


 إن  مسؤولية و شرف خدمة المواطن،

تمتد من االستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.

 و كما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة و أخرى كبيرة، و إنما هناك مشاريع تهدف

لتلبية حاجيات المواطنين.

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي و جهه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل،
يوم السبت 92 يوليوز 7102، بمناسبة الذكرى الثامنة  عشرة لتربع جاللته ىلع عرش اسالفه املنعمين .



ARRONDISSEMENT AL FIDA
مقاطعة الفداء

معطيـــــات حــــول المــــــقاطــــعة

عدد الساكنة
158 667



خدمتکم شرف لنا

نبسط  أن  واملسـؤولیة،أتشرف  االلتزام  ملبدأ  تجسـیدا 

مجلس  تدبیـر  لحصیلـة  ملخصا  مجمال  أیدیکم  بین 

مقاطعة الفداء خالل الوالیة االنتدابیة 2021-2015 ، بإرادة 

فاعلة  تشارکیة  دیموقراطیـة  بناء  تکرس  حقیقیـة 

ومشارکتها،  املعطیات  توفیـر  یلع  تحرص  ومواطنة، 

والتحسین  للتطویر  ومناقشتها  فیها  التـداول  وإمکانیة 

املستمرین.

إطالع  و  للمقاطعة  املحلي  التدبیر  حصیلة  تقدیم  إن 

املواطنات واملواطنین علیها، یستند إلــی روح الدسـتور 

إلی  الوصول  فـي  والحق  باملحاسـبة  املسؤولیة  وربط 

بالوسـائل  وافتحاصها  ألدائها  التقییم  واعتماد  املعلومة 

املعتمدة,

لذلك إیمانا منا بأن محطة التقییم محطة أساسیة نقدم 

شهدتها  التي  والتنمیة  اإلصالح  مسیرة  خاللها  من 

انتدابیة  التدبیر املعقلن طیلة والیة  ، نتیجة  املقاطعة 

عمیق  تشخیص  من  انطلق  املحلي،  الشأن  تدبیر  من 

للمنطقة والوقوف یلع الحاجیات والخصاص الذي تعرفه 

بها  تزخر  التي  الفرص  یلع  مرتکزا  املجاالت  جمیع  يف 

وتنوع  متمیز  تجاري  وموقع  فتیة  ناشئة  يف  واملتمثلة 

جمة  إکراهات  تجاوز  ومحاولة  واجتماعي  ثقايف  فکري 

والهشاشة  الکبیرة  السکانیة  الکثافة  يف  تتمثل  والتي 

الثقافیة  املرافق  وقلة  العقاري  الوعاء  ندرة  إلی  باإلضافة 

واالجتماعیة والریاضیة..

مقاطعة  مجلس  اعتمد  التشخیص  هذا  من  وانطالقا 

بنیویة  أوراش  فتح  یلع  ارتکز  طموحا  برنامجا  الفداء 

متعددة وجلب مشاریع مهیکلة لتعزیز املکانة االقتصادیة 

تقویة  أجل  من  الفداء،  للمقاطعة  والخدماتیة  والتجاریة 

الحضریة  املقاطعات  ملنافسة  بها  والرقي  جاذبیتها، 

الحدیثة. 

كلمــــــــة الــــرئيس
کلمۀ الرئیس

املجتمع  ونسیج  الفاعلین  ومختلف  الساکنة  وانتظارات  طموحات   ، املنفذة  واملشاریع  البرامج  وتجسد 

ومندمج،  شمولي  بشکل  للمقاطعة،  واعد  ملستقبل  یؤسس  تعاقدي  والتزام  قانوني  إطار  وفق  املدني، 

االقتصادیة، االجتماعیة  األبعاد  البیضاء، ویجمع بین  الدار  الذي تتبوأه داخل مدینة  الریادي  الدور  یستحضر 

املقاطعة  بهدف جعل  القرب،  وتجوید خدمات  والعمراني  الحضري  والتأهیل  الریاضیة  ،البیئیة،  ،الثقافیة 

قطبا سوسیو ثقافیا واقتصادیا رائدا.

اإلداریة  األطر  وطاقم  أعضاءه  کافة  جهود  تظافر  بفضل  مشرفة  الفداء  مقاطعة  مجلس  حصیلة  تعتبر 

یلع  املجلس  حرص  وقد  املحلي،  الشأن  تدبیر  يف  املتدخلة  املؤسسات  وکل   ، باملقاطعة  والتقنیة 

مسؤولیة  املحلیة  التنمیة  بأن  منه  إیمانا  الفاعلین،  مختلف  مع  التشارکیة  الدیمقراطیة  مبدأ  تجسید 

جماعیة.

وقد عبر املجلس یلع جاهزیته املتواصلة لتدبیر الشأن املحلي طیلة هذه املدة، بکل نزاهة ومصداقیة، 

واالشتغال والترافع لتنمیة املقاطعة خالل الست السنوات املنصرمة، رافعا شعار " خدمتکم شرف لنا"

وإذ نشارککم ما أنجزناه، فمن إیمان مجلس مقاطعة الفداء بأهمیة التواصل مع الساکنة املحلیة، وجمیع 

بارکتموها  التي  والجهود  واکبتموها  التي  األوراش  مختلف  تجمع  حصیلة  یلع  لإلطالع  وذلك  الفاعلین 

والخدمات التي عاینتموها واألنشطة التي استهدفت جمیع األعمار والمست جل الفئات، لتبسط لکم عمال 

عنوانه البارز االرتقاء باملرافق االداریة ومراکز خدمات القرب والعنایة بالبیئة واملساحات الخضراء، مع تعزیز 

البنیات والفضاءات السوسیوثقافیة والریاضیة وتحسین البنیة التحتیة للمقاطعة، بروح تطبعها الحکامة 

وتسریع التحول الرقمي وتجوید خدمات القرب، وهي املدخل األساس لتجوید خدمة املواطن

عزیزي املواطن عزیزتي املواطنة، نقدم لکم خالصة مشوار عمل قصیر بنفس طویل يف عمر مقاطعة 

الفداء املمتد ، طبعه عزم مستمر وإرادة قویة لخدمة الساکنة لیکون شرف خدمتکم تاج نکلل به حصیلتنا، 

واهللا املوفق .

