غبركية النقل العمومي، على ؾبموعة من البنيات أبرزىا ال
كما تعترب مرفقا عموما ضركراي، تتوقف جودة النقل على اػبدمات كاؼبرافق اليت تتوفر عليها احملطة الطرقية، كما ترتبط 

 ظركؼ عمل مهنيي النقل جبودة احملطات الطرقية. 

سنحاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة إبراز أنبية احملطات الطرقية يف تنقبلت الساكنة دبدينة قلعة  يف ىذا اإلطار؛
من ىنا تتبلور إشكالية ىذه الدراسة  تشخيص كضعيتها كالوقوؼ على التحدايت اليت تواجهها.من خبلؿ  السراغنة،

طات الطرقية يف تنقالت الساكنة مبدعنة قلعة "أعن تربز أمهية احملالسؤاؿ اإلشكاِف التاِف كاليت يبكن صياغتها من خبلؿ 
 ، لئلجابة عن اإلشكالية اؼبركزية سنحاكؿ اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: السراغنة؟"

o ما كاقع احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة؟ 
o  من ىم الفاعلوف اؼبتدخلوف يف تدبَت ىذا اؼبرفق اغبيوم؟ 
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o ي يف تسهيل تنقل ككلوجية الساكنة؟كيف يساىم ىذا اؼبرفق العموم 
o  ما ىي ـبتلف التحدايت اليت تعاين منها مرافق النقل دبدينة قلعة السراغنة ككيف يبكن معاعبتها؟ 

 فرضيات الدراسة .2
تعد الفرضية عنصرا أساسا من عناصر البحث اعبغرايف، حيث سبكن من إعطاء أجوبة أكلية للتساؤالت اؼبطركحة، 

 عن اإلشكالية الرئيسية انطلقنا من الفرضيات التالية:  كمن أجل اإلجابة

o  تعدد احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة، كلعل أبرزىا ؿبطة اغبافبلت كؿبطات سيارات األجرة
 كج؛ دكالنقل اؼبز 

o  تعترب اعبماعة الًتابية الفاعل الرئيسي يف تدبَت احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة؛ 
o ات الطرقية تنقل الساكنة ككلوجيتها ؿبليا كإقليما كجهواي ككطنيا؛تضمن احملط 
o  تعاين احملطات الطرقية من ضعف اػبدمات، األمر الذم يستوجب تضافر جهود صبيع الفاعلُت من

 أجل أتىيلها كذبويد اػبدمات اؼبقدمة. 
 الدراسة وأدوات  منهجية.3

دة اػبطوات، كاعتمدان على ؾبموعة األدكات سباشيا مع طبيعة ؼبعاعبة اإلشكالية الرئيسية ؽبذه الدراسة سلكنا ع
 إشكالية النقل كاؼبرفق العمومي، يبكن إصباؽبا يف اآليت: 

: ال شك أف الفهم العميق ؼبوضوع الدراسة يستلـز االطبلع على ـبتلف ما كتب حوؿ موضوع البحث البيبليوغرايف -
ات الكتب كمئات اؼبقاالت حوؿ النقل ككذلك ـبتلف ما كتب كؾباؿ الدراسة، كيف ىذا اإلطار قمنا بقراءة عشر 

 حوؿ مدينة قلعة السراغنة، فبا مكننا من الفهم العميق إلشكالية الدراسة كؾباؽبا. 

: يعد اؼبيداف ضركراي يف الدراسات اليت هتتم دبوضوع النقل، ىذا األخَت ذك طابع اجتماعي، كيف ىذا الدراسة اؼبيدانية -
 1007% من األسر دبدينة قلعة السراغنة، أم ما ؾبموعو  5ضَت استمارة ميدانية كجهت إُف اإلطار قمنا بتح

 عينة، مشلت االستمارة أسئلة حوؿ النقل كإشكالياتو. 
) من بُت الوسائل اؼبهمة يف الدراسات اعبغرافية، SIG: تعترب نظم اؼبعلومات اعبغرافية (نظم اؼبعلومات اعبغرافية -

 بياانت كسبثيلها خرائطيا، كقد استعنا هبذه الوسيلة يف رسم اػبرائط.حيث تتيح معاعبة ال
لتأيت مرحلة التفكيك كالتحليل كالًتكيب، لبناء معرفة جغرافية حوؿ نظاـ النقل كاحملطات الطرقية، كتبٍت اؼبقاربة 

النقل من جهة النسقية اليت عاعبنا هبا ىذا اؼبوضوع. كقد مكنتنا من استحضار كل األنساؽ اؼبكونة لنظاـ 
 كمكوانت اؼبدينة من جهة اثنية، كذلك يف سياؽ تفاعلي.
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 تقدمي رلال الدراسة .4
للغوص يف مسألة النقل، اصطفينا ؾباؿ ترايب ضمن إقليم شاسع، كشكل منطلقا لدراستنا كعملنا العلمي، 

بعدما َف  2014سمة سنة ن 93927كيتجلى يف مدينة قلعة السراغنة، عاصمة اإلقليم، كصل تعداد ساكنتها حواِف 
، كيعزل ىذا التطور الديبوغرايف السريع إُف ترقية مدينة قلعة السراغنة كعاصمة 19601نسمة سنة  1982تكن تتجاكز 
، حيث استقطبت ؾبموعة من اؼبصاٌف اإلدارية، وبدىا مشاال صباعة اؼبربوح كمن الشرؽ كاعبنوب 1973لئلقليم سنة 

 صبيح غراب، كاػبرائط التالية توضح توطُت مدينة قلعة السراغنة كطنيا كجهواي كإقليما.صباعة زاندة، كصباعة أكالد ا

 :توطٌن مدعنة قلعة السراغنة وطنيا وجهواي وإقليميا3.2 .1رائط اخل

 

 
ت الشظمُت  2022املطذس: إهجاص شخص ي   اعخمادا على معؿُاث الخلعُماث إلاداٍس

                                                           
، "إشكالية التنمية الًتابية ابؼبغرب مبوذج جهة عبدة دكالة"، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه الدكلة يف 2009، اؼبصطفى حسٍت 1

 .29، ص اعبغرافيا، جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية مراكش
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الطرقية دبدينة قلعة السراغنة من خبلؿ ؿباكلة الوقوؼ على  أتيت ىذه الدراسة لتشخيص كاقع احملطات
طرؽ تدبَتىا ككذلك كسائل تنقل الساكنة كأشكاؿ تنقلها، هبدؼ الوقوؼ على إشكاليات النقل اغبضرم بغية 

 اقًتاح حلوؿ ؼبعاعبتها كابلتاِف ضماف تنقل يساىم يف تنمية اؼبدينة كتطورىا. 

I.دعنة قلعة السراغنة ترخيص واقع احملطات الطرقية مب 
تتوفر مدينة قلعة السراغنة على ؾبموعة من احملطات الطرقية، تليب خدمة تنقل كحركية الساكنة، سواء 
داخل اؼبدينة أك خارجها، يف ىذا اإلطار سندرس صبيع احملطات اؼبتواجدة داخل اؼبدينة، إضافة إُف إبراز أىم 

 الفاعلُت اؼبتدخلُت يف تشيدىا كتدبَتىا. 
 تعدد احملطات الطرقية مبدعنة قلعة السراغنة  .1

ؿبطات طرقية، تتواجد عند ـبارج الشوارع الرئيسية للمدينة، كقد استعنا  9تضم مدينة قلعة السراغنة 
 من أجل توطُت موقع ىذه احملطات الطرقية، كاػبريطة التالية تربز ذلك.  GPSبتقنية 

ؿت سكم ال ع املحؿاث الؿشكُت بمذ3ًخٍش  2022ىت كلعت العشاغىت ظىت : جىَص

 

 املطذس: إهجاص شخص ي
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تًتكز جل احملطات الطرقية بشارع يوسف ابن اتشفُت، ابلشماؿ الشرقي للمدينة، إضافة إُف شارع دمحم 
 طات الطرقية على الشكل التاِف:اػبامس يف اعبنوب الغريب. انطبلقا من العمل اؼبيداين يبكن التميز بُت احمل

ع ا1جذٌو ال  خطائطهاملحؿاث الؿشكُت بمجاٌ الذساظت خعب : جىَص

مرحا مسجد  العدد
 ض 

أماكن 
 اجللوس 

مكان  مغطاة 
 مستقل 

 اسم احملطة معبدة 

9 

X X X X X X  اؼبسافرين 
X X X X X X  تساكت السفلى

 سيارات األجرة
X X X X X X  تساكت السفلى النقل

 اؼبزدكج 
    X   ابن جرير سيارات

 األجرة 
 ابن جرير النقل اؼبزدكج       
    X   العطاكية سيارات

 األجرة 
    X X   العطاكية النقل اؼبزدكج 
 ماايت سيارات األجرة         
    X   ؿبطة الكوتشي 

 اجملموع  4 7 3 3 3 3 9
 2018املطذس: البدث املُذاوي 

ؿبطات معبدة فقط من أصل  4ت، لكن قبد ؿبطا 9كيصل عدد احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة 
ؿبطات فقط تتوفر على أمكاف  3ؿبطات فقط مغطاة ك 3ؿبطات غَت معبدة، ك 5ؿبطات، يف حُت أف  9

االنتظار كمراحيض كأماكن للصبلة. فبا وبتم على الفاعلُت خاصة اجمللس البلدم إُف اؼببادرة بتأىيل احملطات 
 الطرقية ابؼبدينة.

 قية للمسافرين أىم مرفق للنقل إبقليم قلعة السراغنة، كتتميز بعدة خصائص: تعد احملطة الطر 
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o  ؛ 2مًت 15328تصل مساحتها إصبالية 
o مليوف سنتيم؛  100قدرت تكلفة بنائها غبلفا ماليا إصباليا يقدر دبليار ك 
o  حافلة؛  95تستوعب 
o  لصبلة، كمكتب لرجاؿ شباؾ تذاكر للمسافرين، كمكاتب، كؿببلت ذبارية، كقاعة ل 13تتوفر على

الشرطة، كككالة لتحويل األمواؿ، كمقهى، ككشك، كقاعة لبلنتظار. أما الطابق الثاين يتكوف من قاعة 
االجتماعات، كمكاتب، كمطعم، كمرافق صحية، إضافة إُف الفضاء اػبارجي اؼبكوف من مواقف 

 ،للحافبلت، كؿبطة سيارات األجرة، كفضاء أخضر، كمساحة كفبرات للراجلُت
 : املحؿت الؿشكُت بمذًىت كلعت العشاغىت1طىسة ال                                

 
  

  2019فرباعر  10ادلودر: عدسة شخوية بتارعخ 

كتضم ؾبموعة من  2016توضح الصورة أعبله احملطة الطرقية ؼبدينة قلعة السراغنة، كقد مت تدشينها سنة 
 التذاكر إضافة إُف ؾبموعة من احملبلت التجارية. اؼبرافق كأماكن االنتظار كشبابيك بيع

 الفاعلون ادلتدخلون يف تدبًن احملطات الطرقية .2
"يعرؼ مفهوما الًتاب كالفاعلُت أنبية متزايدة يف النقاشات اليت زبًتؽ العلـو االجتماعية عامة كمنها 

2آليا إُف اإلحالة الثانية". اعبغرافيا، فهما مًتابطُت عضواي إُف درجة أف اإلحالة على أحدنبا يؤدم
"كالفاعل ىو  1

                                                           
 .46، "اعبهة كاعبهوية ابؼبغرب أم مشركع ألم تراب"، اؼبطبعة كالوراقة الوطنية، الطبعة األكُف، ص 2012بوجركؼ، سعيد -2
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من يقرر كيقـو ابلفعل، كيتدخل ابستعماؿ كسائل كاسًتاتيجيات كاليت ترتبط ىي األخرل بتمثبلت الفاعل 
3كمصاغبو اليت يهدؼ من خبلؽبا سد حاجياتو كتقوية أتثَته حىت يكوف قادرا على مراقبة احمليط الذم يعيش فيو".

1 
 أف استعماؿ مفهـو الفاعل حديث جدا يف األدبيات االجتماعية بببلدان، أما استعماؿ كذبدر اإلشارة إُف

الفاعل الًتايب فهو شبو منعدـ إف َف يكن منعدـ فعبل؛ كقد جرت العادة أف يتم اغبديث يف اؼبقابل عن النخبة 
4احمللية كاألعياف كالوجهاء ك"اؼبنتخبوف" كمفهـو عاـ كليس كمفهـو سياسي.

اعل الًتايب متعدد التدخبلت "فالف 2
كالرىاانت، ربركو اترة رغباتو كمصاغبو كقدراتو العقلية كاؼبعرفية، كاترة أخرل حاجيات كمصاٌف اعبماعة اليت يعيش 

3فيها، كيبكن لو أف يغَت مهامو كأدكاره حسب السياقات الزمنية كاؼبكانية".

5 
كىم اعبماعة الًتابية كاؼبنظموف كاعبمعيات اؼبهنية،  يف ىذا اإلطار سنقتصر على دراسة ثبلثة فاعلُت أساسُت

 ؼبا ؽبؤالء الفاعلُت من أنبية يف تدبَت احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة. 

 اجلماعة الرتابية أ.
تعترب اعبماعات الًتابية الفاعل األقرب للساكنة حيث تعرب عن انشغاالهتا كرباكؿ توفَت متطلباهتا، كتتعدد 

عبماعات الًتابية يف ميداف النقل كاليت ىبوؽبا ؽبا القانوف يف شخص رئيسها الذم يعمل على "ازباذ تدخبلت ا
صبيع التدابَت الرامية إُف ضماف سبلمة اؼبركر كالطرؽ العمومية كتنظيفها كإانرهتا، كرفع معرقبلت السَت عنها، 

فرين كحافبلت النقل العمومي كسيارات ككذلك تنظيم كمراقبة احملطات الطرقية كؿبطات كقوؼ حافبلت اؼبسا
األجرة كعرابت نقل البضائع ككذلك صبيع ؿبطات كقوؼ العرابت، كضبط كتنظيم تشوير الطرؽ العمومية داخل 

6تراب اعبماعة".
إضافة إُف تشييد كهتيئة اؼبسالك كالطرؽ القركية كاغبضرية كبناء احملطات الطرقية كتفويت صفقات 4

 اعات اغبضرية. مواقف السيارات ابعبم
بقيمة  2016قامت اعبماعة الًتابية بتفويت احملطة الطرقية اعبديدة للمسافرين دبدينة القلعة سنة 

درىم ألحد الفاعلُت اػبواص بعد طلب تقدمي عركض. كذلك يف إطار التدبَت اؼبفوض لبعض اؼبرافق  415000
 اعبماعية.

                                                           
 .29، مرجع سابق، ص 2009اؼبصطفى حسٍت، 3
 .29، مرجع سابق، ص 2009اؼبصطفى حسٍت، 4

احمللية دراسة يف القرار احمللي"، مطبوعات اؼبعرفة، اؼبطبعة كالوراقة  ، "الفاعلوف احملليوف كالسياسات العمومية2015عبد هللا شنفار، 5
 . 183 - 182الوطنية، مراكش، الطبعة األكُف ص 

، "تيارات النقل بُت اؼبدف كاألرايؼ كانعكاساهتا على التنمية الًتابية: حالة بعض اعبماعات الًتابية إبقليم قلعة 2019زىَت النامي،  6
 . 212لنيل الدكتوراه يف اعبغرافيا، جامعة سيدم دمحم بن عبد هللا، اؼبغرب، ص السراغنة" أطركحة 
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 ية " كوريت"عسهر ادلنظمون على تنظيم النقل ابحملطات الطرقب.
يبكن التمييز بُت اؼبنظمُت الذين يشتغلوف بنقل الركاب كبُت اؼبشتغلُت بنقل السلع كالبضائع، ابلنسبة لنقل 
الركاب تتجلى مهاـ اؼبنظمُت يف استخبلص مقابل النقل، كتؤدم إُف اؼبنظم ثبلثة دراىم عن كل عملية ابلنسبة 

اؼبزدكج كاغبافبلت يشتغل فرد دائم مع السيارة يقـو هبذه  لصنف سيارات األجرة الكبَتة، يف حُت أف النقل
العملية، أما بصنف اغبافبلت فتتجلى مهمة اؼبنظم "كريسوف" يف تقدمي تذكرة السفر ككضع اغبقائب يف اؼبكاف 

 اؼبخصص. 
كما يقـو اؼبنظموف بتنظيم سيارات األجرة كربديد اذباىاهتا؛ داخل كل ؿبطة يوجد أكثر من منظم، عند 
كصوؿ سيارة األجرة يتم تسجيل رقمها، كتتم اؼبناداة على رقم سيارة األجرة عند اقًتاب موعد الرحلة حسب 

 الوجهة كيبقى للسائق حق قبوؿ أك رفض الوجهة اؼبقًتحة حسب أنبيتها.
كنتيجة اضطراب عبلقة مهنيي نقل سيارات األجرة الكبَتة دبدينة قلعة السراغنة دبهنيي نفس الصنف 

ة مراكش، يبنع على مهنيي النقل من مراكش بنقل الركاب من داخل مدينة قلعة السراغنة كالعكس صحيح، دبدين
كلتجنب ذلك يعتمد كبل الطرفُت بوضع سيارة أجرة للحراسة عند ـبرج اؼبدينة ؼبنع الطرؼ اآلخر من نقل الركاب، 

ع السائقُت للشخص اؼبكلف ابغبراسة، كيف دراىم يؤديها صبي 5كيف ىذا اإلطار وبرس كل مهٍت يـو كاحد، مقابل 
نشب صراع بُت مهنيي مدينة قلعة السراغنة كالعطاكية، كالنتيجة نفس الشيء اغبراسة دبدينة  2017أكاخر سنة 

 قلعة السراغنة كدبدينة العطاكية، إال أنو مت التوصل غبل كسط عجل بنهاية األزمة كالعودة إُف العبلقة العادية. 
 اجلمعيات ادلهنية زلدودعة دورج.

يتجلى دكر اعبمعيات اؼبهنية يف الًتافع كالتواصل مع اعبهات اؼبسؤكلة حوؿ القضااي اليت هتم اؼبهنيُت، كقد 
حاكلنا ألكثر من سنتُت اغبصوؿ على عدد اعبمعيات اؼبهنية اػباصة ابلنقل دبجاؿ الدراسة، حيث زران ابشوييت 

عديدة، لكن قوبل طلبنا ابلرفض، كلتجنب النقص اغباصل يف اؼبعلومة  قلعة السراغنة كالعطاكية كالعمالة مرات
 الرظبية، اعتمدان على اؼبعطيات اؼبيدانية.

، يليو صنف النقل اؼبزدكج % 86ترتفع نسبة االلبراط لدل صنف النقل بواسطة اغبافبلت بنسبة 
الصنف الثاين بنسبة ال تتجاكز  مث سيارات األجرة من الصنف األكؿ، كأخَتا سيارات األجرة من % 68بنسبة 

، كتتعدد دكافع االلبراط حسب رأم اؼبهنيُت، فااللبراط جبمعية مهنية يضمن كجود إطار يوحد اؼبهنيُت % 43
 36.5من أجل الدفاع عن مصاغبهم كالبحث عن حلوؿ لئلشكاليات اليت يعاين منها القطاع، يف حُت أف نسبة 

ا عدـ جدكل اعبمعيات ابعتبارىا صبعيات صورية زبدـ مصاٌف اؼبكتب غَت منخرطُت ألسباب متعددة أبرزى %
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7اؼبسَت فقط. 
كتلعب اعبمعيات اؼبهنية أدكارا مهمة يف تدبَت احملطات الطرقية من خبلؿ تنظيم اؼبهنيُت، كاغبرص 1

 على النظافة، كالدفاع على مصاٌف اؼبهنيُت.

II.أمهية احملطات الطرقية يف تسهيل تنقل الساكنة 
يف ظل التباعد بُت  ، كذلكشك أف النقل كجد ػبدمة اإلنساف كمساعدتو يف تقليص اؼبسافة اعبغرافية ال

أماكن السكن كـبتلف اؼبرافق من عمل كخدمات صحية كإدارية كخدماتية كترفيهية...إٍف كنتيجة للتطور 
اج كمناطق االستهبلؾ. فالنقل يبثل الديبوغرايف السريع كتوسع اجملاالت اغبضرية كتباعد اؼبسافات بُت مناطق اإلنت

العمود الفقرم للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، كما أف دكره أساسي عبميع القطاعات كاألنشطة من فبلحة كذبارة 
8كصناعة كسياحة...

2 

يعرؼ النقل "كمجموع الوسائل اؼبتاحة لنقل األفراد كالسلع كالبضائع من ؾباؿ إُف آخر يف مدة زمنية 
9ؿبدكدة"

كما أنو "ؾبموعة من الطرؽ كالوسائل كالوسائط كالتكنولوجيا كاإلجراءات التنظيمية كاالقتصادية اليت   3
10هتدؼ إُف نقل اإلنساف كإنتاجو من مكاف آلخر".

يف حُت يعتربه ؾبيد ملوؾ السمرائي "نشاطا بشراي اقتصاداي 4
لقطع مسافة معينة خبلؿ فًتة زمنية  يعتمد على أساس ربريك البضائع كاألشخاص من مكاف إُف آخر كذلك

ؿبددة، ابالعتماد على عناصر متعددة كحركة اإلنساف العضلية كاغبيواانت كالسيارات كالسفن كالقطارات 
11كالطائرات،

كعلى العمـو فالنقل ىو "تغيَت مواقع األفراد كاألشياء ببذؿ طاقة كاستخداـ إحدل كسائل االنتقاؿ،  5
12نفعة أك زايدهتا على أف يتم ذلك يف زمن معُت كمكاف ؿبدد."كذلك بغرض اغبصوؿ على م

كتتنوع دكافع تنقل  6
                                                           

، "النقل: الفاعلوف كالتنمية الًتابية حالة إقليم قلعة السراغنة"، مطبعة سيكما فورنيتور، الطبعة األكُف، الدار 2020زىَت النامي،  7
 . 4البيضاء، اؼبغرب، ص 

8 THOREZ P,  EMANGARD P.H, 2009, « les échelles et leur articulation », 

Transport et territoires Enjeux et débats, sous la direction de Madeleine Brocard, 

édition Ellipses,p 33. 
 .22دراسات يف جغرافية النقل"، دار النهضة العربية، بَتكت، ص "، 1986، حبيب رسوؿأضبد  9

، "جغرافية النقل اؼبعاصرة كتطبيقاهتا اغباسوبية"، دار اليازكدم العلمية للنشر كالتوزيع، مطبعة رشاد 2015ؾبيد ملوؾ السامرائي،  10
 .15برس، األردف، ص 

 . 69، "زبطيط الطرؽ كالنقل كاؼبركر يف اؼبدينة"، ص 2006كماؿ الدين عفيفي أضبد، فؤاد حسن، 11
دكر اعبماعات الًتابية يف تدبَت النقل كبنياتو: حالة صباعيت قلعة ”، 2020زىَت النامي، إؽباـ كرمي، عبد العزيز عبد الصادؽ، 12

، الكتاب اعبماعي ربت عنواف إقليم قلعة السراغنة: الًتاب، الديناميات كرىاانت التنمية، “السراغنة كسيدم عيسى بن سليماف
 .232مطبعة سوبر كويب، فاس، اؼبغرب، ص 
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كسائل النقل العمومي دبدينة قلعة السراغنة كيبكن إصباؽبا يف أربعة  تتنوعاألفراد من عمل كدراسة كتطبيب...إٍف.
 كسائل أساسية كىي:

من النقل للساكنة بُت اؼبدينة رخصة، تؤ  162: يصل عددىا إُف سيارات األجرة من الصنف األكؿ -
 كاعبماعات الًتابية اجملاكرة ككذلك كبو مدينة مراكش بٍت مبلؿ كدمنات كبن جرير... إٍف. 

: تؤمن النقل بُت اؼبدينة كاعبماعات القركية إبقليم قلعة السراغنة، يصل عدد الرخص دبدينة قلعة النقل اؼبزدكج -
 رخصة.  33السراغنة 

: أك سيارات األجرة الصغَتة، سبكن الساكنة من التنقل داخل اؼبدار نف األكؿسيارات األجرة من الص -
 6.00ك 20.00% يف الليل بُت  25دراىم عن كل تنقل تضاؼ ؽبا نسبة  8اغبضرم بتسعَتة قارة، 
، أم سيارة أجرة 2014رخصة سنة  110رخصة، يف حُت َف تكن تتجاكز  128صباحا، كيصل عددىا 

 نسمة. 733لكل 
: تعترب عرابت "الكوتشي" كسيلة نقل أساسية دبدينة قلعة السراغنة، تربط بُت مشاؿ كجنوب الكوتشي عرابت -

اؼبدينة من خبلؿ ؾبموعة من اػبطوط، كيتم استغبلؽبا دبوجب رخصة مسلمة من طرؼ اجمللس اعبماعي، 
دراىم  3ـ العادية كعربة، تشتغل طيلة أايـ األسبوع، كتصل تسعَتهتا درنبُت يف األاي 52يصل عددىا إُف 

درىم شهراي حسب  600ك 400يـو انعقاد السوؽ األسبوعي (االثنُت)، كتًتاكح قيمة كراء الرخصة ما بُت 
13درىم شهراي. 300أقدمية الكراء، يف حُت تصل تكلفة كراء العربة 

1 

 : بعض وسائل النقل ادلستعملة مبدعنة قلعة السراغنة3. 2ووراتن ال
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 95 - 89، ص 2019الىامي،  املطذس: صهير 

توضح الصورة على اليمُت سيارة نقل من الصنف الثاين دبدينة قلعة السراغنة، تتسع لثبلثة مقاعد، كتتميز 
سيارات األجرة من الصنف الثاين إبقليم قلعة السراغنة بلوهنا األزرؽ، يف حُت توضح الصورة الثانية عرابت 

طات الطرقية إُف ـبتلف أحياء اؼبدينة خبطوط منتظمة، كنظرا لتكلفتها "الكوتشي" كاليت تنقل الركاب من احمل
 اؼبنخفضة يكثر عليها اإلقباؿ خاصة يـو السوؽ األسبوعي.

III.احملطات الطرقية مبدعنة قلعة السراغنة: التحدايت واسرتاتيجيات التأىيل 

سائل تنقل الساكنة، سنقـو بعد إبراز الدكر اؼبهم للمحطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة، ككذا ك 
 بتشخيص أبرز التحدايت اليت تواجو تدبَت احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة، ككذا اقًتاحات لتأىيلها. 

 التحدايت اليت تعاين منها احملطات الطرقية مبدعنة قلعة السراغنة .1

يم ابحملطات الطرقية أبزرىا، ىذا تتعدد إشكاليات النقل اغبضرم دبدينة قلعة السراغنة، كلعل غياب التنظ
ما يبكن الوقوؼ عليو من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية، حيث أف غياب التنظيم ابحملطات الطرقية يعرب اثين أكرب 

 إشكاؿ يواجو النقل اغبضرم دبدينة قلعة السراغنة حسب رأم الساكنة، كأرقاـ اؼببياف التاِف تربز ذلك. 
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ازجفاع حظعيرة 

 الىلل

29% 

غيا  الخىظيم 

 باملحطاث الطسكيت

25% 

مددودًت وطائل 

 الىلل

22% 

جلادم أططٌى 

 الىلل

10% 

 غيا  ألامً

9% 

 طىء املعاملت

3% 

 أخسي 

2% 

 لل الحػشي بمذًىت كلعت العشاغىت خعب آساء العاهىت: إشيالُاث الى1بُان امل

 

 

 

 

 

 

 

 2017املصدز: البدث امليداوي 

مستول تعاين صبيع احملطات الطرقية دبجاؿ الدراسة من ضعف اػبدمات كيتجلى ذلك يف نقطتُت: على 
يارات األجرة أتىيل احملطات الطرقية، فمجموعة منها غَت معبدة األرضية كمحطة س ضعفنسجل  البنية التحتية

احملطات أك نقط نقل الركاب توجد ابلشارع العاـ، كما  ، كما أف ؾبموعة منبقلعة السراغنة يف اذباه العطاكية
تفتقر ؾبموعة من احملطات الطرقية لقاعات االنتظار كأماكن مغطاة تقي الركاب أشعة الشمس كبركدة الشتاء 

يبلحظ انتشار  على مستول التدبَتك  ت اؼبياه كأماكن ألداء الصبلة.كأمطارىا، كما تفتقر إُف اؼبرافق اغبيوية كدكرا
الفوضى كغياب التشوير حسب الوجهات، أماـ ىذا الوضع تظاىر مهنيو سيارات األجرة من الصنف األكؿ أماـ 

 كما توضح الصورة التالية.  2018غشت سنة  16ابشوية كبلدية قلعة السراغنة يـو 

قل من الصنف األكؿ أماـ ابشوية اؼبدينة (على يسار الصورة) كبلدية قلعة تظاىر العشرات من مهنيي الن
السراغنة (على يبُت الصورة) بسبب الفوضى اليت تعرفها احملطة الطرقية يف اذباه العطاكية ككذلك اؼبضايقات اليت 

حملطات الطرقية ال . كما أف جل اؼبهنيُت صرحوا أبف ا)4(الصورةيتعرض ؽبا اؼبهنيوف من طرؼ الباعة اؼبتجولُت
 . 2رقم تستجيب لتطلعاهتم كما يظهر من خبلؿ اؼببياف 
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15% 

85% 

 ال حظخجيب  حظخجيب 

 : الوقفة االحتجاجية دلهين سيارات األجرة جراء الفوضى اليت تعرفها زلطة العطاوعة4وورة ال

 

 2018غشت  16: عدسة شخصية بتاريخ اؼبصدر

 حؿت الؿشكُت لخؿلعاث املهىُين : مذي اظخجابت امل2بُان امل                                 

 

 

 

 

 

 

 

 2017املطذس: البدث املُذاوي 
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  غُاب الىظافت

  غعف ألامً

  اهدشاس ألاصباٌ

  اهدشاس الباعت املخجىلين

اشخغاٌ بعؼ مخعاؾي 

 الخمىس باملحؿاث 

 اهدشاس املدعىلين 

من اؼبهنيُت غَت راضُت على كضعية احملطات الطرقية،  % 85بتحليل أرقاـ اؼببياف أعبله، يتضح أف 
كتتجلى ىذه الفئة من اؼبهنيُت الذين يشتغلوف دبحطات العطاكية كابن جرير كوف ىذه احملطات تفتقر للمرافق 

من اؼبهنيُت أف احملطات جيدة، كتتجلى يف فئة نقل بواسطة اغبافبلت ككذا  % 15ألساسية، بينما ترل نسبة ا
 مهنيي ؿبطات تساكت السفلى. 

خبلؿ السنوات األخَتة أضحت اؼبسألة األمنية تفرض نفسها بشدة، حيث بدأ يبلحظ بعض 
" يعًتضوف سبيل اؼبارة، كما سجلت ؾبموعة من االعتداءات يف بعض اعبماعات القركية عبارة عن "قطاع الطرؽ

السرقات لوسائل النقل "الدراجات النارية" يف كاضحة النهار، كخبلؿ إجراء الدراسة اؼبيدانية سجلنا ؾبموعة من 
، رغم ذلك %10األحداث ابعبماعات القركية، فبا جعل اؼبسألة األمنية تربز ضمن إشكاليات النقل بنسبة 

 رنة ابؼبدف الكربل يعترب آمنا إال يف بعض اغباالت كما سبقت اإلشارة إؿ ذلك. فمجاؿ الدراسة مقا
كما يظهر ضعف األمن ابحملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة خبلؿ الساعات اؼبتأخرة من الليل، إذ 

 اغبضرم.  تصبح احملطات ملجأ للمتشردين كاؼبتعاطُت للخمور، فبا يفرض توفَت األمن سواء ابلعاَف القركم أك
 : أبشص املشاول التي حعاوي منها املحؿاث الؿشكُت بمذًىت كلعت العشاغىت1شيل ال

 

 2022املطذس: إهجاص شخص ي 

يلخص الشكل أعبله أبرز اإلشكاليات اليت تعاين منها احملطات الطرقية، كغياب النظافة كضعف األمن 
 أتىيل ىذه احملطات كالرقي ابػبدمات اؼبقدمة.  كانتشار اؼبتسولُت... إٍف، فبا يفرض تضافر اعبهود من أجل
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 اسرتاتيجيات أتىيل وجتوعد خدمات احملطات الطرقية .2
تفتقد احملطات الطرقية عبل العناصر األساسية للعمل اؼبريح ابلنسبة للمهنيُت، كلتجاكز ىذه اإلشكاليات 

 نقًتح ما يلي:  
 لسراغنة يف اذباىي العطاكية كابن جرير إُف حيز إخراج احملطتُت الطرقيتُت لسيارات األجرة بقلعة ا

 الوجود؛ 
   توفَت األمن ابحملطات الطرقية؛ 
      أتىيل احملطات الطرقية؛ 
                 توفَت مقاعد االنتظار للركاب كتغطية احملطات الطرقية كتعبيدىا؛ 
   تنظيم أماكن كقوؼ السيارات كربديد اذباىاهتا؛ 
 مراحيض كمساجد...؛        خلق مرافق موازية من 
   .اغبرص على نظافة احملطات الطرقية 

كما يضم اؼبخطط اؼبستقبلي لعمالة قلعة السراغنة مشركعُت لبناء ؿبطتُت طرقيتُت لسيارات األجرة 
يف اذباه ، كالثانية غرب اؼبدينة 8بقلعة السراغنة، األكُف جبنوب اؼبدينة يف اذباه مدينة العطاكية ابلطريق الوطنية رقم 

 . 206مدينة ابن جرير على الطريق اعبهوية 
ت3 . 2ينشيلال  : جطمُم مدؿت ظُاساث ألاحشة بللعت العشاغىت في اججاه العؿاٍو
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ش4شيل ال  : جطمُم مدؿت ظُاساث ألاحشة بللعت العشاغىت في اججاه ابً حٍش

 
                  

 . 25خؿـ الخىمىي إلكلُم كلعت العشاغىت"، ص ، "ملترح امل2016املطذس: عمالت كلعت العشاغىت، 

من خبلؿ اؼبعاينة اؼبيدانية سبت زايرة اؼبكاف اؼبخصص حملطة سيارات األجرة يف اذباه العطاكية، كىو ؿباط 
مبليُت درىم. كخبصوص احملطة الثانية يف اذباه ابن  3بسياج يف انتظار بداية األشغاؿ بعدما مت تدشينها بتكلفة 

 ىناؾ أية معلومة حوؿ تكلفتها كاتريخ الشركع يف تشييدىا. جرير، فليست
 خادتة 

استهدفت ىذه الدراسة تشخيص كاقع اؼبرافق العمومية ابؼبدف اؼبتوسطة، من خبلؿ حالة احملطات الطرقية 
عاعبة اإلشكالية دبدينة قلعة السراغنة، اعتمادا على الدراسة البيبليوغرافية كاؼبيدانية كنظم اؼبعلومات اعبغرافية، كبعد م

 الرئيسية ابت ابإلمكاف التحقق من الفرضيات اليت انطلقنا منها. 
تعدد احملطات الطرقية دبدينة قلعة السراغنة، كلعل أبرزىا ؿبطة اغبافبلت كؿبطات كانت الفرضية األكُف "

طرقية، تعد  ؿبطات 9سيارات األجرة كالنقل اؼبزدكج" كىي فرضية صحيحة، حيث تضم مدينة قلعة السراغنة 
ؿبطة اغبافبلت حديثة التشييد أنبها، إضافة إُف ؿبطات النقل اؼبزدكج كسيارات األجرة الكبَتة كالصغَتة كؿبطة 
عرابت الكوتشي، كتتوطن ىذه احملطات دبخارج اؼبدينة. أما الفرضية الثانية فهي "تعترب اعبماعة الًتابية الفاعل 

ينة قلعة السراغنة" كىي فرضية صحيحة أيضا، كوف اعبماعة الًتابية أىم الرئيسي يف تدبَت احملطات الطرقية دبد
فاعل، يسهر على تشييد مرافق النقل كتفويضها للخواص من أجل تدبَتىا، كما قبد تدخل مهم للمنظمُت 

 كاعبمعيات اؼبهنية... إٍف.  
ؿبليا كإقليما كجهواي خبصوص الفرضية الثالثة فهي "تضمن احملطات الطرقية تنقل الساكنة ككلوجيتها 

ككطنيا" كىي فرضية صحيحة، حيث تضمن احملطات الطرقية خدمة تنقل ككلوجية الساكنة سواء داخل أحياء 
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اؼبدينة، أك كبو ـبتلف اعبماعات القركية ابإلقليم، كما توفر احملطات خدمة تنقل الساكنة كبو مدف اعبهة، ككذا 
ضية الرابعة كاألخَتة فكانت "تعاين احملطات الطرقية من ضعف ـبتلف اؼبدف على الصعيد الوطٍت. أما الفر 

اػبدمات، األمر الذم يستوجب تضافر جهود صبيع الفاعلُت من أجل أتىيلها كذبويد اػبدمات اؼبقدمة" كىي 
فرضية صحيحة أيضا، فمن خبلؿ معاينة كضعية احملطات كآراء اؼبهنيُت كالساكنة، نسجل معاانة احملطات من 

افق كالتنظيم، كضعف األمن، األمر الذم يستوجب على الفاعلُت التدخل من أجل أتىيل ىذا اؼبرفق ضعف اؼبر 
 العمومي اغبيوم. 

إف االىتماـ ابؼبرافق العمومية من شأنو الرقي دبؤشرات التنمية اغبضرية ابؼبدف اؼبغربية، فتجويد اػبدمات 
يا من طرؼ الساكنة، كىو ما يفرض فتح نقاش جاد بُت اؼبقدمة يف صبيع اؼبرافق ابت ضركرة ملحة، كمطلبا أساس

 ـبتلف اؼبتدخلُت يف تدبَت اؼبدينة. من أجل مدف أكثر جاذبية كاستقطااب. 
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This paper addresses the geographical 

distribution and spatial evaluation of services and 

satisfaction with their educational services. It 

also seeks to answer the following problematic 

question: What is the relationship between the 

ease of access to educational services to the 

negative? What is the effect of socio-

demographic variables on this satisfaction? To 

respond to this question, the research will 

approach a quantitative and qualitative strategy 

via two methods of data collection; The first is 

the documentary and administrative data from 

the competent administrative departments, 

whether at the national or regional level. Results. 

The most important results can be presented: A - 

Secondary and preparatory education institutions 

are concentrated in the hidden centre of the city, 

which leads to an increase in the distance and 

time of students' arrival to their establishments 

the further away from the centre. B - The 

sampling members embrace negative attitudes 

towards educational services provided by 

secondary education institutions due to the 

distance from their locations, pressure on them 

(overcrowding) and the low level of quality of 

services they provide. D - Some socio-

demographic variables and the specifics of the 

urban environment affect the satisfaction with the 

ease of access to secondary education institutions 

.Keywords: accessibility, educational facilities, 

secondary qualification institutions, qualifying 

secondary education institutions, Satisfaction, 

Kasbah Tadla, Morocco 

التوزيع اعبغرايف كالتقييم اؼبكاين للخدمات  سألةاؼبقاؿ م عاًفي  
الرضى عن اػبدمات التعليمية اليت تقدمها، كما ، فضبل عن 

يتوخى اإلجابة عن السؤاؿ اإلشكاِف االيت: ما عبلقة سهولة  
عنها ؟ كماأتثَت  رضىالوصوؿ إُف اػبدمات التعليمية ابل

البحث هنج اؼبتغَتات السوسيوديبغرافية عن ىذا الرضى؟ 
اسًتاهبية سبحيص كمية ككيفية من خبلؿ طريقتُت عبمع 

اؼبصاٌف اإلدارية من اانت؛ اكؽبما البياانت الواثئقية كاإلدارية البي
اؼبختصة سواء على اؼبستول الوطٍت أك اعبهوم، اثنيهما 
األسلوب اؼبيداين ابعتماد عينة عشوائية اثنيهما األسلوب 

كيبكن  .اؼبيداين ابعتماد عينة عشوائية ابلسحب الطبقي األمثل
التعليم الثانوم اإلعدادم  تًتكز مؤسسات-عرض أىم النتائج: أ

على مستور مركز اؼبدينة، األمر الذم يؤدم إُف ازدايد مسافة 
-كزمن كصوؿ التبلميذ ؼبؤسساهتم كلما ابتعدان عن اؼبركز. ب 

يتبٌت أفراد العينة اذباىات سلبية اذباه اػبدمات التعليمية اليت 
تقمها مؤسسات التعليم الثانوم، كيرجع ذلك إُف البعد عن 

اقعها كالضغط عليها(االكتظاظ) كتدين مستول جودة مو 
تؤثر بعض اؼبتغَتات السوسيوديبغرافية -اػبدمات اليت تقدمها. د

 كخصوصيات البيئة اغبضرية على الرضى عن سهولة الوصوؿ.
سهولة الوصوؿ، اؼبرافق التعليمية، مؤسسات  كلمات مفاتيح:

وم التأىيلي، التعليم الثانوم اإلعدادم ،مؤسسات التعليم الثان
 الرضى، قصبة اتدلة، اؼبغرب..

 :Abstract منخص

mailto:abdelhakahandar@gmail.com
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Iمقدمة ومنهجية. 
 . مقدمة1

ربقيق  كٕاذا كاف ،كاالجتماعية كمن عوامل استدامتهايعد التعليم احد الركائز الرئيسة للتنمية االقتصادية 
اإلنساف اؼبتعلم كاؼبواطن  رفاىية اإلنساف يف ؾبتمع متطور ىو غاية التنمية فإف ذلك ال يبكن ربقيقو يف غياب

االلتحاؽ ابؼبؤسسات التعليمية كاالستفادة منها  كابلتاِف فأف توفَت اػبدمات التعليمية كسبكُت اؼبواطنُت من ،اؼبنتج
اؼبهاارت يف بناء طريق التنمية البشرية كتوسيع اػبياارت ك  يف اسيةبشكل كامل كمستمر يبثل احد اللبنات األس

غربية، ابعتباره حقا أساسيا من حقوؽ التعليم متاحا عبميع مواطٍت اؼبملكة اؼب . أف أكلوية جعلاؼبواطن اؼبنتج
ركرة على ض)، كاليت تنص 2030-2015( الرؤاي االسًتاتيجية إلصبلح منظومة الًتبية تعكسو بوضوح اإلنساف

العدالة كتكافؤ الفرص يف ىذا الولوج، كضماف  الوطنية  -أتمُت اغبق يف كلوج مؤسسات الًتبية كالتعليم كالتكوين 
 .ككذا العمل على مكافحة اؽبدر اؼبدرسي كالقضاء على األمية

 .اإلطار النظري وحتدعد مفهوم  اخلدمات التعليمية والوصول1.1
 الدراسات يف اؼبفهـو ىذا كيتأطر العمومية، اؼبرافق وكى عاـ مفهـو نضم التعليمية اؼبرافق مفهـو يندرج

 تقدـ اليت العمومية اػبدمات يف التعليمية اؼبرافق مفهـو وبدد الذم الوظيفي التصور :نبا نظريُت بتصوريُت اغبضرية
 كسعة تركزىا ادز  واىامست ارتفع كلما أنو إذ اؼبدينة، يف توزيعها ىبتلفاليت ك  ،ة لكل السكافالتعليمي اػبدمات

 يسهل، األمر الذم يسهل  واصبلتاؼب طرؽ كبشكة سكانية كثافة األكثر ابألحياء ارتباطها ككذا نفوذىا، منطقة
 التعليمية اؼبرفق خدمة مستول فإف ىذا من كانطبلقا،  (Murphy, 1966 ; 358 )صوؿ إليهاالو  من 

 ربقيق عدـ إُف يؤدم الذم األمر ،ساكنة اليت تغطيهاكحجم ال كالكلفة كالزمن اؼبسافة مستول على تتفاكت
 السياؽ نفس كيف ،ابلنسبة للجميع التعليمية اؼبرافق خدمات من كاالستفادة الولوج يف كاالجتماعية اؼبكانية العدالة

 مواقع إُف السكنية مراكزىم من الناس يقطعها اليت اؼبسافة حسب ىبتلف التعليمية اؼبرافق إُف الوصوؿ فإف
القرب من اؼبدرسة كحركة اؼبركر كـباكؼ ؾباالت ىي:  5شمل كبناء عليو فالتنقل اؼبدرسي ي التعليمية، ػبدماتا

 السبلمة الشخصية كاالتصاؿ كالراحة كاعباذبية كإمكانية اغبفاظ على رأس اؼباؿ االجتماعي يف الرحلة اؼبدرسية
)Mitra,2013 مع الًتكيز على القضااي ةاغبضري بيئةوعة للالعناصر اؼبتن ىذه مت تسليط الضوء على)، كقد ،

ذات الصلة فيما يتعلق خبلق التصورات بُت كل من األطفاؿ كاآلابء كعمليات صنع القرار اؼبشًتكة ، مثل اؼبرافق ، 
  كالعوامل البيئية اؼبتعلقة ابلشخصية. كسبلمة اؼبركر ، كتوجيو اؼبسار ، إٍف.