الفاطمی الرمید رئیس  مقاطعۀ الفداء



تهيئة وتأهيل
البنايات ا�دارية وعصرنة الخدمات

إن تحقیق أهداف التنمیة املحلیة یتطلب بنیة تحتیة قویة ومستدامة، تؤدي وظیفتها يف تطویر وتجوید الخدمات التي 
تقدمها اإلدارة لجمیع املرتفقین، ولتحقیق هذا املبتغی؛ عمل مجلس مقاطعة الفداء یلع تأهیل وتحدیث البنایات و امللحقات 

و الفضاءات اإلداریة. 

مؤهلة  إداریة  بنیات  إرساء  يف  بدوره  املجلس  من  وعیا 
وعصریة، عکف مجلس مقاطعة الفداء یلع استکمال األشغال 
واجهة  باعتباره  املقاطعة  ومقر  الرئیسیة،  للبنایة  املتوقفة 
سواء  اإلداریة  مصالحهم  لقضاء  الفداء،  ساکنة  لجمیع  وقبلة 
املرتبطة بالتعمیر والرخص التجاریة، وکل  اإلجراءات املتعلقة 

بماهو إجتماعي وثقايف وریاضي وتقني.
 وتم تجمیع املصالح بمقر املقاطعة التي افتتحت من جدید 
وتسهیل  املواطن  من  تقریبها  قصد   ،٢٠١٩ شتنبر  بشهر 

املساطر.

من  یمکن  حدیث،  وإلکتروني  مکتبي  بعتاد  تجهیزها  تم  و   
لغة  باعتماد  الشفافیة  الخدمة، ویرسخ مبدأ  تیسیر وتسهیل 
الرقمنة الحدیثة من خالل منصات إلکترونیة وتطبیقات خاصة 
عن  وتکفیهم  مصالحهم  تتبع  للمرتفقین  تؤمن  بالرخص، 

متاهة الوساطة وکثرة املتدخلین وغیاب املعلومة.
التنقیط (système de pointage) لکافة  کما تماعتماد نظام 
للمواطنین  الخدمة  دیمومة  یلع  حرصا  املقاطعة،  موظفي 

وتکریس الحکامة اإلداریة.

المقر الرئيسي للمقاطعة 

المحور ا�ول

البنایة الرئیسیة بشارع غزة ( زنقة 51 حي الفرح سابقا)

املساحة اإلجمالیة 4800 متر مربع 

املساحة املبنیة 2800 متر مربع



العنایة  یلع  الفداء  مقاطعة  مجلس  عمل 
بترابه،حیث  املتواجدة  االستقبال  بفضاءات 
اإلداریة  امللحقات  وتهیئة جمیع  بتأهیل  قام 
باملرتفقین  تلیق  معاییر  وفق  له،  التابعة 
إجراء  أجل  من  املالئمة  الظروف  لهم  وتوفر 
الحـــالة  (عقــــود  اإلداریــــة  معامالتــــهم 
اداریـــة مختلفة/تصحیح  املدنیة/شــــواهد 
تجهیز  تم  وقد  مناسبة،  أجــواء  يف  االمضاء) 

امللحقات اإلداریة الستة :

الملحقات ا�دارية 

ملحقة 

ا�مـــل

ملحقة 

عمر بن الخطاب -23

ملحقة 

حي الورود -21

ملحقة 

حي الفرح -22

ملحقة 

القريعة 

ملحقة 

طرابلس

1

2

3

مکتب الرئیس / مدیریة املقاطعة / قاعة الدورات / قاعة االجتماعات  / مصلحة کتابة املجلس والشؤون 
القانونیة / مصلحة تتبع التدبیر املفوض / مصلحة املرآب والحفالت / مصلحة املساحات الخضراء والبیئة 
مصلحة الشؤون التقنیة  / مصلحة اإلفتحاص الداخلي / مصلحة االقتصاد / مصلحة التعمیر واملمتلکات / 

قاعة التکوین والتداریب / مصلحة الرخص واالقتصاد 

الطابق العلوي 

االستقبال
مکتب الضبط / مصلحة الحالة املدنیة وتصحیح اإلمضاءات / مصلحة الشؤون املالیة واالقتصادیة / 

مصلحة الشؤون االجتماعیة وحفظ الصحة / مصلحة التواصل واإلعالمیات / مصلحة الشکایات 
وحدة الشرطة اإلداریة / مصلحة الشؤون الثقافیة والریاضیة / مکتب الشباك الوحید للوفیات / مصلحة 

الجبایات مصلحة املوارد البشریة / مصلحة الحسابات / قاعة الضیافة / أرشیف املوارد البشریة
أرشیف املدیریة العامة / قاعة الصالة

الطابق السفلي 

األرشیف املرکزي / مقصف
الطابق تحت أرضي



نظرا ألهمیة الخدمات اإلدارة التي تقدمها مکاتب لقرب لفائدة الساکنة، قام املجلس بتهیئة سبعة مکاتب ، 
مخصصة لتصحیح اإلمضاءات بمعدات وتجهیزات ومکیفات وفضاء االستقبال وفق هویة إداریة موحدة، کما وفرت 
آالت إلکترونیة تسهم يف ضمان أحقیة الخدمة باعتماد الترتیب (le d’attente�)، کما زودت بکامیرات لحمایة 

املمتلکات وتعزیز  الشفافیة اإلداریة.

وقد فعل مجلس مقاطعة الفداء نظام املداومة اإلداریة طیلة یومي السبت واألحد، ضمانا لدیمومة الخدمة 
للساکنة.

وقد عمل املجلس یلع العنایة بأرشیف امللحقات وإعادة تسفیر السجالت القدیمة والخاصة بالحالة املدنیة، وذلك من أجل 
تقدیم خدمة بجودة عالیة للمواطن، وتأمین ظروف العمل املناسبة لألطقم اإلداریة من أطر وموظفي املقاطعة.

وبذلك یکون مجلس مقاطعة الفداء قد استکمل ورش تأهیل وتهیئة وتجوید الخدمات اإلداریة، بعنایته بالبنایات وبنیة 
االستقطاب، إلتزاما منه بشعاره لساکنة مقاطعة الفداء، "خدمتکم شرف لنا"

مكاتب القرب
 لتصحيح ا�مضاءات 

1417
سجل تم تسفیره

19470
تغلیف بالستیکي لعقود الحالة املدنیة

عبد ا� الصنهاجيميمونة بين المدن

2 مارس سيدي معروفالفداء 

البيضاء

ا�رشيف
والسجالت

مصلحة التعمير  الموارد البشرية

كتابة المجلس

مكتب الضبط

الكتابة العامة

الحمایة  بمعاییر  فضاءات  تخصیص  یلع  املجلس  عمل  والسجالت  األرشیف  علیها  کان  التي  املزریة  للوضعیة  نظرا 
والسالمة ألرشیف کافة املصالح مع رقمنتها وتیسیر الولوج الستعمالها واستغاللها

أرشیف: 

مكتب 

مكتب 

مكتب مكتب 

مكتب 

مكتب 

مكتب 



الدائمة، وذلك بالتدخل لتهیئة  اللجن  عمل املجلس یلع تکسیة الشوارع وتزفیت األزقة، وفق برنامج یحترم تفعیل توصیات 

الطرقات حسب األولویة، حیث تم استهالك حصة کبیرة بالشوارع التي تعرف ضغط السیر والجوالن والتي تعتبر محاور رئیسیة 

داخل تراب املقاطعة، کما تم تخصیص حصص لألزقة األکثر تضررا بمجموع تراب املقاطعة.

وتقدر املساحة اإلجمالیة التي تزفیتها خالل هذه الوالیة بـ 118141 متر مربع

واستجابة لحل مشکل الحوادث ومحاولة الحد منها قام املجلس بوضع مخفضات السرعة بلغت مساحتها 1931 متر مربع  أي 

ما یعادل 62 وحدة بمجموعة من النقط وخصوصا بجانب املؤسسات التعلیمیة واملرافق اإلداریة واملساجد وبعض االزقة التي 

تعتبر نقطا سوداء بارتفاع نسبة حوادث السرعة بها. 

مدخل  التحتیة،  البنیات  قدرة  وتعزیز  انتظاراتهم،  وتحقیق  للساکنة  الخدمات  تقدیم  استدامة  إن 
رئیسي إلعداد محیط خدماتي مندمج ومتکامل، یسهل ولوج وحرکیة املواطنین ، ویساهم يف الرواج 

اإلقتصادي الذي تعرفه مقاطعة الفداء.

تقوية وصيانة الطرقات

تكسية
الشوارع وا�زقة

المحور الثاني

تعزيز
البنية التحتية 



من الرهانات التي رفعها املجلس خالل هذه الوالیة االنتدابیة، ووضعها هدفا رئیسیا لتعزیز البنیة التحتیة، تحقیق إنجاز هام عنوانه 

"صفر رصیف متضرر"،  وقد انکب املجلس یلع تهیئة األرصفة املتواجدة بتراب املقاطعة حیث ابتدأ باألزقة األکثر تضررا والتي لم 
یتم إصالح رصیفها منذ ثمانینات القرن املاضي، لیصل إلی تعمیم الصیانة بجمیع األحیاء، باإلضافة إلی تهیئة بعض الشوارع – شارع أبا 

شعیب الدکالي، شارع آسیة الودیع، شارع عبد اهللا باها، شارع ادریس املسفیوي، شارع ابراهیم العلمي، شارع عبد اهللا الصنهاجي، شارع 

فاروق الرحالي وساحة عمر الطنطاوي - وتم إحداث رصیف بمنتصف شارع الحزام الکبیر، مما حد من مشاکل حوادث السیر، وتراجع احتالل 

امللك العام  به، وتقدر املساحة اإلجمالیة للمساحة التي تم ترصیفها خالل الست سنوات بـ 181500 متر مربع.

واستکماال لهذا الورش، قام املجلس بالتنسیق مع جماعة الدار البیضاء بإعداد دفتر تحمالت وإبرام صفقة تمت املصادقة علیها للتدخل 

بکل من شارع 2 مارس وتکملة شارع أبا شعیب الدکالي ومودیبوکیتا.

تهيئة الرصيف

صفر رصيف متضرر
ورش



نظرا ألهمیة التشویر بأي مجال ترابي ولتحسین جمالیة ومنظر الفضاء العمومي للمقاطعة، وتسهیل الحرکة املروریة والسیر والجوالن، 

قام مجلس مقاطعة الفداء  بإیالء عنایة خاصة بموضوع التشویر، وذلك بالصباغة املستمرة لجوانب أرصفة الشوارع، إلضفاء جمالیة 

علیها و الرفع من وضوح الرؤیة لدى السائقین، کما حرص یلع استکمال تسمیة الشوارع واألزقة وتثبیت الشارات بجمیع األحیاء والشوارع 

التي تحمل أسماءها وفق هویة بصریة  اللوحات  إلیها، وعرفت جمیع املرافق اإلداریة بعد تهیئتها استبدال  الولوج  الکبرى لتسهیل 

موحدة تمیز املقاطعة ومرافقها.