 مع كالولوجية كتوزيعها اػبدمة عرض كمنها اجملالية العوامل دمجي نسقي سلوكي فهو الثاين التصور أما
 مستول( احمللي اجملتمع كظبات للمستفيدين كاألسرية الفردية ابؼبتغَتات اؼبتعلقة تلك كخاصةة، اجملالي غرب العوامل
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 اؼبادية اؼبوارد جانب إُف كالوطنية، احمللية التعليمية اإلدارة كخصوصيات )...كالتفضيبلت الختيارات كا العيش كمبط
 العوامل ىذه ككل  ،  (Lewin, 2015 ;35-36) اؼبقدمة التعليمية اػبدمات جودة عن فضبل كالبشرية،

 مدل ككذلك العرض، أك الطلب مستول على سواء التعليمية اؼبرافق كضعية لنا لتحدد نسق إطار يف تتفاعل
 مستول على سواء الذكر السالفة العوامل أف كما. يةاحملل الساكنة غباجيات االستجابة يف ككفايتها كفاءهتا
 يتطلب الذم األمر كثَتة، مشاكل تطرح فإهنا الولوجية فهم يف كمثَتات الكبَت دكرىا كرغم الطلب أك العرض
 اؼبرافق خدمات من االستفادة كابلتاِف كاالجتماعية، اجملالية العدالة ربقيق أجل من استباقي بشكل كمعالتها إدارهتا

 .اؼبساكاة قدـ لىع
 اػبدمات تقدـ اليت العمومية اؼبؤسسات :منها مفاىيم عدة يف التعليمية اؼبرافق مفهـو ربديد كيبكن

 اػبدمات كبناء تصميم أيضا كىي،  (Murphy, 1966 ; 358 ) اؼبدينة يف توزيعها كىبتلف التعليمية
 ايضا هبا كيقصد (Story, 2006) كمنصف عادؿ بشكل كاجملتمعات تعلمُتاؼب حاجيات تليب اليت التعليمية

 يف أيضا كتندرج،  (Lewin, 2015 ;22) اؼبتكافئ عَت بتوزيعها تتميز اليت التعليمية كاؼبنشئات التحتية البنية
 إليهاصوؿ الو  سهولة االعتبار بعُت األخذ مع السكاف كجود كأماكن التعليمية التجهيزات بُت ما العبلقة إطار

 اعتبار على صوااب أكثر التعريف ىذا يبدك 6) ص ، 2007 كنغاـ، قبيل( )كالكلفة كالزمن فةاؼبسا من التقليص(
 بسياؽ ترتبط خدمية مؤسسة أم أف ذ،إ تعليميةال اػبدمات كلوج يف اؼبتحكمة العوامل من ؾبموعة حدد نوأ

 عن فصلها يبكن ال تعليميةلا فاؼبرافق كابلتاِف ألخرل، منطقة من خدمتها ؾباؿ تلفىبك  )كالزماف اؼبكاف( جغرايف
 التعليمية اػبدمة تقدـ اليت كاؼبؤسسات التحتية كالبنيات اؼبنشئات التعليمية ابؼبرافقكذلك    قصديك .الوصوؿ إليها

 حبجم توزيعها كعبلقة خدمتها كمستول مدل سهولة الوصوؿ إليها منها عوامل بعدة كترتبط معينة، منطقة لسكاف
 .كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية االعتبارات أنبية مع االقتصادية كالكفاءة توزيعهمك  )الوظيفي اغبجم( السكاف

منطقة معينة،  كنقصد ابؼبرافق التعليمية اؼبنشئات كالبنيات التحتية كاؼبؤسسات اليت تقدـ اػبدمة التعليمية لسكاف
كتوزيعهم  )لسكاف )اغبجم اؿ كظيفيكترتبط بعدة عوامل منها الولوجية كمستول خدمتها كعبلقة توزيعها حبجم ا
، 2020(اىندار، األسعد كميوسي، كالكفاءة االقتصادية مع أنبية االعتبارات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

 .)71ص
، كظهر ىذا اؼبفهـو ألكؿ مرة مع " النقل كزبطيط اؼبدف دراسات منا مهمنا يفتعد إمكانية الوصوؿ مفهو 

تملة اليت يبكن الوصوؿ إليها من مكاف معُت " احملفرص ال " الذم عرفها أبهناك ) Hansen,1959ىانسن" (
) ، كمنذ منذ ذلك اغبُت إرتبط مفهـو Hansen,1959 ;19كيقاس بوظيفة كحجم األنسطة حوؿ اؼبكاف( 

كقد  فيما يتعلق ابلفرص االقتصادية كاالجتماعية، ، كالسيماالوصوؿ دبفاىيم القرب أك تسهيل التفاعل اؼبكاين
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تعرض " ىانسن" جملموعة من اإلنتقادات أنبها إنباؿ البعد  الزمٍت يف تفاعل األفراد كأنشطتهم بناءن على فكرة أف 
 ; Lee.2007أبعاد الزماف كاؼبكاف مًتابطة كهبب دؾبها يف مباذج الطلب على النشاط كالسفر (

Kwan,1998 ; Haggerstand,1970 .( تنقلوف فيو يف يف مكاف ما ك كفقنا لذلك ، فاألفراد يوجودك ك
 الوصوؿ كاالستفادة منيف أكقات ؿبددة، كقد مت تطبيق مفاىيم الزماف كاؼبكاف بشكل شائع لتحديد فرصة 

كالبٌت التحتية للنقل كاالتصاالت كتفسَتىا القيود كاغبواجز الزمنية  الكختلفة األراضي اتاستخدام يفاألنشطة 
 كاؼبكانية.

سات اغبضرية يف اذباىُت فكريُت نبا: البينوم الوظيفي(الوصوؿ اعبغرايف) كيندرج الوصوؿ يف الدرا
إليها يف غضوف كقت سفر  عدد الفرص اليت يبكن الوصوؿكالسلوكي(الوصوؿ االجتماعي)، كيرتبط الوصوؿ اعبغرايف ب

إُف  اإلشارة ، كيقصد من ىذا القياساألنشطة كاػبدمات من منطقة سكنية للوصوؿ إُف مواقع قطع مسافةمعُت أك 
  Wach& Kumagai ,1973) (إمكانية الوصوؿ اؼبادم جملموعة من السكاف إُف عدد متنوع من الفرص

تلف من منطقة إُف أخرل ىبإُف األنشطة كاػبدمات  صوؿابحثوف أخركف إُف أف قياس الو  بينما يبيل  
 فأكما ..( Gesler & al,1995) اغرافية كاغبواجز كمواقع السككاغبدكد اعب اؼبسافة اعبغرافية كالوقتحسب 

من خبلؿ ربديد اؼبسافة كالزمن كالكلفة من نقطة االنطبلؽ إُف نقطة يتم اػبدمات قياس كفاءة ككفاية كتوزيع 
 1995الفقيو، (منفعة أبقل كلفة سواء كانت جسدية أك نفسية أك مادية  ىالوصوؿ للخدمات هبدؼ ربقيق أقص

 ؛ أما اؼبسافةصوؿيف سهولة الو   كاؼبسافة االقتصادية اؼبسافة اؼبكانية بُت كما يدمج ابحثوف أخركف  )،117، ص 
 أما اؼبسافة اؼبختلفة، دمات اؼبرافق العموميةإُف خ للوصوؿاؼبكانية فهي اغباجز اؼبكاين الذم يتعُت التغلب عليو 

 & Fabiyi)ة من اػبدمةؽبا )تكاليف التنقل كاالستفاد صوؿاالقتصادية فهي التكلفة اليت يتحملها الفرد للو 
Ogunyemi,2015 ;543) كتكاليف التنقل، كنوع اػبدمة...  دخل الفرد،ابلتاِف تصبح متغَتات مثل ، ك

 كعلى العمـو يربط أصحاب ىذا االذباه مابُت اؼبسافاتابلنسبة ألصحاب ىذا االذباه.  صوؿمركزية يف تفسَت الو 
ؼبسافة على الوقت دمات عند اغباجة إليها. كىي تشمل أتثَت اأماـ الوصوؿ إُف اػب اليت تقف تعددةاؼبواجز كاغب

، كدرجة مركنتهم لًتؾ العمل كاؼبسؤكليات األخرل ، كقدرهتم على تلبية التكاليف اؼبباشرة كغَت اؼبتاح لؤلشخاص
)، كعندما يتعلق األمر ابلوصوؿ Perry & Gesler, 2000اؼبباشرة اؼبرتبطة ابلسفر يف ىذه اؼبسافات (

حيث ،الوصوؿ فإف اؼبسافة الفاصلة مابُت موقع اؼبستفيذ كموقع اػبدمة ليست كافية يف تفسَت الوصوؿيف دم اؼبا
 شبكات النقل كطاقتها االستيعابية بشكل مباشر يف مستوايت الوصوؿ أك سهولتو من مكاف آلخر، تؤثر بنية

التحليل اؼبكاين  اجملاؿ معتمدة على ذلك تستخدـ نظم اؼبعلومات اعبغرافية على نطاؽ كاسع يف ىذا إثر كعلى
 كالشبكي
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).Liu & Zhu, 2004, pp45-46 (،  أيضنا القرب من الطرؽ الرئيسية كما إذا كاف النقل متاحنا أـ ال، ك
لقد ركزت الغالبية العظمى .  )Hundt et al,2012 ;40ككذلك األكقات اليت تكوف فيها اػبدمة متاحة(

ية الصحية على النماذج القائمة على اؼبسافة ، حيث ييفهم أف اؼبسافة إُف مرفق من العمل على الوصوؿ إُف الرعا
، تتمثل إحدل مل األكثر أنبية يف تشكيل الوصوؿالرعاية الصحية ، اؼبقاسة على طوؿ شبكات الطرؽ ، ىي العا

تنظيمية كاالجتماعية نقاط الضعف يف ىذا النهج يف أنو اندرنا ما أيخذ يف اغبسباف عوامل مثل الفقر كاغبواجز ال
 كالثقافية، كاليت تعترب دبثابة ؿبددات أساسية للوصوؿ.

التنظيمي ؾبموعة كبَتة كمتنوعة من خصائص اجملموعات السكانية الفرعية اليت -يشمل الوصوؿ االجتماعي  
غرافية كاالجتماعية كالوصوؿ إليها ، مثل اؼبتغَتات الديبو اػبدمات العامة  تؤدم إُف اختبلفات كعوائق يف احتياجات 

دمات. فالوصوؿ كمفهـو يبثل درجة "رضى" بُت الزبناء اػبكاالقتصادية كالثقافية كالبيئية اليت تسهل أك تعيق استخداـ 
كالتعرؼ على أبعاد الوصوؿ "اؼبناطق احملددة أكثر للرضى"؛ مثل الوفرة كسهولة الوصوؿ  كاإلقامة كالقدرة  ،كاػبدمات

.  كزبتلف أبعاد الوصوؿ ىذه عن األبعاد تبقى عوامل حاظبة يف الوصوؿ كتفسَته ؼبقبوليةاك على ربمل التكاليف 
، صوؿ، ككذا مسافة كتكلفة الو كموقع الزبوف، مع مراعاة مواردهاألخرل، اليت تعرؼ أبهنا "العبلقة بُت موقع العرض 

الوصوؿ ىو  ياؽ فإفكيف ىذا الس). Penchansky& Thomas،1981كخصائصو الديبغرافية كاألسرية " (
تفاعل مابُت جوانب العرض كالطلب، أما "جانب الطلب" ، مثل دخل األسرة ، كالعوامل النفسية كالثقافية، كاػبصائص 

، التجهيزات، كتوافر كالتكاليفالشخصية األخرل ابإلضافة إُف ميزات النظاـ "جانب العرض" مثل نوع اؼبنشأة ، 
) مت تصور الوصوؿ على أنو يتضمن عددنا من األبعاد Ensor & Cooper,2004 ;70-71مواقف اؼبوظفُت (ك 

عند تطبيقو على بلداف  الدخل اؼبنخفض كاؼبتوسط، مثل التوافر كالقدرة على ربمل التكاليف كاؼبقبولية بدالن من 
مت تفسَت الوصوؿ اعتمادا على عدة ) ، إذ Mcintyre & Thiede  ،2009استخداـ تدابَت االستخداـ (

)،األمر Mooney et al., 2000; Perry & Gesler, 2000عبنس كالعمر كالعرؽ كالفقر (كمنها  اتمتغَت 
الذم أدل إُف تطورات نظرية مهمة كمعقدمة لتفسَت الوصوؿ كبناء على كل ىذا اليبكن الفصل مابُت اؼبتغَتات 

) أبف " البيئات االجتماعية Perry & Gesler (2000الديبغرافية كاالجتماعية للسكاف على سبيل اؼبثاؿ يؤكد 
 ) Perry & Gesler, 2000 ; 1187(اليبكن فصلها عن سياؽ اػبدماتكالثقافية كاالقتصادية كاؼبادية ؾبتمعة 

يعد مفهـو الوصوؿ من اؼبفاىيم اليت مت تعريفها على نطاؽ كاسع، كلذلك قبد ىذا اؼبفهـو أيخد عدة 
وصوؿ إليها من مكاف معُت " كيقاس بوظيفة كحجم األنسطة حوؿ الفرص ؿبتملة اليت يبكن ال "معاين، كمنها 

). كقبد دراسات أخرل تنظر إليو على أنو يهتم ابلفرصة اؼبتاحة لؤلشخاص Hansen,1959;P19اؼبكاف " (
). كما يقصد Maroto & Zofío,2016;P11يف موقع معُت للمشاركة يف ؾبموعة معينة من األنشطة (
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كظيفة تنقل الفرد كاؼبوقع اؼبكاين  وركة يف نشاط معُت أك ؾبموعة من األنشطة، كالوصوؿ ىبو قدرة الفرد على اؼبشا
لفرص النشاط من اؼبوقع اؼبكاين للفرد إُف موقع النشاط، مع األخذ بعُت االعتبار األكقات اليت تتوفر فيها 

زيع الزمٍت كاؼبكاين لؤلنشطة ، األنشطة، كبناء عليو فالوصوؿ يعتمد على كسائل النقل اؼبتاحة لؤلفراد ، كالتو 
 Odoki et alكاألدكار االجتماعية كاالقتصادية لؤلفراد اليت ربدد مىت كأين كمدة فبارسة األنشطة اؼبختلفة. (

,2001;P602 درجة الصعوبة اليت يواجهها األشخاص أك اجملتمعات احمللية يف الوصوؿ  أبنويعٌرؼ كذلك ) . ك
م االجتماعية كاالقتصادية األساسية مثل التعليم الرعاية الصحية ، كالتجارة إُف اؼبواقع لتلبية احتياجاهت

)  . كقبد أيضنا أف الوصوؿ قد مت تعريفو أبنو  سهولة الوصوؿ إُف األنشطة Donnges ,2003;P10كالنقل(
). كيشَت كذلك ىذا اؼبفهـو إُف Johnston et al. 2000من مكاف معُت ابستخداـ نظاـ نقل معُت (

سهولة الوصوؿ اعبغرايف، كتشمل  -هولة اليت يبكن للناس من خبلؽبا الوصوؿ إُف كل كجهة من أصلهم الس
إمكانية الوصوؿ يف ىذا السياؽ اؼبسافة اعبغرافية بُت األصل كالوجهة كاؼبسافة من حيث الوقت اؼبستغرؽ للوصوؿ 

يقصد بو "مدل ) كمن جهة أخرل Agbenyo, Nunbogu& Dongzagla ,2017 ;1إُف اؼبوقع (
سبكُت استخداـ األراضي كأنظمة النقل من األفراد للوصوؿ إُف األنشطة أك الوجهات عن طريق (مزيج) من 
كسائط النقل" الوصوؿ هبب أف تشمل أربعة أنواع من اؼبكوانت: استخداـ األراضي ، كالنقل ، كالزماف ، كالفرد، 

أىداؼ  عاؼبعاصرة، ككذلك فهو يتماشى م ىذا ىو التعريف الرئيسي اؼبستخدـ يف دراسات النقل
).). كقبد دراسات أخرل ربدد الوصوؿ إُف بسهولة الوصوؿ إُف Plazinić & Jović,2018 ;170دراستنا

)    Frank et al ,2021;P2بعض الفرص ذات الصلة أبكقات السفر اؼبقاسة كاؼبرجحة  (جاذبية الفرص) (
 ابؼبعٌت الواقعي ، أم دبا يف ذلك ؾبموعة معينة من األفراد كاألماكن كيف األخَت يقصد ابلوصوؿ قدرة ؾبتمع معُت

 Caschili etكاؼبؤسسات كالبٌت التحتية ، للسماح لكل مواطن ابلوصوؿ إُف اؼبواقع يف كقت كتكلفة معقولة   (
al ,2014;P1. ( 

 . مركلة الدراسة1.2
 اؼبصاحب راينبشكل خاص، كالتوسع العم لةقصبة اتدأدت الزايدة السكانية الكبَتة اليت تشهدىا مدينة 

، زايدةاؼبت كبذلك ال تستطيع ىذه اػبدمات الوفاء ابحتياجات السكاف ،التعليمية إُف ضغط كبَت على اػبدمات
وبتم تدخل اؼبخططُت  كذلك نتيجة غياب التخطيط اؼبسبق الحتواء أم زايدة ؿبتملة يف عدد السكاف، كىذا

يتطلع إليو اؼبواطن من خدمات تتميز بعدالة  نمية الزباذ التدابَت الكفيلة بتحقيق كل ماالت ؤكِفكمس القراركصانعي 
 . عالية كجودة بكفاءة التوزيع كاختيار اؼبوقع اؼبناسب لتقدمي اػبدمات
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 . أمهية الدراسة:1.3
 " أحد ةقصبة اتدليف مدينة  الثانوم كالرضى عن خدماهتا التعليم ؼبدارس سهولة الوصوؿيعترب موضوع "

من حيث توزيع  ف اػبدمة التعليميةأحيث  ،اػبدماترافية جغراسة البشرية كربديدا ضمن درافية موضوعات اعبغ
كالتنمية البشرية ألجل الوصوؿ إُف  اؼبدارس كاالستخداـ األرضي التعليمي كعبلقة ذلك بنمو السكاف كتوزيعهم

 . غبضريةالتخطيط كالتنمية ارامج ب كضع تساىم يفرافية رؤية جغ
 : ىذا اؼبوضوع يف جوانب عدة منهادراسة كأتيت أنبية 

فصبة دبدينة راين العم للمدارس الثانوية مع النمو اؼبطرد للنطاؽرايف أكال : ضركرة تبيُت مدل توافق التوزيع اعبغ
 .اتدلة

للخدمات  جدية راسة جديةديتطلب  قصبة اتدلةاليت تشهده مدينة  راينكالتطور العمزايد اثنيان :النمو السكاين اؼبت
 . السكاف بطريقة مناسبة كسهلة التعليمية ؼبا ربتلو من األنبية يف اػبدمات العامة اليت هبب أف وبصل عليها

 . قصبة اتدلةمتخصصة تتناكؿ اػبدمات التعليمية يف مدينة  دراسة جغرافيةاثلثان : عدـ كجود أية 
هبذا القطاع اغبيوم  يف تقدمي بعض اؼبقًتحات للجهات اؼبختصة رايفؿباكلة لئلسهاـ اعبغراسة : تعد ىذه الدرابعا

أماـ فريق اؼبخططُت كاشفة راسة ىذه الد يف عملية التنمية كألجل كضع نتائجرافيا إيباان ابلدكر الذم تقـو بو اعبغ
 .قصبة اتدلةىذه اػبدمة يف مدينة  عن اهبابيات كسلبيات مبط االنتشار اؼبكاين اغباِف

 دف وفرضيات الدراسة. أى1.4
الثانوم كالرضى عن خدماهتا يف مدينة قصبة  التعليم سهولة الوصوؿ ؼبدارس دراسةيهدؼ ىذا البحث إُف 

ىذا  كاػبركج بعدد من النتائج كالتوصيات يف دراسة جغرافية اؼبهمة يف اؼبنطقة   الدراسات اػبدمية اتدلة كأحد
هولة الوصوؿ اُف خدمات التعليم الثانوم كالرضى عنها حسب كيفًتض البحث أنو التوجد يف فركؽ ساجملاؿ، 

العومل اؼبتحكمة يف الوصوؿ كىي مدل البعد عن مواقع اؼبدارس كاؼبتغَتات السوسيوديبغرافية، إضافة إُف خصائص 
 اجملاؿ اغبضرم.

 . منهجية ورلال الدراسة2
 . منهجية الدراسة1.2

وصف كربليل سهولة الوصوؿ ؼبدارس الثانوم ب كهتتم الدراسة اسًتتيجية سبحيص كمية ككيفية اتبعت
كالرضى عن خدماهتا يف مدينة قصبة اتدلة. كقد مت اعتماد عدة مصادر يف صبع اؼبادة العلمية، أكؽبا قراءة كتقييم 

على اؼبستول الدكِف أك تعليمية كسهولة الوصوؿ العديد من الدراسات السابقة اليت تناكلت موضوع اؼبرافق ال
، اثنيها صبع البياانت الواثئقية كاإلدارية من ـبتلف اؼبصاٌف اإلدارية اؼبختصة سواء على اؼبستول الوطٍت من الوطٍت
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الوصية على القطاع كاؼبندكبية السامية للتخطيط، أك على اؼبستول اعبهوم كاإلقليمي من لدف  ةخبلؿ الوزار 
 م.اؼبديرية اإلقليمية كاألكاديبية اعبهوية للًتبية كالتعلي

فقد اعتمد البحث عينة عشوائية مت استخبلصها عن طريق السحب الطبقي  بياانت اؼبيدانيةكابلنسبة لل
أسرة، مع  276%) جملموع 40األمثل ابلنظر إُف (معيارم الثقالة اؼبكانية للمرافق كحجم السكاف ابؼبدف) (بنسبة 

 .ةة قصبة اتدل% األحياء الوحدات السكنية عشوائيا دبدين15اختيار 
 كتشمل صنفُت من اؼبتغَتات: 2020أما فيما يتعلق ابستمارة العمل اؼبيداين فتم إعدادىا سنة 

جودة خدماهتا كأسباب عدـ  كالرضى عنكضعية مرافق التعليم الثانوم كتضم معلومات حوؿ  ادلتغًنات التابعة:
 الرضى

(السن كاؼبستول الدراسي كمكاف اإلقامة كربوم معطيات كمعلومات حوؿ اؼبستجوبُت كمنها  ادلتغًنات ادلستقلة:
، إضافة إُف قياس اؼبسافة كالزمن، زايدة على خصائص البيئة اغبضرية(كضعية األرصفة كالعمل كالدخل الفردم...)

كالطرؽ، اإلانرة العمومية، الشعور ابلراحة كاألماف، ككضعية توزيع مدارس التعليم الثانوم ابلقرب من 
 السكاف....).

اؼبرافق التعليم الثانوم  كالرضى عن يل البياانت اعتماد اؼبقاربة االحصائية يف دراسة كضعية كتطلب ربل
، كلذلك مت اإلستعانة دبقاييس إحصائية ىي اؼبتوسط اغبسايب كاإلكبراؼ اؼبعميارم ، ابإلضافة إُف جودة خدماهتا

 V ofالداللة (ؼ) كإختبار  Khi deuxتبار كام تربيع خبعض اإلختبارات اإلحصائية كمنها إ
Crammer فتم اعتماد أدكات التحليل اؼبكاين  . أما على مستول االدكات اػبرائطيةكاختبار التحليل العاملي

كلقياس اؼبسافة كالزمن لولوج اؼبرافق، كربديد نطاؽ خدمتها، كمدل كفاءهتا ككفايتها اعتمد البحث على أدكات 
 اؼبسافة اؼبعيارية، كخوارزمية حساب اؼبسافة، كاغبزاـ اؼبكاين. للقياس للجغرايف كمنها اؼبتوسط اؼبركزم، ك 

 رلال الدراسة .2.2
اؼبتعلق ابلتقسيم  1959مع بداية الستينات طبقا للظهَت الشريف الصادر سنة قصبة اتدلة انشات صباعة 

كن اال امتدادا اػباص ابلتنظيم اعبماعي كَف ت 1960/06/23االدارم للمملكة ، ككذلك الظهَت الصادر بتاريخ 
كاليت كانت تضم انذاؾ كل الوحدات التابعة لبٍت مبلؿ. يهم ؾباؿ الدراسة  كطايةلبلراضي التابعة للمنطقة اؼبسماة  

 939' 61°  32ك  372' 57°  32حدكد اجملاؿ اغبضرم لبلدية قصبة اتدلة اليت تقع بُت خطي عرض 
الضفة اليمٌت على  غرب غرينتش 005' 29 ° 6ك  746' 23°  6مشاؿ خط االستواء كبُت خطي الطوؿ 

كوبدىا مشاال صباعة ظبكيت كجنواب  صباعة كطاية كشرقا صباعة ظبكيت كغرابصباعة كطاية كأكالد لنهر أـ الربيع ، 
على مًتا فوؽ سطح البحر على مستول ؾباؿ سهلي شاسع  515سبتد مدينة قصبة اتدلة على ارتفاع ك سعيد، 
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إدرااي تنمي لعمالة اقليم بٍت ، ك بٍت مبلؿ إقليممن إصباِف مساحة أراضي ) ٪ 0.38كيلومًت مربع (  17مساحة 
،  2014كحسب اإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت سنة ، كيقدر عدد سكاهنا خنيفرة) -مبلؿ (جهة بٍت مبلؿ 
 ).1(أنظر اػبريطة رقم  أسرة 11488نسمة ك  47343بلغ عدد سكاف اؼبدينة 

II .نتائج ال 
 عع ادلطلق والتحليل ادلكاين دلرافق التعليم الثانويالتوز . 1

 . التوزعع ادلطلق دلرافق التعليم الثانوي1.1
 3السلك  تستغرؽ الدراسة هبذاك التعليم الثانوم اإلعدادم يشمل التعليم الثانوم ابؼبغرب مستويُت :

انوم التأىيلي : يستقبل التبلميذ الذين التعليم الث. يالتعليم االبتدائ سنوات كيستقبل التبلميذ الذين أسبوا بنجاح
أك  ككجهوا إُف إسباـ دراستهم إبحدل شعب التعليم العاـ بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوم اإلعدادم أسبوا

 التقن . تًتاكح أعمار ىذه الفئة من التبلميذ ما بُت
 سنة. 19ك  12

مدارس (ثبلث منها للتعليم الثانوم اإلعدادم  5 كيقدر عدد مدارس التعليم الثانوم دبدينة قصبة اتدلة
 0,53، بينما يسجل اإلكبراؼ اؼبعيارم 0.17كمدرستُت للتعليم الثانوم التأىيلي)، يبلغ متوسطها اغبسايب 

من اإلكبراؼ على متوسطها)، األمر الذم توزيعها اؼبتفاكت على مستول اإلحياء  %29( 0,29كمعامل التباين 
 تًتكز على مستول أحياء مركز اؼبدينة، فيما التتوفر اؽبوامش على أم مدرسة.السكنية، إذ أهنا 

كابختبار العبلقة اإلحصائية مابُت عدد مدارس التعليم الثانوم كتوزيها على مستول األحياء السكنية 
كما سبقت ابؼبدينة فقد كجدان فركؽ ذات داللة إحصائية يف توزيعها، كىو مايؤكد تركزىا على أحياء دكف أخرل،  

 اإلشارة إُف ذلك.
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ؿت   . مىكع مجاٌ الذساظت داخل التراب الىؾني والجهىي )إلاكلُمي(1الخٍش

 
 

 (2022)املطذس: عمل شخص ي، 

 .التحليل ادلكاين دلرافق التعليم الثانوي1.2
عبغرايف على مستول يقصد ابلتحليل اؼبكاين دراسة التوزيع اؼبكاين للمرافق التعليمية بتوظيف أدكات التحليل ا

مواقع اؼبرافق كالسكاف، كككضعية كمبط توزيعها ؼبعرفة مدل كفاءهتا (عبلقة توزيعها بتوزيع مابُت القرب (اؼبسافة كالزمن) 
 . كسندرس كل ىذا بتتبع ؾبموعة من اػبطوات)(قدرهتا على اإلستجابة غباجات السكاف فايتهاالسكاف) كك

فقد تطلب األمر القياـ  تعليم الثانوم اعتمادا على اؼبسافة اعبغرافيةمدارس الإُف صوؿ لقياس سهولة الو 
 :دبجموعة من العمليات كىي

 Sas) ابعتماد خرائط تصاميم التهيئة اغبضرية، كالصور اعبوية ابعتماد برانمج التعليم الثانومتعيُت مواقع مرافق -
Planet)فضبل عن اػبرجات اؼبيدانية ،. 

السكانية يف اؼبناطق اإلحصائية، كذلك إبهباد نقاط ذبمع اؼبساكن، كتكوين اؼبركز اعبغرايف ربديد مناطق التجمعات -
 .لكل منطقة إحصائية
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 (Points Distance) قياس اؼبسافة ما بُت موقع اؼبرافق ، كنقطة التقاء اؼبساكن( اؼبركز اعبغرايف) ابعتماد أداة-
 .(Arcgis) ابعتماد برانمج

كتصنيفها كترتيبها حسب مدل  سهولة الوصوؿكانية، كتصنيفها حسب فئات مسافة تكوين قاعدة بياانت م-
 .اؼبسافة(فارؽ أكرب مسافة من أصغر مسافة ابلنسبة لكل نطاؽ على حدل) تصاعداي

، كذلك لتحديد التعليم الثانومعن طريق رسم دائرة حوؿ مواقع مرافق  (Buffer) اعتمدان أيضا نطاؽ أتثَت اػبدمة
 التعليم الثانومكما استخدمنا اؼبسافة اؼبعيارية ؼبعرفة مدل الًتكز أك التشتث يف مرافق .جزنطاؽ اغبوا

 أما فيما يتعلق ابؼبسافة الزمنية فقد فقد قمنا دبقابلة اؼبسافة اعبغرافية (اؼبًتية) مع عامل الزمن ابعتماد الصيغة التالية: أف 
). مع ربديد البعد الزمٍت حسب  2006(عوادة، مًت 100لكل  معدؿ سَت االنساف العادم على األقداـ ىو دقيقتُت

اعتمادا على ملحق الربؾبة العمرانية للمرافق ذات االستعماؿ اإلدارم كالثقايف كاالجتماعي   كل مرفق على حدل
 ابؼبغرب 
 . ادلسافة اجلغرافية والوصول إىل مدارس التعليم الثانوي1.2.1

مًتا، كىي  775فية) للوصوؿ إُف مدارس التعليم الثانوم اإلعدادم حبواِف يقدر متوسط اؼبسافة اػبطية (اعبغرا
كمعامل اإلختبلؼ  407.99مًتا، كيبلغ اإلكبراؼ اؼبعيارم  2250مسافة معقولة علما أف اؼبعايَت الوطنية ربدده يف 

أىيلي، إذ يسجل اؼبتوسط من التباين، كنفس األمر ابلنسبة ؼبتوسط الوصوؿ إُف مدارس التعليم الثانوم الت %54يوضح 
، األمر الذم يؤكد التفاكت الكبَت يف توزيع اؼبسافة من األحياء السكنية كبو 531.63مًتا، كاإلكبراؼ اؼبعيارم  960

 مواقع اؼبدارس. 
كيبكن تصنيف اؼبسافة البلزمة للوصوؿ إُف مدارس التعليم الثانوم اإلعدادم يف ثبلث فئات ؾبالية كىي: الفئة 

مًتا)، كتتوزع ىذه الفئة يف كسط اؼبدينة، كتضم ؾبموعة من األحياء السكنية  599-182سهلة الوصوؿ (األكُف، 
مًتا) كربيط ىذه الفئة ابلفئة  915-600كالوظيفية (كخاصة الوظيفة اإلدارية)، كالفئة الثانية، متوسطة الوصوؿ (

مًتا)  2200-916اما الفئة الثالثة، صعبة الوصوؿ (السابقة، كتعد أحياء سكنية ابمتياز، كالسيما يف الوسط الغريب، 
 فتنتشر على مستول الغرب كاعبنوب (اؽبوامش).

كيبكن توزيع فئات الوصوؿ اعبغرايف إُف مدارس التعليم الثانوم التأىيلي ىي االخرل يف ثبلث فئات ؾبالية 
دينة، كالفئة اجملالية الثانية، متوسطة مًتا) كتتوزع على مستول مركز اؼب 694-234كىي: الفئة األكُف، سهلة الوصوؿ(

 2454-1231مًتا) كتيحط ابلفئة السابقة من كل االذباىات، كالفئة الثالثة، صعبة الوصوؿ( 1230-695الوصوؿ(
 مًتا)، كتسود يف الشماؿ كالشماؿ الشرقي من اؼبدينة، إضافة إُف جنوهبا. 
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تتوزع على شكل ىاالت متداخلة تبدأ من مركز  ،إذيتضح فبا سلف ذكره أف اؼبسافة اعبغرافية تتفاكت
توزيعا مقارنة دبدارس التعليم الثانوم التأىيلي  فضلاؼبدينة يف اذباه ىوامشها، كتعد مدارس التعليم الثانوم أ

 ).3ك2(اػبريطيتُت 
ؿت          افُت للىضٌى إلى مذاسط2الخٍش ؿت              . املعافت الجغش ا3الخٍش  فُت للىضٌى إلى مذاسط. املعافت الجغش

       بمذًىت كطبت جادلتالخعلُم الخأهُلي                                     الخعلُم إلاعذادي بمذًىت كطبت جادلت                         

 (2022)املطذس: عمل شخص ي اعخمادا على مخشحاث خعاب املعافت، 

 .نطاق خدمة مدارس التعليم الثانوي 1.2.2
، كذلك برسم حواجز اجملاؿ الذم تغطيو اػبدمة من حوؽباد بنطاؽ خدمة مدارس التعليم الثانوم يقص

حوؿ موقع اؼبدارس دبسافة معينة، كؽبذا الغرض مت اعتماد أداة اغبزاـ اؼبكاين (نطاؽ اغبواجز) برسم دائرة قطرىا 
مًت ابلنسبة ؼبدارس  1000عدادم ك مًت ؼبدارس الثانوم اإل 800اؼبتوسط اؼبركزم حوؿ موقع اؼبدارس دبسافة 

الثانوم التأىيلي، كيبكن تربير ذلك ابؼبساحة الكلية للمدينة كذبمع األحياء السكنية، كبناء عليو يبكن تصنيف 
فئات نطاؽ خدمة مدارس التعليم الثانوم اإلعدادم يف ثبلث فئات ؾبالية كىي: النطاؽ األكؿ، األكثر تغطية 

يف كسطها الشماِف، حيث ىذا النطاؽ يتوفر على كل اؼبدارس فضبل عن القرب فيما كيبتد يف كسط اؼبدينة ك 
، إذ يبكن التنقل ا من خدمتها ك دبينها، فبا هبعل ساكنة ىذا النطاؽ يبكن أف يصلوا إُف أكثر من مدرسة كيستفي

ط ابلنطاؽ السابق بسهولة مابُت األحياء السكنية كموقع اؼبدارس، أما النطاؽ الثاين، متوسط التغطية فيحي
كيستفيذ من قربو من مدارس النطاؽ السابق، كىو أيضا نطاؽ غَت صعب يف الوصوؿ كمغطى ابػبدمة، أما 
النطاؽ الثالث، األقل تغطية، كيسود يف غرب كجنوب اؼبدينة(اؽبوامش)، على الرغم من أهنا ىذه الفئة سبثل أحياء 
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عن مدارس النطاؽ األكؿ، األمر الذم هبعلو صعب الوصوؿ، ذات استعماؿ سكٍت يف الغالب، فإهنا تبقى بعيد 
 كابلتاِف فهي غَت مغطى ابػبدمة.

اما ابلنسبة ؼبدارس التعليم الثانوم فيمكن تصنيف نطاؽ خدمتها ىي األخرل يف ثبلث فئات ؾبالية 
ن مبلحظتو ىو أف كل كىي: الفئة األكُف، األكثر تغطية، كتسود ىذ الفئة على مستول مركز اؼبدينة، إال أف مايبك

اثنوية ؽبا نطاؽ خدمة خاصة هبا(على عكس الثانوايت اإلعدادم)، كالفئة الثانية، متوسطة التغطية، كربيط ابلفئة 
السابقة كخاصة على مستول الوسط الشماِف، حيث سبتد حواجز نطاؽ اػبدمة لتشمل األحياء السكنية احمليطة 

اؼبدارس كذبمع األحياء، كالفئة الثالثة، األقل تغطية، كقبدىا على مستول  ابؼبدارس نظرا لعدـ التباعد الكبَت بُت
 .غَت مغطاة ابػبدمةالشماؿ كالشماؿ الشرقي، زايدة على الشماؿ الغريب من اؼبدينة، حيث عدد مهم من األحياء 

حياء السكنية)، إذ قبد انطبلقا فبا سلف ذكره يتبُت على اف مدارس التعليم الثانوم التغطي كافة أكباء اؼبدينة (األ
 ).5ك  4أف كسط اؼبدينة األكثر تغطية كتقل كلما اذبهنا كبو ىوامشها (اػبريطتُت 

ؿت  ؿت 4الخٍش  . هؿاق خذمت مذاسط الخعلُم الخأهُلي                                         5. هؿاق خذمت مذاسط الخعلُم إلاعذادي         الخٍش

 (2022خمادا على مخشحاث خعاب هؿاق الخذمت، )املطذس: عمل شخص ي اع
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 كفاءة ادلواقع ادلكانية دلدارس التعليم الثانوي .3.2.1
يقصد بكفاءة اؼبواقع اؼبكانية ؼبدارس التعليم الثانوم مدل الًتكز أك التشتت (االنتشار) يف مواقع اؼبدارس، 

ا ككفايتها، كخبلؼ ذلك صحيح، كؽبذا الغرض إذ أنو كلما كانت اؼبدارس أكثر انتشارا دؿ ذلك على كفاءهت
 سنعتمد أداة اؼبسافة اؼبعيارية، كذلك برسم دائرة حوؿ مواقع اؼبدارس للحكم على ىذه الكفاءة.

كبناء عليو يتضح أف دائرة اؼبسافة اؼبعيارية اػباصة دبدارس الثانوم اإلعدادم َف تتجاكز مواقعها على 
)، األمر الذم يؤكد عدـ التشتث يف مواقع اؼبدارس كقرب اؼبسافات بينها، كىو مستول مركز اؼبدينة (النطاؽ األكؿ

مايبكن أتكيده من خبلؿ منحٌت القرب بُت اؼبدارس، أما النطاؽ الثاين فيستفيذ من القرب بسبيا من مواقع 
ذباه الغرب مدارس النطاؽ السابق، حيث تغطي دائرة اؼبسافة اؼبعيارية أجزاء قليلة من األحياء كخاصة يف ا

كاعبنوب، أما الثالث فبل تصلو التغطية نظرا لبعده عن مواقع اؼبدارس. أما ابلنسبة مدارس التعليم الثانوم التأىيلي 
فإهنا تعد أكثر انتشارا، إال أف قلتها كارتباط مواقعها بعدد ؿبدكد من األحياء السكنية هبعلها غَت كفؤة، كىذا 

 ).7ك 6بُت اؼبدارس(اػبريطتُت  يبكن مبلحظتو من خبلؿ ـبطط القرب
ؿت ت ملذاسط  .6  الخٍش ؿت        إلاعذادي  الخعلُم املعافت املعُاٍس ت 7الخٍش  ذاسط الخعلُم الخأهُلي  مل. املعافت املعُاٍس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
ت، )املطذس: عمل شخص ي اعخمادا على مخشحاث خعاب املعافت ا  (2022ملعُاٍس

 .ادلسافة الزمنية للوصول إىل مرافق التعليم الثانوي4.2.1
كىي دقيقة،  27دقيقة كحواِف  22يقدر متوسط الزمن للوصوؿ إُف مدارس التعليم الثانوم اإلعدادم ب 

حسب دقيقة، كيتميز ىذا اؼبتوسط ابلتشتث كاالختبلؼ  30مسافة معقولة علما أف اؼبعايَت الوطنية ربدده يف 
 مواقع التجمعات السكانية، كعلى العمـو يبكن تصنيفو يف ثبلث فئات ؾبالية:
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ابلنسبة ؼبدارس التعليم الثانوم قبد الفئة األكُف، سهلة الوصوؿ، كيقدر فيها الوقت البلـز للوصوؿ يف ك 
 13تًتاكح مابُت ، كالفئة الثانية، متوسطة الوصوؿ، للمدينةدقيقة كأقل، كتًتكز على مستول الوسط الشرقي  12
دقيقة كربيط ابلفئة السابقة، كالسيما يف اذباه الشرؽ، مث الفئة الثالثة صعبة الوصوؿ، كيتجاكز فيها الوقت  19ك 

 ).7دقيقة كتسود يف أقصى غرب اؼبدينة كجنوهبا (اػبريطة  20اؼبستغرؽ 
بلث فئات ؾبالية كىي: أما خبصوص مدارس التعليم الثانوم التأىيلي فهي األخرل يبكن تصنيفها يف ث

كتنتشر على مستول مركز اؼبدينة ابألساس، كالفئة الثانية،  ،دقيقة كأقل 15كتسجل  ،الفئة األكُف سهلة الوصوؿ
دقيقة، كربيط ابلنطاؽ السابق، كالفئة الثالثة، صعبة الوصوؿ،  25ك 16متوسطة الوصوؿ، كتتأرجح ما بُت 

تًتكز يف أقصى الشماؿ كالشماؿ الشرقي، إضافة إُف الغرب، كأقصى دقيقة ك  26كيتجاكز فيها الوقت اؼبستغرؽ 
). يستفاد فبا سلف ذكره أف الزمن اؼبستغرؽ للوصوؿ إُف مرافق التعليم الثانوم تتوزع على 8اعبنوب (اػبريطة 

شكل ىاالت متداخلة تبدأ من كسط اؼبدينة (النطاؽ األسهل يف الوصوؿ) إُف ىوامشها (النطاؽ األصعب يف 
 لوصوؿ).ا
ؿت ا           ؿت        املعافت الضمىُت للىضٌى إلى الخعلُم إلاعذادي . 8لخٍش    خأهُليالخعلُم ال الضمىُت للىضٌى إلى مذاسطاملعافت . 3الخٍش

ت،   (2022)املطذس: عمل شخص ي اعخمادا على مخشحاث خعاب املعافت املعُاٍس

 الثانوي  . مستوايت الرضى عن جودة خدمات مدارس التعليم2
مقياس يدؿ على درجة رضى العامل عن  ظهر مفهـو الرضى يف علم اإلدارة بصورة الرضى الوظيفي، كىو

عملو كما وبيط بو من عوامل كظركؼ. كقد استخدـ للداللة عن مستول كالء العامل ؼبؤسستو اليت يعمل فيها، 
يف البحث عن احملفزات اليت تزيد عن درجة رضى كقد اجتهد علماء اإلدارة( كالسيما اؼبهتمُت ابؼبوارد البشرية) 
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العامل، ؼبا لذلك من أتثَت اهبايب يف زايدة اإلنتاج كما ككيفا، ككذا ربقيق اػبطط الطموحة كالزايدة يف األرابح. مت 
، كمنها اػبدمات انتقل ىذا اؼبفهـو إُف اؼبؤسسات اػبدمية بصورة رضى اؼبستفيدين عن الوصوؿ للخدمات

 التعليمية.
من أرابب االسر يؤكدكف رضاىم عن سهولة  %61يتضح من خبلؿ نتائج التحليل اؼبيداين على أف 
منهم  %4منهم يعربكف عن رضاىم، كما قبد  %35كصوؿ أبنائهم إُف مدارس التعليم الثانوم اإلعدادم، بينما 

ن رضاىم يف سهولة الوصوؿ إُف من أفراد العينة يعربكف ع %52َف يكونوا متأكدين من إجاابهتم. كيتبُت أيضا أف 
 .احملايدينيركف خبلؼ ذلك، أما النسبة اؼبتبقية فتسجل لدل  %47الثانوايت التأىيلية، يف حُت أف نسبة مهمة 

% من أرابب األسر اؼبستجوبُت يعتقدكف أبف خدمات التعليم 40) أف 4( شكلكيتضح من خبلؿ ال
% منهم يقركف ابهنا مقبولة ابلنسبة ؽبم، اما النسبة اؼبتبقية فأف 32الثانوم اإلعدادم جيدة إُف فبتازة، يف حُت أف 

% من أرابب األسر على أف خدمات مدارس 38يؤكد من جانب أخر ك  خدماهتا تثَت استيائهم (غَت مقبولة).
 تتجاكزك  ؽبم، بينما نفس النسبة يشعركف أبف خدماهتا جيدة إُف فبتازة،ابلنسبة التعليم الثانوم التأىيلي مقبولة 

 ).5شكلل(ا  )%24( اػبمس تظل دكف اؼبستول اؼبطلوب انسبة الذين يقركف أبف خدماهت
كعدـ كفاءهتا نتيجة نقص عددىا عن خدمات مدارس التعليم الثانوم بسلكيو إُف  أفراد العينةكيرجع عدـ رضى 
 .، فضبل عن توزيعها غَت اؼبتوافق مع توزيع السكافلزايدة الطلب عليها

 
 

 (2021طذس: العمل املُذاوي، )امل

 

 

اث سض ى ظيان مذًىت كطبت 1شيل ال            . معخٍى

 جادلت عً خذماث مذاسط الخعلُم إلاعذادي

اث سض ى ظيان مذًىت كطب2شيل  ت جادلت عً . معخٍى

 خأهُليال خذماث مذاسط الخعلُم 
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 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي  وعالقتها ابدلتغًنات الدديغرافية واالجتماعية والثقافيةمستوايت  .3
 مستوايت الرضى عن خدمات مدارس الثانوي اإلعدادي وعالقتها ابدلتغًنات الدديغرافية واالجتماعية والثقافية .3.1

 ات مدارس الثانوي اإلعدادي ومتغًني الرتكيبة العمرعة والبنية اجلنسيةالرضى عن خدم.مستوايت 3.1.1
% من 61كأيضايعتقد الثلثاف من الذكور اؼبستجوبُت أبف خدمات الثانوايت اإلعدادية جيدة إُف فبتازة، 

لية دبقبو  يعرباف عن ، كيف اؼبقابل فإف أزيد من الثلث من كبل اعبنسُترأماإلانث اؼبستجوابت يؤكدف نفس ال
 .اػبدمات اؼبقدمة من الثانوايت اإلعدادية

الفئات اليت تؤكد أبف خدمات اؼبدارس  قعاختبلفات على مستول البنية العمرية، حيث ت توجد أيضاك 
سنة فأكثر  65%) ك الفئة 24سنة ( 44ك  36مابُت  ضمن الفئات العمريةاإلعدادية جيدة إُف فبتازة 

كينتمي اؼبستجوبُت الذين يؤكدكف علىها مقبولة إُف  ،%)8نة كأقل (س 35%)، فضبل عن الفئة العمرية 12(
 % على التواِف 21% ك 46سنة بنسبة  64ك  57سنة ك ما بُت  56ك  45الفئتُت العمريتُت التاليتُت: ما بُت 

تدؿ نتائج اختبار (كام تربيع) أبنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية ما بُت الرضى عن خدمات 
0.05انوم اإلعدادم تبعا ؼبتغَتم البنية اعبنسية كالًتكيبة العمرية عند مستول الداللة مدارس الث  كىذا ،

 يشَت إُف أف ىذين اؼبتغَتين اليؤثراف تقييم اػبدمة.
 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي اإلعدادي ومتغًني احلالة العائلية واألصل اجلغرايف. مستوايت 3.1.2

أرابب األسر الذين يعربكف عن الرضى بشدة (جيدة إُف فبتازة) عن خدمات التعليم الثانوم يعترب 
 لقُت كاألرامل على التواِفطمن اؼب10% ك 16حواِف  تفق%)، كما ي74اؼبتزكجُت حبواِف  فئةاإلعدادم من فئة( 

% 15ألرامل نسبة التتجاكز % من اؼبتزكجُت أبهنا مقبولة، لتسجل فئيت اؼبطلقُت كا71، بينما يعتقد  مع ذلك
 لكل منهما.