 ولتأمین سالمة املواطنین وتحسیسهم باحترام الفضاء العمومي، تم وضع مجموعة من العالمات الضوئیة لیتم االنتباه إلی األماکن 

التي تتواجد بها حرکیة مروریة مهمة.

 کما قام املجلس باعتماد تشویر إلکتروني عصري، یحمل أسماء الشوارع باإلضافة إلی شاشات تفاعلیة إخباریة للساکنة.

التشوير
ا�فقي والعمودي

ال  العمومیة  الخدمات  واالرتقاء بمستوى  باملقاطعة  العیش  الساکنة وتحسین شروط  بأوضاع  النهوض  أجل  من 
سیما املتعلقة بالسالمة البیئیة واالستجابة إلی الحاجات األساسیة للمواطنات واملواطنین، أحدث املجلس عددا 
من املرافق الصحیة العمومیة بعدة نقط بتراب املقاطعة ألهمیة تواجدها بالفضاءات العامة ، وقام بتهیئتها 

وفق معاییر صحیة مع توفیر الوسائل والتدابیر التي تؤمن خدمة هذا املرفق واستمراریته لفائدة املواطنین. 

وقد تم إحداث أربع مجمعات صحیة بکل من :

وتمت إعادة تهیئة املراحیض املتواجدة ب :

شارع أبا شعيب الدكالي                                           حديقة منتزه ا�فراح

حديقة جنان السبيل                                                  حديقة عرصة االرجوان

شارع ابراهيم العلمي قرب محطة الطاكسيات 

عدد اللوحات
الخاصة بالمرافق

40
عدد الشارات الخاصة

بتسمية الشوارع وا�زقة

1478
عدد اللوحات

ا�لكترونية

 16
عدد الوحدات التي تم
وحدة إحداثها وإصالحـــــــــــــها 46

إحداث وتأهيل المرافق الصحية العمومية

شارع أحمد الزايدي
 سوق العيون

شارع الفداء قرب الفضاء الثقافي الفداء 



تعد مقاطعة الفداء من بین مقاطعات جماعة الدار البیضاء التي تعرف رواجا اقتصادیا مهما لتواجد مجموعة 

االقتصادیة  التنمیة  وإنعاش  الخارجیة  الفضاءات  تحسین  یلع  املجلس  من  وحرصا  بها،  الکبیرة  األسواق  من 

باملنطقة، وتأهیل األسواق وتهیئة املرافق الضرویة وتسویة وضعیتها القانونیة، فقد حظیت بعنایة خاصة 

وتتبع دقیق. 

املعروف  امللف  حول  ملتمسات  عدة  وتقدیم  املستمر  الترافع  خالل  من  الفداء  مقاطعة  مجلس  سعی 

ب(صوناداك)، حیث عقد اجتماعات ماراطونیة مع جماعة الدار البیضاء لحل وضعیة العقار الذي تشمل مساحته 

ثالثة أسواق (سوق الفحم / سوق القریعة / سوق العیون )

 وبعد مفاوضات مع الشرکة الوطنیة للتهیئة الجماعیة، تم االتفاق یلع استرجاع العقار لفائدة جماعة الدار 

والتجار  لألسواق  القانونیة  الوضعیة  تسویة  یتسنی  حتی  ومبادلة  اقتناء  موضوع  سیکون  ما  منها  البیضاء، 

والباقي استخالصه. 

تبلغ مساحته  القریعة سوقا وطنیا  یعتبر سوق   

وحرفا  تجاري  2500 محل  ویضم  مربع  متر   55000

متنوعة وقد قام املجلس بشراکة مع جماعة الدار 

 F, E ,G ,H ,J, A, D, P البیضاء بتهیئة  االجنحة

کما  السوق  داخل  املتواجدة  املراحیض  وتأهیل 

مرافق صحیة وسطه  وإحداث  املراب  تهیئة  تمت 

شملت  التي  التهیئة  اشغال  لقیت  وقد  للعموم 

األرضیة  وتبلیط  املیاه  صرف  شبکة  إحداث 

و  العمومیة  باإلنارة  وتزویدها  املمرات  وتسقیف 

التجار  لدن  من  استحسانا   ، األسطح  تزفیت 

حلة  يف  السوق  أروقة  صارت  بعدما  واملرتفقین 

جدیدة وولوجة.

 

سوق القريعة 

تأهيل ا�سواق والفضاءات التجارية

حل مشكل الوعاء العقاري مع صوناداك 



ملتمس  رفع  یلع  الفداء  مقاطعة  مجلس  عمل  السوق  یعیشها  التي  الوضعیة  إلی  بالنظر    
للجماعة العتماده  سوقا جماعیا مهیکال وسعی إلی تسویة الوضعیة القانونیة والجبائیة  ألصحاب 
العمومیة وتم  لتزویده باإلنارة  التنسیق مع شرکة لیدك  94. کما تم  الذي یبلغ عددهم  املحالت 

إحداث مرافق صحیة بعدما کانت منعدمة بهذا الفضاء.

أنه  تراب املقاطعة کما  ترحیله خارج  بإلغاء مقرر  السوق قام املجلس  التجار املتواجدین بهذا  حمایة ملصالح 

استجابة لشکایة الساکنة من تموقع السوق داخل األزقة وما ینتج عنه من ازدحام وتراکم وسد الطریق تم تخصیص 

لدیهم  تجمیع سوقین  قصد  الخشب  بقرب سوق  لتنقیله  مربع  متر   2800 مساحته  به  آخر خاص  عقاري   وعاء 

خصائص متقاربة مع التأکید یلع تسویة الوضعیة القانونیة واإلداریة ألصحاب املحالت البالغ عددهم 58 .