% من اؼبستجوبُت اؼبنحدرين من عُت اؼبكاف على أف 80أما فيما يتعلق ابألصل اعبغرايف فيعرب زىاء 
 % من الفئتُت األخريُت تعتقد ذلك،11ُف فبتازة، بينما قبد نسبة التقل تتجاكز إخدمات التعليم الثانوم جيدة 

 من أفراد العينة اؼبنحدرين من نفس اؼبكاف يركف أبف خدماهتا مقبولة، كىو ما %70فإف أكثر من  كيف اؼبقابل
 .) 9شكل% (ال18 دال تتعفئيت الوافدين من نفس اإلقليم كمن خارجو بنسبة  
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ت ألسباب ألاظش3 شيل   . معخىٍاث الشض ى عً خذماث الخعلُم الثاهىي إلاعذادي جبعا ملخغير الترهُبت العمٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021)املطذس: العمل املُذاوي، 

 
التوجد عبلقة ذات داللة احصائية مابُت الرضى عن خدمات التعليم الثانوم اإلعدادم حسب متغَتم 

0.05اغبالة العائلية كاألصوؿ اعبغرافية ألرابب األسر عند مستول الداللة    كابلتاِف فاالصوؿ اعبغرافية ،
دمو على جودة ككفاءة اػبدمات اليت تقدمها مؤسسات التعليم الثانوم، كيرجع ذلك إُف أف اليفسر الرضى أك ع

أغلب االسر مستقرة ابؼبدينة منذ فًتة، كابلتاِف فهي على دراية على مستول جودهتا، كيف ىذا الصدد فقد كجدان 
 نوايت اإلعدادية ابؼبدينة. أف ىناؾ تتطابقا كبَتا من بُت أراء أفراد العينة على مستول جودة ككفاءة الثا

 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي اإلعدادي ومتغًني ادلستوى الدراس  واألصل اجلغرايف.مستوايت 3.1.3
ينتمي أرابب األسر الذين يؤكدكف على أف خدمات مدارس الثانوم اإلعدادم جيدة إُف فبتازة إُف الفئات 

من  % 8 يعتقدم التعليم االبتدائي كاإلعدادم ذلك، كما % من اؼبستجوبُت ذك 23ك  %26التالية: إذ يؤكد 
كينتمي الذين يؤكدكف على أف خدماهتا مقبولة إُف أصحاب التعليم العاِف حبواِف نفس األمر، غَت اؼبتعلمُت 

% فقط من الكتاب 2% من ذكم التعليم الثانوم التأىيلي عن مقبوليتها، كيف األخَت قبد 19، كما يعرب 21%
 س الكبلـ. يؤكدكف نف
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خدمات  برضاىاالفئات اليت تقر  أف كيتضح من خبلؿ ربليل اجاابت أفراد العينة حسب مهنهم
تًتكز على مستول مهن اؼبوظفُت (بزىاء الثلث) كرابت البيوت بنسبة  )فبتازة إُف جيدة(الثانوايت اإلعدادية 

إُف فئيت اؼبهن اغبرة تها كف دبقبولي% فقط)، يف حُت ينتمي اؼببحوثُت الذين يؤكد8% كفئة اؼبستخدمُت (19
 % على الًتتيب16% ك 33كاؼبهن األخرل بنسبة 

نستنتج من خبلؿ ربليل ىذه العبلقة أنو التوجد عبلقة ذات داللة احصائية ما بُت الرضى عن مستول 
 خدمات مدارس التعليم الثانوم تعزل ؼبتغَتم اؼبستول التعليمي كمهن أرابب األسر.

 لرضى عن خدمات مدارس الثانوي التأىيل  وعالقتها ابدلتغًنات الدديغرافية واالجتماعية والثقافيةا.مستوايت 2.3
 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي التأىيل  ومتغًني الرتكيبة العمرعة والبنية اجلنسية.مستوايت 2.3.1

أبف خدمات مدارس % من  الذكور اؼبستجوبُت يعتقدكف 72يتبُت من خبلؿ نتائج العمل اؼبيداين أف 
% من الذكور يركف أبف 63، كمن جهة أخرل فإف ذلك% من اإلانث 28الثانوم التأىيلي مقبولة، بينما يؤكد 

 % من اإلانث.37إُف جيدة كىو ما تؤكده نسبة التتجاكز  فبتازةخدماهتا 
الًتكيبة العمرية تباين حسب يأف الرضى عن مستول خدمات التعليم الثانوم  إُفنتائج التحليل  أيضا تشَت

ك  36سنة ك مابُت  56ك  45ألرابب األسر، حيث ينتمي اؼبستجوبوف الذين يؤكدكف مقبوليتها إُف فئيت ما بُت 
الذين يركف أبهنا جيدة إُف فبتازة إُف  وف% على التواِف)، يف حُت ينتمي اؼببحوث23% ك 46سنة (بنسبة  44

% 12سنة كأكثر بنسبة التتجاكز  65سنة كأقل ك 35الفئتُت %) ك 21سنة ( 64ك  57الفئات التالية: ما بُت 
 لكل منهما.

بعد اختبار عامل اإلستقبللية خبصوص رضى أفراد العينة عن مستول خدمات التعليم الثانوم التأىيلي 
ء تبُت أنو مستقل عن متغَتم بنيتهم اعبنسية كتركيبتهم العمرية، حيث أنو توجد فركقات ذات داللة إحصائية، بنا

 ).1عليو نقبل الفرض البديل (ؼ
 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي التأىيل  ومتغًني احلالة العائلية واألصل اجلغرايف.مستوايت 2.3.2

على أف خدمات التعليم الثانوم التأىيلي جيدة إُف فبتازة من فئة( أرابب  ؤكدكفيعد أفراد العينة الذين ي
% من 75% من فئيت اؼبطلقُت كاألرامل ذلك، بينما يرل 12كد حواِف %)، كما يؤ 76األسر اؼبتزكجُت حبواِف 

 % على الًتتيب.9%  ك 16اؼبتزكجُت أبهنا مقبولة، يف حُت تسجل فئيت اؼبطلقُت كاألرامل نسبة التتجاكز 
% أرابب االسر من عُت اؼبكاف يشَتكف إُف أف خدمات 73كابلنظر إُف متغَت األصل اعبغرايف فإف 

% 70%، كعلى صعيد أخر فإف نسبة 16م التأىيلي، أما فئة الوافدين من خارج اؼبدينة التتجاكز مدارس الثانو 
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من اؼبستجوبُت األصليُت يف اؼبدينة يركف أبف خدماهتا مقبولة، كالتتجاكز نسبة اؼببحوثُت الوافدين من خارج اؼبدينة 
)20.(% 

م الثانوم التأىيلي اليتأثر ابغبالة العائلية يربز اختبار االستقبللية أف تقييم الرضى عن خدمات التعلي
ألرابب االسر كأصوؽبم اعبغرافية، حيث توجد فركقات ذات داللة إحصائية، بناء عليو نقبل الفرض الصفرم 

 ).0(ؼ
 الرضى عن خدمات مدارس الثانوي التأىيل  ومتغًني ادلستوى التعليم  وادلهنة.مستوايت 2.3.3

جيدة إُف فبتازة إُف الفئات التالية: إذ  التأىيليةكدكف أبف خدمات اؼبدارس ينتمي أرابب األسر الذين يؤ 
% من اؼببحوثُت غَت اؼبتعلمُت 7%  ك 14ي ذلك، كما يقر ائ% من اؼبستجوبُت ذكم التعليم االبتد27يؤكد 

تعليم الثانوم كالكتاب على أهنا جيدة إُف فبتازة، كيتواجد الذين يعربكف على مقبولية اػبدمة ضمن فئات ذكم ال
  .% لكل فئة )18%) كأصحاب الثانوم التأىيلي كالتعليم العاِف بنسبة  (28اإلعدادم (

تفاكات الرضى عن خدمات مدارس الثانوم التأىيلي فنسجل ستوايت وبُت يف عبلقتها دبجما خبصوص مهن اؼبستأ
% لكل 34اغبرة كاؼبوظفُت بنسبة ، حيث تنتمي اؼبهن اليت تعرب عن مقبولية اػبدمة إُف أصحاب اؼبهن ابرزا

% من رابت البيوت أبهنا جيدة إُف فبتازة، كىو ما يؤكده أصحاب اؼبهن األخرل 21منهما، بينما ترل 
 % على التواِف.9% ك 14كاؼبستخدمُت بنسبة 

تدؿ نتائج ربليل اجاابت أفراد العينة أبنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية ما بُت الرضى عن خدمات 
0.05عند مستول الداللة هنة دارس الثانوم التاىيلي تبعا ؼبتغَتم اؼبستول التعليمي كاؼبم  كىذا يشَت إُف ،

 أف ىذين اؼبتغَتين اليؤثراف تقييم اػبدمة.
 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صول.خووصيات اجملاالت احلضرعة والرضى عن سهولة الو 4

 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صولحلضرعة والرضى عن سهولة الو خووصيات اجملاالت ا.4.1
 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صول.توزعع اخلدمات ابلقرب من السكان والرضى عن سهولة الو 1.4.1

إُف مدارس الثانوم اإلعدادم) إُف فئة  صوؿينتمي اؼبستجوبوف (الذين يعربكف عن رضاىم يف سهولة الو 
،كأييت يف اؼبرتبة األخَتة اؼبستجوبُت %73ؾ توزيعا نسبيا للخدمات ابلقرب منهم بنسبة الذين يشعركف أبف ىنا

 .%53الذين ال يشعركف بتوزيع اػبدمات ابلقرب منهم بنسبة 
 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صول.اإلحساس ابلراحة واألمان والرضى عن سهولة الو 1.4.2

ائهم يشعركف ابألماف كالراحة يف تنقلهم رضاىم عن من أرابب األسر الذين يركف أف ابن %76يؤكد 
كأييت يف اؼبرتبة الثانية اؼببحوثُت الذين يركف أبف أبنائهم وبسوف  إُف مواقع الثانوايت اإلعدادية، صوؿسهولة الو 
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من أرابب االسر الذين يركف عدـ إحساس أبنائهم  %56)، كأخَتا يعرب65%ابلراحة كاألماف نوعا ما يف تنقلهم (
 . لرحة كاألماف عن رضاىماب

 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صول.اإلانرة العمومية والرضى عن سهولة الو 1.4.3
إُف ؼبدارس االعدادية) إُف فئة الذين يركف  صوؿينتمي اؼببحوثوف (الذين يؤكدكف رضاىم عن سهولة الو 

ئة الذين يقركف بنقص أك عدـ كجود اإلانرة )، كأييت يف اؼبرتبة الثانية ف%68توفر اإلانرة العمومية بشكل كايف (
 برضاىم. ما ، كيف األخَت يقر  نصف اؼبستجوبُت الذين كجود اإلانرة العمومية نوعا%61العمومية بنسبة 

 إىل مدارس الثانوي اإلعدادي صول.التنقل عرب الروارع الرئيسية والرضى عن سهولة الو 1.4.4
عرب  عداديةؼبدارس اإلا إُف ابنائهم اؼبستجوبُت الذين ال يصل نبلحظ من نتائج العمل اؼبيداين أف ثلثا

كأييت يف اؼبرتبة الثانية الذين يتنقل أبنائهم دائما عرب الشوارع ، صوؿالشوارع الرئيسية يؤكدكف رضاىم عن الو 
يف معظم  من أكلئك الذين يشَتكف إُف تنقل أبنائهم عرب الشوارع الرئيسية  %54)،  كأخَتا يعرب %63الرئيسية (

 األحياف عن رضاىم.
إُف  صوؿسهولة الو كابلنظر إُف الداللة االحصائية للفركقات فإنو توجد فركقات ذات احصائية ما بُت 

اؼبدارس اإلعدادية من كجهة نظر اابئهم حسب كيفية توزيع اػبدمات ابلقرب منهم ك اإلحساس ابلراحة كاألماف 
 ) فبكنا.1كابلتاِف يصَت قبوؿ الفرض البديل (ؼ رب الشوارع الرئيسية،ك كجود اإلانرة العمومية، ككذا التنقل ع

 إىل مدارس الثانوي االعدادي صول.أنظمة خووصيات اجملاالت احلضرعة والرضى عن سهولة الو 1.4.5
، كتنتظم بعوامل داخلية تشمل نفس خبصوصيات اجملاالت اغبضرية أعبلهتتفاعل اؼبتغَتات اؼبتعلقة 

إُف مدارس الثانوم  صوؿو السنقـو بتحديد كزف اؼبتغَتات اؼبؤثرة على تنظيم الرضى عن سهولة  اؼبتغَتات. ؽبذا
 .اإلعدادم

% من التباين العاـ، مع أف اؼبكوف األكؿ 97 ُت أساسيُت يفسرافمكون يظهر من نتائج التحليل العاملي 
 ). 59شكل % (ال26سول يبثل اؼبكوف الثاين يف حُت ال %، 71يبثل 
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دبجموعتُت من اؼبتغَتات الداخلية أما اجملموعة األكُف فتتكوف من فئة الذين يؤكدكف اؼبكوف األكؿ  طرتبي
الشعور ابلرحة كاألماف يف تنقلهم كالذين يقركف ابف ىناؾ توزيعا جيدا للخدمات ابلقرب منهم كالذين اليتنقلوف 

يف. أما اجملموعة الثانية فتتأثر بفئة أكلئك الذين عرب الشوارع الرئيسية، فضبل عن كجود اإلانرة العمومية بشكل كا
يركف نقصا يف اإلانرة العمومية أك عدـ كجودىا كالذين اليشعركف دائما ابلراحة كاألماف. بينما يتأثر اؼبكوف الثاين 

 دبتغَت كاحد كىي الفئة اليت تتنقل عرب الشوارع الرئيسية.
 

 كجود اإلانرة العمومية 5ساس ابلراحة كاألماف          اإلح 3اػبدمات موزعة جيدا ابلقرب          1
 كجود اإلانرة العموميةعدـ  6عدـ اإلحساس ابلرحة كاألماف     4 اػبدمات غَت موزعة ابلقرب 2
 عدـ التنقل عرب الشوارع الرئيسية 8    التنقل عرب الشوارع الرئيسية  7

 (2021)املطذس: مخشحاث الخدلُل العاملي، 

ع العاملي للمىىن الشئِس ي والشض ى عً ظهىلت ا4الشيل ٌ لى .الخىَص إلى مذاسط الثاهىي  ضى

 إلاعذادي
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 إىل مدارس الثانوي التأىيل  صولات اجملاالت احلضرعة والرضى عن سهولة الو خووصي 4.2
 إىل مدارس الثانوي التأىيل  صولتوزعع اخلدمات ابلقرب والرضى عن سهولة الو  4.2.1

من أرابب األسر الذين يشعركف بتوزيع اػبدمات نسبيا ابلقرب منهم عن رضاىم يف سهولة  %70يعرب 
نوم التأىيلي، كأييت يف اؼبرتبة الثانية فئة الذين يشعركف بتوزيعها ابلقرب من سكنهم حبواِف إُف مدارس الثا صوؿالو 

 من اؼبستجوبُت الذين ال يشعركف بتوزيع اػبدمات ابلقرب منهم برضاىم. %50، كيف األخَت يقر 55%
 إىل مدارس الثانوي الـتأىيل  صول. اإلحساس ابلراحة واألمان والرضى سهولة الو 4.2.2

إُف  صوؿمن اؼببحوثُت الذين يشعر أبنائهم ابلراحة كاألماف برضاىم عن سهولة الو  %62يقر حواِف 
 فقط من الذين ال يشعر أبنائهم ابلراحة كاألماف عن رضاىم. %22مدارس الثانوم التأىيلي، كما يعرب 

 إىل مدارس الثانوي التأىيل  صول. اإلانرة العمومية و الرضى عن سهولة الو 4.2.3
من اؼببحوثُت الذين يركف توفر االانرة العمومية بشكل كايف  %68يتبُت من نتائج البحث اؼبيداين أف 

، كأييت يف اؼبرتبة الثانية اؼبستجوبُت الذين يؤكدكف كجودىا نسبيا بزىاء صوؿيعربكف عن رضاىم عن سهولة الو 
 العمومية عن  رضاىم. من الذين يركف نقص أك عدـ توفر اإلانرة %35، كيف األخَت يؤكد 40%

 إىل مدارس الثانوي التأىيل  صولالتنقل عرب الروارع الرئيسية والرضى عن سهولة الو  4.2.4
إُف مدارس الثانوم التأىيلي) إُف  صوؿرضاىم يف سهولة الو عن  يعربكفالذين (سر ينتمي أرابب األ

الذين اليتنقل  وفيت يف اؼبرتبة الثانية اؼبستجوب)، كأي59%ؾبموعة الذين يتنقل أبنائهم دكما عرب الشوارع الرئيسية (
من الذين يتنقل أبنائهم يف الغالب عرب الشوارع الرئيسية عن  %48، كيف األخَت يؤكد %54أبنائهم عربىا بنسبة 

 رضاىم.
متغَتات  عإُف مدارس الثانوم التأىيلي كصبي صوؿالرضى عن سهولة الو  بعد اختبار العبلقة مابُت

حيث أنو توجد فركقات ذات داللة  بعضهما البعض، عن لُتغَت مستقاالت اغبضرية أهنما خصوصيات اجمل
 ).1إحصائية، بناء عليو نقبل الفرض البديل (ؼ

 إىل مدارس الثانوي التأىيل  صولأنظمة مكوانت خووصيات اجملاالت احلضرعة والرضى عن سهولة الو  5.2.4
يع اػبدمات كاإلحساس ابلراحة كاألماف يف التنقل ك كفرة اإلانرة العمومية تتفاعل نفس اؼبتغَتات اؼبتعلقة بكيفية توز 

كالتنقل عرب الشوارع الرئيسية يف إطار عبلقات داخلية تشمل نفس عناصر ىذه اؼبتغَتات لتنظيم الرضى يف سهولة 
 كلوج مدارس التعليم الثانوم التأىيلي.
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 كجود اإلانرة العمومية 5س ابلراحة كاألماف       اإلحسا 3اػبدمات موزعة جيدا ابلقرب       1
 كجود اإلانرة العموميةعدـ  6عدـ اإلحساس ابلرحة كاألماف          4     موزعة ابلقرب اػبدمات غَت 2
 عدـ التنقل عرب الشوارع الرئيسية 8       التنقل عرب الشوارع الرئيسية  7

 (2021)املطذس: مخشحاث الخدلُل العاملي، 

 
من التباين العاـ، مع أف اؼبكوف   94%  ربز التحليل العاملي للمكوف الرئيسي مكونُت أساسيُت يفسرافي

 ).60شكل (ال  %43، بينما اؼبكوف الثاين ال يفسر سول  %51األكؿ يفسر زىاء 
الذين  دبجموعتُت من اؼبتغَتات الداخلية؛ أما اجملموعة األكُف فتتكوف من اؼببحوثُتيتأثر اؼبكوف األكؿ 

يتنقلوف عرب الشوارع الرئيسية، كالذين يؤكدكف عدـ توزيع اػبدمات ابلقرب منهم. كاجملموعة الثانية ترتبط ابلذين 
اليشعركف ابلراحة كاألماف يف تنقلهم إطبلقا كالذين يشعركف هبما نوعا ما كالذين يعربكف عن نقص أك عدـ كجود 

يشعركف بتوزع جيد   اؼبستجوبُت الذين يتاثر أبربعة متغَتات كىي فئة اإلانرة العمومية. بينما قبد اؼبكوف الثاين
للخدمات ابلقرب منهم كالذين اليتنقلوف عرب الشوارع الرئيسية للوصوؿ كأكلئك الذين يعربكف عن إحساسهم 

 ابلراحة كاألماف ككجود اإلانرة العمومية يف حالة التنقل ليبل .
 
 

ع العاملي للمىىن الشئِس ي والشض ى عً ظهىلت الى 5 الشيل ٌ . الخىَص إلى  ضى
 مذاسط الثاهىي الخأهُلي
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IV .مناقرة وخالصات 
 . ادلناقرة1

تصورين فكريُت أطرا موضوع سهولة الوصوؿ إُف مرافق التعليم الثانوم دبدينة نطلقت ىذه اؼبقالة من إ
التصور البنيوم الوظيفي الذم وبدد مفهـو اؼبرافق ىي ك  -حسب ما توفر لنا من مراجع-قصبة اتدلة ابؼبغرب

فوذىا الًتايب، كاليت ىبتلف توزيعها التعليمية يف اػبدمات العمومية اليت تقدـ خدماهتا لكل السكاف يف ؾباؿ ن
كما تتباين سهولة ،اف ابؼبدينةيؤدم إُف تفاكت مستول خدمتها للسكحسب مستواىا كؾباؿ نفوذىا، األمر الذم 

القرب من مواقعها ، األمر الذم يؤدم إُف كلفة مادية كمعنوية ابلنسبة للتبلميذ، إذ أف عوامل  كصوؿ السكاف إُف
كلها عوامل تؤثر يف التنقل كسهولة ر كـباكؼ السبلمة الشخصية كاالتصاؿ كالراحة كاعباذبية  اؼبدرسة كحركة اؼبرك 

الوصوؿ إُف مرافق التعليم الثانوم. كما أف الرضى عن سهولة الوصوؿ كجودة اػبدمات اؼبقدمة اليقل أنبية عن 
بلت كيتأثر يف نفس األف دبستول ؿبددات الوصوؿ اعبغرايف، فالرضى مفهـو مواقفي يؤثر على االختيارات كالتفضي
فإف النتائج اؼبتوصل كبناء عليو    اػبدمة كمدل كفايتها  كاػبربة الشخصية كظبعة اؼبؤسسة ككفاءة األطر البشرية...

،كالتصور السلوكي )Mitra,2013) ك(Murphy, 1966(وظيفيالتصور الفق مع كبل التصورين؛ عليها تت
)Lewin, 2015(،  كمنها عرض اػبدمة  عدة عوامل، مابُت الوصوؿ اعبغرايف الذم يشملإذ اليبكن الفصل

ابؼبتغَتات الفردية  بط الوصوؿسهولة الوصوؿ كالوصوؿ غَت اعبغرايف (التنظيمي كاالجتماعي)، كالذم ير كتوزيعها ك 
ات الختيارات كالتفضيبلت...( كخصوصيتمع احمللي )مستول كمبط العيش كاكاألسرية للمستفيدين كظبات اجمل

، اإلدارة التعليمية احمللية كالوطنية، إُف جانب اؼبوارد اؼبادية كالبشرية، فضبل عن جودة اػبدمات التعليمية اؼبقدمة
كبناء عليو نقًتح ىذا النموذج التفسَتم لسهولة الوصوؿ إُف اؼبرافق التعليمية، كنطلق على ىذا النموذج الوصوؿ 

 ).6العادؿ كالفعاؿ(الشكل 
 . خالصات2

اؽبدؼ من ىذه الدراسة التحليل اؼبكاين (سهولة الوصوؿ) إُف مرافق التعليم الثانوم كتفسَت ذلك  كاف
كبناء على التحليل اإلحصائي  ،كاالجتماعية كالثقافية كخصوصيات البيئة اغبضرية ابؼبتغَتات الديبغرافية

 كالكارطوغرايف فقد مت التوصل إُف النتائج التالية:
الثانوم اإلعدادم على مستور مركز اؼبدينة، األمر الذم يؤدم إُف ازدايد مسافة  تًتكز مؤسسات التعليم -

 كزمن كصوؿ التبلميذ ؼبؤسساهتم كلما ابتعدان عن اؼبركز. 
يتبٌت أفراد العينة اذباىات سلبية اذباه اػبدمات التعليمية اليت تقمها مؤسسات التعليم الثانوم، كيرجع  -

 .غط عليها(االكتظاظ) كتدين مستول جودة اػبدمات اليت تقدمهاذلك إُف البعد عن مواقعها كالض
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تؤثر بعض اؼبتغَتات السوسيوديبغرافية كخصوصيات البيئة اغبضرية على الرضى عن سهولة الوصوؿ إُف مؤسسات 
 التعليم الثانوم اإلعدادم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اىتماما كبَتا عبودة اػبدمات اليت تقدمها  إف التخطيط اؼبكاين للمرافق العمومية هبب ابلضركرة أف يوِف
كمدل كفاءهتا ككفايتها للساكنة احمللية، زايدة على اغبكامة اعبيدة كإدارة اؼبوارد البشرية كاؼبادية. كمهما كانت 

ت 1الشيل  افم الخعلُمُت باملجاالث الحػٍش  .همىرج جفعيري لعهىلت الىضٌى إلى املش
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كاإلدارة احمللية فإهنا  -على مستول القطر–التدبَت كاالجرءات اليت يتم ازباذىا سواء من طرؼ اإلدارة الوطنية 
ف شك سوؼ تتفاعل مع اؼبتغَتات الفردية كاالسرية، كظبات اجملتمع احمللي، فضبل عن خصوصيات ىذه بدك 

 اجملاالت اغبضرية لتحقيق الولوج العادؿ الومنصف كالفعاؿ (العدالة االجتماعية كاجملالية).
، صوؿالو يطرح قانوين العرض كالطلب يف اؼبرافق العمومية على حد سواء إشكاليات تؤثر على مفهـو 

كابلرغم من أف زبطيط اؼبرافق منذ البداية يبيل إُف الًتكيز على مدخبلت العرض أكثر من جوانب الطلب على 
اعتبار أف عرض اػبدمة يعد أسهل يف زبطيطو ابلنسبة ألصحاب القرار كاؼبخططُت، مثبل فإف ضعف البنيات 

لى مستول بعض اػبدمات اغبيوية كالصحة التحتية، ك/أك نقص يف اؼبوارد البشرية كضعف كفاءهتا خاصة ع
 كالتعليم، من شأنو أف يعرؼ تدخبل كزبططيا مبلئما من طرؼ اؼبصاٌف اؼبكلفة.

إف اؼبدخبلت اؼبرتبطة ابلطلب تبقى ضركرية كهبب أف ربظى أبنبية كربل من طرؼ اؼبصاٌف الكلفة 
ارات اؼبوارد البشرية كتكوينهم، كمواكبة ب القرار دكف إغفاؿ دكر الباحثُت يتعلق األمر اختياابلتخطيط كاصح

الزابئن كاالستجابة غباجياهتم مع مراعاة اذباىاهتم كميوالهتم كاختياراهتم... ككلها عوامل يبكن أف يساىم أف ربقيق 
 الولوج العادؿ كالفعاؿ، فضبل عن رضى السكاف عن اػبدمات اليت تقدمها اؼبرافق العمومية.

 سهولة الولوج كىي مرتبطة ابألساس ابلتناقض ما بُت مدخبلت العرض يبكن أف تنشأ مشاكل أخرل يف
كجوانب الطلب على اػبدمة كإرتفاع كلفة الولوج للمرفق ماداي من خبلؿ ارتفاع أك تفاكت يف اؼبسافة اعبغرافية 

ي اغباجز الطبيعي كالزمنية يف الولوج سواء ما بُت الفئات االجتماعية أك الوحدات اجملالية، كدبا أف ىذه اؼبسافة ى
الذم يتعُت على طالب اػبدمة التغلب عليو للوصوؿ إنطبلقا من موقع ما يف اؼبدينة، فبل بد من إعادة النظر يف 
زبطيط اؼبرافق حىت اليًتتب عن ذلك كلفة. كما يبكن أف تكوف اؼبسافة االقتصادية عائق يف الولوج كيتعلق األمر 

ة ماداي كمعنواي، أضف إُف ذلك أف نظاـ التنقل أيضا يلعب دكرا ىاما يف بتكاليف التنقل كاالستفادة من اػبدم
فهم الولوج. كمن جهة أخرل فإف ضعف اػبدمات اؼبقدمة كعدـ الرضى عنها من طرؼ الساكنة احمللية يشكل 

 إحدل الصعوابت اؼبرتبط ابلولوج.
الكبَت كمثَتات يف فهم  إف العوامل السالفة الذكر سواء على مستول العرض أك الطلب كرغم دكرىا

فإهنا تطرح مشاكل كثَتة، األمر الذم يتطلب إدارهتا كمعالتها بشكل استباقي من أجل ربقيق العدالة  صوؿالو 
 اجملالية كاالجتماعية، كابلتاِف االستفادة من خدمات اؼبرافق على قدـ اؼبساكاة.
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Vتوصيات كأفاؽ مستقبلية . 
 ليها يف البحث نوصي دبا يلي:بناء على النتائج اليت توصلنا غ -
أكثر كخاصة  ابؼبدينة أكثرضركرة ربديد مواقع اؼبرافق انسجاما مع اغبجم السكاين، ككذا توزيعها  -

 .اجملاالت اليت تعاين من النقص منها
مستقببل، حىت اليشكل  مرافق التعليم الثانومتطبيق مبدأ الفعالية كالعدالة اجملالية كاالجتماعية عند إقامة  -

 .وزيع مواقع ىذه اؼبرافق عبأ على السكاف من أجل الولوج العادؿ كاالستفادة من اػبدمةت
أك تعزيز اؼبرافق القائمة برفع قدرهتا يف  مرافق التعليم الثانومتعديل رتب اؼبواقع اؼبكانية اليت ال تتوفر على  -

 .االستجابة ألكرب عدد فبكن من الساكنة
 .ؼبرافق التعليم الثانومكمواكبتها ابغبجم اؼبثاِف  مو السكاين إعداد خطط مستقبلية الستيعاب الن -
ضركرة االىتماـ دبختلف الفئات االجتماعية دبختلف أجناسها كأعمارىا كمستواهتا الثقافية كاالقتصادية  -

 مرافق التعليم الثانوم.كاعبتماعية كاحًتاـ خصوصياهتا كمواقفها يف زبطيط 
دينة قصبة اتدلة ستعرؽ مستقببل مبوا سكانيا ابلنظر إُف ضهور أنشطة ضركرة األخذ بعُت اإلعتبار أف م -

اقتصادية كاجتماعية مهمة كالرغبة يف زبفيف الضغط عن اؼبركز، األمر الذم يتطلب مواكبتها دبرافق 
 التعليم الكافية.
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The reality of education is a clear manifestation of 

the social fragility in the field of study. The 

distance from school, the poor availability of the 

secondary qualification level, the fragility of the 

educational structure, the inability of families to 

keep up with the expenses of the education of their 

children, and the lack of interventions by actors, are 

the most prominent problems that the educational 

system suffers from, in parallel with the natural 

constraints of stopping school because of the 

climate. Thus, wasting school time is a scourge of 

mountainous areas.This search problem (the 

fragility of the educational system and the issue of 

facing poverty) was approached with integrated 

methodological tools, represented in observation, 

interview and questionnaire, after writing a 

literature review concerned the subject.The study 

concluded that the fragility of the education system 

in the Northern Middle Atlas, which derives from 

the effects of the fragility of environment and its 

inhabitants, does not sufficiently contribute to the 

expected change, whether at the level of teachers or 

families later. Families consider that the long years 

of schooling and the high costs of teaching their 

children exacerbate their financial situation in the 

face of poor income and the marginal intervention 

of actors and civil society associations.. A set of 

proposals were presented, which would raise the 

efficiency of the teaching system that would make 

it a lever for human development and social 

advancement and for fighting poverty and fragility.. 

Keywords: Educational System, Facing Poverty, 

Socio-spatial Vulnerability, Educational Services, 

Social Advancement, Northeastern Middle Atlas. 

التعليم مظهرا جليا للهشاشة االجتماعية دبجاؿ الدراسة، يشكل كاقع   
حيث يبثل البعد عن اؼبدرسة كضعف توفر مستول الثانوم التأىيلي، 
كىشاشة البنية التعليمية كعدـ قدرة األسر على مواكبة مصاريف تعليم 
األبناء، كقلة تدخبلت الفاعليُت، أبرز اؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبنظومة 

، دبوازاة اإلكراىات الطبيعية اؼبتمثلة يف توقف الدراسة بسبب التعليمية
 .اؼبناخ، كابلتاِف إىدار الزمن اؼبدرسي الذم يشكل آفة اؼبناطق اعببلية

سبت مقاربة ىذه اإلشكالية (ىشاشة اؼبنظومة التعليمية كمسألة مواجهة 
ابلة الفقر) أبدكات منهجية متكاملة فيما بينها، تتمثل يف اؼببلحظة كاؼبق

كاالستمارة، بعد الرجوع إُف ـبتلف اإلنتاجات كالكتاابت اليت اىتمت 
خلصت الدراسة إُف أف ىشاشة .ابؼبوضوع سواء من قريب أك من بعيد

منظومة التعليم ابألطلس اؼبتوسط الشماِف، اليت تستمدىا من أتثَتات 
ىشاشة الوسط كساكنتو، ال تساىم ابلقدر الكايف يف التغيَت اؼبنتظر 

نها، سواء على مستول اؼبتمدرسُت أـ األسر فيما بعد، حيث تعترب م
األسر أف طوؿ سنوات الدراسة، كارتفاع تكاليف تدريس األبناء، تزيد 
من أتزمي كضعيتهم اؼبادية أماـ ضعف الدخل كىامشية تدخل الفاعلُت 

كاليت من  مت تقدمي ؾبموعة من اؼبقًتحات،ك .كصبعيات اجملتمع اؼبدين
كفاءة منظومة التدريس ابلشكل الذم هبعل منها رافعة   رفعال شأهنا

للتنمية البشرية كالرقي االجتماعي كسبلحا حملاربة الفقر 
اؼبنظومة التعليمية، مواجهة الفقر، اؽبشاشة  كلمات مفاتيح:كاؽبشاشة.

السوسيوؾبالية، اػبدمات التعليمية، االرتقاء االجتماعي، األطلس 
 اؼبتوسط الشماِف الشرقي.

 :Abstract منخص
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I.مقدمة 
تنتمي منطقة الدراسة إُف اجملاالت اعببلية ابؼبغرب اليت طاؽبا نسياف التدخبلت العمومية لفًتة طويلة، 

 بيئيةكساكنتها اليـو تعرؼ أشكاال كألواان متعددة للفقر، تساىم فيها عوامل طبيعية ترتبط ابػبصوصيات ال
لتدخبلت العمومية. كبُت ىذا كذاؾ شكلت البنية للمجاالت اعببلية كأخرل بشرية تتعلق ابلسياؽ التارىبي كا

التعليمية جانبا من اعبوانب اؼبهملة، اليت َف تعرؼ ىي األخرل أم التفاتة إال يف السنُت األخَتة، فبا جعل ىشاشة 
 اؼبنظومة التعليمية تساىم يف فقر الساكنة، كربرمهم من فرص االرتقاء االجتماعي عرب التعليم.

مظهرا جليا للهشاشة االجتماعية دبجاؿ الدراسة، حيث يبثل البعد عن اؼبدرسة كعدـ  يشكل كاقع التعليم
توفر مستول الثانوم التأىيلي، ابإلضافة إُف ىشاشة البنية التعليمية كضعف قدرة األسر على مواكبة مصاريف 

يمية، تنضاؼ إليها اإلكراىات تعليم األبناء، كقلة تدخبلت الفاعليُت أبرز اؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبنظومة التعل
 الطبيعية اؼبتمثلة يف توقف الدراسة بسبب اؼبناخ، كابلتاِف إىدار الزمن اؼبدرسي الذم يشكل آفة اؼبناطق اعببلية.

اىتمت ىذه الورقة بتشخيص كضعية التعليم ابؼبنطقة، كإبراز األعطاب كاؼبشاكل اليت تعاين منها اؼبنظومة 
الرتقاء االجتماعي للمتمدرسُت، ؼبواجهة ىشاشة كفقر األسر يف اؼبستقبل، انطبلقا كربوؿ دكف إاتحة مسارات ا

 من نتائج البحث اؼبيداين.

سبت مقاربة ىذه اإلشكالية (ىشاشة اؼبنظومة التعليمية كمسألة مواجهة الفقر) أبدكات منهجية متكاملة 
ع إُف ـبتلف اإلنتاجات كالكتاابت اليت اىتمت فيما بينها، تتمثل يف اؼببلحظة كاؼبقابلة كاالستمارة، بعد الرجو 

 ابؼبوضوع سواء من قريب أك من بعيد.

 تقدمي رلال الدراسة: األطلس ادلتوسط الرمايل الررق  رلال جبل  تطبعو اذلراشة طبيعيا وبرراي.1
تساىم يعيش األطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي كضعية طبيعية عنواهنا األزمة كالقساكة على عدة مستوايت، 

بشكل مباشر يف ىشاشة الساكنة كفقرىا، ابإلضافة إُف تراجع األنظمة الطبيعية اإليكولوجية كالثقافية. فًتابط 
قساكة العوامل الطبيعية من (تساقطات ثلجية، كااللبفاض الشديد لدرجة اغبرارة، اعبروبة، الشركي، كالتساقطات 

 ىبلو منها دكر اإلنساف (تراجع الغطاء النبايت،الوابلية...) مع جوانب التدىور الطبيعي اليت ال 

 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

221 

تراجع اؼبوارد اؼبائية، تسارع دينامية التشكيل...)، َف تبقي األطلس اؼبتوسط خارج مسلسل التدىور الذم تعيشو 
ابقي اجملاالت اعببلية ابؼبغرب. كأصبح ؾباؿ الدراسة ليس جوااب فقط لظركفو الطبيعية، كلكن السؤاؿ حوؿ اؼبصَت، 

 .تاج يف اآلف نفسو إُف جواب تنموم يوقف مسلسل التدىور الذم يعيشو اإلنساف كاجملاؿوب

ؿت سكم    : مىكع مجاٌ الذساظت1خٍش

افُت والخلعُم إلاداسي  املطذس:  الخشائـ الؿبىغش

 ظروف طبيعية ىرة وقاسية .1.1
لطبيعية، اليت تفاقمت مع يتقاسم ؾباؿ الدراسة مع ابقي اجملاالت اعببلية العديد من ذبليات القساكة ا

التحوالت الراىنة يف مبط العيش كأسلوب االستغبلؿ، ككذا سبثبلت الساكنة لظركفها السوسيوؾبالية، كتتجلى أبرز 
 مظاىر القساكة يف:
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طوؿ فيو فصل الشتاء الذم أييت ابلتساقطات الوابلية كالعاصفية اؼبفاجئة أحياان، ي، مناخ جبل  ابمتياز
زىا يف الزماف كاؼبكاف، حيث تكوف يف الغالب عارضا لؤلخطار الطبيعية من انزالقات أرضية، اليت تتميز بًتك

انكسار األشجار...، كما يشاىد يف ابب بودير ككلدماف، كتساقط الكتل كما يشاىد على الطرقات (على 
يف كل اجملاؿ بدكف  الطريق الرابطة بُت ابب األربعاء كمغراكة كابب بودير)، كالتهدالت اليت يبكن مبلحظتها

استثناء، ابإلضافة إُف أف االلبفاض السريع لدرجة اغبرارة كما يصاحبو من ظواىر اعبروبة كاعبمد يؤدم إُف خسارة 
شجرة  120حيث تضررت ؿباصيل  2020احملاصيل مثل ما شهدتو كل من "مغراكة كبوشفاعة كاتزرين سنة 

ف قطعاف اؼباشية من الوصوؿ إُف اؼبسارح كالتنقل للمراعي سواء ، انىيك عن منع التساقطات الثلجية ـبتل1مثمرة"
 دبحاذاة الغابة أك يف األزغار اؼبعتادة.

خاصة يف احملدابت اعبنوبية كالشرقية يف كل من  ،تتميز التضارعس ابلتجزؤ وسيادة االحندارات القوعة
ؼبستوايت اغبصوية كتسود الربكزات سلسلة بويببلف كبوانصر مع ضيق اؼبنخفضات بينها. أما الًتب فتكسوىا ا

الصخرية اليت تقلل من فرص حرث األرض كتطوير اؼبغركسات، عكس ما يبلحظ يف أقصى الشماؿ الشرقي 
ؼبنطقة كلدماف على ىوامش فبر اتزة، حيث تطورت الفبلحة للتبلـؤ النسيب بُت الطبوغرافيا كالًتبة، لكن تبقى 

 دبجاؿ الدراسة. 2""االرتفاعات حاجزا جوىراي يف الفبلحة

، كىي رايح قوية كابردة ىبوب اذلواء اجلاف من الواجهات الرمالية الررقية ادلعروفة برايح الررك 
خبلؿ فصل الشتاء، حارة ؿبرقة يف فصل الصيف، يهاهبا سكاف اؼبنطقة كيتلطفوف منها ألهنا تؤدم إُف تدمَت 

 خرة، كغالبا يف فصل الربيع بسبب تساقط الثلوج.فبلحتهم اؼبعاشية، خاصة منها الزراعات اليت أتيت متأ

، يتسبب يف تراجع الينابيع اؼبائية سواء لطبيعة اجلفاف الذي عضرب ادلنطقة خالل فول الويف اجلاف
الطبقات الصخرية اليت تتميز ابلنفاذية العالية أك لطبوغرافية اؼبنطقة اليت تسرع اعبرايف اؼبائي كبو السافلة، فبا هبرب 

ة على التنقل كأحياان ؼبسافات طويلة من آجاؿ االنتجاع كاغبصوؿ على اؼباء، خاصة بتازرين كمغراكة الساكن
كبويببلف، حيث تقل أماكن ذبميع اؼبياه من اؼبطفيات كاغبفر أماـ تزايد حاجيات القطيع كاإلنساف على حد 
                                                           

 .12، برانمج التدخل يف اؼبخاطر الطبيعية، ص2021معطيات مديرية الفبلحة اتزة،  -1
2 - Zaanoun El Houssain,1983. La confédération des tribus Ait-Warin. Etude géographique 
d’évolution d’une tribu berbère. Thèse de 3ème cycle en Géographie.  Paris 7, p 54. 