سوق الخشب 

إلنهاء مشکل ما یزید عن 1000 من الباعة الجائلین وحل مشکل احتالل امللك العمومي بجنبات سوق القریعة 

وسوق العیون وزنقة سراغنة قام مجلس مقاطعة الفداء بتخصیص وعاء عقاري إلحداث سوق نموذجي یتم فیه 

تجمیع الباعة الذین تم إحصائهم من طرف السلطات املحلیة وقد أبرمت اتفاقیة يف املوضوع تم فیها بناء منصة 

تجاریة یلع عقار جماعي تبلغ مساحته حوالي 5500 متر مربع ویحتوي یلع فضاءات للبیع ومرافق صحیة وقاعة 

للصالة وسیتم تدبیره بعد االنتهاء من األشغال من طرف مقاطعة الفداء وفق دفتر تحمالت صادق علیه املجلس 

بعد اإلعداد والتشاور مع مختلف الشرکاء. 

 عالوة یلع تدابیر أخرى لتحسین بنیة األسواق والحفاظ یلع النظام العام بها تم تفعیل دور الشرطة اإلداریة 

تنسیقا  الوالیة  هذه  عرفت  وقد  السوداء،  النقط  إشکالیات  وحل  بالتدخل  لیدك   وشرکة  النظافة  شرکات  وإلزام 

مستمرا وتواصال مکثفا مع أمناء األسواق والتجار والجمعیات الفاعلة يف املجال.  

سوق المتالشيات 

إحداث سوق نموذجي
بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية المحلية :



نجحت املقاطعة يف تجوید خدمة النظافة بتسخیر جهود کبیرة بفضل یقظة املجلس والتتبع الدقیق 

والتنسیق املستمر بین املصالح ومسؤولي الشرکات املکلفة بتدبیر قطاع النظافة يف إطار عقد التدبیر 

تهم  دوریة  بصفة  منتظمة  برامج  وضع  یلع  الشرکة  بمعیة  املجلس  عمل  الصدد   هذا  ويف  املفوض، 

األسواق وغسل محیط املساجد  وغسل الساحات والحدائق والشوارع وغیرها ...

تمیز   املرفق، حیث  تدبیر  تعاقبت یلع  التي  الشرکات  متبادل مع  بتعاون  االنتدابیة  الوالیة  تمیزت  وقد 

املجلس بنجاحه يف محطات عید األضحی التي تعد مرجعا تدبیریا يف التعاون رغم املشاکل التي کانت 

تعرفها الشرکات قبل جیل العقود الجدیدة

ویتم تتویج نجاح هذ التنسیق بحفل امتنان سنوي یکون محوره عامل النظافة باعتباره العامل األساسي 

لتحقیق النظافة داخل املقاطعة بعد التخطیط والبرمجة. 

من  تدبیره،  بتتبع  املجلس  کلف  الذي  املرفق  لحساسیة  نظرا 
لرؤساء  البیضاء  الدار  جماعة  رئیس  من  للتتبع  تفویض  خالل 
و  واملردودیة،  الفعالیة  من  الرفع  يف  ومساهمة  املقاطعات، 
تقویة التنافسیة باملجال الترابي، قام املجلس بتتبع دوري لهذا 
املرفق الذي یشتغل وفق عقد التدبیر املفوض وذلك بتنسیق 
والشرکة  املجلس  مکتب  بین  للتتبع  واجتماعات شهریة  یومي 
من  مجموعة  تحقیق  التعاون  هذا  عن  نتج  وقد  لها،  املفوض 
املکتسبات، کاالستثمارات السنویة الخاصة بتجدید قنوات املاء 
الشروب،  وقنوات التطهیر السائل يف مجموعة من األحیاء التي 

کانت تعاني من مشاکل حقیقیة.
کما تم بفضل الجهود املبذولة جلب استثمارات تتعلق باإلنارة 
العمومیة، حیث تم استبدال األعمدة الکهربائیة بشارع عبد اهللا 
الدکالي،  شعیب  أبا  شوارع  مصابیح  وتجدید  الصنهاجي 
مودیبوکیتا، عبد اهللا باها ، ادریس املسفیوي، املعطي بوعبید 
، زنقة سراغنة و زنقة بکري السباعي، وتزوید املمرات الخلفیة 
بتراب املقاطعة باإلنارة، کما تم تجدید شبکة األسالك الظاهرة 
التي کانت تشوه جمالیة الشوارع. وبتنسیق مع الشرکة تم إطالق 
ورش إزالة األعمدة الخشبیة املتهالکة واستبدالها بتقنیة الربط 

األرضي غیر الظاهر او األعمدة الحدیدیة.
الحدائق  إنارة  ورش  استکمال  تم  املشترکة  الجهود  وبفضل 
منتزه  السبیل؛  جنان  حدیقة  من  کل  إنارة  تمت  وقد  العمومیة، 
الغزالي،  أریج األندلس قرب مؤسسة  األفراح؛ریاض األمل؛ حدیقة 
الشرکة  املجلس  ألزم  التي  األزقة  من  مجموعة  إلی  باإلضافة 

بتقویة اإلنارة بها.
وبفضل التعاون املتبادل والتواصل املستمر والیقظة من جمیع 
استطاعت  للمقاطعة،  التابعة  واملصالح  املجلس  أعضاء 
املقاطعة أن تحصل یلع إنارة عمومیة متمیزة وصلت إلی نسبة  

95 % لتتصدر قائمة املقاطعات.

قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل
وا�نارة العمومية

إحصائیات عام ملا تم تحقیقه خالل ست سنوات 

تجدید وتقویة شبکة

املاء الصالح للشرب

10991 مل

تجدید وتقویة شبکة

التطهیر السائل

5884 مل

عدد الحدائق

واملساحات الخضراء

التي تمت إنارتها

22

تم التدخل باملمرات

الخلفیة وتزویدها بـ

 453  مصباح

عدد األعمدة

واملصابیح الکهربائیة

118

قطاع النظافة

تتبع التدبير المفوض



 تقتضي معاییر الهندسة املدنیة والحضریة ضرورة تجهیز املدینة بمساحات خضراء، لهذا یعد ملف الحدائق من 

أهم أولویات املجلس خالل هذه الوالیة، ويف هذا اإلطار عمل یلع تنفیذ مخطط لتحسین الواجهات وجمیع 

الحدائق والساحات العمومیة، وسخر موارد ذاتیة کما قام بالبحث عن شراکات من أجل التهیئة والتجهیز حیث باتت 

املساحات الخضراء تظهر للعیان بشکل ملحوظ، لتشمل شبکة من الحدائق واملنتزهات املجهزة  بفضاءات األلعاب 

و معدات ریاضیة ومرافق صحیة.

بطاقة تعریفیة للحدائق التي تمت تهیئتها بمقاطعة الفداء:

البیئیة، ومساهمتها يف  الصحة والسالمة  الخضراء يف مجالي  الحدائق واملساحات  اعتبارا ألهمیة دور 

مجلس  االجتماعي،عمل  والتواصل  البدني  النشاط  وممارسة  والترفیه،  للنزهة  مالئمة   فضاءات  توفیر 

تجهیزاتها،  وتعزیز  وتحسین جمالیتها  بنیاتها  وتطویر  الخضراء  املساحات  العنایة  الفداء یلع  مقاطعة 

بفضل تظافر جهود کافة املتدخلین يف التنمیة املجالیة باملقاطعة.

تهيئة الحدائق
والساحات العمومية

املساحة اإلجمالیة :  ٩٢٠٠ م٢

مجموع األشجار : 131
الشجیرات : 12500

 األزهار : 8000

تمت تهیئتها من طرف مجلس مقاطعة الفداء

 النخیل : 20
فضاء األلعاب

مساحات خضراء 

نافورة 
سقیفة وفضاء الحتضان األنشطة الفنیة

فضاء األلعاب
مساحات خضراء 

حدیقة ریاض األمل

املساحة اإلجمالیة : ٦٠٠٠ م٢.

مجموع األشجار : 185
الشجیرات : 5897

األزهار : 8000
النخیل : 02

حدیقة جنان السبیل

تمت تهیئتها من طرف مجلس مقاطعة الفداء

املساحة اإلجمالیة : ٦٠٠٠ م٢.

فضاء األلعاب
ساحة عمومیة   

مرافق صحیة 

حدیقة عرصة األرجوان

تمت تهیئتها مقاطعة الفداء
بشراکة مع مجلس جماعة الدار البیضاء

العناية بالبيئة

والمحافظة على المساحات الخضراء

المحور الثالث



املساحة اإلجمالیة : ٦٤٨٠ م٢

مجموع األشجار : 73
الشجیرات : 5000

 األزهار : 5000
 النخیل : 3

تمت تهیئتها من طرف مجلس مقاطعة الفداء

فضاء األلعاب
ساحة عمومیة
مرافق الصحیة

نافورة / فضاء ضامة 

معدات ریاضیة 
فضاء األلعاب

ملعب کرة طاولة
فضاء الشطرنج 

ملعب کرة السلة

حدیقة منتزه األفراح

املساحة اإلجمالیة : ٢٣٥٣م٢.

مجموع األشجار : 108
الشجیرات : 4020

النخیل : 29

حدیقة أریج األندلس

تمت تهیئتها مقاطعة الفداء بشراکة مع مجلس عمالة الدار البیضاء

ساحة السراغنة

ورمزیتها  سراغنة  لساحة  الثقايف  املوروث  یلع  الحفاظ  قصد 
التاریخیة التي تؤرخ لتراب مقاطعة الفداء قام املجلس بشراکة مع 
من  بتدخل  وذلك  وتأهیلها  تهیئتها  بإعادة  البیضاء  الدار  جماعة 
شرکة التنمیة املحلیة البیضاء للنقل، مع الحرص یلع اإلبقاء یلع 

معاملها التاریخیة وأشجارها العریقة.  

كما تم إحداث مجموعة من الحدائق الصغيرة
متر مربعبمجموعة من ا�زقة بلغت مساحتها :

4883



یعتبر املنبت الجماعي الفداء من أهم اإلنجازات التي 
املساحات  تدبیر  مجال  يف  املجلس  بها  قام 
املقاطعة یلع  تهیئته من طرف  الخضراء،وقد تمت 
حدیثة  بمواصفات  مربع  متر   ٢٦٠٠ بـ  تقدر  مساحة 

وعصریة .
 ویعد املنبت فضاء  إیکولوجیا متنفسا طبیعیا داخل 
تصمیم  وفق  تجهیزه  بعد  خصوصا  املقاطعة،  تراب 
یراعي سهولة الولوج لفضاءات العرض ولوحدة اإلنتاج، 

المنبت الجماعي الفداء

والطلبة  املدارس  تالمیذ  أمام  فتحه  وسیتم 
تکریس  يف  املساهمة  قصد  والعموم  والجمعیات 

ثقافة بیئیة لدى الساکنة.

ویتوفر املنبت یلع املئات من أنواع النباتات واألشجار 
وأروقة عرض األسمدة و املعدات الخاصة بالبستنة.