ٍ يغرأح * َشٛر فٙ َفس اإلطبر إنٗ اسزجٕاة أحذ انرحم ثًُخفض كهذيبٌ ثبنمرة يٍ انفحبيخ )انًُطمخ انزٙ كبٌ ٚرحم إنٛٓب أغهت رػبح ثُٙ ٔراٍٚ ي

رحم، أيب انٕٛو فٕٓ نٕحذِ، ثذاػٙ رُبلص انمطٛغ، ٔثبنزبنٙ  3جٕارِ أكثر يٍ ، كبٌ ث14/02/2021ٔربزرٍٚ(، أثُبء انجحث انًٛذاَٙ أَّ فٙ انسُخ انًبضٛخ ثزبرٚخ 

 ال داػٙ نهزرحبل حٛث ٚزى االكزفبء ثبنؼهف.
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كأيت سغركشن، فيتجلى الصراع حوؿ  سواء. أما يف اجملاالت الفبلحية السقوية كما ىو اغباؿ بكلدماف كزراردة
اؼباء، كاستنزافو من طرؼ أصحاب الضيعات الفبلحية اعبدد، عن طريق كسائل الضخ العصرية كدبنتوجات موجهة 

 كبو السوؽ.

، هبعل ىو اآلخر، النشاط الرعوم ربت رضبة فرصة االعتداؿ ارهتان الغطاء النبايت ابلظروف ادلناخية
لعلف من جهة أخرل اليت ما فتئت تتزايد، فكبل الفًتتُت سواء الشتاء أك الصيف ال اؼبناخي من جهة، كأسعار ا

زبلو من إكراىات. فالشتاء حيث الثلوج يستحيل التنقل، فيقع الضغط على حواشي الغاابت اليت يتقدـ اجتثاثها 
الطبيعي كاألعشاب يف  مع تواِف السنوات، كيصعب تزكد الساكنة حباجياهتا الضركرية، أما يف الصيف فيقل الكؤل

 اؼبسارح ابستثناء داخل الغاابت اليت تدخل يف إطار احملمي كاؼبمنوع.

كعموما تعيش اؼبنطقة بسبب الظركؼ اؼبناخية يف عزلة اتمة بسبب الثلوج كالربد كقلة اإلمكانيات، فحىت 
عبوع كالتهميش بشكل دكرم، استغبلؿ اؼبوارد احمللية يصبح صعب اؼبناؿ، كتظل ابلتاِف الساكنة عرضة للربد كا

يتأثر هبا التنقل كالدرس اؼبدرسي، أماـ تدخبلت عمومية ؿبتشمة كمبادرات انتقائية للمجتمع اؼبدين يغلب عليها 
 الطابع اإلحساين.

 خووصيات بررعة عغلب عليها طابع الفقر واذلراشة.1.2
ماعات الًتابية التابعة لؤلطلس تبُت مقارنة معطيات اإلحصاءات العامة للسكن كالسكٌت اػباصة ابعب

، أف كتَتة تسارع النمو 2014ك 2004ك 1994اؼبتوسط الشماِف الشرقي جنوب إقليم اتزة خبلؿ إحصاءات 
 .2014السليب تتزايد منذ التسعينيات لتصل إُف معدالت صادمة تعرب عن إفراغ سكاين خبلؿ إحصاء 

 2014و 2004طائي : لخؿىس العيان بمجاٌ الذساظت ما بين إخ1 الجذٌو 

 معدل النمو 
 السنوي للسكان

2004/2014 

عدد السكان 
 2014سنة 

معدل النمو 
السنوي للسكان 

2004/1994 

عدد السكان 
 2004سنة 

مجاعات رلال 
 الدراسة

 كلدماف 20162 0.42 21433 0.15
 ابب بودير 6100 1,2- 5082 1,8-
 مغراكة 10406 0,2- 8204 2,4-
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 بويببلف 3534 0,6 2410 3,8-
 اتزرين 3465 0,7- 2623 2,8-

-0,006 526986 1.2 558853 
العدد كاؼبعدؿ 

 اإلقليمي

0,009 4236892 1.6 3873214 
العدد كاؼبعدؿ 

 اعبهوم
 ، املىذوبُت العامُت للخخؿُـ1994/2004/2014املطذس: عمل جشهُبي اظدىادا إلى إلاخطائُاث الشظمُت لعىىاث 

، عرفت جل صباعات األطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي (ابب بودير، 2004ك 1994ما بُت إحصائي 
 %أما الزراردة  -1%مغراكة، زراردة، أيت سغركشن، اتزرين، الصميعة) مبوا سلبيا يقًتب أك يقل بقليل عن 

 ، حيث االختبلالت الديبغرافية الكربل كقعت يف اؼبنطقة الغربية من ؾباؿ الدراسة.-4.5
، فتميزت دبعدؿ مبو سليب مضاعف يف كل اعبماعات القركية، 2014ك2004الثانية ما بُت  أما اؼبرحلة

 -3.8%ك-2.4 %حيث عرفت كل من صباعة مغراكة كبويببلف كاتزرين، معدالت مبو سكانية سالبة
 . 3.4%ك  6.4%ك  4.7 %: 2014، ابلرغم أهنا سجلت معدؿ كالدات مرتفع نسبيا سنة -2.8%ك

قاـ دبعطيات جديدة أسدلت بتأثَتاهتا على ديبغرافية اؼبنطقة بقوة، ؽبا عبلقة ابلتحوالت ترتبط ىذه األر 
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت اخًتقت اجملتمع القبلي الذم كاف تقليداي ابألمس هبعل من عدد أفراده 

مبط العيش أك تفكك األسرة اؼبمتدة، مصدر قوتو. فالتحوالت اليت عرفتها اؼبنطقة سواء الداخلية اؼبرتبطة بتحوؿ 
سانبت، إُف جانب ربوالت أخرل خارجية مرتبطة اباللتحاؽ بصفوؼ اعبندية كالوظيفة العمومية كالرغبة يف 
مستول من التعليم كالتطبيب كالشغل أحسن فبا يتوفر يف اعببل، يف ظاىرة اإلفراغ السكاين كبو اؼبناطق الفبلحية 

 ضرية اتىلة كاتزة.اؼبنخفضة كيف اؼبراكز اغب
يتبُت كذلك، كيف ارتباط دبا ذكر سابقا أف اؽبـر السكاين يف ؾباؿ الدراسة أصبح يعرؼ أشكاال من 

سنة السائدة فيما سبق،  45ك 22االختبلؿ سبس قاعدتو الشابة، كتتمثل يف تراجع الفئة العمرية اؼبًتاكحة ما بُت 
اإلنتاج اؼببلئمة لطبيعة ظركؼ اعببل، إُف بنية عمرية تتسع فيها  كاليت تدؿ على فتوة اجملتمع كتوفره على سواعد

سنة احملالة على فًتة الشيخوخة، ابستثناء آيت سغركشن كزراردة اللتاف  59ك 45الفئة األكثر تقدما عمراي ما بُت 
توسط سنة. ىذا ما يؤشر على انعكاسات سلبية ابألطلس اؼب 44ك 25مازالتا ربتفظاف هبيمنة الفئة ما بُت 
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الشماِف الشرقي جنوب اتزة، الذم مازالت ساكنتو تعتمد بشكل كاسع على األمباط التقليدية لئلنتاج اؼبرىونة 
 ابلسواعد الفتية القادرة على التطويع كالتأقلم مع الظركؼ القاسية.

يزيد يرتفع معدؿ النشاط دبعظم اعبماعات الًتابية لؤلطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي جنوب اتزة، إذ 
بكل من  40%ك 35 %بكل من صباعة مغراكة كاتزرين كابب بودير ككلدماف، كيًتاكح ما بُت 40 %عن

صميعة، بوشفاعة، آيت سغركشن. يف حُت قبد أف اعبماعة الًتابية لبويببلف تسجل أعلى نسبة نشاط دبا 
النشاط الفبلحي كالرعي  . فلهذه النسب اؼبرتفعة نسبيا ما يفسرىا، ففي ؾباؿ دراستنا حيث يسود60%يناىز

الذم مازاؿ يتم يف إطار صباعي تعاكين من داخل األسر، كيف عبلقة مع اؼبعيار اإلحصائي الذم عندما حدد 
مفهـو النشيط اؼبشتغل َف أيخذ بعُت االعتبار نوع العمل كمدتو، كاعترب النشيط مشتغبل كلو كاف ؾبرد عامل 

 سة تزاكؿ نشاطا كلكن ليس ابلضركرة ؽبا مدخوؿ مادم. عرضي أك عامل شكلي. فأغلبية ساكنة الدرا
 وعبت الفلش املخعذد ألابعاد بالجماعاث الترابُت لألؾلغ املخىظـ الشمالي الششقي  :1املبُان 

 2014و  2004بين إخطائي  

 

 لخخؿُـ، املىذوبُت العامُت ل1994/2004/2014عمل جشهُبي اظدىادا إلى إلاخطائُاث الشظمُت لعىىاث  :املطذس

انطبلقا من قراءة معطيات اؼببياف، نبلحظ أف نسبة الفقر اؼبتعدد األبعاد البفضت يف كل اعبماعات الًتابية 
بعدما كاف الفقر اؼبتعدد األبعاد يضرب أكثر من نصف الساكنة، كذلك لدرجة  2014إُف  2004اؼبدركسة من سنة 

يرتبط ابإلرث االستعمارم للمناطق اعببلية اليت شكلت قاعدة اؼبقاكمة  التهميش" اليت يبكن اختزاؽبا يف البعد التارىبي الذم
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3اؼبسلحة لدل قبائل آيت كراين"
من الساكنة اليت تعرؼ فقرا متعدد   85%نسبة  2004، حيث سجلت بويببلف سنة 1

 األبعاد.
كلدماف بنسبة  ، ظل ما يقارب نصف الساكنة يعاين من فقر متعدد األبعاد ابستثناء  2014إُف حدكد إحصاء 

، فيما ظلت 30.5%، كابب بودير 54 %كمغراكة  62 %؛ يف حُت استقرت يف اتزرين يف حدكد 23.47 %
 من الساكنة اليت تعيش فقرا متعدد األبعاد. 75.10%مرتفعة ببويببلف يف 

تعلقة بكل مكوانت ترتفع نسبة الفقر اؼبتعدد األبعاد يف اعبماعة الًتابية لبويببلف الرتفاع مؤشرات اغبرماف اؼب
األبعاد الثبلث ؽبذا اؼبؤشر الًتكييب سواء اؼبتعلقة ابلتعليم أك الصحة ككذا ظركؼ العيش. فمعدالت سبدرس األطفاؿ 
كالبالغُت سن التمدرس ىي األخفض. أما مؤشر الصحة، فليس أحسن من التعليم كذلك لغياب اؼبرافق أك بعدىا، اليت 

دخل يف كفيات األطفاؿ. أما ابلنسبة لظركؼ العيش، فضعف شبكة اؼباء كالكهرابء كغياب يبكن أف تتكفل ابؼبعاقُت أك تت
 التطهَت ىي من بُت عوامل أزمة اجملاالت اعببلية دبا فيها ؾباؿ الدراسة.

 تقل نسبيا نسبة الفقر اؼبتعدد األبعاد يف كل من مغراكة كاتزارين، نظرا للتدخبلت اؼبهمة اليت عرفتها اعبماعتاف يف
للتنمية القركية على مستول التنمية البشرية، لكنو يستشرم يف أكثر من نصف الساكنة. يف حُت  2020إطار اسًتاذبية 

تنخفض يف كل من ابب بودير ككلدماف، حيث العديد من اػبدمات كالتعليم كالصحة، تتلقاه الساكنة من مدينة اتزة 
 زبفيض نسب الفقر اؼبتعدد األبعاد هبما.بسبب القرب اعبغرايف، كىو ما لو أتثَت مباشر على 

 واقع التمدرس مظهر للهراشة السوسيورلالية .2
ظلت منطقة األطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي، شأهنا شأف ابقي مناطق اؼبغرب، تشكل ربداي أماـ كل سياسة 

4تعليمية تتوخى ربقيق مبدأ التعميم"
نو فمن شأف كصف حالة كاعبودة. لكن كاقع التمدرس بو ال يعكس ذلك، كم 2

التمدرس ككضعيتو، إبراز عوامل إنتاج اؽبشاشة السوسيوؾبالية "يف كسط لو خصوصيات اقتصادية كاجتماعية ريفية، إُف 
جانب عوائق طبيعية تعرقل تنمية التمدرس، سواء من حيث بنياتو التحتية كأطره كإشعاعو اجملاِف، أك قدرتو على خلق 

5تغَتات اجتماعية إهبابية"
3. 

                                                           
، إكراىات سبدرس الفتاة القركية ابألطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي، ؾبلة علـو الًتبية، دكرية مغربية 2008مقبوب إدريس، -3

 . 82يونيو، ص  متخصصة. العدد السابع كالثبلثوف
، اجملاؿ كاجملتمع جنوب الريف األكسط، أطركحة دكتوراه الدكلة يف اعبغرافيا، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 2005ضايد حسن، -4

 . 2، ص  سايس فاس 

رية مغربية ، كاقع التعليم ابلوسط القركم، مبلحظات كاستنتاجات ميدانية، ؾبلة علـو الًتبية. دك 2008عبد اؽبادم أعراب،  -5
 .56متخصصة، العدد السابع كالثبلثوف، ص 
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 ىراشة التوزعع اجملايل للمطسسات وادلستوايت التعليمية مبجال الدراسة .2.1
أييت يف مقدمة مظاىر ىشاشة اؼبنظومة التعليمية دبجاؿ الدراسة، التموضع اجملاِف للمؤسسات ، إذ غالبا ما 

 قمم اعبباؿ. كقد يتواجد تتواجد الفرعيات يف مواقع طبوغرافية صعبة، يف اؼبنخفضات ابلقرب من األكدية أك معلقة يف
بعضها يف سفوح شديدة االكبدار، كذلك حبكم طبيعة اجملاؿ الذم تقل فيو اؼبنخفضات، كيتميز بتشتت توزيع السكاف يف 

 دكاكير متباعدة.
ذبعل العوامل السالفة الذكر، من موضعة اؼبدرسة أمرا صعبا، غالبا ما ىبضع لتدابَت ترقيعية يطغى عليها ىاجس  

، كتوطُت اؼبدرسة ابلشكل الذم ال هبعل منها آلية للتنظيم كتنشيط اجملاؿ، من أجل بلوغ فرص التنمية اليت تتيحها التدبَت
 البنية التحتية.

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

خ جطىٍش شخص ي، ال :املطذس  25/8/2021بدث املُذاوي بخاٍس

يتضافر سوء سبوضع اؼبؤسسات مع ما تتوفر عليو من مستوايت تعليمية، حيث تتواجد اؼبدارس كالفرعيات 
يف العديد من الدكاكير، يف حُت تتمركز اإلعدادايت يف مراكز اعبماعات القركية فقط، اليت غالبا ما تبعد عن 

 واد أدمام

 مدرسة أمام

الطىسة في فطل الطُف خُث ميعىب  الخلؿذ

مُاه الىاد متراحع وعبُا، ولىً خالٌ فطل 

الشخاء والشبُع بعذ روبان الثلىج، ًلؿع الىاد 

املعلً املؤدي للمذسظت، هما ٌشيل خؿشا في 

بعؼ ألاخُان على الخالمُز املخىحهين إلى املذسظت 

املذسظت مخىاحذة في وظـ مىخفؼ مغشاوة مداؾت 

خطىضُاث املىاخ  .جىحُه شمالي غشبي و ر ،بجباٌ

ت  املحلي ججعل هزا املىخفؼ ٌعخلبل حعاكؿاث مؿٍش

دُت للثلىج ت ٍس ًدعبب هزا الىغع في  .مهمت، مع جزٍس

لثلىج جىكف الذساظت بعبب حغؿُت املذسظت با

ظت دواس أدمام همىرج مذس  :1ضىسة 

 مذسظت باللشب مً الىاد.

مجمىعت مذاسط مغشاوة همىرج مذسظت  :2ضىسة 

 في مىخفؼ بي حبلي جىعىه الثلىج.
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تشتت مواطن الساكنة، بينما تتواجد الثانوايت خارج ؾباؿ الدراسة ابستثناء أغلب الدكاكير حبكم شساعة اجملاؿ ك 
 اثنوية بتاىلة، كالصميعة احملدثة مؤخرا.

يصطدـ توطُت اؼبؤسسات التعليمية دبجاؿ الدراسة إبكراىات صبة ال تتبلءـ كالتوجهات التقليدية اؼبعموؿ 
بلي كمجاؿ الدراسة لو من اإلكراىات الطبيعية كالبشرية، ما هبا يف زبطيط كتوزيع البناايت التعليمية. فاجملاؿ اعب

يتطلب معو اختيار اؼبواقع بدقة كمراعاة العديد من اػبصوصيات، من قبيل تشتت السكن، سبوقع الدكاكير، فبارسة 
كعمل الًتحاؿ من قبل دكاكير أعاِف اعبباؿ، تواجد اؼبسالك أك الطرؽ اليت تسهل الولوجية، األسواؽ األسبوعية، 

 التبلميذ يف بعض فًتات السنة، ابإلضافة إُف اختبلؼ اػبصائص اؼبناخية داخل ؾباؿ الدراسة. 

تطرح ىشاشة التوزيع اجملاِف للمؤسسات التعليمية انطبلقا من سوء توطينها، العديد من اإلكراىات يتأثر 
عيينو " تبتدئ رحلة مشاكلو العديدة هبا كل من األستاذ كالتلميذ على حد سواء. ابلنسبة لؤلستاذ ما أف يتسلم ت

مع الوسط سواء بوصفو ؾباال طبيعيا أك فيزيقيا ابلنظر إُف خصوصياتو القيمية كالثقافية، كبوصفو ؾباال اجتماعيا إذ 
يصطدـ بواقع غريب عنو يستشعر نفسو داخلو منفيا كمقصيا، كىو إحساس تعمقو حالة التهميش الذم يعاين منو 

6ىذا الوسط"
1. 

اد اؼبعاانة مع سبوضع اؼبؤسسات كتوزيعها عند اؼبتمدرسُت، خاصة منهم يف السنوات األكُف، فخطورة تزد
التنقل اليومي قائمة لدل أغلبهم، خاصة يف فصل الشتاء حيث انقطاع اؼبسالك كاضطراب أحواؿ الطقس اليت 

7تستدعي اؼبكوث يف اؼبنازؿ
كوارث بشرية، كقع ضحيتها العديد ، حيث مواجهة الطبيعة يف ىذه اغبالة تؤدم إُف  2

 من التبلميذ يف مواقع ـبتلفة من اعبباؿ اؼبغربية.  

، يشكل اختبلؿ التوزيع كالتموضع اجملاِف للبنيات التعليمية سواء يف ؾباؿ الدراسة أك على  كعلى العمـو
ضافة إُف ؿبدكدية مستول الًتاب الوطٍت، من منطقة إُف أخرل، حسب تركز السكاف كمناطق قدـ التعمَت، ابإل

                                                           
، فديو يوثق معاانة التبلميذ كىم يتنقلوف صباحا متوجهوف إُف 13/01/2021تداكؿ يف مواقع التواصل االجتماعي يـو  -6

عات الدرس اؼبتواجدة أطفاؿ وباكلوف التغلب على كعورة الطريق اؼبكسوة ابلثلوج، كالوصوؿ إُف قا 3اؼبدرسة، كيظهر مقطع الفيديو 
  يف سافلة اعببل، بدكار ركو، اعبماعة الًتابية لبويببلف.

يقًتف اعببل ابلتهميش كالبدائية يف ـبيلة ساكنة اؼبدف خاصة منها الواقعة على اؼبنخفضات، حيث يقاؿ يف سياؽ حديث  -7
كهتميش كالبعد عن اغبضارة، كىذا ما ىبلق  خصامي مثبل، (كاش جام من اعببل ) أم ىل أنت آت من اعببل، دبعٌت منطقة زبلف

نوعا من الفتور يف التعامل مع ؾباؿ تقًتف بو شىت أنواع اؽبشاشة، حيث زبتفي سبل التنمية كيصعب تنزيلها، كىذا ما ينطبق حىت 
  على التعليم، لذلك الظركؼ العامة بو َف تسمح بربكز طاقاتو البشرية اليت تتعرض بدكرىا للتهميش.
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اؼبناطق اليت استفادت من أكلوية االستثمار يف ىذا اعبانب منذ االستقبلؿ، كمكانة السهل كاعببل يف نظر 
 اؼبتدخلُت، عوامل للتفاكاتت اجملالية كاالجتماعية يف التعليم، كأحد اؼبثبطات اليت تعوؽ جعلو رافعة للتنمية البشرية.

 يف ظل واقع سوسيورلايل غًن زلفز ىراشة تطور عدد ادلتمدرسٌن.2.2
إُف حدكد قريبة َف يكن ىناؾ ؾباؿ ؼبناقشة تطور عدد اؼبتمدرسُت يف ؾباؿ الدراسة، حيث أف اعبواب 

، كامتناع األسر عن تقبل فكرة سبدرس األبناء. لكن مسبق يبنح من التمثبلت حوؿ الظركؼ االجتماعية للجبل
تدريس األبناء كنوع من االستثمار اؼبستقبلي، دبوازاة مع جهود السلطات مع انتشار اؼبدارس كإقباؿ األسر على 

كالوزارة اؼبعنية يف التشجيع على التمدرس، نلمس مبوا يف عدد اؼبتمدرسُت خاصة يف اؼبستول االبتدائي. ىذا النمو 
ًتابية لؤلطلس الذم يعرؼ تباينا حسب الدكاكير، كخصوصيات البنية التعليمية يف كل صباعة من اعبماعات ال

 اؼبتوسط الشماِف الشرقي.
 باألؾلغ املخىظـ الشمالي الششقي 2021إلى  2015جؿىس عذد املخمذسظين مً  :2الجذٌو 

عدد اؼبتمدرسُت يف األسبلؾ 
 2014/2015الثبلث 

عدد اؼبتمدرسُت يف األسبلؾ 
 2018/2019الثبلث 

عدد اؼبتمدرسُت يف األسبلؾ 
اعبماعات  2020/2021الثبلث 

 ًتابية ال
 االبتدائي اإلعدادم الثانوم االبتدائي اإلعدادم الثانوم االبتدائي اإلعدادم الثانوم

ابب  461   443   450  
 بودير

 كلدماف 2339 623  2350 613  2401 565 

 مغراكة 793 368  750 443  853 357 

 اتزرين 250   270   260  

 بويببلف 196   212   221  

 اجملموع 4039 991 0 4025 1056 0 4185 922 0
ت إلاكلُمُت للتربُت الىؾىُت بخاصة+ البدث املُذاوي. معؿُاث املطذس:  املذًٍش

 2015عرؼ النمو اإلصباِف لعدد اؼبتمدرسُت اختبلفا بُت اعبماعات اؼبدركسة، يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت 
عة األكُف اليت سبثلها كلدماف كابب بودير القريبتُت ، حيث يبكن تصنيف االختبلفات بُت ؾبموعتُت: اجملمو 2021ك

من اؼبراكز اغبضرية اتزة كاتىلة، عرفت ارتفاعا نسبيا كلو ضعيفا يف عدد اؼبتمدرسُت، انتقل بباب بودير يف السلك 
يف نفس الفًتة. كخبصوص  2339إُف  2401، ككلدماف من 2021سنة  461تلميذ إُف  450االبتدائي من 
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دادم، ارتفعت األعداد بنفس الوتَتة يف كلدماف، غبجم ىذه الفئة داخل اؽبـر السكاين، أما ابب بودير اؼبستول اإلع
 فبل تتوفر على مستول السلك الثانوم اإلعدادم. 

اجملموعة الثانية اليت سبثلها كل من بويببلف كاتزرين كمغراكة، عرفت البفاضا يف عدد اؼبتمدرسُت سواء ابلنسبة 
حىت اإلعدادم ابلنسبة ؼبغراكة، كسبثل بويببلف اعبماعة اليت عرفت أكرب تناقص لعدد اؼبتمدرسُت من لبلبتدائي أك 

 متمدرس فقط. 196إُف  221حيث البفض عدد اؼبتمدرسُت من ،2021إُف  2014
نة س 14إُف  6كيرجع تزايد اؼبتمدرسُت يف اجملموعة األكُف إُف عدة أسباب مرتبطة بتطور الفئة العمرية من   

كأتثَتىا على اػبدمات التعليمية ابعتبارىا الفئة اليت تقبل على التعليم، خاصة يف كلدماف اليت شكلت فيها ىذه 
". 1994سنة  25.49 %بعدما كانت تشكل  ،2014من ؾبموع السكاف حسب إحصاء  17.3 %الفئة 

ة اؼبستقبلية. كابلرغم من تزايدىا من ؾبموع الساكنة حسب اإلسقاطات الديبغرافي 18"22كمن اؼبرجح أف تصل إُف 
ؽبجرة اؼبرتبط بتزايد ساكنة اعبماعة الًتابية بشكل عاـ، فإف تطور عدد اؼبتمدرسُت يف السلك االبتدائي طفيف نظرا 

 .األسر كبو مناطق ـبتلفة داخل اإلقليم كخارجو
إُف اإلفراغ الذم تعرفو اؼبنطقة خبصوص اجملموعة الثانية فإف التناقص يف عدد اؼبتمدرسُت، يعد حتميا ابلنظر ك 

كما يسببو من تناقص يف عدد األسر، دبا فيها الشباب الذين ال وبملوف فكرة االستقرار ابؼبنطقة، بل التوجو خارج 
اعببل حبثا عن األفضل، أما ابلنسبة لؤلسر اؼبتواجدة إُف حدكد الساعة، دائما وبركها دافع اؽبجرة إلسباـ دراسة 

فة إُف التخلص من العزلة كاالستفادة من اػبدمات االجتماعية األخرل اليت تصبح األسرة ال ؿباؿ يف األبناء، ابإلضا
حاجة إليها كلما ارتقى اؼبستول الدراسي لؤلبناء كحاجياهتم إُف اؼبراكز اغبضرية حيث تتوفر اػبدمات التعليمية 

 بشكل نسيب.
، بقي عدد اؼبتمدرسُت دبجاؿ الدراسة مست متمدرس يف السلك  4185قرا عدداي إذ انتقل من كعلى العمـو

ابإلعدادم  1056ابلسلك االبتدائي ك 4025، إُف 2015متمدرس ابلسلك اإلعدادم سنة  922االبتدائي ك
 9ابلسلك اإلعدادم، بزايدة طفيفة جدا تقدر ب  991يف السلك االبتدائي ك 4039، مث إُف 2018سنة 

 سنوات. 5تلميذ يف السلك اإلعدادم يف مدة ال تزيد عن  66ر من تبلميذ يف السلك االبتدائي كنقص أكث
"نستطيع التأكيد أبف إقباؿ األطفاؿ البالغُت سن التمدرس يف اؼبنطقة ال يسَت كفق طموحات كمتمنيات 

2اعبهات اؼبسؤكلة فبا هبعل كتَتة التمدرس تتميز ابلبطء"
 اجملاؿ الذم، كتعكس إُف حد كبَت ىشاشة األسر، كركود 9

                                                           
  .12، ص 2021مج عمل اعبماعة الًتابية لكلدماف،بران -8
اؼبتوسط الشماِف الشرقي (اتزة مبوذجا)، أطركحة لنيل الدكتوراه يف علم ، إكراىات سبدرس الفتاة القركية يف األطلس 2005إدريس مقبوب،  -9

 . 42االجتماع، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ظهر اؼبهراز فاس اؼبغرب، ص 
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ال يدعم ازدايد عدد اؼبتمدرسُت، انطبلقا من اإلكراىات اجملالية السالفة الذكر اؼبرتبطة هبشاشة سبوضع اؼبؤسسات 
10التعليمية، كالولوجية للبنية التحتية، الذم يظل حلم أغلب ساكنة الدراسة يغنيها عن مغادرة تراب األجداد

 

 دلدرسةىراشة البنية التحتية التعليمية وضعف أتىيل ا.2.3
ساىم تراكم التأخر كاإلنباؿ يف البنية التحتية التعليمية، لغياب اسًتاتيجيات كطنية خاصة لتنمية التعليم 
ابؼبناطق اعببلية، يف ىشاشة البنية التعليمية كأدكارىا. كقد عرؼ ؾباؿ الدراسة إحداث العديد من الوحدات اؼبدرسية 

َف تستطع ىي األخرل التخفيف من ىشاشة منظومة التعليم ابؼبنطقة،  اليت نبت ابػبصوص التعليم االبتدائي، كاليت
بل أفرزت العديد من الصعوابت اليت تعيق التمدرس ابجملاؿ، نظرا لتفاكت إمكانياهتا كغياب بعض أبسط الشركط 

 اليت تضمن قباح العملية التعليمية التعلمية كاالنفتاح على احمليط.
 األويل تطشر على انطالقة ىرة يف ادلروار التعليم  وضعية البنية التحتية للتعليمأ.

يقصد ابلتعليم األكِف اؼبرحلة الًتبوية اليت تتكفل هبا اؼبؤسسات اليت يقبل فيها األطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم 
ما بُت أربع سنوات كاملة كست سنوات. كيهدؼ التعليم األكِف إُف ضماف أقصى حد من تكافؤ الفرص عبميع 

اؼبغاربة قصد كلوج التعليم اؼبدرسي كتيسَت مبوىم البدين كالعقلي كالوجداين كربقيق استقبلليتهم كتنشئتهم  األطفاؿ
االجتماعية، كإف كاف من اؼبفركض أف يتم يف مدارس أك دكر ـبصصة لذلك كاغبضاانت كرايض األطفاؿ، فإنو 

 غالبا ما تفضي إُف االنقطاع كالفشل مستقببل.يشكل يف ؾباؿ الدراسة مظهرا النطبلقة ىشة يف اؼبشوار الدراسي، 
شكلت الكتاتيب القرآنية كاؼبساجد قديبا يف القرل كاعبباؿ اؼبغربية، اؼبنبت األكؿ لتعلم اغبركؼ كحفظ 
القراف، كأشرؼ على ذلك فقيو الدكار بنفسو لتواجده بو شريطة تعليم األبناء كالصبلة برجاالتو، إذ مازاؿ ينطبق 

ؾباؿ الدراسة حيث يفتقر التعليم األكِف ؼبرافق خاصة كيقتصر بذلك على اؼبساجد. ىذا األخَت  نفس الوضع على
الذم يلعب دكرا يف جل دكاكير اؼبنطقة يف إطار تعليم ديٍت تقليدم، ابستثناء مركزم كلدماف كمغراكة اللذاف يتمركز 

 تليب خدماهتما حاجيات األطفاؿ اؼبقبلُت على فيهما كتاابف مهيكبلف، ال يسايراف طموح تعميم التعليم األكِف، كال
 التمدرس.
 
 

                                                           
اكنة اؼبنطقة من اعبيل األكؿ كالثاين، تتمسك بًتاب أجدادىا كيركف اغبياة خارجها سجنا، كرغم إمكانياهتم البسيطة كاغبياة مازالت س -10

الطبيعت ووعىزة الجباٌ. "هرا ما  اؼبخاطر بتضامن قساكة فإهنم راضوف حبياهتم، يقتسموف اؼبراعي كيواجهوف الصعبة اليت كلدكا ككربكا فيها،

طىت مً دواز با  ألازبع حماعت مرغساوة، وهى ًىظس 79حدادها وآباءها وعلى هفع أطلى  الحياة وظخمس"، ًلٌى دمحم البالغ وحدها عليه أ

 . إلى الجباٌ املىظىة بالبياض، آمال أن ًيىن مظخلبل أخفاده أفظل
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 : بيُت الخعلُم ألاولي املهُيل بمجاٌ الذساظت3الجذٌو 

 األقساـ
عدد  عدد التبلميذ

 اعبماعات الًتابية  الوحدات
 اجملموع  اإلانث

 كلدماف 1 21 8 2
 مغراكة 1 20 7 2
 اجملموع 2 41 15 4

ت  إلاكلُمُت للتربُت الىؾىُت بخاصة+ البدث املُذاوي. املطذس: معؿُاث املذًٍش

يتوفر ؾباؿ الدراسة على كحدتُت للتعليم األكِف اؼبهيكل يف كل من مغراكة ككلدماف اؼبركز، تضم كل كاحدة منهما 
إانث  7طفل من بينهم  20إانث، بينما استقبلت كحدة مغراكة  8طفل من بينهم  21قسماف، استقبلت كحدة كلدماف 

. كيبقى عدد اإلانث قليبل ابؼبقارنة مع عدد الذكور، الشيء الذم يتأثر بو التعليم االبتدائي 2021ؿ اؼبوسم الدراسي خبل
كالثانوم فيما بعد. كتبقى ىذه البنية اؼبهيكلة إُف جانب األخرل اليت تتم سواء ابؼبساجد أك يف إطار مبادرات شبابية فردية أك 

من جهة كغَت مؤىلة من جهة اثنية ؼبد أطفاؿ اؼبنطقة بكفاايت التعليم األكِف اليت من شأهنا  من خبلؿ اعبمعيات، غَت كافية
تيسَت مشوارىم الدراسي، ما جعلنا نرصد العديد من اغباالت اليت َف تلج التعليم األكِف ال يف اؼبساجد كال يف أم مكاف، مع 

الًتدد الكبَت ابلنسب لؤلسر إلرساؿ األطفاؿ للتمدرس يف الوقت ارتفاع السن للولوج إُف التعليم االبتدائي، فبا يدؿ على 
  اؼبناسب.

ش مجاٌ الذساظت4الجذٌو   : معذالث الخعلُم ألاولي ببعؼ دواٍو

معدل التعلٌم األولى 

 %ب

 معدل التعلٌم االبتدائً

 %ب

 الجماعة الدوار

 مغراوة تمورغوت 11.24 90

 مغراوة المركز 8.24 94.11

 كلدمان بٌتتعر 4.00 80.5

 ادٌسان 3.90 55

ش خعب إخطاء  املطذس:  + البدث املُذاوي.2014معؿُاث املىذوبُت العامُت للخخؿُـ الخاضت بالذواٍو
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 التعليم االبتدائ  ومراكل ادلطسسة وادلدرسب.
عرؼ ؾباؿ الدراسة من حيث بنية مؤسسات التعليم االبتدائي تطورا مهما ابلرغم من ـبتلف الصعوابت 

راقيل اليت ربوؿ دكف أداء ىذه البنية الدكر اؼبنوط هبا. كىبتلف عددىا من صباعة إُف أخرل حسب عدد كالع
السكاف بكل صباعة، ابإلضافة إُف ضعف التجهيزات اليت تعرفها حجرات بعض الفرعيات منها كغياب 

 التجهيزات األساسية، كما يبلحظ توزيعها غَت اؼبتكافئ.
 بخذائي بمجاٌ الذساظتُت الخعلُم الا ي: ب5الجذٌو 

ت إلاكلُمُت للترا  بُت الىؾىُت بخاصة+ البدث املُذاوي.املطذس: معؿُاث املذًٍش

مؤسسة للتعليم االبتدائي، تًتكز غالبيتها يف مراكز اعبماعات. فمثبل مركز مغراكة  14يضم ؾباؿ الدراسة 
متواجدة ابعبماعة، كما يتفرع عن اؼبؤسسات اؼبركزية عدد من الفرعيات تتواجد  4يضم مدرستُت من أصل 

لمُت. كنظرا لشساعة اجملاؿ اعبغرايف للجماعات كتشتت الساكنة، فمسألة بدكاكير لتقريب اػبدمات من اؼبتع
توطُت اؼبدارس تعرؼ إكراىات كبَتة، ؽبذا فعدد الفرعيات يفوؽ عدد اؼبركزايت. فمدرسة بويببلف دبركز اعبماعة 

يف مركز كلدماف  فرعيات يف كل من دكار(اتنكرارمت، سبزاريط، ترغرغازين، لعرم عكراد، اتفرانط)أما 6تتفرع عنها 
مركزية.  14فرعية، مقابل  46فرعية. كيصل يف ؾبموع الفرعيات يف اجملاؿ اؼبدركس  19مدارس مقابل  5قبد 

تقًتب الفرعيات من الدكاكير لتتواجد بعيدة عن الطريق كمعلقة يف سفوح اعبباؿ أك اؼبنخفضات جبانب الودايف 
 تمدرس.لبدكف فضاء مبلئم ل

يس على مستول اعبماعات اػبمس اؼبدركسة من األطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي كيبلغ عدد أطر التدر 
تلميذ، كىو معدؿ ؿبًـت إذا ما قورف بعدد التبلميذ لكل مدرس الذم يصل  22مدرس، دبعدؿ أستاذ لكل  190
ذا ما تلميذ لكل مدرس ابلنسبة ألقرب ذبمع حضرم اتزة مثبل، "هبسد ىذا اؼبعدؿ يف الظاىرة ضعفا إ 36إُف 

 2020/2021التعلٌم العمومً االبتدائً 
 الجماعات الترابٌة 

 عدد المؤسسات عدد الفرعٌات المدرسٌن

 باب بودٌر 2 11 32

 كلدمان 5 19 93

 مغراوة 4 12 39

 تازرٌن 2 9 16

 بوٌبالن 1 6 10

 المجموع 14 57 190
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قورف ابعبماعات األخرل، بينما يبثل يف الواقع العدد اؼبناسب إلجراء فعل تعليمي انجح عكس اغبجرات الدراسية 
11األخرل سواء يف اؼبراكز اغبضرية كتاىلة مثبل حيث االكتظاظ يعد عائقا من عوائق ربقيق اؼبردكدية"

1 . 
راسة يعيش مشاكل من مستول آخر، ربكمها يبكن القوؿ من خبلؿ اؼببلحظة اؼبيدانية، أف ؾباؿ الد 

ابألساس الظركؼ الطبيعية اليت تعوؽ إقامة كتنقل األساتذة الذين غالبا ما أيتوف من اغبواضر اجملاكرة، الشيء 
الذم غالبا ما ينتج عنو إىدار الزمن اؼبدرسي للتلميذ بسبب الغياب كالػتأخر، كىو ما يشكل دافعا من الدكافع 

اء البحث اؼبيداين إلخراج األسر أطفاؽبا من اؼبدرسة. كإذا كاف من حق الطفل التمدرس يف أجود اليت ترددت أثن
الظركؼ، فمن حق األستاذ االشتغاؿ يف ظركؼ سليمة، فأماـ صعوبة العيش يف الدكار النعداـ التوصيل ابؼباء 

قد مسألة حضور اؼبدرس ضمن بنية كقلة الكهرابء كالسكن الذم كانت إُف حدكد قريبة توفره الساكنة للمعلم، يع
 التنشئة االجتماعية ابؼبنطقة.

أماـ اجملهودات اؼببذكلة لتحسُت كاقع التعليم ابؼبنطقة ككعيا ابحتياجات اؼبنطقة، الحظنا شبار ذلك بتواجد 
تحسن من أبناء اؼبنطقة يف بعض الدكاكير، كما رصدانه يف داكر سبورغوت دبغراكة، حيث الساكنة تس أطر كمدرسُت

األمر كتعتربه عامبل من عوامل استمرار أبناء الدكار يف الدراسة، بل كسبب يف زبرج العديد من النخب، ؼبا يوفره 
 استقرار األستاذ من دكر يف تلقي األسس التعليمية اليت ربوؿ دكف انقطاع التبلميذ عن الدراسة يف اؼبستقبل.

 أفق التمدرس مبجال الدراسةغياب البنية التحتية للتعليم التأىيل ، غياب أ.
تشكل البنية التحتية من مؤسسات التعليم الثانوم، أبرز مشاكل التعليم التأىيلي دبجاؿ الدراسة، حيث 
أف ضعف حصيص التبلميذ لبناء مؤسسة أتىيلية، ابإلضافة إُف افتقار اؼبيزانية كضعف الشركاء اؼبتدخلُت يف قطاع 

 اؼبسؤكلوف، لعدـ تواجد مؤسسات التعليم الثانوم رغم حاجة الساكنة ؽبا. التعليم أىم التربيرات اليت يقدمها

 : بيُت الخعلُم الثاهىي إلاعذادي بمجاٌ الذساظت6الجذٌو 

 2020/2021التعلٌم العمومً اإلعدادي 
 الجماعات الترابٌة 

 عدد المؤسسات عدد الداخلٌات المدرسٌن

 كلدمان 1 1 23

 مغراوة 1 1 14

 موعالمج 2 2 37

                                                           
  .36مقبوب، مرجع سابق، ص  -11
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ت إلاكلُمُت للترابُت الىؾىُت بخاصة+ البدث املُذاوي. املطذس:  معؿُاث املذًٍش

تتوفر اليـو كل من صباعيت كلدماف كمغراكة على إعدادية مع داخلية تستقبل التبلميذ الذين أيتوف من 
مدرس إبعدادية  23تلميذ كتلميذة، يشرؼ على عملية التدريس  40الدكاكير البعيدة بطاقة استيعابية تصل إُف 

مدرس إبعدادية مغراكة. كإذا عززت ىذه البنية العرض اؼبدرسي يف اإلعدادم ابجملاؿ  14ابن اؼبقفع بكلدماف ك 
اؼبدركس، كقلصت من اؽبدر اؼبدرسي ابلسلك اإلعدادم، كخففت تنقل التبلميذ إلكماؿ الدراسة بعيدا عن 

إُف السلك الثانوم ماداـ ىناؾ غياب اتـ للثانوايت دبجاؿ  األسر، فإف اجملهودات ال تعدك سول أتخَت للمعاانة
 كلم.  20الدراسة، حيث أف متوسط البعد عن الثانوم يقدر ب

فاعبماعات اػبمس اؼبدركسة ال تتوفر على اثنوية أتىيلية، فبا هبعل التبلميذ فبن حالفتهم ظركؼ أسرىم 
كة كابب بودير يتجو أغلبهم إُف مدينة اتزة؛ يف حُت يتنقلوف إُف اؼبراكز اجملاكرة، حيث تبلمذة كلدماف كمغرا

إُف الصميعة حيث تعزز العرض  2021تبلميذ(ات) اتزرين كبويببلف فيتجهوف إما إُف رابط اػبَت أك اتىلة، كمنذ 
  أتىيلية.  اؼبدرسي ببناء اثنوية

الكبَت الذم بذؿ يف ؾباؿ  إذا كانت كتَتة تطور بنية التعليم الثانوم اإلعدادم كالتأىيلي تنم عن اجملهود
تقريب اؼبدرسة من التلميذ(ة)، ابعتبار التعلم حق دستورم، كرمز للعدالة اجملالية كاالجتماعية اؼبرجوة اليت قامت 

للتنمية القركية، فإنو دبجاؿ الدراسة، الذم ظل إُف حدكد قريبة منسيا على كل  2020عليها اسًتاتيجية 
كيتطور بشكل بطيء أماـ الطلب اؼبتزايد، نتيجة اتساع شروبة األطفاؿ جبل  األصعدة، كيبقى اليـو غَت كايف

 صباعات الدراسة كالتشبث ابلتمدرس على الرغم من ىشاشة الظركؼ االجتماعية لؤلسر.