صيانة المساحات
الخضراء 

و   161431 بـ  تقدر   مساحات خضراء  الفداء یلع  مقاطعة  تتوفر 
ألهمیتها البیئیة والجمالیة أولی املجلس لها عنایة خاصة، حیث 
طرف  من  سواء  وسقیها  وغرسها  صیانتها  استدامة  یلع  حرص 
الدار  جماعة  أو  للمقاطعة،  التابعة  الخضراء  املساحات  مصلحة 
البیضاء ولتوسیع قاعدة التدخل نظرا للخصاص املرتبط باملساحة،  
قام املجلس  بإطالق صفقات تهم جمیع النقط الخضراء، کما تم 

تعمیم التدخل بجمیع املمرات الخلفیة .
تجمع  التي  والشراکات  الخارجیة  القطاعات  مع  التعاون  إطار  ويف 

املجلس یتم التدخل باملؤسسات التعلیمیة واملراکز الصحیة

إحصائيات مرتبطة بتدخالت مصلحة المساحات الخضراء

بیئیة   بنیة   خلق  يف  املحوري  ودوره  التشجیر  ألهمیة 

اإلیجابي یلع املناخ  الحضري، وتأثیره  سلیمة يف املحیط 

والتقلیل من خطر التلوث، انخرط مجلس مقاطعة الفداء يف 

ورش التشجیر وعممه بأغلبیة األحیاء واألزقة، و یلع طول 

جنبات الشوارع الرئیسیة واملرافق العمومیة. 

البیضاء  الدار  جماعة  مشروع  يف  املقاطعة  انخرطت  کما 

الهادف إلی تنزیل ورش "شجرة لکل أسرة" 

التشجير

عدد التدخالت بناء یلع الشکایات 254

عدد التدخالت اإلعتیادیة 15258 

 إحصائیات ست سنوات

عدد األشجار التي غرستها جماعة الدار البیضاء 2891

عدد األشجار التي غرستها مقاطعة الفداء  1642
عدد الشجیرات 14001

عدد األزهار والورود 27084 
عدد النخیل 117



من أجل خلق دینامیة بیئیة مستدامة داخل تراب املقاطعة، أطلق مجلس مقاطعة الفداء مبادرة سنویة 
بشراکة مع جمعیات املجتمع املدني، تسعی إلی تنشیط الفعل البیئي بمشارکة کافة الفئات العمریة 
يف مبادرة وصلت لنسختها الثالثة تحت شعار "لنجعل أحیاء الفداء تبتسم" وتتنوع أنشطة األیام البیئیة 
لتضم ورشات متنوعة من جداریات وصباغة ومعرض إیکولوجي، یقام بشراکة مع املؤسسات التعلیمیة  
الیدویة،کما  واملعامل  بالتدویر  تتعلق  بمعرض ملنتوجات  األطر  وثلة من  واألساتذة  التالمیذ  فیه  یشارك 
تخللت األیام البیئیة ندوات ومحاضرات حول البیئة املستدامة وcop ٢٢ وصبیحات لفائدة األطفال، وتتوج 

بحفل ختامي لتوزیع الشواهد التقدیریة والجوائز یلع بعض الفعالیات الرائدة.

أنشطة ا�يام البيئيةا�يام البيئية



  وعیا من مجلس مقاطعة الفداء بضرورة مساعدة  الساکنة يف حالة حدوث وفاة، 
انطلقت  الذي  للوفیات  الوحید  الشباك  بإحداث  قام  املواساة،  عن  منه  وتعبیرا 
خدماته سنة 2017 ، وهو اجتهاد من املجلس لتیسیر وتبسیط املساطر املتعلقة 
بالوفیات، شباك مفتوح یمکن املواطنین من معاینة الوفاة من لدن املصالح الطبیة 
األموات، عالوة یلع  الدفن؛ وتوفیر سیارة نقل  وإعداد رخص  ؛  للمقاطعة  التابعة 

تجهیز خیمة العزاء والتأبین بالطاوالت والکراسي حسب الطلب.

منذ  املجلس  أحدث  والتأهیل  التدریب  ملسلسل  استکماال 

املوسم القرائي 2017 ورشا تعلیمیا مفتوحا ملحو األمیة لفائدة 

کافة  لهم  وتوفر  املقاطعة،  أطر  علیه  یشرف  متعلمة،   543

الوسائل اللوجیستیة إلنجاح هذه املبادرة التعلیمیة.

وقد أبرم املجلس شراکة مع املدیریة اإلقلیمیة للتربیة والتعلیم 

16حجرة  املقاطعة   إشارة  رهن  لتضع  الدراسیة  الحجر  الستغالل 

دراسیة خالل ثالثة مواسم دراسیة قامت بتهیئتها وتجهیزها.

تنظیم  یلع  دراسي  موسم  کل  نهایة  عند  املجلس  ویحرص 

حفل احتفاء باملتمیزین واألطر.

لتلبي  وتتنوع  الفداء  مقاطعة  ملجلس  االجتماعیة  الخدمات  تتعدد 

تدبیر  یلع  املقاطعة  مجلس  یسهر  حیث  للساکنة،  الضروریة  االحتیاجات 

يف  ألهمیتها  منها  اإلستفادة  وضمان  استمراریتها،  وتأمین  الخدمات  هذه 

تنمیة النسیج االجتماعي باملقاطعة.

الشباك الوحيد للوفيات

 الخدمات واالنشطة االجتماعية

خدمات وأنشطة موجهة للنساء 

من أولی اهتمامات املجلس  دعمه إلبراز دور املرأة يف النسیج التنموي املحلي حیث اعتنی بتدبیر النادي النسوي أنامل الفرح  الذي قام 

بإعادة تهیئته وتأهیله حتی صار فضاء متمیزا یستقبل النساء املتدربات يف شعب الخیاطة والفصالة  والطرز الیدوي، باإلضافة إلی شعب 

أخرى یتم تأطیرها وفق شراکة مع مؤسسة التعاون الوطني ویوفر لهم املجلس املعدات وحقائب خاصة بالخیاطة حیث استفادت 260 

مستفیدة حصلن یلع دبلومات معترف بها  تمکنهن من ولوج مجال التشغیل بصفة ذاتیة أو تعاقدیة.