 التجهيزات االجتماعية الرتبوعة وجودة التمدرسب.
اؿ على اؼبدرسة أك النفور منها تساىم التجهيزات االجتماعية الًتبوية بشكل مباشر إما يف تشجيع اإلقب

لدكاع ثقافية كاجتماعية، كىو األمر الذم خلص إليو األستاذ مقبوب يف أطركحتو حوؿ تعليم اإلانث اليت مشلت 
ؾباؿ الدراسة؛ حيث أكد على أف "  عدـ ربط اؼبؤسسات التعليمية ابؼباء كالكهرابء يساىم يف إفراغ اؼبدرسة من 

تاِف البفاض التمدرس، كيؤثر ذلك سلبا على سَتكرة كدينامية التمدرس. كما يساىم يف زابئنها خاصة اإلانث كابل
أتـز الوضع ىو عدـ البراط الفرقاء كاألطراؼ الفاعلة يف تدبَت الشأف العاـ لتحسُت شركط فعل التمدرس ابؼبنطقة 

12حيث اجملالس اعبماعية ال تؤدم دكرىا ابلشكل اؼبرغوب فيو "
1. 
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، كانت أغلب اغبجرات ؾباؿ الدراسة مهددة ابلسقوط نظرا لتقادمها كطبيعة اؼبواد اليت إُف حدكد قريبة
بنيت هبا (اؼبفكك) لعدـ قدرهتا على مقاكمة قساكة الطبيعة ابؼبنطقة اليت تشهد تساقط الثلوج كاألمطار بقوة، 

ككهرابء، كماء صاٌف للشرب، ابإلضافة إُف أف أغلبها كاف ال يتوفر على التجهيزات األساسية من مرافق صحية، 
كأغلبها غَت مسيجة كال يتوفر على حراس، إال أنو يبلحظ ذبديد بناء اؼبؤسسات من اعبيل اعبديد مع استمرار 

 النمط القدمي يف بعض الدكاكير.

 

 

 

 

 

 

خ  املطذس:  + البدث املُذاوي.15/08/2021جطىٍش شخص ي بخاٍس

فق اؼبدرسية، يف اإلقباؿ على اؼبدرسة دبنطقة الدراسة تغَتا ملحوظا، البنية التحتية كاؼبرا أنبيةشكل إدراؾ 
حيث كقفنا يف اؼبيداف على أف العديد من الفرعيات أصبحت تتوفر على مرافق صحية كحراس ابإلضافة أهنا مزكدة 

لتبلميذ أك ابلكهرابء كاؼباء، إال أف غياب الصيانة كمتابعة ىذه اؼبرافق، نظرا للضغط القوم عليها سواء من ا
هبعل دكرىا ظرفيا كرىينا دببادرات ؿبدكدة، أماـ أنبية استمرارية اؼبرفق العاـ ككعي التبلميذ  األحواؿ اعبوية،

 كاؼبسؤكلُت بضركرة اغبفاظ عليو. 

 بيُت إلاؾعام املذسس ي بمجاٌ الذساظت: 6الجذٌو 

اجلماعات  مكان اإلطعام رلموع ادلستفيدعن
 ابتدائ  إعدادي ابتدائ  إعدادي الرتابية

 ابب بودير حجرة   384  
 اتزرين حجرة   257  

افم صحُت بفشعُت شُىش دواس :  3ضىسة مش

 بشاس حماعت باب بىدًش

اظخمشاس جىاحذ الىمـ املفىً في  : 3ضىسة

ش همىرج  فشعُت دواس  جالحذوث  بعؼ الذواٍو

 مغشاوة
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+ 12منهم  243  
 إانث

685 
مطعم داخلية +مطعم دار 

 حجرة الطالب
 مغراكة

 بويببلف أخر   214  
 150منهم  278  

 إانث
1814 

مطعم دار الطالب+ مطعم 
 حجرة مدرسي

 كلدماف

ت الترابُت الىؾىُت ب املطذس:  خاصة+ البدث املُذاويمعؿُاث مذًٍش

اإلطعاـ اؼبدرسي دبجاؿ الدراسة من اػبدمات اليت مازالت تعرؼ إكراىات كبَتة، مع عدـ إنكار ما مت 
ربقيقو من منجزات، كاليت تظل غَت كافية ابؼبقارنة مع التكلفة اؼبادية كالزمنية للتطور، ككعود اؼبسؤكلُت ابالرتقاء 

 كبن بصدد دراستها. ابلتعليم ابجملاالت اؽبامشية كاليت

يتم اإلطعاـ اؼبدرسي دبجاؿ الدراسة يف مستويُت، األكؿ يتمثل يف إقباز كتقدمي اإلطعاـ اؼبدرسي يف  
فضاءات متعددة النعداـ بنيات خاصة ابإلطعاـ، ما ينطبق على اػبدمات اؼبطعمية يف جل مؤسسات التعليم 

م كدار الطالبة يف اؼبستول اإلعدادم بكل من مغراكة االبتدائي، كاؼبستول الثاين مرتبط ببنيات خاصة كمطع
ككلدماف. كتظهر اؼبعطيات اؼبتعلقة ابإلطعاـ اؼبدرسي ابلسلكُت االبتدائي كاإلعدادم أف االستفادة منو تتم بشكل 
غَت متكافئ ال على مستول األطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي بشكل عاـ كال بُت اعبماعات اؼبدركسة كبُت 

اؼبركزايت كالفرعيات، "لذلك تعترب صباعة مغراكة كابب بودير كاتزرين كبويببلف اجملاالت اليت تكره على اؼبدارس 
13تقبل ما تبقى عن اؼبركز، إهنا اجملاالت اليت أتيت من الدرجة الثانية"

، يعاين اإلطعاـ اؼبدرسي من 1 . كعلى العمـو
خبزة كعلبة سردين ¼ تكوف مكوانت الوجبة سول  ضعف على مستول اعبودة يف الوسط القركم إذ ال تعدك أف

من النوع العادم يف بعض الفرعيات يف كل من بويببلف كمغراكة، كىو ما كقفنا عليو أثناء زايراتنا للمدارس يف إطار 
 .2022البحث اؼبيداين خبلؿ فرباير 

ؿ التعليم يف األكساط كقد كاف إُف حدكد قريبة توفَت السكن للمدرسُت من األماين الصعبة التحقق لرجا
القركية، حيث أف توفَت السكن للمدرسُت ابؼبؤسسات التعليمية يف الوسط القركم على كجو اػبصوص كربطها 
ابلتجهيزات األساسية (اإلانرة كاؼباء الصاٌف للشرب) يساعد أطر التدريس على االستقرار، لكن اليـو تتبعنا توفر 

طرؼ فئة  ككذا مغراكة على حجرات تستغل كسكن حيث تستعمل من بعض اؼبركزايت يف ابب بودير كبويببلف
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قليلة يف صفوؼ األساتذة الذكور، بينما ال تستغل من طرؼ أغلب األساتذة كخاصة األستاذات الذين يفضلوف 
 أف يتنقلوا إُف أقرب مركز قركم، أك إُف اؼبدف اجملاكرة: اتزة، اتىلة، رابط اػبَت.

 خيفيها حتسن معدالت التمدرس ىراشة دتدرس الفتاة ال.2.4
تشكل ىشاشة سبدرس الفتاة يف األكساط القركية كخاصة منها اعببلية الفقَتة، مشكبل عاما ليس ابؼبغرب 
فقط، كإمبا بكثَت من الدكؿ النامية اؼبصنفة يف مراتب متأخرة من التنمية البشرية، كىو كضع ال أييت من فراغ كلكن 

تصادية كؾبالية، كمن اإلكراىات اليت تبقي على استمرار نفس الوضعية يف العديد من جراء تضافر عوامل ثقافية كاق
14مناطق اؼبغرب، ىي "استمرارية نفس القيم الثقافية اليت رباصر األنثى ؾباليا ابلبيت، كسبنعها من التمدرس"

1. 

بق على األنثى، مع تعمق أما دبجاؿ الدراسة، فاإلكراىات اليت تلحق الذكور يف تعليمهم ىي نفسها اليت تنط
أكجو اغبيف لدل الفتيات لتجدر التفاكاتت القائمة بُت الذكور كاإلانث كغياب اؼبساكاة كتكافؤ الفرص يف كافة 
اجملاالت، تغذيها حالة النسياف العاـ كالنواقص الكثَتة على مستول البنية التحتية، من بعد اؼبدرسة عن السكاف 

 .الطرؽ اؼبعبدة كغياب التجهيزات اليت ال تراعي حاجيات األنثى داخل اؼبدرسة كصعوبة الوصوؿ إليها مع غياب

ش مجاٌ الذساظت6الجذٌو   : وعبت الفخُاث املشظلت لخىع ججشبت الخمذسط ببعؼ دواٍو

 

 

 

 

 

 

 

ت التر 2014إخطاء معؿُاث املىذوبُت العامُت للخخؿُـ الخاضت بالذواوٍش خعب  املطذس: ت الىؾىُت بخاصة+ بُ+معؿُاث مذًٍش

 البدث املُذاوي.
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عدد األبناء 
 من اإلانث 

عدد اإلانث 
اليت سبق 
إرساؽبم إُف 

 اؼبدرسة

نسبة إرساؿ 
الفتيات إُف 
 التمدرس. 

 اعبماعة لدكارا عدد األسر 

 مغراكة تبلجدكت 200 50 295 592
 سبورغوت 62 50 91 184
 كلدماف  ايديساف 45 50 54 109
 كراشحة 230 50 278 557
 ابب بودير أدماـ  76 50 93 189
 بويببلف  اتنكرارمت 50 50 78 157
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من خبلؿ استقراء ـبرجات البحث اؼبيداين اؼبمثلة يف اعبدكؿ أعبله ببعض دكاكير ؾباؿ الدراسة، نبلحظ 
أنو حدث تطور مهم جدا خبصوص إرساؿ الفتيات إُف اؼبدرسة ابؼبقارنة مع الذكور ػبوض ذبربة التمدرس، حيث 

جدان أف نصف فتيات الدكاكير يتم إرساؽبن إُف اؼبدرسة فور بلوغهن سن التمدرس، بعدما كانت الفكرة كالفعل ك 
مقتصر على أغلبية الذكور. إال أف ؾبموعة من العوائق ربوؿ دكف إكماؿ فتاة اؼبنطقة دراستها، كاليت زبتلف بدكرىا 

ية ككذلك قرب الدكار من اؼبراكز اغبضرية. ىذا ما من أسرة إُف أخرل حسب تعليم األب كإمكانياتو االقتصاد
هبعل أف النسبة اليت تكمل الدراسة من ؾبموع اؼبتمدرسُت، غالبا ما تكوف من فئة الذكور، كىو ما يغطيو تطور 

 عدد اؼبتمدرسُت اإلصباِف، حيث زبتفي ىشاشة تعليم الفتاة أماـ تعليم الذكور.

ة، كاالستفادة من حقها يف التمدرس، على ظاىرة األمية يف تنعكس مسألة إرساؿ الفتاة إُف اؼبدرس
صفوؼ النساء، حيث ابلرغم من اجملهودات اليت بذلت يف ؾباؿ الدراسة لتعليم اؼبرأة كؿبو األمية يف صفوفها، 
مازالت النسب ال تتطور بشكل إهبايب كما ىو الشأف ابلنسبة للرجل، كما أهنا الزالت ربكمها ركاسب اػبلفيات 

تارىبية اليت تتخذ من الشرؼ كالعار إيديولوجية أساسية ؼبنع اؼبرأة من التعلم، ابإلضافة إُف فقر األسر كاذباىهم ال
إُف االستثمار يف الذكر أكثر من األنثى، اليت تنخرط يف اإلنتاج منذ عزكبتها من خبلؿ األدكار اليت تلعبها يف 

يبلحظ أكثر كلما اذبهنا إُف اعبماعات اؼبنعزلة ( بويببلف  البيت كخارجو قبل االلتحاؽ دبؤسسة الزكاج، كىذا
 مثبل).

إذا كانت الركاسب التارىبية إُف جانب فقر األسر، عوامل ؿبورية يف أمية النساء دبجاؿ الدراسة، فإف 
فتاة، غياب التجهيزات اؼبدرسية كدعم التمدرس كبعد الثانوية عن أغلبية الدكاكير، عوامل إف َف تساىم يف أمية ال

تكوف سببا يف انقطاعها عن مشوارىا الدراسي، كىي عوامل تتضافر إلفراز نفس النتيجة، أمية الفتاة القركية 
ينعكس ال شك على كضعية النساء االجتماعية كهبعل  عبشكل عاـ كاؼبناطق اعببلية بشكل خاص، ىذا "الوض

15منهن أنصاؼ مواطنات داخل ؾبتمعاهتم"
1. 

جاؿ الدراسة خاصة لدل قبيلة غياثة، بعدد من الدكاكير جبماعيت كلدماف كابب كما يلفت االنتباه دب
بودير، بعض األسر فبن ازبذت من إرساؿ الفتيات يف سن التمدرس كعامبلت ابلبيوت، لتساىم يف مداخيل 

مية الفتاة دبجاؿ األسرة الفقَتة، كربسُت كضعيتها االقتصادية كاؼبعيشية، كىذا ما يعزز ربكم العامل االقتصادم يف أ
 الدراسة.

                                                           
  .62أعسا ، مسحع طابم، ص  -15



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

240 

يغذم ضعف تعليم الفتاة دبجاؿ الدراسة، قلة اعبمعيات كالفاعلُت يف تلقُت دركس ؿبو األمية. فرغم 
تغطية أغلب الدكاكير ابؼبدرسة، تبقى ؼبثل ىذه التدخبلت أنبية يف ترميم ما مت إنبالو يف اؼباضي كينعكس على 

 مستول تعليم فتاة اؼبنطقة يف اغباضر.
يف األخَت، يبكن القوؿ إف النظرة القدرية اؼبميزة لعقلية األسر، ربوؿ دكف ربقيق طموح تعميم تعليم الفتاة ك 

دبنطقة الدراسة، على اعتبار أف األصل االجتماعي وبدد قبليا القدر الدراسي كما يقوؿ بورديو، كيًتتب عن ذلك 
16ؼبنتميات إُف األصوؿ اؼبتميزة اجتماعياحرماف فتيات منطقة الدراسة الفقَتات من التمدرس لصاٌف ا

، كىي فئة 1
 تقل يف منطقة الدراسة، إذ اغبالة االجتماعية العامة ىي حالة الفقر كاؽبشاشة.

 عوامل ىراشة التمدرس ومكانة ادلدرسة مبجال الدراسة.3
 طول ادلسافة بٌن الدوار وادلدرسة وبعد اإلعدادعة والثانوعة.3.1

حة، ما بُت معدؿ التمدرس يف اؼبستوايت الدراسية كبعد الطريق كالدكار عن توجد عبلقة عكسية كاض
اؼبؤسسة، إذ تتقلص معدالت التمدرس نسبيا يف بعض الدكاكير خبلؿ الطور االبتدائي، كيف كل اعبماعات أثناء 

كلم   35م ككل  4كصوؿ اؼبتمدرسُت إُف اؼبستول اإلعدادم بسبب بعد اؼبؤسسات التعليمية الذم يًتاكح ما بُت 
 يف اذباه أقرب مؤسسة.

تتفاكت متوسطات اؼبسافة اؼبقطوعة بُت اعبماعات كبُت الدكاكير داخل اعبماعة نفسها، حبكم تشتت 
السكن كسبوضع الدكاكير، حيث يف اتزرين يقطع التبلميذ أقل مسافة للوصوؿ إُف أقرب مدرسة، يف حُت يقطع 

كلم ابلنسبة ألقرب إعدادية، حيث   16كلم. ىذه اؼبسافة تزيد عن   6تبلمذة بويببلف يف اؼبتوسط ما ال يقل عن 
توجد حواِف إعداديتاف يف ؾباؿ الدراسة، كاألخرل قريبة يف اتىلة كاتزة كرابط اػبَت، ربتاج إُف كسائل النقل 

 .)2(اؼببياف  اؼبدرسي

 

 

 

 

                                                           
  .68، ص ملبى ، مسحع طابم -16
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 ب)ولم( لي الششقيمخىظـ املعافت عً املؤظعت الابخذائُت باألؾلغ املخىظـ الشما : 2بُانامل

 

 

 

 

 

 

ش خعب إخطاء معؿُاث  :املطذس  + البدث املُذاوي 2014املىذوبُت العامُت للخخؿُـ الخاضت بالذواٍو

تطرح مسألة بعد اؼبدرسة كغياب اؼبؤسسات الدراسية للتعليم التأىيلي عوائق يف إسباـ اؼبشوار الدراسي 
با يف االنقطاع كاؽبدر اؼبدرسي الذم تكوف بدايتو العواصف لدل أغلبية اؼبتمدرسُت ابؼبنطقة، كتشكل الوضعية سب

الثلجية كاؼبخاطر على الطرقات خبلؿ فصل الشتاء، حيث تنقطع اؼبسالك بسبب الثلوج أك بسبب فيضاانت 
الودايف، ىذا ما جعل بعض اعبماعات تلجأ إُف النقل اؼبدرسي، لكن بوضعيتو الراىنة، ال يشكل حبل لبعد 

لميذ، بل يفاقم يف بعض األحياف التفاكاتت االجتماعية كاجملالية، كيشكل يف أحياف أخرل ؾباال اؼبدرسة عن الت
 لبلستغبلؿ االنتخايب كالصراع الطبقي.

 2021عذد املعخفُذًً مً الىلل املذسس ي بشظم العىت الذساظُت  :7الجذٌو 

 عدد اؼبتمدرسُت عدد اؼبستفيدين من النقل اؼبدرسي
 اعبماعات

 ذكور إانث اجملموع
 ابب بودعر 461 58 32 90
 اتزرعن 250 14 2 16

 مغراوة 1161 108 95 203
 بوعبالن 196 0 0 0

 كلدمان 2962 183 172 355
 اجملموع 5030 363 301 664

ت املمعؿُاث  :املطذس  لتربُت الىؾىُت بخاصة+ البدث املُذاوي.إلاكلُمُت لذًٍش
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يف جدا ابؼبقارنة مع الطلب على التنقل من طرؼ اؼبتمدرسُت، الذم يعترب عدد اؼبستفيدين من النقل ضع
تلميذ كتلميذة يف األسبلؾ الثبلث. كيبثل تبلمذة كلدماف األكثر استفادة من  5030يبلغ عددىم داخل اجملاؿ 

 0 %ك  2.4 %من ؾبموع اؼبستفيدين، فيما تبلغ نسبة االستفادة يف اتزرين   53.46%النقل اؼبدرسي بنسبة 
ببويببلف. كتعيق عملية االستفادة من النقل اؼبدرسي ىشاشة اؼبسالك كقلة كسائل النقل من جهة أخرل. كقبده 
منعدما يف بعض اعبماعات كاعبماعة الًتابية لبويببلف اليت يتنقل فيها جل التبلميذ ؼبسافات طويلة تقدر يف بعض 

فاع عدد اؼبستفيدين من اعبماعة الًتابية كلدماف، لتواجد الدكاكير إُف ساعتُت مشيا ذىااب كإاياب، بينما يعود ارت
العديد من صبعيات النقل اؼبدرسي اليت تشرؼ على نقل التبلميذ من الدكاكير إُف اإلعدادية، أك من الدكاكير إُف 
اإلعدادايت كالثانوايت بتازة، بعدما حققت الكثَت من اؼبكتسبات يف إطار التعاكف مع ـبتلف الفرقاء خاصة 

 اعبماعة الًتابية لكلدماف.

 ضعف قدرة األسر على تكلفة التمدرس وىراشة مستقبل ادلتمدرسٌن.3.2
يشكل اإلنفاؽ على التعليم عبئا يثقل كاىل األسر، السيما إذا تضافرت كثرة اإلنفاؽ مع قلة مداخيل 

ما تضعف نسب التعليم يف  األسرة، إذ تشكل اغبالة االجتماعية لؤلسر عامبل حاظبا يف تعليم األبناء. فغالبا
األكساط اؽبشة كالفقَتة اليت تعيش فيها األسر على طائلة دخل متدين، حيث تتجو إسًتاتيجية األسر إُف تسخَت 
األبناء للمساعدة العائلية كاإلسهاـ يف إنعاش االقتصاد العائلي، الشيء نفسو أيخذ أبعادا ـبتلفة حينما يتعلق 

سورة، حيث يصبح تعليم األبناء رأظباال رمزاي يبكن منو األبناء، إف َف يتحوؿ إُف رأظباؿ األمر ابألسر اؼبتوسطة كاؼبي
 مادم، يساىم ال ؿباؿ يف االرتقاء االجتماعي كالثقايف.

ش املذسوظت8الجذٌو  ف العائلُت في الذواٍو  : دسحت جأزش ألاظش ببعؼ املطاٍس

 اريفنوع اؼبص أتثَت ضعيف أتثَت متوسط أتثَت كبَت اجملموع
 مصاريف األرض كالقطيع 8 16 112 136
 ارتفاع األسعار 3 6 12 21
 اػبسائر كاألضرار الطبيعية 2 4 8 14

 تكلفة اؼباء كالكهرابء 10 69 102 181
 تعليم األبناء 31 76 192 299
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 قلة مساعدات اعبمعيات 7 42 80 129
 اجملموع 61 213 506 780

ش مجاٌ الذساظت. 780، شملذ 2021ضُف  ملُذاويالبدث اهخائج اظخماسة  :املطذس  أظشة مً خالٌ عُىت لذواٍو

يف ؾباؿ الدراسة حيث ترتفع معدالت الفقر كاؽبشاشة، تشًتؾ األسر يف العديد من اؼبعاانة اليت تتسبب 
قائمة  فيها تكلفة تعليم األبناء، كىذا ما ؼبسناه ميدانيا، فأغلبية األسر رجحت مسألة تعليم األبناء يف أكؿ

 اؼبصاريف اليت تثقل كاىل األسرة.

أسرة، من الدكاكير اليت مشلها البحث دبنطقة الدراسة، أهنا  780أسرة مبحوثة من أصل  192صرحت 
تتأثر أتثَتا كبَتا ابؼبصاريف اؼبًتتبة عن تعليم األبناء، سواء اؼبتعلقة بشراء األدكات اؼبدرسية أك تكاليف النقل 

اؼبتعلقة ابإلقامة يف الداخلية ابتداء من السلك اإلعدادم، بينما صرحت العديد من األسر  اؼبدرسي، أك اؼبصاريف
18بقلة اؼبساعدات من طرؼ اعبمعيات

، كىو ما يشَت إُف اؼبتطلبات اؼبدرسية اليت ال تقدر غالبية األسر على 1
درسية، سواء يف إطار مبادرة مليوف توفَتىا، ىذا كتستفيد اؼبنطقة من تدخبلت مهمة بتوزيع احملفظات كاألدكات اؼب

19ؿبفظة اليت تشرؼ عليها الوزارة الوصية أك تدخبلت بعض اعبمعيات
 لكن تظل معاانة األسر مع مصاريف ،

 التعليم كاضحة لدل أغلبها دبنطقة الدراسة.

، نسجل أف ىناؾ ارتباطا بُت مستول إمكانيات األسر كتراجع التسجيل اؼبدرسي كبُت   كعلى العمـو
20اػبطاب الذم يتبناه اآلابء حوؿ عدـ قدرهتم على ربمل التكاليف اؼبادية للتمدرس

. نفس الظركؼ من اعبهل 2
كالفقر كالعجز، ما توجو أرابب األسر دبنطقة الدراسة إُف التخلي الكلي عن ذىاب األبناء للمدرسة، دكف تتبع 

 دعم على عدـ كفايتو. كمراقبة موازية، كيكتفوف بصرؼ ما سبنحو اعبهات اؼباكبة من

 

                                                           
من بُت اؼببلحظات البارزة خبلؿ البحث اؼبيداين، أف الساكنة ال تفرؽ بُت دكر الدكلة كاعبمعيات اليت تقدـ اؼبساعدة يف  -18

جعل الساكنة تعرب عن حاجتها الكبَتة إُف مساعدات اعبمعيات اليت ذبدىا  اؼبيداف، ما داـ األكُف تتم ربث إشراؼ الثانية، كىو ما
  زبتلف من صباعة إُف أخرل بُت اعبماعات اؼبدركسة.

، لكن يعتربه 2020/2021يصرح اغبسُت من دكار سبورغوت أف أبنائو استفادكا من تدخل عبمعية خبلؿ اؼبوسم الدراسي  - 19
بن اؼبدرسية، فبا اضطره للتنقل لتازة لشراء الكتب، كاليت تشكل نصيب األكرب يف التكاليف غَت كايف، كَف تغطي كل حاجيات اال

  اؼبدرسية، كما اضطره األمر أتخَت كلوج االبن األصغر إُف السنة األكُف ابتدائي إُف السنة القادمة.
  .342، عواطف الطفل، الدار العربية للكتاب، ص 1984مبارؾ ربيع،  - 20
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 0202/0202املعخفُذون مً بشهامج دعم الخعلُم جِعير بمجاٌ الذساظت  :9الجذٌو 

 عدد اؼبستفيدين من الدعم اؼبدرسي تيسَت
 اعبماعات

 ذكور إانث اجملموع
 ابب بودعر 192 198 390
 اتزرعن 114 98 212

 مغراوة 571 559 1130
 بوعبالن 105 80 185

 كلدمان 1518 1213 2731
 اجملموع 2500 2148 4648

ت املمعؿُاث  :املطذس  املُذاوي. لترابُت الىؾىُت بخاصة+ البدثإلاكلُمُت لذًٍش

تلميذ كتلميذة فبن ينحدركف من األسر اؼبعوزة دبجاؿ الدراسة من الدعم اؼباِف  4648يستفيد حواِف 
مدرسُت. كيتباين عدد اؼبستفيدين حسب عدد من ؾبموع اؼبت 92.40%اؼبدرسي ضمن برانمج تيسَت، ما يبثل 

اؼبتمدرسُت يف كل صباعة، فاعبماعات اؼبستفيدة أكثر ىي كل من كلدماف كمغراكة، بينما تعد بويببلف األقل 
استفادة، كىذا راجع إُف ضعف عدد اؼبتمدرسُت كتناقص عدد األسر. كمهما اختلفت األعداد من صباعة إُف 

 عليو، ىو أثر ىذه اؼبسانبة على الرفع من عدد اؼبتمدرسُت كتراجع عدد اؼبنقطعُت. أخرل، ما هبدر تسليط الضوء

يف اعبماعات اؼبدركسة، يبلحظ ارتفاع عدد اؼبتمدرسُت دبوازاة  فًتة انطبلؽ برانمج تيسَت، ؼبا شكلت 
تتبع مصاريف أبنائها ىذه اؼبسانبة من ارتياح يف تغطية جانب من مصاريف األسر اليت تعاين الفقر كقلة اغبيلة يف 

21النتزايدة، إال أف ؿبدكدية فًتة الدعم كتوقفها
 منذ السلك الثانوم حيث يتطلب تلميذ(ة) اؼبنطقة مصاريف ،

أكرب الستكماؿ الدراسة يف الثانوية ابؼبدف اجملاكرة، هبعل أعدادا كبَتة من التبلميذ تنقطع عن الدراسة يف ىذا 
الصدد العديد من الذرائع، كتلقي ما يكفي من الدراسة اليت ذبعل االبن قادرا  اؼبستول ابلضبط، كتتقاطر يف ىذا

 على االلبراط يف اغبياة االجتماعية كاالقتصادية اؼبعاصرة اؼبتطلبة للتعلم ابؼبدرسة.

                                                           
،  اغبد من ظاىرة االنقطاع اؼبدرسي يف األكساط اغبضرية كالقركية اؽبشة،  رانمج "تيسَت" للتحويبلت اؼبالية اؼبشركطةمهاـ ب -21

، يبنح 2008حيث قامتالوزارة بتنسيق كثيق مع اجمللس األعلى للتعليم كاعبمعية اؼبغربية لدعم التمدرس ببلورة التجربة انطلقت خبلؿ شهر شتنرب 
درىم للمستول اػبامس  1000درىم لكل تلميذ يف الثالث كالرابع ابتدائي، 800رىم لكل تلميذ يف اؼبستول األكؿ كالثاين،د 600الربانمج 

  .درىم لتبلميذ اإلعدادم 1400-كالسادس، 
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ىذه التمثبلت اليت هتدر الطاقات كتقضي على حلم الًتقي االجتماعي لدل العديد من األسر، خاصة  
لنماذج من أبناء الدكار اغباملُت للشهادات كالعاطلُت عن العمل، أدل إُف توارم مسألة ربط تعليم مع بركز بعض ا

 األبناء بتأمُت اؼبستقبل انطبلقا من اغبصوؿ على كظيفة قارة. فالتمدرس حسب العديد من أسر اؼبنطقة ليس
22ابالستثمار اؼبضموف يف األبناء

نشطة الرعوية، بدائل تركها األجداد ، حيث تعلم اغبرؼ كاؽبجرة كفبارسة األ1
  ؼبستقبل أبناء اؼبنطقة حسب رأم أرابب األسر.

 ارتفاع معدالت األمية حويلة مدرسة ال ختدم الرأمسال البرري.3.3
"التمدرس مؤشر ؿبدد للسلوؾ الديبغرايف التقليدم كعامل أساسي يف امتبلؾ القدرات الثقافية، اليت 

23تتكيف مع التحوالت"
ىذا اإلطار عرؼ اجملتمع اؼبغريب تطور اإلقباؿ على التعليم، كوسيلة للًتقي  ، كيف2

 االجتماعي، ما نتج عنو تقلص نسبة األمية.
يف ؾباؿ الدراسة، حيث يسود النشاط الرعوم دبوازاة مع أنشطة فبلحية مقبللة، اؼبدرسة َف أتيت يف إطار 

َف يعرؼ  اء ؼبواكبة التحوالت الداخلية. فمجاؿ الدراسةربديث فبلحي أك انفتاح خارجي يدعو إُف تعليم األبن
أتثَت التحوالت اػبارجية، اللهم اؼبرتبطة اباللتحاؽ ابعبندية، حيث كانت اعبندية ال تتطلب إال الشهادة االبتدائية، 

 كاإلعدادية فيما بعد على األكثر.

أبنائهم ؿبدكدة، بل أغلب أرابب  جعل ىذا األثر التارىبي، يف الوقت اغباضر مسانبة اآلابء يف تعليم
األسر أصبحت تًتسخ لديهم معتقدات مضادة للمدرسة، كوهنا ؾبرد مضيعة للوقت كبدكف عائدات اقتصادية، فبا 
يدفع العديد منهم إُف سحب أبنائهم يف اؼبستوايت األكُف كتغَت اسًتاتيجياهتا يف التعامل مع األبناء، كلما 

دبَت حاجياهتا اليومية، خاصة يف ظل الظركؼ اعببلية الصعبة لبلستغبلؿ كاليت احتاجت األسرة من يساىم يف ت
 أكثر للتغلب على صعوابهتاربتاج إُف يد عاملة أكثر ف

يعرؼ ؾباؿ الدراسة نسبا مرتفعة من األمية، سواء يف صفوؼ النساء أك الرجاؿ، حيث تسجل صباعة 
يف  65,5سنة) لتصل إُف % 45إُف 16ئة العمرية (من مغراكة ارتفاعا يف نسبة األمية بصفة عامة بُت الف

                                                           
أغلب األسر  وبمل أغلب أرابب األسر فبن انقشنا معهم مسألة تعليم األبناء، فكرة أف اؼبدرسة تعادؿ البطالة، كأف إسًتاتيجية -22

ابؼبنطقة أصبحت ترجح تعلم اغبرؼ، كاؽبدؼ كاحد ىو االستفادة من الطفل اقتصاداي قبل ضماف مستقبلو يف حرفة أك غَتىا، 
خاصة مع تراجع نشاط الرعي الذم يلعب فيو األطفاؿ دركرا كبَتا، سواء بتقليص أعداد القطيع أك نقص شبن البيع اليت البفضت 

  منع أغلب الكسابة من التنقل إُف أسواؽ اؼبدف، للبيع أبشبنة تنافسية. بسبب كابء كركان، حيث
23- Lamiae BEZZARI,2014, Le développement territorial au Moyen Atlas Centro-occidental. 

Atouts, contraintes et enjeux d’acteurs, thèse doctorat géographie humaine Saïs Fès ; p104. 
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، كىي من أعلى النسب على الصعيد اإلقليمي كالوطٍت، أتيت 92صفوؼ الذكور، كتبلغ لدل فئة النساء %
، 60، مث بعدىا أتيت صباعة ابب بودير بنسبة %72كتصل لدل فئة النساء إُف % 60بعدىا اتزرين بنسبة %

، أما األقل نسب األمية من بُت اعبماعات 73.31العمرية لئلانث حيث سبثل %  كىي األخرل ترتفع يف الفئة
اؼبدركسة فتأيت كل من كلداماف كبويببلف، حيث أف األكيد يف البفاض معدؿ األمية يف بويببلف ىو البفاض نسبة 

سنة، أما يف   45حيث تسود يف ىذه اعبماعة الفئة األكثر من  45ك 16الساكنة اليت تًتاكح أعمارىا ما بُت 
 .)3(اؼببياف كلدماف لتواجد بعض اعبمعيات اليت تشرؼ على ؿبو األمية

 ظىت 45إلى  16وعبت ألامُت مً الجيعين في الفئت مً  :3املبُان

 
 + البدث املُذاوي 2014معؿُاث املىذوبُت العامُت للخخؿُـ خعب إخطاء  املطذس:

ة، تعاين من تفشي األمية كالبطالة الناذبة عن ظركؼ عيشها اؽبشة ىذا ما هبعلنا لبلص أف نساء كرجاؿ منطقة الدراس
بنسبة عالية، خاصة اؼبرأة اليت ذبعلها كضعيتها عنصرا غَت فاعل يف اجملتمع كغائبا عن كل إسًتاتيجية تنموية، "كتطالب الساكنة 

القتصادية، كذلك إبحداث برامج حملو األمية يف ىذا اؼبضمار بتكثيف اعبهود إلدماج اؼبرأة يف كل ؾباالت اغبياة االجتماعية كا
24لفائدة النساء"

 ، حيث نقص التدخل يف ىذا اإلطار يفاقم أمية الفتاة ابؼبنطقة.1
كيعود انتشار األمية أيضا، إُف ضعف اؼبنظومة الًتبوية ابعبماعة ككذا عامل الفقر الذم ال يسمح بتغطية متطلبات 

ة خارج اعبماعة، ينضاؼ إُف ذلك ىشاشة الوسط الطبيعي كالعوامل الثقافية، انىيك كمصاريف الدراسة ابؼبؤسسات التعليمي

                                                           
  ر ىذه الفكرة يف كل من برامج عمل اعبماعات اؼبدركسة.تتكر  -24
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عن تناسي أنبية التعليم كدكره كرافعة أساسية ؼبواكبة التحوالت كربقيق التنمية يف اؼبناطق اعببلية، اليت تعيش ركودا بنيواي على 
 مستوم التنمية بشكل عاـ كالتنمية البشرية بشكل خاص.

، ىذا النقص اؼبقلق كاؼبًتاكم على مستول ؿباربة األمية هبد أصولو يف السلوؾ االجتماعي للساكنة كعلى العم ـو
كالعوامل االقتصادية التقليدية اؼبرتبطة خبصوصيات اجملاؿ اعببلي اؼبغريب، كؽبذا قبد أف الوزارة الوصية خصصت ؾبموعة من 

طابع اعببلي، نذكر منها الربانمج العاـ حملو األمية كبرانمج صبعيات اجملتمع الربامج لتخفيف حدة األمية ابؼبناطق القركية ذات ال
 اؼبدين حملو األمية كالربامج اغبكومية. ىذه الربامج استفاد منها بعض من الساكنة، لكن أثرىا يبقى غَت كاضح.

 ادلزاوجة بٌن التمدرس والعمل الفالح  سًنورة للفرل الدراس .3.4
كالدراسات الدقيقة حوؿ عمل األطفاؿ دبنطقة الدراسة يف سن التمدرس، سنكتفي ببعض  أماـ ضعف اإلحصائيات

اؼبظاىر اليت ؼبسناىا خبلؿ البحث اؼبيداين، حيث تتمظهر ظاىرة تشغيل األطفاؿ خبلؿ العطل اؼبدرسية كيف أايـ األسواؽ 
ية كالرعي كجلب اؼباء، كما يبلحظ كقوؼ بعض األسبوعية، كغالبا ما يتم فرضو من طرؼ األسر ؼبزاكلة بعض األنشطة الفبلح

األطفاؿ يف سن التمدرس على جنبات الطريق لبيع اؼبنتوجات الًتابية، كيف بعض األحياف التواجد كمساعدين يف الدكاكُت 
كوف   دبختلف الدكاكير بدكف استثناء. كلقد عاينا ىذه اؼبسألة ككقفنا على بعض التربيرات اليت يقدمها أرابب بعض األسر،

 تشغيل األبناء يف ىذه الفًتة تعلمهم الصبلبة كربمل اؼبسؤكلية كتساعدىم على اكتشاؼ العاَف كإكراىات العيش يف ىذا الزمن.
يزيد من استفحاؿ ظاىرة عمل األطفاؿ اؼبتمدرسُت، ىشاشة منظومة التدريس كالبنية التحتية اؼبعدة لؤلنشطة 

بية تدخل ىذه اؼبسألة من صلب اختصاصها. ففي بعض األحياف دبجالنا ال تتوفر اؼبدرسية. فاؼبؤسسة التعليمية كفضاء للًت 
حىت على التجهيزات األساسية، انىيك عن البنية التنشيطية اليت قد تكوف من داخل كاقع ؾبالنا من الكماليات، كابلتاِف غدت 

ة، كىذا ما هبعل أغلبية األطفاؿ اؼبتمدرسُت الدراسة ال تشكل إال كاحد من األنشطة العديدة اليت يقـو هبا أطفاؿ اؼبنطق
يلجؤكف إُف العمل األسرم كالفبلحي كيف بعض األحياف التجارم كنوع من اؽبواايت اليت سبارس عليهم استبلاب لشخصيتهم 

 كمستواىم العمرم.
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م :4 جينالطىس   همارج أؾفاٌ في ظً الخمذسط ًبُعىن مىخىحاث جشابُت على حىباث الؿٍش

 .2020جطىٍش شخص ي ضُف  :املطذس

عديدة ىي االنعكاسات اليت تنتج عن ىذه الظاىرة غَت الًتبوية على مستقبل األطفاؿ كتعليمهم، للوصوؿ إُف 
أعلى مراتب التمدرس، كعدـ التفرغ للدراسة بشكل اتـ، كأخذ اؼبستقبل الدراسي ابعبدية الكافية، ابإلضافة إُف 

لرقي االجتماعي كالفكرم، كتتسبب ظاىرة عمل األطفاؿ يف النهاية الفشل االقتناع ابلدراسة كوسيلة لتحقيق ا
كاالنقطاع الدراسي، كىذا ما تعاين منو اؼبنطقة بشكل كبَت كيشكل مظهرا من مظاىر ىشاشة اؼبنظومة التعليمية، 

عدالة لبلرتقاء كهبذه اؼبوصفات كاؼبؤشرات اؼبقلقة ال يبكن للتعليم أف يكوف قاطرة للتنمية كآلية من آليات ال
 االجتماعي.

 خادتة
تؤكد أغلب الدراسات اليت انطلقت من الفقر لتفسَت ضعف التعليم، أف أغلب األطفاؿ الذين يعيشوف 
ىشاشة اجتماعية يف اؼبرحلة االبتدائية كاؼبرحلة ما قبل اؼبدرسية ال يكملوف دراستهم كال يستفيدكف من شبارىا. كيف 

شاشة اؼبنظومة التعليمية سبب يف تدين اؼبستول التعليمي كاالنقطاع اؼبدرسي. كإذا ؾباؿ دراستنا، أتكد لنا أف ى
أترجحت األسباب بُت األكُف كالثانية، فإف اؽبشاشة كضعف التعليم كجهاف لعملة كاحدة، كمنو تبقى اغبكامة 

بلية، فكثَتة ىي مباذج كالعدالة االجتماعية كاجملالية مدخل أساسي للحد من آاثر الفقر كاؽبشاشة ابؼبناطق اعب
اؼبدارس حوؿ العاَف اليت حققت قباحات مع التبلميذ يف البيئات اؽبشة كالفقَتة اليت ال توفر بيئة مبلئمة 
للمتمدرسُت، فبلبد أف تنتهي اغبلقة اؼبفرغة للشكول أك االستقالة، كنتبٌت رسالة فكرة التعليم أساس تقدـ األمم، 
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منو سر قباح اؼبشاريع كالتدخبلت التنموية، ما سيسهم يف "تعزيز التماسك  كفهم خصوصيات اجملاؿ كاالنطبلؽ
 .1االجتماعي كاالندماج كيبنح ىوية كتقدير إهبابيُت للمجاؿ من قبل ساكنتو"

 : توصيات
إف الدعوة لنهج إسًتاتيجية مفكر فيها يف التعليم ابجملاالت اعببلية، أمر ابت ملحا، ذلك أف اؼبطلوب يف 

لراىنة، االعتماد على تدخبلت تراعي خصوصيات اعببل كأكثر مشولية، ذبعل التعليم قاطرة للتنمية البشرية اؼبرحلة ا
 كالرقي االجتماعي، كيف ىذا اإلطار نسوؽ بعض التوصيات:

  ضركرة التعامل مع منطقة الدراسة دبنطق التميز اإلهبايب نظرا ػبصوصيتها الطبيعية كالبشرية القاسية، برفع
 ارات اؼبخصصة للبنية التحتية من الطرقات كاؼبؤسسات التعليمية.االستثم

 .ربسُت شركط عمل اؼبدرسُت كتكيف اؼبناىج الًتبوية مع ؿبيطها اعبهوم كاإلقليمي 
  توفَت أجهزة القرب الضركرية كخدمات القرب كأتىيل الطرؽ دبا يبكن من ربسُت مؤشرات التنمية البشرية

 ماج اؼبدرسة داخل ؿبيطها.كاالجتماعية، كتساعد على اند
  ربسُت مداخيل األسر، بتوسيع األنشطة اؼبدرة للدخل، مستفيدة من كفرة اؼبوارد الًتابية اعببلية، لتكوف سندا

 لؤلبناء يف اغباضر، كاستثمارا لؤلسر يف اؼبستقبل.
 .تعبئة اؼبدرسة، لتنزيل النموذج التنموم يف شقو اػباص ابألكساط اعببلية 
 العتبار خصوصيات اللغة األمازيغية كلغة أساسية للتواصل موازاة مع اللغة العربية، لغة الببلد األخذ بعُت ا

 الرظبية تعبَتا ككتابة.
 الئحة وادلراجع

 أوال: املشاحع العشبُت

، تشخيص كاقع اػبدمات الصحية كالتعليمية ابستخداـ نظم اؼبعلومات اعبغرافية 2021البقاِف خالد، 
 ، العدد الرابع.3ًتابية بضاحية مدينة مكناس)، اجمللة اإلفريقية العلمية، اعبلد (حالة اعبماعات ال

ماذا يفعل الفقر دبخ أطفالنا، كماذا تفعل اؼبدرسة لتصلح ما  : ، الفقر كالتعليم2015إيريك جنسن، 
 أفسده الفقر، اؼبركز القومي للًتصبة، الطبعة األكُف.

اؼبتوسط الشماِف الشرقي (اتزة مبوذجا)، قركية يف األطلس إدريس مقبوب، إكراىات سبدرس الفتاة ال
 .2005/2006أطركحة لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ظهر اؼبهراز فاس 

                                                           

، تشخيص كاقع اػبدمات الصحية كالتعليمية ابستخداـ نظم اؼبعلومات اعبغرافية (حالة اعبماعات الًتابية 2021البقاِف خالد، - 1
  .167، العدد الرابع، ص 3بضاحية مدينة مكناس)، اجمللية اإلفريقية العلمية، اجمللد 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

250 

 حالة ، التعليم كالتنمية القركية ابألطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي:2013عبد الواحد بوبرية كآخركف، 
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، كاقع التعليم ابلوسط القركم، مبلحظات كاستنتاجات ميدانية، ؾبلة علـو 2008عبد اؽبادم أعراب، 
 الًتبية دكرية مغربية متخصصة، العدد السابع كالثبلثوف.

اجملتمع جنوب الريف األكسط، أطركحة الدكتوراه الدكلة يف اعبغرافيا، كلية ، اجملاؿ ك 2005ضايد حسن،
   اآلداب كالعلـو اإلنسانية سايس فاس.

، إكراىات سبدرس الفتاة القركية ابألطلس اؼبتوسط الشماِف الشرقي، ؾبلة علـو 2008مقبوب إدريس، 
 الًتبية، دكرية مغربية متخصصة العدد السابع كالثبلثوف.
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This study aims to diagnose the situation of educational 

services, and to explain trends in the margins of Beni 

Mallal and Fkih ben Saleh cities towards their quality 

and efficiency. The problem with the study was 

formulated in the following question: What are the 

trends in the margins of the Beni Mallal and Fakih ben 

Saleh cities towards the quality and efficiency of 

educational services? The study's hypotheses were 

formulated in the form of two hypotheses zero (H0) as 

follows: there are no differences in the status of 

marginal areas of the cities of Beni MaLlal and Fkih ben 

Saleh Educational Services. There are no statistically 

significant discrepancies in the population trends 

towards the adequacy and quality of educational 

services according to gender variables, level of 

education, geographical origin and type of activity. In 

order to achieve the objectives of the study, the 

comparative methodologies and statistical analysis were 

adopted. and evidentiary statistics through the 

recruitment of a square Chi test and its examination by 

the Kramer coefficient.A simple random sample of 

families was withdrawn; In 321 families in Beni Mellal 

city and 231 families in Fkih ben Saleh city, the form 

was designated as a study tool. The study found that 

there were no statistically significant differences in 

static trends towards the quality and efficiency of 

educational services according to most variables, and 

recommended that the two cities' margins should be 

provided with adequate educational services and 

upgraded through increased human resources and the 

construction of additional modules commensurate with 

in creased demographic growth..Keywords:Trends, 

Marginal Areas, Adequacy and Quality of Educational 

Services, Beni Mallal, Fkih ben Saleh 

هتدؼ ىذه الدراسة إُف تشخيص كضعية اػبدمات التعليمية   
ة ىوامش مدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كتفسَت اذباىات ساكن

كبو جودهتا ككفاءهتا. سبت صياغة إشكالية الدراسة يف السؤاؿ األيت: 
ما ىي اذباىات ساكنة ىوامش مدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف 
كبو جودة ككفاءة اػبدمات التعليمية؟ كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ نضع 

كؽ يف كضعية اجملاالت اؽبامشية الفرضيتُت التاليتُت:  ال توجد فر 
ؼبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف اػبدمات التعليمية، ال توجد 
فركقات ذات داللة إحصائية يف اذباىات ساكنة التجمعات السكنية 
كبو كفاية كجودة اػبدمات التعليمية حسب متغَتات اعبنس اؼبستول 

ىداؼ الدراسة مت التعليمي كاألصل اعبغرايف كنوع النشاط. كلتحقيق أ
اعتماد اؼبنهجُت اؼبقارف النسقي كالتحليل اإلحصائي عرب اعتماد 
مؤشرات اإلحصاء الوصفي (اؼبنواؿ، الوسيط، ...) كاإلحصاء 
االستدالِف من خبلؿ توظيف اختبار كام مربع كمعامل ؼ كرامر. 

أسرة  321عينة عشوائية بسيطة من األسر؛ حددت يف مت سحب ك 
أسرة دبدينة الفقيو بن صاٌف. توصلت  231ك دبدينة بٍت مبلؿ

الدراسة إُف أنو ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية يف اذباىات 
الساكنة كبو جودة ككفاءة اػبدمات التعليمية حسب معظم اؼبتغَتات، 
كأكصت بضركرة تزكيد ىوامش اؼبدينتُت خبدمات تعليمية كافية كالرفع 

وارد البشرية كتشييد كحدات من جودهتا من خبلؿ الزايدة يف اؼب
 كلمات مفاتيح:دراسية إضافية تتناسب كالنمو الديبوغرايف اؼبتزايد. 

اذباىات، ؾباالت ىامشية، كفاية كجودة اػبدمات التعليمية، بٍت 
 مبلؿ، الفقيو بن صاٌف..
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 :مقدمة .1
 السياق العام.1.1

تندرج الدراسة يف سياؽ النمو الديبوغرايف الذم تعرفو اؼبدف اؼبغربية دبراكزىا كىوامشها، كما يصاحب  
اعية كاقتصادية، أبرزىا ظهور فوراؽ ؾبالية كاجتماعية بُت بُت مركز اؼبدينة كؿبيطها نتيجة ذلك من ربدايت اجتم

ازدايد حدة اؽبجرة الريفية، نظرا للتهميش الذم تعيشو األرايؼ اؼبغربية على مستول البنيات التحتية كاػبدمات 
بلحي. كأييت موضوع ىذه الدراسة للبحث العمومية أك االجتماعية كاألنشطة االقتصادية غَت اؼبرتبطة ابلقطاع الف

يف دراسة اذباىات ساكنة اجملاالت دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف اؽبامشية كبو جودة ككفاءة اػبدمات 
 التعليمية.
 أمهية الدراسة.1.1.1

 تستمد الدراسة أنبيتها من عدة مربرات علمية كميدانية قبملها فيما يلي:     
 سُت مؤشرات التنمية اؼبستديبة.أنبية اػبدمات يف رب 
  استجبلء كضعية ىذه اػبدمات ابجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كاؼبناطق احمليطة

 هبما.
 .تبياف مدل رضى الساكنة على ىذه اػبدمات كربديد اذباىاهتا كبوىا 
 إشكالية الدراسة ومفاىيمها.1.1.2

 أ. إشكالية الدراسة
لتعليمية ىي تلك اػبدمة اليت تستهدؼ توفَت اؼبباين اؼبدرسية ؼبختلف اؼبستوايت كاؼبراحل اػبدمة ا   

التعليمية دبا يتناسب كعدد السكاف كالفئة العمرية اؼبطلوب استيعاهبا بكل مرحلة (دليل اؼبعدالت كاؼبعايَت 
قاطرة للتنمية بكل ذبلياهتا ). يشكل قطاع التعليم 16، ص 2014التخطيطية للخدمات جبمهورية مصر العربية؛ 

يف صبيع بلداف العاَف، كألجل ذلك فقد حظي دبكانة متميزة يف الربامج كاؼبخططات اغبكومية كغَت اغبكومية، ؼبا 
لو من أنبية يف التكوين كالًتبية كتطوير اجملتمع على صبيع األصعدة (اقتصاداي، اجتماعيا، ثقافيا، ...). وبتل ىذا 

نية يف اؼبغرب بعد قضية الوحدة الًتابية، كألجل ربديثو مت إدماجو ضمن اؼبخططات االقتصادية القطاع الرتبة الثا
)، لكن إدراجو ضمن 1964-1960اليت دشنها اؼبغرب بعد االستقبلؿ، كمن ضمنها اؼبخطط اػبماسي (

على كل جعلو يدخل يف أزمة؛ أثرت بشكل كبَت  1983برانمج التقومي اؽبيكلي الذم طبقو اؼبغرب سنة 
القطاعات االجتماعية كمن ضمنها قطاع التعليم. كإلصبلح ىذا القطاع اغبيوم مت إنشاء عدة مؤسسات أنبها 
اجمللس األعلى للتعليم، ككضع عدة قوانُت أبرزىا اؼبيثاؽ الوطٍت للًتبية كالتكوين الذم سبت اؼبصادقة عليو سنة 
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كبداية القرف  20م ابؼبغرب يف النصف الثاين من القرف . رغم اإلصبلح الذم شهده قطاع الًتبية كالتعلي2000
؛ حيث أقر الفصل 2011يف إطار "البلتركيز" الذم تبناه اؼبغرب يف ـبتلف القوانُت كاليت كاف آخرىا دستور  21
دببدأ اؼبساكاة يف اغبصوؿ على تعليم عصرم كميسر الولوج كذم جودة، لكن رغم كل ذلك فبلزاؿ عدد كبَت  31

اؼبغرب كخاصة يف اؼبناطق اؼبعزكلة ك "الشبو منسية" ؿبركموف من تعليم ينسيهم معاانة أجدادىم اذباه  من سكاف
األمية كاعبهل اللذاف قاسونبا يف مرحلة ما. يف الواقع، يتضح جببلء أف اؼبناطق اؽبامشية كخاصة دبجاؿ الدراسة، 

لياتو غياب اؼبؤسسات التعليمية كعدـ كفايتها يف تعيش ساكنتها كضعا يتسم بغياب العدؿ كاؼبساكاة، كمن أبرز ذب
  ."معظم التجمعات السكنية هبوامش مدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف، إُف جانب "ضعف اعبودة

تتحدد إشكالية البحث يف السؤاؿ التاِف: ما ىي اذباىات ساكنة اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت مبلؿ 
 .ة اػبدمات التعليميةكالفقيو بن صاٌف كبو كفاية كجود

 :كيبكن بسط ىذا التساؤؿ يف السؤالُت الفرعيُت التاليُت
 كيف ىي حالة اػبدمات التعليمية ابجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كأحوازنبا؟ 
 ما ىو اذباه الساكنة احمللية كبو جودة ككفاية تلك اػبدمات التعليمية؟ 

 لدراسةادلفاىيم االجرائية ل.ب
 .ستتطرؽ ىذه الورقة إُف مفاىيم أساسية ىي: االذباه، اجملاالت اؽبامشية كاػبدمات التعليمية 

أبنو ؾبموع ميوؿ الفرد كاكبيازاتو مع أفكاره كـباكفو  (Attitude) االذباه (Trison) يعرؼ تريسوف
ُف حد ما ؼبعرؼ مشاعر الفرد كبو موضوع معُت أك ضده، كما أنو استعداد مكتسب يتسم ابالستقرار كالثبات إ

كسلوكو إزاء قضااي معينة، كيتمثل يف درجات القبوؿ أك اغبياد أك الرفض ذباه تلك القضااي (السيد العنتبلي 
االذباىات أبهنا إحدل حاالت التهيؤ  (A.Jordon) ). كيعرؼ جوردكف ألبورت102؛ ص 2021كآخركف، 

كيعترب االذباه مؤثرا كموجها الستجاابت الفرد لؤلشياء كاؼبواقف كالتأىب العقلي العصيب اليت تنظمها اػبربة، 
فَتل أف االذباه درجة الشعور االهبايب أك  (Thuerstone) اؼبختلفة فهو بذلك ديناميكي عاـ، أما ثرستوف

). كقد عرفو 6؛ ص 2020السليب اؼبرتبط ببعض اؼبوضوعات السيكولوجية (ىشاـ بن فركج كمليكة بن العريب، 
أبنو ميل استجابة الفرد كبو أك ضد موضوع أك شخص إهبايب أك سليب ذباه ؾبموعة من  (Morgan) افمورج

  .(861؛ ص 2021اؼبثَتات (زبيدة مشرم، 
يعد مفهـو اجملاؿ اؽبامشي من اؼبفاىيم اؼبعقدة ابلنظر إُف تعدد مقارابتو، فهو مرادؼ ألطراؼ اؼبدينة أك 

اغبضرم كاجملاؿ الريفي ضمن اؼبخططُت االقتصاديُت كاالجتماعيُت (عبد الغٍت  ؿبيطها، كما أنو ىو التقاء اجملاؿ
 ,ESSAHL habiba) ). كأشارت الباحثة حبيبة الساىل140؛ ص 2020الدابغي كدمحم ميوسي ، 
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2011; p 93)  إُف أنو مرادؼ "لؤلحياء غَت اؼبنظمة" أك "السرية" اليت بٍت بطريقة غَت شرعية، أما الباحثة كزاف
أبهنا يف غالب األحياف تكوف عبارة عن حزاـ  –كخاصة ابلدكؿ العربية كالنامية  –فقد كصفت اؽبوامش اغبضرية 

البؤس كمن مت تشكيل أحياء انقصة التجهيز كاليت ربتوم على مباين غَت منظمة، كذلك راجع إُف طبيعة البنية 
"مندؾبة" مع اؼبدينة يف كاثئق التعمَت اجتماعيا  العقارية كانعداـ رخص البناء، كيف النهاية فهذه األحياء غَت

فاؽبامشية صفة ال زبتص دبجاؿ ؿبدد، كقد جاء ىذا  .(Wazzan Kinda, 2012 ; p 5) كاقتصاداي
التوصيف بعد توظيف العلـو االجتماعية ؼبفاىيم أخرل من قبيل الفقر كاألقلية كاؼبنحرؼ كاؼبقصي كاؼبتخلف كىي 

 ,ministère de l’équipement) قة ـبتلطة ظواىر اجتماعية كاقتصاديةتسميات متعددة تغطي بطري
des transports de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la Mer, 

et l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, 2014 ;  p 9-10).  فاؽبامشية ذبمع
كبُت اجملنوف كاؼبدمن من الناحية الصحية، كبُت األمي كاؼبهاجر من  بُت اؼبنحرؼ كاؼبتشرد من الناحية القانونية،

الناحية الثقافية، كبُت الفقَت جدا كالعاطل من الناحية االجتماعية كاالقتصادية (عبد الرضباف تربماسُت كصورية 
فقرىا ). كما أهنا كصف لساكنة عاطلة كغَت مندؾبة يف التنمية اغبضرية، إضافة إُف 29؛ ص 2014جيجخ، 

يتضح فبا سق اف  .(Merlin P & Choay, , 1988 ;p 398-399) كسكنها ابألحياء الصفيحية
ىناؾ غموض كبَت يف تعريف اؽبامشية، حبيث ىناؾ من يصف ساكنة اؽبامش ابؽبامشية؛ أم أهنا َف تستطيع 

يهىمشة؛ أم أهنا مقصية كمبعدة من ا
لربامج التنموية اليت تقـو هبا االندماج يف الوسط اؼبعيش، كىناؾ من يصفها ابؼب

      .الدكلة أك من ينوب عنها
كتعرؼ اػبدمات على أهنا األنشطة اليت يقدمها اجملتمع ألفراده يف نواحي ـبتلفة كالتعليم كالصحة كالثقافة 

؛ 2014كالرايضة كالًتفيو كالدين...إٍف (دليل اؼبعدالت كاؼبعايَت التخطيطية للخدمات جبمهورية مصر العربية، 
) ، كما أهنا سلسلة من األنشطة كالعمليات اليت توفرىا جهة حكومية أك من ينوب عنها، 6مرجع سابق، ص 

كهتدؼ إُف تلبية حاجيات اؼبتعاملُت عرب قنوات ـبتلفة، حبيث تكوف مبنية على التفاعل بُت مقدـ اػبدمة 
عىرؼي كذلك على أهنا منفعة مدركة )، كتػي 17؛ ص 2016كاالشخاص اؼبستفيدين من اػبدمة (بوصاٌف سفياف، 

ابغبواس كقائمة حبد ذاهتا أك متصلة بشيء مادم، كتكوف قابلة للتبادؿ، كال يًتتب عليها ملكية، كمن خصائصها 
؛ 2015أنو غَت ملموسة، كتبلزمية، كغَت متجانسة كغَت قابلة للتخزين، إضافة إُف عدـ امتبلكها (قيدرم فاطنة، 

ما حسب نطاؽ أتثَتىا إُف خدمات ؿبلية (حي سكٍت/ قرية) كمركزية (على مستول )، كتصنف اػبدمات إ9ص 
اؼبدينة الواحدة) كإقليمية (يتعدل نطاؽ أتثَتىا اؼبدينة الواحدة كىي تتواجد ابؼبدف اؼبليونية)، أك حسب كظيفتها؛ 
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(دليل اؼبعدالت كاؼبعايَت  فمن ضمنها اػبدمات التعليمية اليت تشمل مدارس التعليم األساسي كالثانوم كاعبامعي
 .(8-7؛  مرجع سابق، ص 2014التخطيطية للخدمات جبمهورية مصر العربية، 

سيتم النظر يف ىذه الورقة البحثية إُف االذباه على أنو موقف أك كجهة نظر أك مستول من الرضى لساكنة 
دمات التعليمية. كإُف اجملاالت اؽبامشية اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كبو كفاية كجودة اػب

على أهنا ذبمعات سكنية غَت مندؾبة كال تتوفر على ـبتلف اػبدمات االساسية كالبنيات التحتية كالشغل، كيسعى 
سكاهنا إُف التزكد هبا عرب تنقلهم إُف مركز اؼبدينة. أما اػبدمات التعليمية فسيتم النظر ؽبا على أهنا ـبتلف 

تعليمية التابعة للجهات اغبكومية أك من ينوب عنها، كاؼبتواجدة يف نطاؽ جغرايف معُت كاؼبتمثل يف اؼبؤسسات ال
ؾباؿ الدراسة. كإُف اجملاالت اؽبامشية على أهنا ـبتلف اجملاالت اعبغرافية البعيدة عن مركز اؼبدينة دبسافة غَت ؿبدد 

ة كاػبدمات األساسية كالبنيات التحتية كضعف أك مبلمسة لو، كاليت تتميز عادة بضعف التجهيزات العمومي
التشغيل، كستتمثل يف ىذه الدراسة يف األحياء العشوائية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كالتجمعات السكنية 

 centre etاؼبنتمية ألحوازنبا. كبناء على ما سبق، سيتم أتطر موضوع الدراسة ضمن نظرية اؼبركز كاؽبامش (
périphérie) (A.Raynaud, 1981.اليت تتبٌت أطركحة التيار الراديكاِف ( 

 الدراسة وفرضيات أىداف1.1.2
ترـك الدراسة ربقيق ىدؼ رئيسي؛ معرفة اذباىات ساكنة اجملاالت اؽبامشية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو      

 بن صاٌف اذباه كفاية كجودة اػبدمات التعليمية، من خبلؿ:
 يمية.التعريف ابػبدمات التعل -
 تشخيص كضعية اػبدمات التعليمية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كأحوازنبا. -
 ربديد مواقف كاذباىات كدرجة رضى الساكنة عنها كتفسَتىا. -

 :سبت صياغة فركض الدراسة على شكل فركض عدمية كالتاِف لتحقيق ىاتو األىداؼ
 مبلؿ كالفقيو بن صاٌف حسب اػبدمات  ال توجد فركؽ يف كضعية اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت

 .التعليمية
  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية اذباىات الساكنة كبو كفاية كجودة اػبدمات التعليمية، حسب

متغَتات اعبنس، العمر، نوع النشاط، اؼبهنة، الدخل الفردم، صفة اغبيازة، مكاف االقامة كاؼبستول 
 ة هبوامش بٍت مبلؿ مقارنة هبوامش الفقيو بن صاٌف.التعليمي بُت ساكنة التجمعات السكني

  حدكد الدراسة.1.1.3
  :2019ك  2016ما بُت سنيت اغبدكد الزمنية. 
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  اغبدكد اؼبوضوعية: يتمثل موضوع الدراسة يف معرفة اذباىات ساكنة اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت مبلؿ
 اػبدمات التعليمية.كالفقيو بن صاٌف كأحوازنبا كبو 

 تقع مدينتا بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف من حيث شبكة اإلحداثيات اعبغرافية بُت خطي  دكد اؼبكانية:اغب
مشاؿ خط  ’40°32ك  ’10°32غرب خط غرينيتش كدائريت عرض  ’60°6ك  ’10°6طوؿ 

). كتنتمي اؼبدينتاف إُف القطاع السقوم اتدال الذم يعد من أقدـ القطاعات 3االستواء (أنظر الشكل 
أما على مستول موقعة البحث يف الزماف فسيتم االعتماد على العمل اؼبيداين لسنة  قوية ابؼبغرب.الس

2016 . 

 
 منهجية وأدوات الدراسة .2

اعتمدت الدراسة على البياانت اؼبيدانية خصوصا االستمارة اؼبوجهة للساكنة، كقد مت الًتكيز فيها على 
اػبماسي لقياس درجة اؼبوافقة.  (l’échelle de Likert)ارت أسئلة الرأم كاالذباىات بناء على مقياس ليك

كفيما ىبص اختيار كحدات اؼبعاينة فقد مت ربديد عينة طبقية مساحية بشكل عشوائي بناء على درجة تشتت 
كحدات  7(االكبراؼ عن اؼبتوسط اغبسايب) اؼبرافق التعليمية كالصحية هبوامش اؼبدينتُت، كقد كقع السحب على 
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كحدة ؾبالية ابلفقيو بن  25كحدات ؾبالية من أصل  7ك ) % 20كحدة ؾبالية ببٍت مبلؿ ( 34من أصل ؾبالية 
)، كما مت ربديد عينة عشوائية بسيطة من السكن بكل كحدة ؾبالية بطرؽ رايضية كذلك، حيث % 28صاٌف (

اسة  فقد مت االشتغاؿ كيف ما ىبص أدكات الدر  أسرة ابلفقيو بن صاٌف. 231أسرة ببٍت مبلؿ ك  321مت سحب 
.) كبرانمج 21(إصدار  (spss))، ك برانمج اغبـز االحصائية للعلـو االجتماعية Excelعلى برانمج اكسيل (

) للتمثيل اػبرائطي. كعلى مستول اؼبنهج؛ مت اعتماد اؼبنهج النسقي 10.1) (إصدار ArcGISأركجيس (
 Testارات اإلحصائية اليت كظفت فهي اختبار كام مربع (اؼبقارف كالتحليل اإلحصائي. أما فيما يتعلق ابالختب

chi deux)  ك معامل ؼ كرامر (V de Cramer.( 
 نتائج الدراسة. .3

 اجتاىات ساكنة اجملاالت اذلامرية دلدعنيت بين مالل والفقيو بن صاحل اجتاه اخلدمات التعليمة.3.1
لية كبو اػبدمات التعليمية كخصوصا ما يتعلق سنركز يف ىذا احملور على تبياف االذباه العاـ للساكنة احمل

دبؤسسات التعليم العمومية كاؼبتمثلة يف مستوايت التعليم االبتدائي كالثانوم ككذا العاِف، مع ربديد داللة الفركؽ 
 اإلحصائية حسب بعض اؼبتغَتات.

 ترتاوح اجتاىات أغلب السكان حنو عدم كفاعة اخلدمات التعليمية وضعف جودهتا .1.3.1
ابلنظر إُف النمو الديبوغرايف السريع ابجملاالت اؽبامشية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف من جهة،         

كالتهميش الذم تعرفو من جهة اثنية على مستول اػبدمات العمومية كعلى رأسها اػبدمات التعليمية، فإف  اذباه 
 يتها كضعف جودهتا.الساكنة احمللية عموما كبو ىذه األخَت ة ىو  عدـ كفا

 الخذماث الخعلُمُت  هدى الهامشُت ملذًىتي بني مالٌ والفلُه بً ضالح  الخجمعاث العىىُت: اججاه ظاهىت 1الجذٌو 

 التجمع اؼبدينة
 السكٍت

 االذباه كبو اػبدمات التعليمية (ابلنسبة اؼبؤية)
ضعيفة  ضعيفة غَت كافية كافية كافية جدا

 جدا
 اجملموع

 
 
بٍت 
 مبلؿ

 100 15.7 14.5 21.7 43.4 4.8 اكالد امبارؾ
 100 67.9 17.9 14.3 0 0 ادكز
 100 67.6 29.7 0 2.7 0 جغو

 100 31.3 18.8 28.1 18.8 3.1 الكعيشية
 100 94.7 5.3 0 0 0 عُت الغازم

 100 87.1 9.7 3.2 0 0 تتفريت
 100 14 20.9 23.6 16.3 16.3 اكربيع
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 الفقيو 
بن 
 صاٌف

 100 26.7 20 50 3.3 0 لكرينا
 100 20 16.7 33.3 30 0 شنيولة
 100 16.7 16.7 10 56.7 0 الرمود

 100 3.2 12.9 51.6 29 3.2 االماـ البخارم
 100 86.7 3.3 6.7 3.3 0 اكالد عبدكف
اكالد سيدم 

 شناف
0 0 3.3 40 56.7 100 

 100 13.3 46.7 33.3 6.7 0 اكالد وبيا
 .2016 ،خطائي: بدث مُذاوياملطذس إلا 

أف أراء اؼبستجوبُت زبتلف من ذبمع سكٍت إُف آخر، كذلك حسب  )1اعبدكؿ رقم (يتبُت من خبلؿ 
القرب أك البعد من اؼبؤسسات التعليمية؛ لكن عموما، فمعظم آراء السكاف تًتاكح ما بُت "غَت كافية" ك "ضعيفة 

من ساكنة ذبمع ادكز كحي جغو،  % 68ن صاٌف؛ حواِف جدا" سواء هبوامش بٍت مبلؿ أك ىوامش الفقيو ب
 95بدكار أكالد عبدكف كحي تفريت، كحواِف  % 86بدكار اكالد سيدم شناف، كما يزيد عن  % 57كحواِف 

من ساكنة حي اإلماـ البخارم،  % 52حبي عُت الغازم يركف أف اؼبرافق التعليمية ضعيفة جدا، بينما حواِف  %
بدكار أكالد وبيا ك حي شنيولة يركف أف اؼبرافق التعليمية غَت كاغية. من جهة  % 33.3ك بدكار الكرين،  % 50

أبكالد  % 50حبي الكعيشية كما يقارب  % 21.9من ساكنة حي اإلماـ البخارم ك  % 32أخرل فحواِف 
ية جدا. فبا يعٍت حبي الرمود يركف أف تلك اؼبرافق التعليمية كافية أك كاف % 56.7حبي شنيولة ك  % 30أمبارؾ، 

أنو داخل التجمع السكٍت الواحد قد قبد اختبلفا يف اآلراء سواء توفرت اؼبرافق التعليمية بو أـ َف تتوفر، كىو ما 
يفسر تشتت السكن كتباعده أحياان فبا يصعب من الولوج إُف تلك اؼبرافق يف ظل كعورة اؼبسالك يف بعض 

 التجمعات السكنية.      
 جلغرايف للخدمات التعليمية اجملاالت اذلامرية دلدعنيت بين مالل والفقيو بن صاحل التوزعع ا.1.3.2

يرتبط اذباه كموقف ساكنة اجملاالت اؽبامشية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف كبو كفاية كجودة 
عوامل، منها ما يرتبط اػبدمات التعليمية يف مستوايت التعليم االبتدائي، الثانوم كالتأىيلي كالتعليم العاِف بعدة 

بوفرة اؼبؤسسات كاستيعاهبا لؤلعداد اؼبتزايدة من اؼبتمدرسُت، كمنها ما يرتبط ابلتوزيع اعبغرايف لتك اؼبؤسسات 
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كمدل قرهبا أك بعدىا من مقر سكٌت اؼبتعلمُت، إضافة إُف طبيعة اؼبوارد البشرية اؼبعتمدة يف العمليات التعليمية 
 الكفاايت اليت من شأهنا الرفع من جودة التعلم كالتدريس لدل التبلميذ. التعلمية كمدل سبكنها من 

 تتميز اخلدمات التعليمية ابلضعف من حيث ادلطسسات.1.3.3
ابلنظر إُف موقع ؾباؿ الدراسة دبحاذات أطراؼ مدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف أك بضاحية اؼبدينتُت 

 لسلكُت اإلعدادم كالتأىيلي.فإف اؼبؤسسات التعليمية قليلة جدؿ خصوصا اب
 (: أهم الخذماث الخعلُمُت ببعؼ املجاالث الهامشُت بمذًىتي بني مالٌ والفلُه بً ضالح2الجذٌو سكم )

التجمع  ادلدعنة
 السكين

مدرسة 
 ابتدائية

اثنوعة 
 اعدادعة

اثنوعة 
 أتىيلية

مركز للتكوعن 
 ادلهين

مطسسة 
 للتعليم العايل

 
 
بين 
 مالل

 00 01 02 02 03 اوالد امبارك
 00 00 00 00 01 ادوز
 00 00 00 00 00 جغو

 00 00 00 00 00 الكعيرية
 00 00 00 00 01 عٌن الغازي

 00 00 00 00 00 تتفرعت
 00 00 00 00 01 اوربيع

 
 
 الفقيو 
بن 
 صاحل

 00 00 00 00 01 الكرعن
 00 00 00 00 01 شنيولة
 00 00 00 00 00 الرمود
 00 00 00 01 01 البخاري االمام

 00 00 00 00 01 اوالد عبدون
اوالد سيدي 

 شنان
01 00 00 00 00 

 00 00 00 00 01 اوالد حييا
ىظف أًذ خذحى،)املطذس:   (97ص ؛ 2020 عبذ الغني الذباغي ٍو

بٍت مبلؿ يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أعبله أف عدد اػبدمات التعليمية ابجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت         
كالفقيو بن صاٌف ضعيف جدا، مقارنة دبا تعرفو من مبو سكاين سريع يتوفر ذبمع اكالد امبارؾ على ـبتلف 
اػبدمات التعليمية األساسية؛ حيث ىناؾ ثبلث مدارس ابتدائية كاثنويتُت اعداديتُت كاثنويتُت أتىيليتُت، بينما 

اػبدمات، ابستثناء بعض اؼبدارس االبتدائية بتجمعي أدكز تفتقد معظم اجملاالت اؽبامشية األخرل إُف مثل تلك 
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كأكربيع اؼبنتميُت ؼبدينة بٍت مبلؿ ككل التجمعات السكنية اؼبنتمية ؼبدينة الفقيو بن صاٌف ابستثناء حي الرمود 
 اجملاكر غبي االماـ البخارم الذم يتوفر بدكره على مدرسة كاثنوية إعدادية.

مية ابجملاالت اذلامرية ابلترتت مقارنة مبركز مدعنيت بين مالل والفقيو بن تتميز ادلطسسات التعلي.1.3.4
 صاحل.

تعرؼ اػبدمات ـبتلف اػبدمات األساسية كما يرتبط هبا من مرافق اجتماعية كادارية كاقتصادية  ابؼبغرب         
نة اؼبركز على ـبتلف اػبدمات كاؼبرافق توزيعا متباينا بُت مركز اؼبدينتُت كؾباالهتا اؽبامشية، كىو ما يزكي مسلمة ىيم

االجتماعية كغَتىا، يف مقابل خضوع اؽبامش كتفقَته كتبعيتو اؼبستمرة لقرارات اؼبركز. كمن ىذا اؼبنطلق سيتم 
توطُت ـبتلف اػبدمات التعليمية دبجاؿ الدراسة، بغية دراسة توزيعها ؾباليا، كمن سبة اؼبقارنة بُت مركز مدينيت بٍت 

 فقيو بن صاٌف كؾباالهتما اؽبامشية. مبلؿ كال
ؿت   : جىؾين الخذماث الخعلُمُت بمشهض وهىامش مذًىت بني مال5ٌالخٍش

 

ت ) (، اوالد امباسن وادوص )العمل SDAU de Beni Mellel provisoire 2013املطذس: مشهض بني مالٌ والهىامش الحػٍش

 (2017املُذاوي، 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

261 

ؿتال  مشهض وهىامش مذًىت الفلُه بً ضالح     : جىؾين الخذماث الخعلُمُت ب6 خٍش

 .2018املطذس: العمل املُذاوي، ًىلُىص 

) أف توزيع اػبدمات التعليمية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف 6) ك (5رقم ( ريطتُتيتضح من اػب
اعها كمستوايهتا، أك كىوامشهما يتميز ابلتباين؛ حيث إف مركزم اؼبدينتاف يهيمناف على اؼبرافق التعليمية دبختلف أنو 

على األقل "تتناسب" كحجم الساكنة، كابؼبقابل فإهنا تقل ابلتجمعات السكنية اؽبامشية أك تنعدـ. من ىنا يتضح 
أنو توجد فركقات يف كضعية اػبدمات التعليمية بُت التجمعات السكنية هبوامش بٍت مبلؿ كالتجمعات السكنية 

 خبلؿ عدد تك اػبدمات كتوزيعها اجملاِف. هبوامش الفقيو بن صاٌف، كيظهر ذلك من 
 ادلوارد البررعة العاملة يف القطاع التعليم  العموم  أبقاليم جهة بين مالل خنيفرة  وسطال اجلودة .1.3.5

يعد اؼبتمدرس كاؼبدرس أىم أركاف العملية التعليمية التعلمية، كمن خبلؽبا فمتوسط عدد التبلميذ داخل 
شرات اليت تعمل عليها الوزارة الوصية يف السنوات األخَتة من أجل تقليصو، بغية ضماف الفصل الدراسي أحد اؼبؤ 

اعبودة. كابلنظر إُف غياب معطيات إحصائية دقيقة زبص عدد اؼبدرسُت كاؼبتمدرسُت ابجملاؿ اؼبدركس، مت اللجوء 
ؼ من ذلك ىو معرفة اؼبتوسط إُف اإلحصائيات اػباصة ابإلقليمُت اللذاف ينتمي إليهما ىذا اجملاؿ، ككاف اؽبد

 العاـ لعدد اؼبتمدرسُت لكل مدرس.  
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َمْذسظين بالخعلُم العمىمي بأكالُم حهت بني مالٌ خىُفشة مىظم 3الجذٌو سكم )
َ
خ
ُ
َذسظين وامل

ُ
ع امل  2018/2019(: جىَص

 عدد ادلتمدرسٌن عدد ادلدرسٌن اإلقليم
وسط 
 حضري

وسط 
 قروي

الوسط  اجملموع
 القروي

الوسط 
 رياحلض

 اجملموع

 58962 24423 34539 2065 1307 758 بين مالل
الفقيو بن 
 صاحل

545 1474 2019 42739 18522 61261 

 81632 8644 72988 3390 3140 250 أزعالل
 41789 17009 24780 1736 1153 583 خنيفرة
 51823 30349 21474 1912 986 926 خرعبكة
 295467 98947 196520 11122 8060 3062 اجملموع

ً املنهي والخعلُم العالي والبدث العلمي،) املطذس:  (110-106ص  ؛2019 وصاسة التربُت الىؾىُت والخىٍى

) يتضح أف متوسط عدد اؼبتمدرسُت لكل مدرس يًتاكح ما بُت 3من خبلؿ القراءة األفقية للجدكؿ رقم (
عن التفاؤؿ ابلنسبة للمنظومة ، كابلتاِف فهو رقم يبعث 2019-2018خبلؿ اؼبوسم الدراسي  30ك  24

الًتبوية داخل اعبهة، ابلنظر إُف أنو يف السنوات اؼباضية كاف ىناؾ خصاصا كبَت يف ىيئة التدريس بكل عاـ، لكن 
رغم ىذا التطور اإلهبايب فعدد مهم من اؼبؤسسات الًتبوية ابجملاالت اؽبامشية إبقليمي بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف 

 اؼبدرسُت يف الوقت الذم يعرؼ فيو عدد التبلميذ تطورا ملحوظا، كقد أفرز ىذا الوضع تشتكي من نقص حاد يف
ظاىرة غَت تربوية سبثلت يف "االكتظاظ"، كيبكن تفسَت ىذه الظاىرة بعاملُت أساسيُت؛ األكؿ يتعلق بسوء تدبَت 

الواحدة كخارجها، كالثاين يتعلق اغبركة االنتقالية ؽبيئة التدريس ككذا الفائض كاػبصاص داخل اعبماعة الًتابية 
بلجوء بعض رؤساء اؼبؤسسات الًتبوية إُف "ضم األقساـ" لضماف استمرار العملية الًتبوية ألكرب عدد من التبلميذ 
خصوصا ابؼبناطق النائية كالريفية على كجو اػبصوص، كىو ما هبعل ربقيق اعبودة يف العملية التعليمية التعلمية ؿبط 

ألمور، كىو ما جعل عدد كبَت منهم يسجلوف أبنائهم يف اؼبؤسسات التعليمية اػبصوصية رغم تساؤؿ أكلياء ا
 ظركفهم االجتماعية الصعبة من جهة، كارتفاع أشبنة تلك اؼبؤسسات من جهة أخرل.    
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  تفسًن اجتاه ساكنة اجملاالت اذلامرية دلدعنيت بين مالل والفقيو بن صاحل حنو اخلدمات التعليمية.4
سط داللة الفركقات اإلحصائية يف اذباه الساكنة كبو كفاية كجودة اػبدمات التعليمية دبجاؿ الدراسة لب 

) كمت khi-deuxكاؼبتمثلة أساسا يف اؼبؤسسات االبتدائية كالثانوية كالتأىيلية مت اعتماد اختبار كام مربع (
كقات اإلحصائية يف رضى الساكنة )،  كتبُت من خبلؿ داللة الفر V de Cramerسبحيصو دبعامل ؼ كرامر (

عن كفاية كجودة اػبدمات التعليمية، أنو ال توجد فركقات ذات دالة إحصائية يف رضى الساكنة عن تلك 
). توجد فركقات ذات داللة إحصائية حسب العمر، 0.4اػبدمات حسب اعبنس، كاالرتباط طردم ضعيف (

داللة إحصائية حسب نوع النشاط، كاالرتباط طردم ). ال توجد فركقات ذات 0.36كاالرتباط طردم ضعيف (
). ال 0.17). توجد فركقات ذات داللة إحصائية حسب اؼبهنة، كاالرتباط طردم ضعيف (0.12ضعيف (

). ال توجد فركقات 0.08توجد فركقات ذات داللة إحصائية حسب الدخل الفردم، كاالرتباط طردم ضعيف (
). توجد فركقات ذات داللة 0.09كما أف االرتباط طردم ضعيف (ذات داللة إحصائية حسب صفة اغبياز،  

). كال توجد فركقات ذات داللة إحصائية 0.42إحصائية حسب مكاف االقامة، كاالرتباط طردم ضعيف (
) القائل بعدـ H0( 0). إذف، نقبل الفرض العدـ ؼ0.8حسب اؼبستول التعليمي، كاالرتباط طردم ضعيف (

إحصائية يف اذباه الساكنة كبو كفاية كجودة اػبدمات التعليمية حسب اعبنس نوع  كجود فركقات ذات داللة
 النشاط كالدخل الفردم كصفة حيازة اؼبسكن كاؼبستول التعليمي، كنرفضو حسب العمر كاؼبهنة. 

 خالصة ومناقرة: .5
ؽبامشية ؼبدينيت بٍت على ضوء التصورات الوارد يف اؼبقدمة، فإُف أم حد تتطابق نتائج البحث يف اجملاالت ا

مبلؿ كالفقيو بن صاٌف، كالذم تبٌت أطركحة التيار الراديكاِف اؼبتمثلة يف نظرية اؼبركز كاؽبامش ابلنظر إُف اذباىات 
 الساكنة كبو كفاية كجودة اػبدمات التعليمية، مع نتائج أحباث تبنت نفس النظرية؟

 أف اجملاالت اؽبامشية تتصف يف غالب األحياف أشار عدد كبَت من الباحثُت ذكم التوجو الراديكاِف إُف
بكل ما ىو سليب مقارنة دبراكز اؼبدف، من قبيل أهنا مستػىغىلة، اتبعىة، خاًضعىة، غَت مندؾبة، كال تشعر ساكنتها 
ابلعدالة كاؼبساكاة، سواء تعلق األمر ابػبدمات العمومية كعلى رأسها اػبدمات التعليمية، أك تعلق األمر ابلبنيات 
التحتية أك األنشطة اؼبدؾبة للساكنة يف الشغل. حاكلت ىذه الدراسة تشخيص كضعية اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت 
بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف يف ما ىبص اػبدمات التعليمية كخدمات أساسية، كربديد اذباه الساكنة كبو كفايتها 

اؽبامشية دبدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف يف ما ىبص  كجودهتا، كابراز العوامل اؼبفسرة لذلك. إف كضع اجملاالت 
كفاية كجود اػبدمات التعليمية ال ىبرج عن السياؽ العاـ اعبهوم كالوطٍت، فإذا كانت اعبهة قد احتلت اؼبرتبة 
األخَتة على مستول نتائج الباكلوراي، كتوجو عدد كبَت من األسر كبو تسجيل أبنائها يف التعليم اػبصوصي فذلك 
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يعٍت أف التعليم العمومي على اؼبستويُت اعبهوم كاحمللي َف يستطع ذباكز الصدمات اؼبتتالية رغم التحذيرات الصادرة 
 عن الوزارة اؼبعنية كعن اجمللس األعلى للتعليم كغَتنبا.

 خلص البحث إُف بعض النتائج:
 فة إُف عددىا أك توزيعها كجود ضعف كبَت، كغياب اتـ أحياان، يف اػبدمات التعليمية بشكل عاـ، إضا

 الذم ال يتماشى مع عدد السكاف، 
  .ترل األغلبية اؼبطلقة من السكاف عدـ كفاية تلك اػبدمات من جهة كضعف جودهتا من جهة اثنية 
 نوم اإلعدادم كالثانوم التأىيليكجود فركقات يف توزيع اػبدمات التعليمية اؼبتعلقة ابلتعليم الثا. 
 لة إحصائية يف اذباىات الساكنة كبو كفايتها كجودهتا. كىو ما هبعلنا ننفي عدـ كجود فركؽ ذات دال

الفرض العدـ الذم انطلقنا منو كالقائل بعدـ كجود فركقات يف كضعية اجملاالت اؽبامشية ؼبدينيت بٍت 
) khi-deuxكبعد اعتماد اختبار كام مربع ( مبلؿ كالفقيو بن صاٌف حسب اػبدمات التعليمية.

فرض العدـ القائل بعدـ كجود فركقات إحصائية دالة على اذباه الساكنة كبو اػبدمات الختبار ال
التعليمية حسب بعض اؼبتغَتات الديبوغرافية، خلصت الدراسة إُف أنو توجد فركقات إحصائية دالة يف 
ما ىبص اػبدمات التعليمية حسب العمر كاؼبهنة كصفة حيازة اؼبسكن كمكاف االقامة، كىو ما ينفي 

 الفرض العدـ القائل بعدـ كجود فركقات إحصائية دالة،
كىو ما هبعلنا نؤكد الفرض العدـ الذم صغناه يف احملور اػباص بفركض الدراسة. كيف ما يتعلق بدرجة االرتباط بُت 

 اؼبتغَتات خلصنا إُف كجود ارتباطات طردية ضعيفة يف معظمها. 
كأجرأة مقتضيات الدستور كخاصة آليات "تقريب اإلدارة بناء على ما سبق، توصي الدراسة بضركرة تفعيل 

من اؼبواطن" ك "سياسة القرب" ك "البلمركزية" ك "البلتركيز"؛ عرب إحداث فرعيات أك ملحقات ابجملاالت اؽبامشية 
اليت تفتقد للمركزايت، كابلضبط حبي اكربيع كحي تفريت حبكم بعد الساكنة على اؼبركزايت اؼبتواجدة ابألحياء 

جملاكرة، كنفس الشيء ينسحب على الثانوايت اإلعدادية. كلتجاز مشكل اؼبوارد اؼبادية كالبشرية اليت من شأهنا ا
ذبمعات سكنية هبب منح كل متمدرس اغبق يف  6تسهيل إنشاء اثنوايت أتىيلية تستفيد من خدماهتا أكثر من 

الدراسي، فضبل عن عدـ توقيف االستفادة  السكن ابلداخليات أك دكر الطلبة كالطالبات دكف استحضار التميز
من برانمج "تيسَت" احملدث من قبل الوزارة الوصية، كتعميمو على األحياء السكانية اؽبامشية حبكم الوضعية 
االجتماعية الصعبة ألرابب األسر، أك ذبهيز كل ذبمع سكٍت حبافلتُت للنقل اؼبدرسي على األقل؛ كاحدة خاصة 

ث، كىكذا يبكن لتلك التجمعات أف ال تكوف خاضعة ابؼبطلق ػبدمات اؼبركز، بل ستكوف ابلذكور كأخرل ابإلان
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الفرصة ساكبة لتيسَت اندماجها معو كابلتاِف استبعاد منطق اؽبيمنة كالتسيد الذم لـز اؼبركز يف أفق ربقيق تنمية 
 .1فعالة كمندؾبة

 الئحة وادلراجع:
 أوال: ادلراجع العربية

اذباىات أمهات األطفاؿ ذكم  .2021 .نتبلي، ؾبام كليم يوسف كمناؿ دمحم اظباعيلأضبد دمحم السيد الع
كلينيكية)، ؾبلة -اإلعاقة الفكرية كبو إعاقة أطفاؽبن كعبلقتها جبودة اغبياة األسرية لديهن (دراسة سيكومًتية

 حبوث العلـو الًتبوية، العدد األكؿ.
أساتذة التعليم االبتدائي دبدينة األغواط كبو مناىج اذباىات  .2020.ىشاـ بن فركج كمليكة بن العريب

 .03، العدد 02اعبيل اعبديد"، ؾبلة التمكُت االجتماعي، اجمللد 
-اذباىات أساتذة التعليم العاِف كبو التعليم عن بعد يف ظل جائحة كوركان كوفيد .2021.زبيدة مشرم

، العدد 01، ؾبلة أحباث، اجمللد 2021-2020جيجل  –(دراسة ميدانية جبامعة دمحم الصديق بن وبي  19
06. 

دكر النقل اغبضرم يف اندماج التجمعات السكنية هبوامش . 2020.عبد الغٍت الدابغي كدمحم ميوسي
مدف القطاعات السقوية ابؼبغرب: دراسة حاليت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف (قطاع اتدال)، ؾبلة اغبقيقة للعلـو 

 اعبزائر. -، جامعة أضبد دراية، أدرار01، العدد 19د االجتماعية كاالنسانية، اجملل
إشكالية اؼبركز كاؽبامش يف األدب، ؾبلة "اؼبخرب"، العدد  .2014.تربماسُت كصورية جيجخ بد الرضبافع

 ، كلية اآلداب كاللغات، جامعة بسكرة اعبزائرية.10

االدارة اؼبركزية للبحوث  .2014.دليل اؼبعدالت كاؼبعايَت التخطيطية للخدمات جبمهورية مصر العربية -
كالدراسات كالتخطيط اإلقليمي، كزارة االسكاف كاؼبرافق كاجملتمعات العمرانية، اؽبيئة العامة للتخطيط العمراين، 

 اجمللد األكؿ: اػبدمات التعليمية،

                                                           
  اليازغي اثناء توليو الوزارة اؼبكلفة إبعداد الًتاب الوطٍت كالبيئة كالتعمَت كاالسكاف: "اذا كنا نتوخى تنمية متوازنة، فإننا القاؿ دمحم 1

نقبل ظركؼ العيش غَت اؼبرضية اليت تعرفها أرايفنا. كىذا ال يعٍت أف ىذه اؼبشاكل تنحصر يف العاَف الريفي فقط بل ىناؾ العديد من 
ؼبدف اليت تتخبط يف الفوضى كتعاين من نقص التجهيزات اغبيوية. كإننا نبلحظ كمنذ بضع سنوات، كيف تتنامى أحزمة الفقر أحياء ا

اؼبدقع حوؿ مدننا مع ما يواكب ذلك من نقص يف التمدرس كالصحة كالسكن كالنقل " (اجملاؿ اؼبغريب كاقع اغباؿ مسانبة يف اغبوار 
 )8، كزارة اعداد الًتاب الوطٍت كالبيئة كالتعمَت كاالسكاف، مديرية اعداد الًتاب، ص: 2000الوطٍت؛  الوطٍت اؼبتعلق إبعداد الًتاب
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م التحكم يف جودة اػبدمة البنكية دراسة نوعية كمية يف البنك الوطٍت اعبزائر  .2016.بوصاٌف سفياف -
)BNA رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو  ،(

 التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد.
كاقع تبٍت مفهـو تسويق اػبدمات الصحية دراسة حالة مصحة سيدم اثمر ببوسعادة،  .2015.قيدرم فاطنة -

هادة اؼباسًت يف العلـو التجارية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش
 اؼبسيلة، اعبزائر. –التسيَت، جامعة دمحم بوضياؼ 

إشكالية التهميش االجتماعي ابؼبدف اؼبغربية: دراسة  .2020.عبد الغٍت الدابغي كيوسف أيت خدجو -
لة العلـو القانونية كاالجتماعية، العدد الرابع، اجمللد اػبامس،  ميدانية هبوامش مدينيت بٍت مبلؿ كالفقيو بن صاٌف، ؾب

 ابعبلفة، اعبزائر.  عاشور زايف جاىعة السياسية، كالعلـو اغبقوؽ كلية
 .2017منوغرافية صباعة أكالد امبارؾ،  -
مديرية االسًتاتيجية كالتخطيط، قسم الدراسات كاإلحصاء،  .2019-2018.موجز إحصائيات الًتبية  -

 ة الًتبية الوطنية كالتكوين اؼبهٍت كالتعليم العاِف كالبحث العلمي.كزار 
اجملاؿ اؼبغريب كاقع اغباؿ مسانبة يف اغبوار الوطٍت اؼبتعلق إبعداد الًتاب  .2000.كزارة اعداد الًتاب الوطٍت -

 الوطٍت،، كزارة اعداد الًتاب الوطٍت كالبيئة كالتعمَت كاالسكاف، مديرية اعداد الًتاب.
 .2011نة االستشارية للجهوية: تقرير حوؿ اعبهوية اؼبتقدمة، الكتاب األكؿ: التصور العاـ، سنة اللج -
أتثَت اؽبجرة الدكلية على اجملاؿ الريفي بتادال، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه  .2003.أبو العز عبد الفتاح -

 الدكلة، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة دمحم اػبامس، الرابط.
كزارة اعداد الًتاب  .2000.اؿ اؼبغريب كاقع اغباؿ مسانبة يف اغبوار الوطٍت اؼبتعلق إبعداد الًتاب الوطٍتاجمل -

 الوطٍت كالبيئة كالتعمَت كاالسكاف، مديرية اعداد الًتاب.
 اثنيا: ادلراجع األجنبية

Essahel Habiba .2011. politique de réhabilitation des quartiers non 

réglementaires au Maroc et mobilisations des habitants : étude de cas dans 

l’agglomération de Rabat (Rabat, Témara, Skhirat), thèse de doctorat, université 

de François Rabelais de Tours. 

 Essahel Habiba .2011. politique de réhabilitation des quartiers non 
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 ةاممغرب: حامح امذعامه مع مؤصضح امطث امتٌطري ةامشاوًح امعنٌا
The farmers’ choices and their relationship to the representation of the public 

Equipment in semi-dry environments in Morocco: the case of dealing with the 

veterinary medicine institution in upper Chaouia 
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This article aims to address the issue of farmers' choices 

and their relationship to the representation of the public 

Equipment represented in veterinary medicine in semi-

dry environments in Morocco, in Upper Chaouia. We 

will approach this issue from two sides; describe the 

choices of farmers and their relationship to the 

representation of the public facility through dealing with 

the Veterinary Medicine Institution in the Upper 

Chaouia. And the interpretation of the choices of farmers 

and their relationship to the representation of the public 

facility, the case of dealing with the institution of 

veterinary medicine. To answer the following 

problematic question: Does the institution of veterinary 

medicine affect the choices of farmers in semi-dry 

environments in Morocco? To achieve the objectives of 

the study, we formulate the following statistical 

hypothesis: There are no statistically significant 

differences (H0) in the choices of farmers for the 

Institution of Veterinary Medicine in semi-dry 

environments in Morocco. In addressing the subject of 

this research, we relied on the two most important 

methods of data collection: a non-field method and a 

field method through a real research sample and 

questionnaire interrogated by the soil groups included in 

the study. The subject of the study was built based on the 

"IMRAD" methodology, which has four scientific 

characteristics: Introduction, Methodology, Results and 

Discussion. The research found the following results that 

most farmers deal with the Veterinary Medicine 

Institution and benefit from the services it provides to 

them, whether related to livestock vaccination, 

monitoring, or both. Keywords: farmers’ choices, 

representation, public Equipment, semi-dry, 

environment, institution, veterinary medicine, upper 

Chaouia. 

هتدؼ ىذه اؼبقالة معاعبة موضوع اختيارات الفبلحُت كعبلقتها   
يف الطب البيطرم ابلبيئات شبو اعبافة بتمثل اؼبرفق العمومي اؼبتمثل 

ابؼبغرب، ابلشاكية العليا. سنعاًف ىذا اؼبوضوع من جانبُت؛ كصف 
اختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق العمومي من خبلؿ 
التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم ابلشاكية العليا. كتفسَت 

الة التعامل اختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق العمومي، ح
مع مؤسسة الطب البيطرم. لئلجابة عن السؤاؿ اإلشكاِف التاِف: 
ىل تؤثر مؤسسة الطب البيطرم يف اختيارات الفبلحُت ابلبيئات 
شبو اعبافة ابؼبغرب؟  كلبلوغ أىداؼ الدراسة نصوغ الفرض 

) H0االحصائي اآليت:    ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية (
 ؼبؤسسة الطب البيطرم ابلبيئات شبو اعبافة يف اختيارات الفبلحُت

ابؼبغرب. اعتمدان يف معاعبة موضوع ىذا البحث على أىم أسلوبُت 
يف صبع البياانت نبا: أسلوب غَت ميداين، كأسلوب ميداين من 
خبلؿ استمارة كعينة البحث اغبقيقية اؼبستجوبة ابعبماعات الًتابية 

الدراسة اعتمادا على  اليت مشلتها الدراسة. كمت تشييد موضوع
" ذات اػبصائص العلمية األربعة اؼبتمثلة IMRADمنهجية "

يف: اؼبقدمة، كاؼبنهجية، كالنتائج كاؼبناقشة. كتوصل البحث إُف 
النتائج التالية أف معظم الفبلحُت يتعاملوف مع مؤسسة الطب 
البيطرم كاالستفادة من اػبدمات   اليت تقدمها ؽبم، سواء اؼبتعلقة 

 .يح اؼباشية، أك مراقبتها، أك نبابتلق
اختيارات الفبلحُت، سبثل، مرفق عمومي، بيئة  كلمات مفاتيح:

 شبو جافة، مؤسسة، طب بيطرم، شاكية عليا
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 ادلقدمة.1
 .السياق العام1.1

يف اختيارات الفبلحُت يف اجملاالت الريفية، كخاصة اؼبصاٌف البيطرية  تساىم مؤسسات اؼبرافق العمومية
ؼبغرب، كيبكن اعتبارىا من مثَتات القرارات اليت يتخذىا الفبلحوف؛ إذ تتلخص مهامها ابلبيئات شبو اعبافة اب

كأدكارىا يف احملافظة على الثركة اغبيوانية حىت ال تكتسحها األمراض كاألكبئة اؼبتعددة اليت تقف ابؼبرصاد الستمرار 
ابطنيا كجراحيا، كربصُت ابقي أنواع  تربية اؼباشية. كلذا فالطبيب البيطرم يقـو دبعاعبة صنف اغبيواف اؼبريض

اؼباشية، أك إعادة ربصينها على فًتات معينة. كما يقـو دبكافحة كل األمراض الوابئية اليت هتدد القطيع؛ حيث 
يقـو ابلتشخيص العاجل للمرض كحصر خطره حىت ال ينتقل بُت ابقي األصناؼ األخرل. كما يرتبط دكر 

باشرة اليت هبنيها اإلنساف من اغبيواف كوحدة إنتاجية ؽبا أثرىا الكبَت على مؤسسة الطب البيطرم ابلفائدة اؼب
اقتصاد الببلد كرخاء اإلنساف. لذا فهناؾ حرص على اإلنتاج اغبيواين، كمضاعفتو، كمشاركة الطب البيطرم يف 

صلحة البيطرية يف ربسُت مستول االنتاج اغبيواين كانتقاء أجود السبلالت. كهبذه اجملهودات اؼببذكلة تبقى اؼب
 تربية اؼباشية. شخص الطبيب البيطرم كوسيط كخبَت يف ربسُت قطاع اؼباشية

ختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق سنحاكؿ من خبلؿ ىذه اؼبقالة إبراز أىم النتائج اؼبرتبطة اب
كأىم مواقفهم  شاكية العليا. العمومي ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب: حالة التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم ابل

 منها.
اختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق العمومي مت الًتكيز يف معاعبة دراسة موضوع ىذه اؼبقالة اؼبتعلقة 

، على أربع صباعات ترابية ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب: حالة التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم ابلشاكية العليا
ت ىي: صباعيت أكالد شبانة كسيدم حجاج بشماؿ الشاكية العليا، كصباعيت أكالد عامر كلقراقرة اتبعة إلقليم سطا

 جنوب الشاكية العليا.
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ؿتال ت" غمً الىخذاث املجالُت الفالخُت باملغشب.1 خٍش  : جىؾين مىكع وخذة املعاًىت الترابُت "الشاٍو

صساعُت بالبِئاث شبه الجافت باملغشب:  –فالخين في ألاهظمت الشعي اجخار اللشاس لذي ال’’ ،2012املطذس: ألاظعذ، دمحم، 

، ميشىساث مؤظعت دوالت عبذة للثلافت والخىمُت بالذاس البُػاء، مؿبعت داس اليشش ‘‘دساظت في إلاًىىلىحُا الثلافُت

 ـ بخطشف ـ70املغشبُت، ص
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ؿتال  (2018م إلاداسي إلكلُم ظؿاث ): مىكع وخذاث املعاًىت املجالُت املذسوظت غمً الخلع2ُ خٍش

افُت حهت الذاس البُػاء   2018ظؿاث -املطذس: مىهىغش

اليت مشلها البحث إُف اقليم سطات، الذم ينتمي جهواي اُف جهة الدار البيضاء سطات، اجملاالت تنتمي 
، تنتمي اجملاالت . من الناحية التضاريسية2015يف إطار التقسيم اعبديد للمملكة اؼبغربية الذم مت إحداثو سنة 

األربعة اؼبدركسة (اكالد شبانة، سيدم حجاج، اكالد عامر، لقرارة) إُف ىضاب الشاكية العليا اليت ذبمع بُت 
التسطيح كالتموج. على اؼبستول الفبلحي، فتنتمي اُف سهوؿ كىضاب اؼبغرب األطلنيت ابلوسط الغريب للمملكة 

حيث معدؿ األمطار ال يتعدل يف اؼبتوسط اُف البيئات شبو اعبافة  اؼبغربية، أما على اؼبستول اؼبناخي، فتنتمي
من أراضي ىضبية تشمل ىضاب بن سليماف كسطات تتكوف الشاكية العليا  ).2(الشكل  .ملم يف السنػة 300

 كابن أضبد كبٍت مسكُت. 
 بحثإشكالية ال.1.2

خدمات اؼبؤسسة البيطرية  بتمثل كعبلقتها (اختيارات الفبلحُتاؼبقاؿ  عسننكب على دراسة موضو 
فبا توصلت اليو الدراسات اليت مت اقبازىا من قبل حوؿ موضوع اختيارات  ابؼبغرب) انطبلقاشبو اعبافة  ابلبيئات
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 أىم اؼبفاىيم اؼبهيكلة ؼبوضوع إُف ربديدكما أطرتو نظرية ازباذ القرار، ابإلضافة  أبنظمة تربية اؼباشية، الفبلحُت
 اإلشكاِف. البحث، مع طرح السؤاؿ

 ادلفاىيم اإلجرائية ادلهيكلة دلوضوع الدراسة.1.2.1
يبكن تعريف القرار أبنو "االختيار بُت بديلُت اك  :(La prise de décision)أوال. اختاذ القرار 

أكثر، كمع ذلك فالبعض ينظر إليو كعملية، إال أف االختيار اغبقيقي للنشاط لفعل يسبقو ذبميع اؼبعلومات كتنمية 
). كما يعرؼ القرار أبنو "إصدار حكم معُت عما هبب أف يفعلو الفرد يف 119، 2002بدائل (إبراىيم أضبد، ال

). كما Harrison, 1974, 50موقف ما كذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل اؼبمكنة اليت يبكن اتباعها"(
تشارين الذين يوضحوف ما لكل بديل عرؼ القرار أبنو اختيار البديل من البدائل كىبضع لتوجيو فريق العمل كاؼبس

كما يبكن ربديد مفهـو القرار أبنو تدبَت يتخذ قصد اقباز فعل معُت كيتم  ).94، 1993كما عليو (بسيوين، 
دبوجبو ربديد االختيارات سواء بشكل كاع أك بشكل غَت كاع، كزبضع القرارات ؼبسلسل احتماِف يبدأ بتحديد 

دد نوعية اؼبعلومات اليت يكوهنا الفرد كاليت سبكنو من اختيار نوعية القرار، إذ انو األىداؼ، نتيجة ؼبثَتات معينة رب
ثقايف حيث قبد الفبلح يتخذ قراراتو بناء -زراعية عن ؿبيطها االيكو-ال يبكن عزؿ القرارات يف األنظمة الرعي

). 39،40، 2012سعد، على تفاعل العوامل االيكولوجية ابلنسق الثقايف من اجل ربقيق غاايت ؿبددة (األ
نستنتج فبا سبق، أف ىناؾ تعددا يف التعاريف اليت تناكلت مفهـو القرار، حيت تبُت أف ىناؾ اختبلفا يف اآلراء 
حوؿ العناصر األساسية كاؼبوضوعية اليت يتكوف منها القرار. كيبقى مفهـو القرار الذم سنعتمد دراستو يف ىذا 

اؼبتمثل يف الطب  اختيارات الفبلحُت كعبلقتها دبثل اؼبرفق العموميمن خبلؿ  البحث مرتبط أبنظمة تربية اؼباشية،
 .البيطرم ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب

توفَت اػبدمات اؼبالية يف اؼبناطق غَت اغبضرية ، ك البنية التحتية االجتماعية كاؼبادية  اثنيا. ادلرفق العموم :
اؼبتوسطة يف اجملتمعات الريفية ، اليت ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابالقتصاد كاألنشطة غَت الزراعية كاؼبؤسسات الصغَتة ك 

الريفي أكثر من ارتباطها ابقتصادايت اؼبدف اغبضرية الكربل ، ككذلك تنمية القطاعات الريفية التقليدية ، مثل 
فية البنية التحتية االجتماعية لتشمل العناصر الرئيسية اليت ستسهل ربقيق التنمية الري الزراعة كإدارة اؼبوارد الطبيعية

التحتية كاػبدمات اؼبالية، إذ ستمهد ديناميكيات ىذه العناصر الثبلثة الطريق لتحسُت الظركؼ  كاألبنيةكالفيزايئية  
(تقرير من جهة، كما اف مراقبة ىذه القضااي يبكن أف تسهل قياس بنيات التنمية الريفية اؼبعيشية لؤلسر الريفية

). كيعرؼ اؼبرفق العمومي أبنو كل مشركع يهدؼ نشاطو إُف إشباع حاجات اجتماعية 2000البنك الدكِف، 
مرتبطة ابؼبصلحة العامة، كتتجو فيو إرادة السلطة اليت أحدثتو إُف اعتباره مرفقا عموميا، كيبقى أثناء نشاطو خاضعا 

نتج أبف ىناؾ تعدد ). بناء على ما سبق نست50، 2000حداد، (للسلطة (الدكلة) أك من ينوب عنها. 
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كاختبلؼ يف التعاريف اليت ازبذىا مفهـو اؼبرفق، كما أنو ليس ىناؾ مفهـو اثبت كمضبوط للمرفق العمومي حبيث 
ال يبكن أف نلمسو من جانب كاحد بل من عدة جوانب ـبتلفة. كيرتبط مفهـو اؼبرفق العمومي يف ىذا البحث 

 .ابلبيئات شبو اعبافة اؼبصلحة البيطرية (الطبيب البيطرم) مؤسسة يفاؼبتمثل للمرفق العمومي ختيارات الفبلحُت اب
دكركامي التمثبلت على أهنا طبقة كاسعة من األشكاؿ الذىنية (العلم، عاَف االجتماع ا. التمثل: يعرؼ لثاث

نفس، الدين، األساطَت...) كاألفكار كاؼبعارؼ بدكف سبييز. كاؼبصطلح مشًتؾ بُت عدة علـو اجتماعية (علم ال
كعلم االجتماع، كاالنًتكبولوجيا) كأخذ انبية قصول يف علم النفس االجتماعي خاصة مع العاَف الفرنسي 

) الذم يعرؼ التمثبلت أبهنا "منتوج للفكر االنساين كسَتكرة يتحكم Moscovici. Sموسكوفيتسي (
فيعترب  "اعبغرايف":غبقل يف ا أما مفهـو التمثل .)Moscovici, 1998, 367يف ؿبيطو" ( بواسطتها الفرد

التمثبلت الذىنية للمدينة من األساسيات لوصف كربليل الظواىر اعبغرافية كاالقتصادية، اليت تتصف هبا اجملاالت 
سبتزج فيو اؼبعرفة العلمية  ،نستخلص فبا سبق أف التمثبلت عاَف مفاىيمي).  Bailly, 1995, 28اغبضرية" (

ىذه األنساؽ تدعم  كالسيكولوجية. كل، كاألبعاد النفسية ىات االجتماعيةكاالذبادبعطيات اؼبذاىب الفكرية 
يبقى مفهـو التمثل من مثَتات اختيارات الفبلحُت أبنظمة  بواسطة اؼبمارسات االجتماعية اليت يقـو هبا اإلنساف.

 تربية اؼباشية كسبثبلهتم كتصوراهتم للمرافق العمومية من خبلؿ مؤسسة الطب البيطرم.
 السطال اإلشكايل.1.2.2

اإلجابة على السؤاؿ اإلشكاِف التاِف: ىل تؤثر بناء على التبسيط اؼبفاىيمي أعبله فإف البحث يتوخى 
 مؤسسة الطب البيطرم يف اختيارات الفبلحُت ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب، دراسة حالة الشاكية العليا؟

 األىداف والفرضيات .1.3
ؼ التالية: كصف اختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق العمومي من بلوغ األىداترمي الدراسة إُف 

خبلؿ التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم ابلشاكية العليا. كتفسَت اختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق 
 العمومي، حالة التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم.

 )H0ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية ( الفرض االحصائي اآليت: كلتحقيق ىذه األىداؼ نصوغ
 يف اختيارات الفبلحُت ؼبؤسسة الطب البيطرم ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب، حالة الشاكية العليا.

 منهجية البحث.2
اعتمدان يف معاعبة موضوع حبثنا على أسلوب صبع البياانت غَت اؼبيدانية اؼبتمثلة يف اػبرائط الطوبوغرافية 

، مت (PCD)ؿ الدراسة، كمنوغرافية اعبماعات اؼبدركسة، ابإلضافة اُف اؼبخططات التنموية اعبماعيةاػباصة دبجا
، كالتقارير السنوية للمديرية االقليمية للفبلحة 2014اؼبعطيات اػباصة ابإلحصاء العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة 
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صاٌف اػباصة. مت البياانت احملصل عليها من اؼب 1996بسطات، ككذلك معطيات االحصاء الفبلحي لعاـ 
) كالربكج (ما بُت سنيت 2016ك 1985اؼبناخية اػباصة ابلتساقطات اؼبطرية اػباصة دبحطيت سطات (ما بُت 

. مت أسلوب 2016) احملصل عليها من مديرية األرصاد اعبوية الوطنية ابلدار البيضاء سنة 2012 1982
السحب الطبقي عينة عشوائية ـبتارة بواسطة كاالستمارة حيث اعتمدان  األصلية البياانت اؼبيدانية اؼبتمثل يف العينة

ليت مشلتها األربعة ا الًتابية فبلحا ابعبماعات 460 ما ؾبموعو ، إذ مت استجواب%15الذم سبثل نسبتو  األمثل
  ابلشاكية العليا. الدراسة اؼبيدانية

الوصفي لتحليل اؼبتغَتات التابعة  فقد مت توظيف كاستخداـ االحصاء أدكات التحليل على مستول  
كوصف اختيارات الفبلحُت الزراعية...، مت االحصاء االستدالِف الذم يعتمد على االختبارات االحصائية  

لتحليل البياانت النوعية، كذلك بواسطة الربامج التقنية خاصة برانمج  (Chi-Square) ²كاختبار الدالة كا
(SPSS) كما اعتمدان ايضا برانمج ،(Excel) كنظم اؼبعلومات اعبغرافية ،(Arc Gis)  الذم ساعدان يف

)، بكوهنا تعتمد على فرضُت أثنُت نبا: Chi²( ²ربويل البياانت اُف خرائط. كيبكن تفسَت اختبار الدالة كا
) إذ يكوف مرفوضا كمعناه ال توجد فركقات ذات داللة احصائية Hoالفرض االكؿ يسمى ابلفرض العدـ (

) كيكوف مقبوال أم انو H1، اما الفرض الثاين فيسمى ابلفرض البديل (0.05كوف داللتها أكرب من كابلتاِف ت
. كما اعتمدان أيضا على معامل 0.05توجد فركؽ ذات ذاللة احصائية تكوف داللتها أصغر من أك تساكم 

أبنظمة تربية اؼباشية  لقياس اؼبتغَتات التابعة كتفسَت عبلقة اختيارات الفبلحُت (V de Cramer)االرتباط 
 بتمثل اؼبرفق العمومي اؼبتمثل يف مؤسسة الطب البيطرم ابلشاكية العليا.

 النتائج .3
حيث يساىم دبداخيل جد مهمة ابلنسبة  ؛قليم سطاتإمكانة ىامة يف اقتصاد قطاع اؼباشية وبتل 

من األمراض كاألكبئة خاصة يف  الذم يبقى عرضة جملموعة عزاكاؼب ،كالغنم ،للفبلحُت، كيتمثل يف قطيع البقر
 الظركؼ الصعبة، فبا يستوجب إيبلء عناية ابلغة لو من طرؼ اؼبصاٌف البيطرية.
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ؿت سكم   (1996: وخذاث املاشُت الىبري بالجماعاث الترابُت املذسوظت بئكلُم ظؿاث )3الخٍش

 

 1996املطذس: إلاخطاء العام للفالخت 

ت اؼباشية الكربل اؼبمثلة أعبله، من أجل التعرؼ على قطيع اؼباشية ) اػباصة بوحدا3مت كضع خريطة (
. كقد مت اتباع اؼبعادلة التالية؛ إذ قمنا جبمع عدد 1996إبقليم سطات ابعتماد معطيات اإلحصاء الفبلحي العاـ 

خارج  ، بعد ذلك قمنا بقسمة ؾبموع عدد رؤكس البقر على5رؤكس الغنم كاؼباعز، كقمنا بقسمتو على العدد /
رؤكس الغنم كاؼباعز. ىذه اؼبعادلة اليت مت اتباعها ربيل على عدد الوحدات العلفية الضركرية لوحدة بقرية كربل 

(UGB) [، الفئة الثانية 0.50-0.10، فئات كما ىو فبثل يف الفئة االكُف ]5، كقد مت تقسيمها اُف
 [.1.55، الفئة اػبامسة ]أكثر من [1.54-1[، الفئة الرابعة]0.99-0.80[، الفئة الثالثة]0. 0.51-79]

 عالقة اختيارات الفالحٌن للمرفق العموم  بتمثل مطسسة الطب البيطري.3.1
يهتم الطب البيطرم بدراسة كل األمراض اليت تصيب ـبتلف اغبيواانت، كمكافحتها، كما يهتم بطرؽ 

اانت دبختلف أنواعها، كاليت تتضمن عبلجها، كىو زبصص من التخصصات الرئيسية اليت هتتم بكل ما ىبص اغبيو 
تربيتها، كالوقوؼ على سبلمتها الصحية كتطعيمها ضد األمراض كالفَتكسات. تكمن أنبية الطب البيطرم يف كونو 
يلعب دكرا ىاما كفعاال خاصة ابلنسبة لئلنساف؛ إذ يساعده على منع انتقاؿ األمراض كالفَتكسات اليت تصيب 
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ل أف تنتقل لو بطريقة أك أبخرل، كما يهتم بعبلج كافة األمراض اػباصة ابغبيواانت. اغبيواانت كاليت من احملتم
الطبيب البيطرم بتقدمي ؾبموعة من اػبدمات الطبية جملتمع الفبلحُت، إذ تكمن أنبيتو يف تشخيص ـبتلف  كيقـو

ألدكية، كالعبلج األمراض، كاإلصاابت اليت تتعرض ؽبا اؼبواشي كالدكاب، حيث يعمل بعد التشخيص بوصف ا
الذم يبكن أف يتبعو الفبلحُت أثناء تقدمي العبلج للماشية، كما يقـو الطبيب البيطرم بدكر مهم يرتبط بفحص 
األلباف كاؼبنتجات اؼبأخوذة من اؼباشية، هبدؼ التأكد من سبلمتها الصحية، ابإلضافة أيضا إُف تطعيم قطيع 

   اؼباشية لوقايتها من األمراض.   
 الة التعامل مع مطسسة الطب البيطري ح.1.3.1

 أوال. موقف الفالح من التعامل مع مطسسة الطب البيطري 
)، أف معظم الفبلحُت يتعاملوف مع مؤسسة الطب البيطرم نظرا للدكر اؽباـ الذم 1يتضح من الشكل (

سة الطب البيطرم ضعيفة، تلعبو ابلنسبة لًتبية اؼباشية. يف حُت تبقى نسبة الفبلحُت الذين ال يتعاملوف مع مؤس
فقد أكد أغلب الفبلحُت جبماعيت أكالد شبانة كسيدم حجاج، اؼبنتميتاف إُف مشاؿ ىضاب الشاكية العليا، 

%). كقد تبُت ذلك من خبلؿ التقارب الواضح من حيث تعاملهم بكل 72تعاملهم مع مؤسسة الطب البيطرم (
%) مع ىذه اؼبؤسسة ذات 28ذين ال يفضلوف التعامل (صباعة، كما لوحظ أيضا تقارب يف نسبة الفبلحُت ال

اؼبرفق العمومي. أما جبماعيت "أكالد عامر كلقراقرة" اؼبنتميتاف إُف جنوب ىضاب الشاكية العليا، فقد أعرب عدد 
%)، بينما تصل نسبة الفبلحُت الذين ال يفضلوف 69مهم من الفبلحُت تعاملها مع مؤسسة الطب البيطرم. (

%) صباعة "لقراقرة" يف الصدارة من حيث عدد الفبلحُت الذين يفضلوف 31الطبيب البيطرم كأتيت (التعامل مع 
التعامل معها، قصد توفَت اغبماية البلزمة لقطاع تربية اؼباشية. بينما تبقى نسبة الفبلحُت الذين ال يتعاملوف معها 

د الفبلحُت الذين يتعاملوف مع مؤسسة الطب جد متوسطة. كأتيت صباعة "أكالد عامر" يف اؼبرتبة الثانية يف عد
 البيطرم، بينما تبقى نسبة الفبلحُت الذين ال يتعاملوف ضعيفة.
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 بالجماعاث الترابُت البُؿشي  مؤظعت الؿب: مىكف الفالخين مً الخعامل مع 1الشيل           

ت العلُا ) املذسوظت   (2016بالشاٍو

 2016املطذس إلاخطائي: بدث مُذاوي 

ء على ما سلف، نستنتج أف معظم الفبلحُت بكل اعبماعات اؼبدركس سواء بشماؿ ىضاب الشاكية بنا
العليا، أك جنوب ىضاب الشاكية العليا، يتعاملوف مع مؤسسة الطب البيطرم كاالستفادة من اػبدمات اليت 

لك ابلقوؿ: إف االستفادة من يقدمها ؽبم سواء تعلق األمر بتلقيح اؼباشية كمراقبتها، أك نبا معا. كيبكن تفسَت ذ
خدمات مؤسسة الطب البيطرم كاؼبتابعة البيطرية اؼبستمرة للماشية تساىم يف اغبفاظ على سبلمتها، كربسُت 
مردكديتها، كذلك ابتباع االستشارات الطبية اليت يقدمها ؽبم الطبيب البيطرم، ابإلضافة إُف القياـ بزايرات دكرية 

بذلك فاستعماؿ الفبلحُت لؤلدكية البيطرية اػباصة ابؼباشية، من شأهنا أف تساىم لدل مصلحة الطب البيطرم. ك 
بشكل كبَت يف عجلة التنمية االقتصادية ابلنسبة للفبلحُت دبعظم ابعبماعات اؼبدركسة، كما تساىم يف اغبفاظ 

 على استمرار نشاط تربية اؼباشية كمضاعفة مردكديتها.
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 الفالحٌن مع مطسسة الطب البيطري )الطبيب البيطري( اثنيا. موضوعات ومكان تعامل
 موضوعات تعامل الفالحٌن مع مطسسة الطب البيطريأ.

 (2016)الؿب البُؿشي بالجماعاث الترابُت املذسوظت مع مؤظعت : مىغىعاث حعامل الفالخين 2الشيل 

 2016املطذس إلاخطائي: بدث مُذاوي 

مع مؤسسة الطب البيطرم دبعظم اعبماعات اؼبدركسة  ) موضوعات تعامل الفبلحُت2يوضح الشكل (
هبضاب الشاكية العليا؛ إذ تتميز موضوعات تعامل الفبلحُت ابلتنوع، كتقتصر ىذه اؼبواضيع على اعبوانب اػباصة 

 ابؼبعاعبة (معاعبة أمراض اؼباشية)، أك اؼبراقبة، أك التلقيح. كقد خلصت نتائج البحث إُف ما يلي:
د شبانة" اؼبرتبة األكُف يف موضوعات تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم، كأييت ربتل صباعة "أكال

%)، 49موضوع معاعبة أمراض اؼباشية ضمن أكلوايت كاىتمامات الفبلحُت يف تعاملهم مع الطب البيطرم (
اعة "سيدم %. كأتيت صب10%)، يف حُت ال تتجاكز نسبة مراقبة اؼباشية 41متبوعا دبوضوع تلقيح اؼباشية (

حجاج" يف اؼبرتبة الثانية يف موضوعات تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم؛ إذ وبتل موضوع تلقيح 
%، بينما 46%، يليو موضوع معاعبة أمراض اؼباشية بػ 47اؼباشية صدارة موضوعات التعامل بنسبة مئوية فاقت 
 % بشماؿ ىضاب الشاكية العليا.7ية ال تتعدل قبد يف اؼبرتبة األخَتة موضوع مراقبة اؼباشية بنسبة مئو 

يتصدر موضوع معاعبة أمراض اؼباشية اؼبرتبة األكُف ضمن موضوعات تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب 
%، مث 40%، يليو موضوع تلقيح اؼباشية حبواِف 45البيطرم جبماعة "أكالد عامر"، كذلك بنسبة مئوية تصل إُف 
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جبماعة "لقراقرة"، فيأيت موضوع معاعبة أمراض اؼباشية يف مقدمة أكلوايت الفبلحُت  %. أما15مراقبة اؼباشية بػ 
%، مث يف اؼبركز األخَت 38%، متبوعا دبوضوع التلقيح بػػ 49مع مؤسسة الطب البيطرم، حيث بلغت نسبتو 

لنسبة لفئات %؛ حيث يقل تركيز كاىتماـ الفبلحُت دبوضوع اؼبراقبة، خاصة اب13موضوع مراقبة اؼباشية بػػ 
 الفبلحُت الصغار.

بناء على ما سبق، نستنتج أف موضوعات معاعبة أمراض اؼباشية تبقى ضمن أكلوايت كاىتمامات 
الفبلحُت دبعظم اعبماعات الًتابية اليت مشلها البحث ابلشاكية العليا، كأييت بعده موضوع تلقيح اؼباشية؛ إذ إف 

نظرا ألنبيتها يف ذبنب بعض األمراض اػبطَتة اليت تظهر يف بعض  معظم الفبلحُت يرغبوف يف عملية التلقيح،
الفًتات من السنة، خاصة أثناء الظركؼ اؼبناخية الصعبة اؼبتمثلة يف اعبفاؼ، كأثناء ارتفاع درجات اغبرارة خاصة 

 يف فصل الصيف، يف حُت أييت موضوع اؼبراقبة يف اؼبرتبة األخَتة.
 الطب البيطري مكان تعامل الفالحٌن مع مطسسةب.

 البُؿشي بالجماعاث الترابُت مؤظعت الؿب: ميان حعامل الفالخين مع 3 الشيل

ت العلُا )باملذسوظت    (2016الشاٍو

  

 2016إلخطائي: بدث مُذاوي املطذس 

) أىم نتائج الدراسة اؼبيدانية اليت مت التوصل إليها على مستول مكاف تعامل الفبلحُت مع 3يربز الشكل (
البيطرم جبماعيت "أكالد شبانة، كسيدم حجاج" اللتاف تنتمياف إُف مشاؿ ىضاب الشاكية العليا، كصباعيت الطبيب 

"أكالد عامر، كلقراقرة" اؼبنتميتاف إُف جنوب الشاكية العليا. كقد تبُت من خبلؿ ىذه الدراسة أف مكاف تعامل 
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اؼبدركسة اليت تنتمي إُف مشاؿ الشاكية العليا. الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم ىبتلف بُت اعبماعات الًتابية 
كقد لوحظ أف غالبية الفبلحُت بشماؿ الشاكية العليا، يتعاملوف مع مؤسسة الطب البيطرم يف منازؽبم ابلدرجة 
األكُف مث الدكار، كيف اؼبركز الطيب للطبيب البيطرم. بينما يبلحظ ابعبماعات اؼبنتمية عبنوب الشاكية العليا، أف 

تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم يتم يف الدكار ابلدرجة األكُف، مث يف اؼبنزؿ، كيف أثناء زايرهتم لو  مكاف
 يف مركزه الطيب.

% من الفبلحُت جبماعة "أكالد شبانة" تفضيل تعاملها مع مؤسسة الطب البيطرم 47أكدت نسبة 
% من الفبلحُت أف يكوف مكاف 29نما اختارت نسبة (الطبيب البيطرم) يف اؼبنزؿ الذم يعترب مقرا لسكناىم، بي

% من الفبلحُت أف يكوف مكاف تعاملهم معو يف العيادات 24تعاملهم معو داخل الدكار، يف حُت تفضل نسبة 
اػباصة ابؼبصاٌف البيطرية. كأتيت بعدىا صباعة "سيدم حجاج" حيث عرب عدد مهم من الفبلحُت بلغت نسبتهم 

% من الفبلحُت 36تعاملهم مع مؤسسة الطب البيطرم داخل الدكار، متبوعة بػػ  % على أف يكوف مكاف43
% من الفبلحُت الذين يفضلوف الذىاب عند الطبيب البيطرم يف اؼبصحة 21الذين يتعاملوف معو يف اؼبنزؿ، مث 

 البيطرية بشماؿ الشاكية العليا.
ب ىضاب الشاكية العليا، يتعاملوف مع اتضح أف أغلبية الفبلحُت ابعبماعات الًتابية اؼبدركسة جبنو 

مؤسسة الطب البيطرم داخل الدكار، كأتيت صباعة "لقراقرة" يف الصدارة من حيث تعامل الفبلحُت مع مؤسسة 
% عند الطبيب 26% من الفبلحُت التعامل معها داخل الدكار، متبوعة بػ 50الطب البيطرم، إذ تفضل نسبة 

% من الفبلحُت التعامل معو يف اؼبنزؿ. يف حُت أتيت صباعة 24تفضل نسبة  البيطرم ابؼبصلحة اػباصة، يف حُت
"أكالد عامر" يف اؼبرتبة الثانية من حيث نسبة الفبلحُت الذين يتعاملوف مع مؤسسة الطب البيطرم داخل الدكار 

صة ابؼبصاٌف % من الفبلحُت الذين يتعاملوف معو يف العيادة اػبا31%، تليها نسبة مهمة تصل إُف 56حبواِف 
 % اؼبتبقية من الفبلحُت يتعاملوف معو يف اؼبنزؿ. 13البيطرية، بينما 

بناء على ما سلف، لبلص إُف القوؿ: إف نسبة مهمة من الفبلحُت ابعبماعات اؼبدركسة ابلشاكية العليا، 
كاف التعامل.  يتعاملوف مع مؤسسة الطب البيطرم، كما أهنم يستفيدكف من خدماتو رغم االختبلؼ يف طريقة كم

كما خلصت نتائج البحث اؼبيداين إُف أف أغلب الفبلحُت ابعبماعات الًتابية اؼبدركسة مشاؿ ىضاب الشاكية 
العليا، يفضلوف التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم يف اؼبنزؿ. بينما يف اعبماعات الًتابية اليت مشلتها الدراسة 

يفضلوف التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم داخل الدكار. كيبكن  جبنوب الشاكية العليا، تبُت أف معظم الفبلحُت
تفسَت ذلك بعدة عوامل، كبعد اؼبقر اػباص ابؼبصاٌف البيطرية عن مكاف السكن، ابإلضافة إُف قلة كسائل النقل 

 رية.  اػباصة ابؼباشية، كقلة اإلمكانيات اؼبادية لدل الفبلحُت، كارتفاع تكلفة نقل اؼباشية إُف اؼبصاٌف البيط
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 مواقف الفالحٌن من مطسسة الطب البيطري.1.3.2
 أوال. نفعية التعامل مع مطسسة الطب البيطري

ت العلُا )البُؿشي  مؤظعت الؿبحعامل الفالخين مع  هفعُت: 4 الشيل  (2016بالشاٍو

 

 

 2016املطذس إلاخطائي: بدث مُذاوي 

سة الطب البيطرم ابعبماعات الًتابية ) إُف نفعية تعامل الفبلحُت مع مؤس4تشَت معطيات الشكل (
اؼبدركسة هبضاب الشاكية العليا، كقد تبُت من خبلؿ النتائج على أف أغلب الفبلحُت ابعبماعات اليت نبتها 
الدراسة، أكدكا على نفعية التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم كاػبدمات اليت تقدمها ؽبم كيستفيدكف منها، مقابل 

  اليت ال تستفيد كال تنتفع من خدمات مؤسسة الطب البيطرم.نسبة قليلة من الفبلحُت
أكدت نسبة كبَتة من الفبلحُت جبماعة "أكالد شبانة" مشاؿ الشاكية العليا على نفعية اػبدمات اليت 
تقدمها ؽبم مؤسسة الطب البيطرم، كتقدر نسبة الفبلحُت اؼبنتفعُت من خدمات مؤسسة الطب البيطرم بػػ 

% من الفبلحُت الذين صرحوا بعدـ نفعية مؤسسة الطب البيطرم (غَت انفع).  أما 29بل % (انفع)، مقا71
% من الفبلحُت نفعيتها كاستفادهتا من خدمات مؤسسة 72ابعبماعة الًتابية "سيدم حجاج" فقد أعربت نسبة 

 انفعة).% من الفبلحُت الذين صرحوا بعدـ نفعية مؤسسة الطب البيطرم (غَت 28الطب البيطرم، مقابل 
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أعرب عدد كبَت من الفبلحُت ابعبماعة الًتابية "أكالد عامر" جبنوب الشاكية العليا، تقدر نسبتهم حبواِف 
% من الفبلحُت 29% عن نفعية مؤسسة الطب البيطرم من خبلؿ اػبدمات اليت تقدمها ؽبم. يف حُت قبد 71

فقد أكد عدد كبَت من الفبلحُت تقدر نسبتهم ‘‘لقراقرة’’ الذين صرحوا بعدـ نفعيتها (غَت انفعة). أما جبماعة
% على نفعية مؤسسة الطب البيطرم يف شخص الطبيب البيطرم من خبلؿ اػبدمات اليت يقدمها 65حبواِف 

% من الفبلحُت عربكا عن عدـ 35ؽبم، سواء اؼبتعلقة ابؼبعاعبة أك التلقيح، أك مراقبة اؼباشية. يف حُت قبد نسبة 
 لبيطرم كاػبدمات اليت تقدمها ؽبم.نفعية مؤسسة الطب ا

نستنتج أف أغلب الفبلحُت ابعبماعات الًتابية اليت نبتها الدراسة هبضاب الشاكية العليا، عربكا عن نفعية 
مؤسسة الطب البيطرم، من خبلؿ اػبدمات اليت تقدمها ؽبم. يف حُت قبد نسبة قليلة من الفبلحُت ال يستفيدكف 

م مؤسسة الطب البيطرم. كيبكن تفسَت عدـ نفعية مؤسسة الطب البيطرم للفئة من اػبدمات اليت تقدمها ؽب
 القليلة من السكاف، بضعف اإلمكانيات اؼبادية، ابإلضافة إُف قلة رؤكس اؼباشية خاصة بشماؿ الشاكية العليا.

 ألاعماس  والحُاصاثالبُؿشي خعب فئاث  مؤظعت الؿبزاهُا. هفعُت الخعامل مع 

اكف1الجذٌو  البُؿشي خعب فئاث ألاعماس، وفئاث الحُاصاث  مؤظعت الؿبالفالخين ججاه هفعُت  : مى

ت العلُا )  (.2016بالجماعاث الترابُت املذسوظت الشاٍو

 اجملموع
 )عدد(

 غًن انفع
 )عدد(

 انفع
 )عدد(

 فئات احليازات
 اجملموع
 )عدد(

غًن 
 انفع

 )عدد(

 انفع
)عد

 د(

فئات 
 األعمار
 

 ادلتغًنات

11 5 6 
 1.1 ما بُت

 17 4 21 ىػػ 3.5ك
 35أقل من 

 سنة

أوالد 
 شبانة

 31 18 49 ىػػ 9ك 4ما بُت  14 16 30
 36ما بٌن 

 سنة 44و

94 22 72 
 19ك 10ما بُت 

 ىػػ
44 19 25 

 45ما بٌن 
 سنة 54و

 ىػػ فأكثر 20 25 5 30
28 5 23 

 55ما بٌن 
 سنة 64و

 سنة فأكثر 65 21 2 23

19 3 17 
 1.1ما بُت 

 ىػػ 3.5ك
25 8 17 

 35أقل من 
 سنة

سيدي 
 حجاج
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 17 8 25 ىػػ 9ك 4ما بُت  13 17 30
 36ما بٌن 

 سنة 44و

87 25 62 
 19ك 10ما بُت 

 ىػػ
44 13 31 

 45ما بٌن 
 سنة 54و

 ىػػ فأكثر 20 27 2 29
41 8 33 

 55ما بٌن 
 سنة 64و

 سنة فأكثر 65 21 9 30

8 0 8 
 1.1ما بُت 

 ىػػ 3.5ك
2 2 0 

 35أقل من 
 سنة

أوالد 
 عامر

 6 5 11 ىػػ 9ك 4ما بُت  2 1 3
 36ما بٌن 

 سنة 44و

20 12 8 
 19ك 10ما بُت 

 ىػػ
22 4 18 

 45ما بٌن 
 سنة 54و

 ىػػ فأكثر 20 22 3 25
13 4 9 

 55ما بٌن 
 سنة 64و

 سنة فأكثر 65 7 1 8

15 0 15 
 1.1ما بُت 

 ىػػ 3.5ك
51 1 2 

 35أقل من 
 سنة

 قرةلقرا

 9 13 107 ىػػ 9ك 4ما بُت  2 5 7
 36ما بٌن 

 سنة 44و

25 14 11 
 19ك 10ما بُت 

 ىػػ
128 4 14 

 45ما بٌن 
 سنة 54و

 ىػػ فأكثر 20 20 7 27
109 7 20 

 55ما بٌن 
 سنة 64و

 سنة فأكثر 65 3 1 65
 2016املطذس إلاخطائي: بدث مُذاوي 
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ُت من الطبيب البيطرم بفئات األعمار كاغبيازات ابعبماعات )، عبلقة مواقف الفبلح1يظهر اعبدكؿ (
 الًتابية اؼبدركسة هبضاب الشاكية العليا. كقد تبُت من خبلؿ نتائج البحث ما يلي:

أظهرت نتائج البحث اؼبيداين ابعبماعات الًتابية اؼبنتمية إُف مشاؿ الشاكية العليا (أكالد شبانة كسيدم 
ذم أفصحوا عن نفعية مؤسسة الطب البيطرم (انفع)، ينتموف إُف الفئات العمرية حجاج)، أف أغلب الفبلحُت ال

سنة فأكثر[. يف حُت تبُت أف الفبلحُت  65سنة[، مث الفئة العمرية ] 64سنة ك 35اليت يًتاكح سنها ما بُت ]
سنة[  35]أ قل من  الذين عربكا عن عدـ نفعيتو (غَت انفع) ينتموف إُف صنف الفئات العمرية اليت تًتاكح ما بُت

 سنة فأكثر[. 65سنة[ ك ] 64سنة ك55كالفئة العمرية اليت تًتاكح ما بُت ]
أما ابلنسبة لفئات اغبيازات، فمعظم الفبلحُت الذين أكدكا على نفعية الطب البيطرم من خبلؿ  

فأكثر)، بينما  ق20ق، ك19ق ك4اػبدمات اليت يقدمها، ينتموف إُف صنف فئات اغبيازات اليت تًتاكح ما بُت (
ق 1.1ينتمي ابقي الفبلحُت الذين صرحوا بعدـ نفعيتو إُف فئات اغبيازات اليت تًتاكح مساحتها ما بُت (

 ق فأكثر). 65ق) مث (3.5ك
أكدت نتائج الدراسة اؼبيدانية ابعبماعات الًتابية اؼبدركسة جنوب ىضاب (أكالد عامر كلقراقرة)، أف 

ن عربكا عن نفعية مؤسسة الطب البيطرم (انفعة)، ينتموف إُف فئات األعمار اليت القسط األكرب من الفبلحُت الذي
سنة فأكثر[، أما النسبة اؼبتبقية من الفبلحُت اليت صرحت بعدـ  65سنة[ مث ] 64سنة ك 36تًتاكح ما بُت ]

[. أما على سنة فأكثر 65سنة[ ك ] 35نفعية الطب البيطرم (غَت انفع)، فتًتاكح أعمارىا ما بُت ]أقل من 
مستول فئات اغبيازات، فقد لوحظ أف معظم الفبلحُت الذين أقركا بنفعية مؤسسة الطب البيطرم يصنفوف ضمن 

ق فأكثر)، أما أقلية الفبلحُت الذين عربكا  20ق) ك (19ق ك 1.1فئات اغبيازات اليت تًتاكح مساحتها ما بُت (
 ق).3.5ق ك1.1اكح ما بُت (عن عدـ نفعيتو، فينتموف إُف فئات اغبيازات اليت تًت 

كمن خبلؿ النتائج اليت مت ربليلها سالفا، نستنتج أف اؼبتغَت اػباص بفئات االعمار ليس لو أم أتثَت يف 
مواقف الفبلحُت ذباه نفعية مؤسسة الطب البيطرم سواء ابعبماعات اؼبنتمية اُف مشاؿ ىضاب الشاكية العليا، أك 

 لعليا. عكس متغَت فئات اغبيازات.شاكية ااعبماعات اليت تنتمي إُف جنوب ال
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. الداللة اإلحوائية للفروقات يف تعامل الفالحٌن مع مطسسة الطب البيطري حسب فئات األعمــار اثلثا
 وفئات احليازات 
، مع االبُؿشي، ومخغير مىكف الفالخين منه مؤظعت الؿب: داللت فشوق عالكت مخغير الخعامل مع 2الجذٌو 

 (V de cramer" ومعامل الاسجباؽ )²املعخللت خعب اخخباس الذالت "وااملخغيراث 

 
 اؼبوقف من مؤسسة الطب البيطرم

 
 التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم

 اؼبتغَتات
  

قيمة 
معامل االرتباط 

)V de 
cramer( 

قيمة 
 Chi) (²(كام

square( 

قيمة معامل 
 Vاالرتباط (

de 
cramer( 

) ²قيمة (كام
)Chi square( 

0.281 0.011 0.281 0.011 
فئات 

 األعمار
أكالد 
 شبانة
 

0.371 0.000 0. 371 0.000 
فئات 

 اغبيازات
 اؼبكاف 0.006  0.273 0.006 0.273

0.109 0.740 0.109 0.740 
فئات 

 األعمار
سيدم 
 حجاج
 

0.406 0.000 0.406 0.000 
فئات 

 اغبيازات
 اؼبكاف 0.001 315 .0 0.001 315 .0

0. 395 0.068 0.395 0.068 
فئات 

 األعمار
أكالد 
 عامر
 

0.539 0.003 0. 539 0.003 
فئات 

 اغبيازات
 اؼبكاف 0.113 0.201 0.113 0.201

فئات  0.090 330 .0 0.090 330 .0
 لقراقرة األعمار

 

فئات  0.000 0.493 0.000 0.493
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 اغبيازات
 اؼبكاف 0.014 340 .0 0.014 0.216

 2016طذس إلاخطائي: بدث مُذاوي امل

)، داللة فركؽ عبلقة متغَت التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم، كمتغَت موقف الفبلحُت 2يربز اعبدكؿ (
)، ابعبماعات اليت V de cramer" كمعامل االرتباط (²منها، مع اؼبتغَتات اؼبستقلة حسب اختبار الدالة "كا

 كقد أظهرت النتائج اليت مت التوصل هبا ما يلي: تنتمي إُف مشاؿ كجنوب الشاكية العليا.
) يف تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم H0عدـ كجود فركقات ذات داللة إحصائية (

العمومي، كموقف الفبلحُت منو جبماعيت "أكالد شبانة كسيدم حجاج" بشماؿ ىضاب الشاكية العليا، حسب 
). يف H0)، كبذلك نقبل ابلفرض العدـ(0.05" (²ة الدالة "كامتغَت عامل فئات األعمار؛ حيث تتجاكز قيم

مقابل ذلكن توجد فركقات ذات داللة احصائية حسب متغَتات فئات األعمار، كفئات اغبيازات، كاؼبكاف؛ إذ 
). كما يسجل ارتباط ضعيف على H1)، كابلتاِف القبوؿ ابلفرض البديل (0.05" عن (²تقل قيمة الدالة "كا

 ).0.40ات اؼبستقلة كعبلقتها ابلتعامل مع البيطرم كمواقف الفبلحُت منو؛ إذ ال تتعدل قيمتو (مستول اؼبتغَت 
تبُت ابعبماعات الًتابية "أكالد عامر كلقراقرة" اؼبنتمية إُف جنوب ىضاب الشاكية العليا، عدـ كجود 

م منو حسب متغَت عاملي فركقات ذات داللة إحصائية يف تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم، كمواقفه
). يف حُت H0)، كابلتاِف القبوؿ ابلفرض العدـ (0.05" (²فئات األعمار كاؼبكاف، إذ فاقت قيمة الدالة "كا

توجد فركقات ذات داللة إحصائية يف التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم، كاؼبوقف من الطب البيطرم حسب 
)، األمر الذم يفرض علينا قبوؿ الفرض 0.05" عن (²دالة "كامتغَتم فئات اغبيازات كاؼبكاف، إذ تقل قيمة ال

 ).0.53). كما سجل معامل ارتباط ضعيف، إذ ال تتعدل قيمتو (H1البديل (
لبلص إُف القوؿ أبنو، ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية يف عبلقة تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب 

خاصة على مستول عاملي فئات األعمار كاؼبكاف، لكن يف اؼبقابل مت البيطرم كمواقفهم منها ابؼبتغَتات اؼبستقلة، 
تسجيل كجود فركقات ذات داللة إحصائية على مستول متغَت عاملي فئات اغبيازات كاؼبكاف، كابلتاِف فهذه 

 العوامل، تعترب عامبل مفسرا لتعامل الفبلحُت كمواقفهم من مؤسسة الطب البيطرم كاػبدمات اليت يقدمها ؽبم.
 . مناقرة وخالصات4

حاكلنا من خبلؿ موضوع البحث اؼبتعلقة ابختيارات الفبلحُت كعبلقتها بتمثل اؼبرفق العمومي ابلبيئات 
شبو اعبافة ابؼبغرب: حالة مؤسسة الطب البيطرم ابلشاكية العليا، اإلجابة على السؤاؿ اإلشكاِف: ىل تؤثر 

ات شبو اعبافة ابؼبغرب، دراسة حالة الشاكية العليا؟ كقد مؤسسة الطب البيطرم يف اختيارات الفبلحُت ابلبيئ
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خلصت نتائج الدراسة اليت مث القياـ هبا للمجاالت اؼبدركسة، إُف كجود تقارب على مستول تعامل الفبلحُت مع 
معا الطبيب البيطرم كاالستفادة من اػبدمات اليت يقدمها ؽبم سواء تعلق األمر بتلقيح اؼباشية كمراقبتها، أك نبا 

ابؼبئة، كتشمل مواضيع تعاملهم مع مؤسسة الطب  50بكل اعبماعات الًتابية اؼبدركسة، إذ ذباكزت نسبتهم 
البيطرم (الطبيب البيطرم) تلقيح اؼباشية كأيضا معاعبة امراض اؼباشية. أك نبا معا. كاالستفادة من اػبدمات اليت 

 تقدمها ؽبم ىذه اؼبؤسسة.
 ض اؼباشية تبقى من أكلوايت كاىتمامات الفبلحُت دبعظم اعبماعات اتضح أف موضوعات معاعبة أمرا

الًتابية اؼبعنية ابلدراسة، سواء بشماؿ الشاكية العليا، أك جبنوب ىضاب الشاكية العليا. كأييت بعده 
موضوع تلقيح اؼباشية؛ إذ أف معظم الفبلحُت يرغبوف يف عملية التلقيح، نظرا ألنبيتها يف ذبنب بعض 

ػبطَتة اليت تظهر يف بعض الفًتات من السنة، خاصة أثناء ارتفاع درجة اغبرارة خبلؿ فصل األمراض ا
 الصيف.

  أظهرت نتائج البحث أف نسبة مهمة من الفبلحُت، بكل اعبماعات اليت أجرم البحث هبا، يتعاملوف
 مع مؤسسة الطب البيطرم. كما أهنم يستفيدكف من خدماهتا، رغم االختبلؼ يف طريقة كمكاف

 التعامل. 
  خلصت نتائج الدراسة اؼبيدانية إُف أف أغلبية الفبلحُت ابعبماعات اؼبدركسة بشماؿ ىضاب الشاكية

العليا، تفضل التعامل مع مؤسسة الطب البيطرم يف اؼبنزؿ، بينما لوحظ ابعبماعات الًتابية اؼبنتمية إُف 
سسة الطب البيطرم العمومي داخل جنوب الشاكية العليا، أف معظم الفبلحُت يفضلوف التعامل مع مؤ 

الدكار. كيبكن تفسَت ذلك بعدة عوامل، كبعد اؼبقر اػباص دبصلحة الطب البيطرم عن مكاف السكن، 
ابإلضافة إُف قلة كسائل النقل اػباصة ابؼباشية، كقلة اإلمكانيات اؼبادية لدل الفبلحُت، كارتفاع تكلفة 

 نقل اؼباشية إُف اؼبصاٌف البيطرية.  
 أف غالبية الفبلحُت، ابعبماعات األربع اليت خصها البحث بكل من مشاؿ كجنوب الشاكية  اتضح

العليا، عىبػَّريكا عن نفعية، من مؤسسة الطب البيطرم خبلؿ اػبدمات اليت تقدمها ؽبم. يف حُت قبد نسبة 
كن تفسَت قليلة من الفبلحُت ال يستفيدكف من اػبدمات اليت تقدمها ؽبم مؤسسة الطب البيطرم. كيب

 السكاف بضعف اإلمكانيات اؼبادية.عدـ نفعية الطب البيطرم للفئة القليلة من 
 ) كما تبُت من خبلؿ النتائج أتكيد الفرضية الصفريةH0 ال توجد فركقات ذات داللة إحصائية" (

)H0 يف اختيارات الفبلحُت ؼبؤسسة الطب البيطرم ابلبيئات شبو اعبافة ابؼبغرب، حالة الشاكية (
لعليا"، نظرا لكوف سبثبلت الفبلحُت للتنظيمات اؼبؤسسية اؼبتمثلة يف الطب البيطرم، َف يفسر لنا ا
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اختياراهتم الرعي ػػػػ الزراعية اليت مشلتها الدراسة بكل من مشاؿ كجنوب الشاكية، كبذلك فهي ال تؤثر يف 
 توجيو اختياراهتم.

  تعامل الفبلحُت مع مؤسسة الطب البيطرم تبُت أنو توجد فركقات ذات داللة إحصائية يف عبلقة
كمواقفهم منو ابؼبتغَتات اؼبستقلة، خاصة على مستول عاملي فئات األعمار كاؼبكاف. لكن يف اؼبقابل مت 
تسجيل فركقات ذات داللة إحصائية، على مستول متغَت عاملي فئات اغبيازات كاؼبكاف. كابلتاِف فهذه 

ُت، كمواقفهم من مؤسسة الطب البيطرم، كاػبدمات اليت تقدمها العوامل تعترب مفسرة لتعامل الفبلح
 ؽبم.

 
 ادلراجع:و  الئحة ادلوادر

 أوال: ادلراجع العربية

، قرارات الفبلحُت الزراعية كعبلقتها ابلبيئات شبو اعبافة 2019ايت عدم اضبد؛ األسعد ؿبمػد؛ 
ة إبقليم سطات ػػػػ اعبهة كالبيئة كإعداد الًتاب ػػػػ ابؼبغرب، جهة الدار البيضاء ػػػػ سطات: حالة صباعة أكالد شبان

منشورات كلية اآلداب كالعلـو االنسانية ابن مسيك ػػػػ جامعة اغبسن الثاين ابلدار البيضاء، تنسيق اغبسُت بن 
برحاب كلية اآلداب  2017أبريل  21ك 20األمُت ػػػػ أعماؿ اؼبؤسبر الوطٍت الثالث للجغرافيُت الشباب يومي 

 لعلـو االنسانية بن مسيك.كا
الزراعية ابلبيئات شبو اعبافة -، ازباذ القرار لدل الفبلحُت يف األنظمة الرعي2012األسعد، دمحم؛ 

منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة كالتنمية الدار البيضاء، دار النشر –دراسة يف االيكولوجية الثقافية -ابؼبغرب
 اؼبغربية، 

كاؿ القرارات الزراعية لدل الفبلحُت كدالالت اختياراهتم يف البيئات شبو ، أش2006األسعد، دمحم؛ 
 .3-23، 1-2اعبافة ابؼبغرب دراسة يف االيكولوجية الثقافية". ؾبلة جغرافية اؼبغرب العدد 

الزراعية ابلبيئات شبو -، إشكالية ازباذ القرار لدل الفبلحُت يف األنظمة الرعي2002األسعد، دمحم؛ 
 .9كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الرابط، مرقونة.   –دراسة يف االيكولوجية الثقافية -غرب اعبافة ابؼب

، أشكاؿ القرارات يف تربية اؼباشية لدل الفبلحُت كدالالت اختياراهتم يف البيئات 2002األسعد، ؿبمػد؛ 
السلسلة  2008فرباير24ؾبلد 2ك1شبو اعبافة ابؼبغرب دراسة يف اإليكولوجيا الثقافية. ؾبلة جغرافية اؼبغرب عدد

 اعبديدة
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 اثنيا: اؼبراجع األجنبية

Bouachik. A, les services de l’Etat gères de manière autonome, SEGMA, 

étude et documents, REMALD série guides de gestion n 13, 2002. 

El Assad. M, 2011, «La prise de décisions des agriculteurs dans les systèmes 

agro-pastoraux dans les milieux semi-arides au Maroc Etude en écologie 

culturelle»، Produit agricoles، touristiques et développement local, Publication de 

l’association nationale des géographes marocains (ANAGEM),45-56. 
Rapport d’activités sur le conseil agricole au CCA de ben Ahmed ,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دور المرافق والخدمات العمومية في مواجهة الفقر وثحسين مسجوى الجنمية البشرية

 

  
 

 ثرنٍٛ –إصذاراد انًركس انذًٚمراطٙ انؼرثٙ نهذراسبد االسزرارٛجٛخ ٔانسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ / أنًبَٛب 

290 

DYNAMIQUES PATRIMONIALES ET DEVELOPPEMENT HUMAIN : 

CAS DU LOGEMENT TOURISTIQUE CHEZ L’HABITANT A FES 
HERITAGE DYNAMICS AND HUMAN DEVELOPMENT: 

CASE STUDY OF “ZIAYATES FÈS” PROJECT 

 ، 1 ضباح العشغُني     * عبذ الشخمان والي العلمي

Abderrahmane OUALI ALAMI, Sabah SERRHINI, 1 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Lettres et Sciences Humaines Dhar Mehraz,Fes, Maroc, 

*netalami@yahoo.fr 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le patrimoine a été considéré pendant longtemps comme 

improductif et une source de dépense consentie par l’Etat 

pour assurer sa sauvegarde. Actuellement, il est de plus 

en plus perçu comme un créateur de richesse et une 

source d’attractivité pour les territoires.La Médina de 

Fès, connue par sa richesse patrimoniale sous ses aspects 

matériels et immatériels, a gardé une partie importante 

de son patrimoine architectural, malgré l'accélération du 

processus de sa dégradation physique, économique et 

sociale. Depuis son inscription sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 1921, elle connait une 

dynamique patrimoniale considérable. Les multiples 

interventions de sauvegarde et de réhabilitation par les 

différents acteurs, au niveau international, national ou 

régional, sur son tissu historique ne cessent de stimuler 

les opérateurs et les chercheurs.Dans les années 1990, 

l'apparition d'investisseurs privés pour la qualification du 

patrimoine bâti en faveur du tourisme a constitué un 

nouvel élan d'intervention sur le tissu historique 

)notamment les projets des maisons d'hôtes(. Depuis 

2003, on assiste à une intégration de la population locale 

pour la réhabilitation de ce patrimoine afin de contribuer 

au développement touristique )projet de Ziyarat Fès(. 

Notre contribution fait partie des nouvelles approches de 

réhabilitation du patrimoine visant le développement 

humain.  Il s’agit notamment de l’intégration de la 

population locale de la Médina de Fès dans les efforts de 

valorisation de leur patrimoine. Elle consiste à mener un 

diagnostic du projet du logement chez l’habitant « 

Ziyarat Fès » en s’appuyant sur des résultats issus 

d'enquêtes de terrain. 

Keywords: Patrimoine, Population Locale 

,Développement Humain,Tourisme, Fès 

يعترب الًتاث منذ فًتة طويلة، غَت منتج كمصدرا للنفقات اليت   
أصبح ينظر إليو بشكل  تتحملها الدكلة لضماف اغبفاظ عليو. كاليـو

فمدينة فاس .متزايد على أنو منشئ للثركة كمصدر عباذبية اجملاالت
العتيقة، احتفظت جبزء ىاـ من تراثها اغبضرم الغٍت دبظاىره اؼبادية 
كغَت اؼبادية، على الرغم من تسارع كتَتة تدىورىا اؼبادم 

ؼبي كاالقتصادم كاالجتماعي. كمنذ إدراجها يف قائمة الًتاث العا
، شهدت مدينة فاس دينامية تراثية كبَتة، 1981لليونسكو يف عاـ 

عرب تبٍت عدة برامج كتدخبلت لئلنقاذ كرد االعتبار لنسيجها 
التارىبي من طرؼ ؾبموعة من الفاعلُت إف على اؼبستول الدكِف، 
الوطٍت أك احمللي، الشيء الذم يثَت اىتماـ العديد من اؼبتخصصُت 

يات القرف العشرين، كاف لظهور اؼبستثمرين يف تسعين.كالباحثُت
اػبواص هبدؼ أتىيل الًتاث اؼببٍت لصاٌف السياحة دبثابة الزخم 
اعبديد للتدخل على النسيج التارىبي بفاس (كخاصة مشاريع دكر 

، كاف ىناؾ دمج للسكاف احملليُت من 2003الضيافة). كمنذ عاـ 
يف التنمية أجل إعادة أتىيل ىذا الًتاث من أجل اؼبسانبة 

فمسانبتنا تندرج يف ).السياحية، لبص ابلذكر (مشركع زايرات فاس
إطار اؼبناىج اعبديدة إلعادة أتىيل الًتاث، الرامية إُف ربقيق التنمية 
البشرية، كيشمل ذلك إدماج الساكنة احمللية ؼبدينة فاس يف اعبهود 

ركع الرامية إُف تثمُت تراثهم. كتقـو ىذه الدراسة على تشخيص مش
اإليواء السياحي لدل الساكنة "زايرات فاس" اعتمادا على نتائج 

السكاف ، الًتاث كلمات مفاتيح:الدراسات اؼبيدانية.
 فاس. ،السياحة ،التنمية البشرية،احملليوف

 :Abstract منخص
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1.Présentation du projet. 

 

          Le  projet  du   logement  chez  l’habitant  «Ziyarates Fès»  lancé  le  02-07-

2009  est   un hébergement touristique qui accueille les  touristes au sein d’une 

famille de la Médina de Fès. Ils mettent   à  disposition  une  ou plusieurs  

chambres  de  leur  maison  avec un  confort adapté qui permet aux visiteurs une 

découverte  de la vie  locale et des  habitants,  dans  un esprit d’échange 

interculturel (CRT de Fès - Boulmane et l’ADS, 2007). 

Pour Layla Skali
1
, initiatrice du projet Ziayarates, ce projet pilote de 

logement chez l’habitant a vu le jour après un travail méticuleux et de longue 

haleine. Ainsi, pour la première fois au Maroc, les touristes pourront être hébergés 

chez l’habitant et partager leur quotidien. Ziyarates Fès a soutenu  ainsi 30 

                                                           
1
 L’ex- directrice développement au CRT de Fès 

Abstract: 

Keywords: Heritage , Local Population , Human Development , Tourism , Fez. 
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familles nécessiteuses aujourd’hui, très motivées par cette nouvelle perspective de 

travail, et encouragées ainsi à demeurer en Médina (L’Economiste, 2009). 

Ziyarates Fès permet, d’un côté, de maintenir les familles en médina par la 

création d’une activité génératrice de revenus, de l’autre, donne la possibilité aux 

visiteurs de goûter à l’hospitalité fassie et de comprendre la ville dans son 

essence. Il s’agit d’associer le tourisme au développement humain et de 

sauvegarder le patrimoine matériel (les maisons) et immatériel (les traditions), 

(Istasse, 2011). 

Pour l’appui et l’accompagnement du projet « Ziyarates Fès » 

conformément aux hautes orientations royales contenues dans le discours 

historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, du 18 Mai 

2005, annonçant l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui « 

…s'inscrit dans la vision d'ensemble qui constitue la matrice de notre projet 

sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité 

économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée 

à tout un chacun de s'épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses 

aptitudes ». 

Ziyarat Fès renvoie aussi à la croissance de l’économie sociale et solidaire 

au Maroc, dont les principes se diffusent par l’intermédiaire d’associations 

transnationales, d’institutions diverses ou d’organisations non gouvernementales 

(ONG). Au cours des années 2000, le Comité marocain du tourisme responsable 

est créé sous l’égide du ministère du Tourisme. Composé des principales 

fédérations des acteurs touristiques, il est à l’origine de la Charte marocaine du 

tourisme responsable (Charte Marocaine du Tourisme Responsable, 2018) et du 

Guide du voyageur responsable, tous les deux inspirés des recommandations de 

l’Organisation mondiale du tourisme. Cette charte qui correspond ainsi plus 

largement à la définition couramment admise du tourisme solidaire. 
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Source : Ouali Alami A, 2021 

Inspirées de l’esprit du commerce solidaire, Ziyarates Fès est une démarche 

qualité1 qui associe le tourisme au développement humain, une action intégrée 

permettant d’un côté le soutien des habitants de la Médina de Fès qui bénéficient 

directement du souffle touristique et qui permet de faire revivre la médina. De 

l’autre la mise en place d’un programme touristique novateur axé sur le culturel, 

le spirituel et le solidaire encourageant les visiteurs à prolonger leur séjour. 

Le projet est aussi l’occasion de faire connaître des pratiques sociales hélas 

inaccessibles aux visiteurs étrangers (hospitalité, sorties au hammam, repas 

                                                           
1
 Afin de garantir la pérennité de cette action, le label qualité «ziyarates Fès» a été pensé dans les 

moindres détails. Pour que la maîtrise du projet soit efficiente, le contrôle qualité doit pouvoir se 

faire à chaque étape de sa réalisation: sélection transparente des candidatures; mise à niveau des 

demeures retenues, équipement des chambres à louer, formation des familles d’accueil, mise en 

place de procédures à respecter (réglementation intérieure, cahier des charges, charte éthique...), et 

mise en place d’une organisation pour la gestion du projet 

Carte 1: Emplacement des maisons de Ziyarates Fès 
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conviviaux) et d’œuvrer ainsi concrètement pour le dialogue interculturel 

(L’Economiste, 2009)   

1.1. Objectifs généraux du projet  

 

Avant de présenter ses objectifs généraux, il est à noter que le projet « Ziyarates 

Fès » a rassemblé à travers une convention1, les partenaires suivants : La Wilaya 

de Fès Ŕ Boulmane, le Conseil Régional du Tourisme de Fès Ŕ Boulmane et 

l’Agence de Développement Social, à travers une convention signée par eux,  

dans le cadre de la promotion du dialogue interculturel et de la sauvegarde du 

patrimoine matériel et immatériel de la Médina de Fès et la mise en œuvre du 

projet « Ziyarates Fès », les parties signataires de cette convention ont convenu de 

participer à : 

Renforcer l’infrastructure touristique de Fès afin d’aboutir à un tourisme de séjour 

permettant des répercutions indirectes sur l’économie locale ; 

Sauvegarder la culture locale en encourageant les habitants porteurs de cette 

culture à rester en Médina ; 

Associer le tourisme au développement humain et mettre en place des activités 

génératrices de revenus permettant l’implication et l’intégration de tous les 

citoyens dans le circuit économique ; 

Développer les capacités des acteurs locaux faisant émerger des secteurs 

d’activités novateurs ; 

Œuvrer pour l’approche genre en offrant la possibilité aux femmes au foyer, aux 

jeunes filles et aux jeunes étudiantes chômeuses à entrer en activité 

professionnelle.  

Impliquer de manière coordonnée tous les acteurs locaux afin d’appliquer les 

principes de la bonne gouvernance. 

 

1.2-Rôle des partenaires du projet  

 

Il est à noter que chaque partenaire a assumé une mission pour la réalisation dudit 

projet : 

                                                           
1
 La convention cadre de partenariat Entre la Wilaya de Fès Ŕ Boulmane, le Conseil Régional du 

Tourisme de Fès Ŕ Boulmane et l’Agence de Développement Social : Pour l’appui et 

l’accompagnement du projet « Ziyarates Fès », Avril 2007. 
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La Wilaya de Fès Boulemane1  a appuyé la mise en œuvre de la démarche « 

Ziyarates Fès » qui s’est réalisé sous son égide. Elle a apporté son soutien dans 

l’identification des maisons candidates au logement chez l’habitant, elle a pris en 

charge, le financement, la réalisation et le suivi des aménagements nécessaires à la 

mise à niveau des 50 demeures traditionnelles sélectionnées. Les aménagements 

sont réalisés aux normes de qualité établies par le comité de gestion du label 

qualité « Ziyarates Fès ». 

Le Conseil Régional du Tourisme de Fès Boulemane, considérait comme  garant 

de la mise en place des procédures et des moyens nécessaires à la réalisation du 

projet « Ziyarates Fès ». Le CRT de Fès a procédé à la mise en application des 

procédures d’octroi de la labellisation « Ziyarates Fès ». A ce titre il a: 

      - Procédé à la sélection des maisons en concertation avec la commission légale 

des maisons d’hôtes, comprenant la délégation du Tourisme, les services 

d’hygiènes de la Wilaya, la protection civile. 

      - Veillé à la mise en place d’outils permettant le contrôle du maintien de la 

qualité des prestations de services au sein des maisons. En moyen des outils de 

gouvernances à travers ( la réglementation intérieure, le cahier de charges cadre 

légal de la démarche qualité, la charte Ethique2, les critères de sélection de la 

labellisation). 

      - Assuré la promotion du projet et la production d’outils de communication 

pour le soutenir. 

      - Soutenu la commercialisation du produit « Ziyarates Fès » en fonction de 

son évolution 

L’Agence de Développement Social a appuyé la réalisation du projet en 

renforçant  les capacités des acteurs du projet« Ziyarates Fès ». L’ADS  a financé 

une formation «aux métiers du tourisme» au profit des bénéficiaires. A noter que 

la formation des familles à l’accueil, la cuisine, le rangement et ménage (literie...), 

maîtrise de l’aspect sécuritaire, accompagnement dans les activités touristiques a 

été réalisée sous la responsabilité de la Faculté des lettres et des sciences 

humaines de Dhar El Mahrez en coordination avec la Faculté des sciences et 

l’école hôtelière. 

                                                           
1
 Selon l’ancien découpage administratif 

2
 Voir ses principes en paragraphe de la charte d’étique 
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L’Union des associations et amicales humanitaires des quartiers de la Médina de 

Fès  

Selon Mme Khadija MANOUNI1 1l’union2 s’occupe de la  gestion du projet 

confié par le Conseil Régional du Tourisme de Fès à ce titre, elle : 

- Centralise les Réservations en assurant la liaison entre les clients et les 

propriétaires. 

- Veille au respect du cahier de charges ; 

- Anime le réseau des demeures aménagées en le développant et en assurant sa 

gouvernance. 

- Met en place une animation touristique ; 

- Elabore des programmes et projets de développement autour du projet ; 

Il est à noter que les adhérents au projet de Ziyarat Fès sont rassemblés dans une 

association  nommée (Association tourisme familiale Fès-Médina) présidée par 

Mme Fatima Fassi Fihri3 qui considère le projet comme  créateur d’activité 

génératrice de revenu et créateur d’opportunité et d’emploi pour les propriétaires 

de ces maisons qui sont dans une situation de précarité et de  pauvreté, et ce, pour 

la première fois au Maroc. Ce projet vise  également la préservation et la 

réhabilitation  de ces maisons riche en patrimoine et le développement du 

tourisme solidaire à la médina de Fès. 

1.3. Quelques principes de la charte d’éthique 

 

Pour que l’expérience du logement chez l’habitant soit profitable à tous et qu’elle 

se déroule au mieux, certains points sensibles sont à prendre en compte : 

Respect de la diversité culturelle : un rapprochement soudain de cultures 

différentes peut être à l’origine d’incompréhension ou d’étonnement, l’ouverture à 

l’autre est essentielle et les tentatives de communication doivent se faire dans 

toutes les langues possibles (généralement au moins une personne par famille 

parle une langue étrangère, française ou anglaise). 

                                                           
1
 Qui est coordinatrice du projet  au sein de l’Union des associations et amicales humanitaires des 

quartiers de la Médina de Fès (Entretien réalisé le 26-07-2016) au siège de l’Union 
2
 L’union a été créé le 23 juin 2002 par la volonté de plusieurs acteurs des associations de 

proximité de la Médina de Fès avec la convection de mettre en place un réseau associatif  qui aura 

pour mission de renforcer les capacités d’intervention des associations membres dans le domaine 

du développement  social et démocratique ; et de participer positivement dans le processus de 

développement socio-économique de la population vulnérable de l’ancienne Médina. 
3
 Entretien réalisé le 17-07-2016 à son Riad situé à Zerbtana. 
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 Respect de la vie de famille : les visiteurs ont leur total autonomie mais il 

convient de ne pas bouleverser la vie de famille, les nuisances sonores de toute 

sorte sont à éviter. Les familles se sentiront vite responsables de vous, comme un 

des leurs !  

Respect des traditions locales : les familles sont très impatientes de faire votre 

connaissance, il reste cependant certains aspects de leurs traditions qu’il convient 

de respecter bien que cela ne corresponde pas à vos habitudes, par exemple, la 

consommation de l’alcool est à éviter, pouvant choquer les familles d’accueil.  

1.4. Comité de suivi technique du projet « Ziyarates Fès » 

  Selon l’article 5 de la convention cadre du projet, le comité de suivi 

technique (CST)14 se réunit une fois par mois. Il est présidé par le président du 

Conseil Régional du Tourisme de Fès. 

   Le CST se compose du : 

- Représentant de la Wilaya de Fès Ŕ Boulmane ; 

- Représentant de l’ADS ; 

- La Commission légale des maisons d’hôtes (représentée par M. le délégué du 

Tourisme) 

- Représentant de l’Union des associations et amicales humanitaires des  quartiers 

de la Médina de Fès ; 

- Président de l’association familles d’accueil ; 

Attributions du CST 

Ce comité a pour attribution de : 

- Valider les candidatures au logement chez l’habitant ; 

- Superviser les études techniques nécessaires pour les aménagements des 

demeures sélectionnées ; 

Superviser la préparation des CPS nécessaires au lancement des appels d’offres 

pour l’aménagement et l’équipement des demeures ; 

- Suivre et superviser de la réalisation des aménagements des demeures ; 

                                                           
4 Il est à signaler qu’il y a un autre comité de pilotage présidé par M. le wali se réunit au moins 

deux fois par an. Il est composé de : 

- Président du CRT de Fès 

- Coordonnateur régional de l’ADS 

- Président du Conseil de la région 

- Délégué régional du tourisme 
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- Etablir les rapports d’étapes de la réalisation des aménagements ; 

- Etablir le rapport annuel sur l’évolution de la démarche « Ziyarates Fès » ; 

- Coordonner entre les différents partenaires du projet ; 

- Etablir une évaluation de l’apport du projet « Ziyarates Fès » ; 

- Toute autre attribution qui faciliterait la réalisation du projet « Ziyarates Fès », 

sans que ces attributions ne soient en contradiction avec les autres stipulations de 

la convention. 

Listes des maisons ouvertes pour le projet « Ziyarates Fès » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ouali Alami A, 202 

Source : www.ziyaratesfes.com (Consulté en 2017) 

 

http://www.ziyaratesfes.com/
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2.  

Diagnostic du projet du logement chez l’habitant « Ziyarates Fès » 

 

Ce diagnostic a été basé sur une enquête par entretien semi-directif
 
et 

exhaustive réalisé fin 2016 auprès des familles adhérents au  projet du logement 

chez l’habitant « Ziyarates Fès », afin d’étudier le projet en terme du 

développement humain.  Le logiciel utilisé fut le Sphinx plus
2
 
 
. Les résultats de 

l’enquête se présentent comme suit : 

 Après la collecté des informations nécessaires sur les familles interrogées et 

après dépouillement des réponses, les résultats relevés sont répartis selon l'ordre 

des variables suivants :  

2.1. Identité des chefs de ménages 

1-Lieu de naissance  

D’après les enquêtes réalisées, les chefs (es) de ménages des familles 

impliquées dans le projet du logement chez l’habitant sont tous natifs de Fès. 

2-Age : 

L’âge moyen des chefs de ménage du projet de ZF est de 64 ans. 

3-Nombre de personnes du ménage : 

La cellule familiale des ménages impliqués dans le projet de Ziyarat Fès est 

présentée dans la figure suivante : 

 

 

Photo 1 : Riad de la famille Ouezzani Touhami Source (www.ziyaratesfes.com) 
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On constate que 36 % des familles enquêtés ont 3 personnes, 32 % des 

ménages ayant 4 personnes, 16 % sont composés de 5 personnes. Par conséquent 

la cellule familiale de l’ensemble des ménages a 4 personnes en moyenne selon 

les résultats d’enquête. 

 

4-Nombre des membres actifs :  

43,5 % des familles enquêtés ont une seule personne active, 39,1 % ont 

deux personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes du ménage

8,0%

36,0%

32,0%

16,0%

8,0%

val = 2

val = 3

val = 4

val = 5

val = 6

Figure 1 : Nombre de personnes au ménage 

de ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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5-Niveau intellectel  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la figure représentant le niveau d’étude des chefs de familles 

impliquées dans le projet de Ziyarat Fès, nous constatons que la portion des 

enquêtés ayant le niveau secondaire est considérable, elle représente (68 %) de 

l’ensemble des enquêtés, suivie successivement de ceux ayant une formation 

supérieure par une portion de 20% et primaire par 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau intellectuel
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20,0%
Primaire
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Figure 2 : : Niveau intellectuel des enquêtés de 

ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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6-Profession principale du chef de ménage :            

      

          

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution des enquêtés par profession principale du chef de ménage, 

nous montre une prédominance des commerçants par 48% de l’ensemble des 

enquêtés, suivi des artisans par une portion de 28% et des retraités par 16%.                                                                    

          La distribution des enquêtés par profession principale du chef de ménage, 

nous montre une prédominance des commerçants par 48% de l’ensemble des 

enquêtés, suivi des artisans par une portion de 28% et des retraités par 16%.          
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Autres

Figure 3 : Profession principale du chef de ménage 

de ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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7. Raisons du choix de ce projet touristique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36,8 % des ménages enquêtés ont choisit d’integrer le projet de Ziyarat Fès 

pour contribuer au dévelopement touristique de leur ville, 31,6 % en raison de 

l’amélioration de leurs revenus, et 18,4 % des familles ont jugé que la raison  

principale du choix de ce projet, est la  découverte  d’autres cultures en recevant 

les touristes chez eux. Par conséquant le projet ne s’adresse pas aux habitants les 

plus défavorisé de la Médina. 

2.2.  Maison choisie pour le projet 

1. Statut d’occupation :          

   D’après le statut d’occupation des maisons sélectionnées pour abriter les 

touristes qui optent pour le logement chez l’habitant, on constate une 

prédominance des propriétaires par 84% des enquêtés, suivi des copropriétaires 

par  8%  et des locataires par 4%. 

 

 

 

 

 

raisons du choisix du projet

31,6%

36,8%

18,4%

13,2%
Améliorartion du revenu

Contribution au développemnt touristique

Découverte d'autres cultures

Autres

Figure 4 : Principales raisons du choix du projet de 

ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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 Il est à noter que parmi les principaux objectifs du projet de Ziyarat Fès est 

la création d’une activité génératrice de revenus pour soutenir les habitants 

nécessiteux de la Médina de Fès, et ce dans le cadre de l’économie sociale et 

solidaire et de développement humain, par conséquent une forte portion des 

propriétaires ne reflète pas le besoin de ces familles impliquées dans le projet, à 

des AGR, à ce niveau, les critères de sélection des familles ne conforment pas aux 

objectifs fixés par le projet. 

2.Forme de la maison:             

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de maison

40,0%

44,0%

16,0%
Petite maison tradit ionnelle

Maison tradit ionnelle  moyenne

Riad

Statut d'occupation

84,0%

8,0%

4,0%
4,0%

propriété

Copropriété

Location

Autres

Figure 6 : Type des maisons impliquées dans le projet de 

ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 

Figure 5 : Statut d’occupation des maisons de ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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44% des maisons choisies dans le cadre du projet de logement chez l’habitat sont 

des maisons traditionnelles moyennes, 40 % sont des petites maisons 

traditionnelles et seulement 16% sont des Riads. 

2.  Esthétiques et décoration de la maison  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’après les visites réalisées auprès des familles du logement chez l’habitant, 

nous avons constaté que 40% de leurs maisons sont bonnes en termes 

d’esthétiques et décorations, 36% sont moyennes et 24% sont normales.  

2.3. Evaluation du projet en terme du développement humain  

1.2.3.Réinvestissement au projet et retombés économique du projet 

   

La majorité des familles enquêtées (88 %) ne réinvestissent pas dans leurs projets, 

c'est-à-dire n’ont pas réalisé aucuns travaux de rénovation depuis leurs adhésions 

au projet. 

 

 

 

 

Esthétique et décoration de la maison

40,0%

36,0%

24,0%

Bonne

Moyenne

Normal

Figure 7 : Esthétiques et décoration des maisons de ZF 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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Le projet Ziyarat Fès  ne choisit pas les maisons les plus vétustes ou les 

familles les plus précaires, mais celles en mesure de recevoir des touristes dès leur 

accession au projet. Le CRT se justifie en arguant le manque de moyens pour la 

restauration des logements (Fauveaud et Al., 2018), Cependant, cette situation 

démontre aussi que l’approche entrepreneuriale prend le pas sur les objectifs 

sociaux. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les retombées économiques du projet sont minimes selon les déclarations 

des enquêtés. 

 
 

 

Retombés économiques du projet

Oui 10 40,0%

Non 15 60,0%

Total 25 100,0%

40,0%

60,0%

Réinvestissement

Oui 3 12,0%

Non 22 88,0%

Total 25 100,0%

12,0%

88,0%

Tableau 1 : Réinvestissement en projet 

Tableau 2 : Retombés économique du projet 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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44% seulement des enquêtés voient que leurs revenus se sont améliorés, 

contre 56 % qui affirment le contraire.   

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

80 % des enquêtés apprécient négativement leurs projets, dans ce cadre les 

enquêtés avancent comme cause plusieurs contraintes qui entravent le bon 

fonctionnement de leur projet notamment : 

 Défaillance au niveau promotionnel ; 

 Site web du projet non développé ; 

 Concurrence de la part des « maisons d’hôtes » non réglementaires ; 

 Intervention réduite des partenaires du projet. 

 Ignorance de l’importance du projet chez certaines familles  

En égard à ces contraintes, il est à noter que : 

Amélioration du revenu

Oui 11 44,0%

Non 14 56,0%

Total 25 100,0%

44,0%

56,0%

Appréciation du projet

Oui 5 20,0%

Non 20 80,0%

Total 25 100,0%

20,0%

80,0%

Tableau 4 : Appréciation du projet 

Tableau 3 : Amélioration du revenu 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 

Source : Ouali Alami A., Fin 2016 
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 L’intervention des partenaires est primordiale non seulement au 

démarrage du projet mais aussi durant son fonctionnement, ils 

doivent jouer leur rôle selon les responsabilités qui leur est allouées ; 

 La programmation de la formation continue est nécessaire surtout au 

domaine touristique ; 

 La communication multimédia est un moyen important pour la 

promotion du projet. 

 

 Conclusion 

 

 Le projet du logement touristique chez l’habitant est un projet qui associe 

mise en patrimoine et développement touristique  à travers des activités 

génératrices de revenus, il a été conçu dans le cadre du PDRT de Fès dans 

l’objectif de tirer profit des spécificités culturelles fassis en  associant le tourisme 

au développement humain. 

 L’hébergement « chez l’habitant »  à Fès est une forme de logement 

touristique infantile  en termes de capacité d’accueil, de nuitées touristiques et de 

revenus dans le cadre du développement humain. Le diagnostic mené sur cette  

forme d’hébergement « Ziyarat Fès » montre que cette forme souffre de 

nombreuses contraintes, mais en même temps peut être un outil de développement 

humain, si l’ensemble de ses acteurs arrivent à surmonter leurs désaccords à 

travers un consensus sur l’ensemble des éléments du projet : formations, 

communication, publicité… 

 On peut s’interroger sur l’avenir du projet après l’intégration des nouvelles 

familles adhérentes et s’il mérite d’être dupliqué dans toutes les grandes villes 

ancestrales du royaume. 
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