  ویتوج النادي النسوي  أنامل الفرح موسمه التکویني بحفل ختامي وتنظیم معرض سنوي إلبراز القدرات اإلبداعیة واملؤهالت الحرفیة 

للمتدربات.

النادي النسوي أنامل الفرح

أقسام
محو ا�مية

المحور الرابع

االرتقاء بالخدمات االجتماعية والصحية



التي تتبوأها رسخ  للمرأة يف املجتمع وعرفانا لکل ما تقدمه من املواقع  الطالئعیة  اعترافا باألدوار 
للمرأة حیث  العاملي  الیوم  8 مارس من کل سنة بمناسبة  یوم  االحتفاء  الفداء عرف  مجلس مقاطعة 
إلی  باإلضافة  واملستشارات  املوظفات  من  امرأة   1950 أزید  فیها  شارکت  احتفالیة  محطة  أضحت 
االنفتاح یلع نساء أقسام محو األمیة واملرکز النسوي أنامل الفرح وبعض الفعالیات الثقافیة والریاضیة 
فنیة  فقرات  متألقات"  "دمتن  شعار  تحت  الرابعة  نسختها  وصلت  التي  االحتفاالت  وتخللت  البارزة 
وترفیهیة ومسابقات وجوائز باإلضافة إلی تکریم وجوه نسائیة يف الحقل الفني والثقايف والریاضي 

یلع املستوى الوطني واملحلي.

 االحتفاء باليوم العالمي للمرأة



األولي  التعلیم  مراکز  املقاطعة یلع مستوى  تعرفه  الذي  للخصاص  نظرا 

تشخیص  یلع  البیضاء  الدار  عمالة  مجلس  مع  بتنسیق  املجلس  عمل 

الحاجیات من أجل توفیر بنیات سوسیو تربویة تساهم يف استقبال وإدماج 

األطفال  يف املنظومة التربویة وسیتم بناء وتجهیز مرکز للتعلیم األولي 

بحي طرابلس فوق وعاء عقاري جماعي.

وتبلغ التکلفة املالیة لهذا املشروع حوالي                    درهم

خدمات موجهة للشباب وا�طفال

التعليم ا�ولي
االجتماعیة  البرامج  هامة ضمن  بمکانة  األطفال  یحظی 

التعلیم  لتعزیز مکانة  وانخراطا من املجلس  للمقاطعة، 

السنوات  يف  خاصة  ملکیة  عنایة  عرف  الذي  األولي 

األخیرة،  قام بتهیئة فضاءات للتعلیم األولي بشراکة مع 

وزارة التربیة الوطنیة بلغت 45 حجرة دراسیة، ولتوسیع 

روض  افتتاح  یلع  املجلس  عمل  املستفیدین  قاعدة 

وصل  وقد  حدیثة،  بمواصفات  املجهز  الفداء  براعم 

األولي  التعلیم  ورش  من  املستفیدون  األطفال  مجموع 

حوالي 1600 طفل، إضافة إلی بتوزیع الحقیبة واللوازم 

املدرسیة یلع األطفال يف بدایة کل موسم دراسي.

شارك  فیالج"  "دریم  لفضاء  ترفیهیة  خرجة  تنظیم  وتم   

للفضاءات  وزیارات  تربویة  صبیحات  و  طفل   231 فیها 

ملرحلة  التربویة  املردودیة  من  للرفع  وذلك  الثقافیة، 

املهارات  لتتبیث  أساسیة  لبنة  لکونها  األولي  التعلیم 

والکفایات التعلیمیة.

وتوزیع  ختامي  بحفل  الدراسیة  املواسم  کل  وتختتم 

األطر  یلع  الرمزیة  الهدایا  وبعض  تقدیریة  شواهد 

املشرفة.

بناء وتجهيز مركز للتعليم االولي
بحي طرابلس 

7200462



الجامعیة  االختیارات  يف  وتوجیههم  الباکالوریا،  شهادة  نیل  بعد  الدراسیة  املسارات  یلع  التالمیذ  إطالع  أجل  من 

واملهنیة، نظم املجلس ملتقی التوجیه الجامعي واملهني بشراکة مع املدیریة اإلقلیمیة لتربیة والتعلیم، وقد شارکت 
يف هذه التظاهرة أزید من 20 مؤسسة للتعلیم العالي وزارها أزید من 1500 تلمیذ.

تعددت مجاالت الخدمة االجتماعیة مع الساکنة باملقاطعة، ومن بینها عملیة 
اإلعذار لفائدة األطفال، بتعاون مع مستشفیات وأطباء متخصصین، إضافة إلی 
توفیر األدویة والزي التقلیدي املخصص لهذا الغرض حیث استفاد منها 90 

طفل.

مساهمة من مقاطعة الفداء يف 

لفائدة  التخییم  برامج  تنشیط 

وزارة  مع  وبشراکة  األطفال، 

الشباب والریاضة انخرط املجلس 

توسیع  يف  والیته  فترة  طیلة 

وصل  والذي  املستفیدین  عدد 

ذکورا  طفال   1508 لـ   عددهم 

بتوفیر  املجلس  قام  وقد  وإناثا, 

 ، النقل   ) واللوجستیك  الدعم  

التأطیر  بجانب  الخرجات....)  الزي، 

ومرافقا من  مؤطرا   120 من لدن 

موظفي املقاطعة. 

انخراطا من مجلس مقاطعة الفداء يف دعم فئة التالمیذ املجتازین لالمتحانات اإلشهادیة، أطلق دروس الدعم والتقویة 

بمشارکة 33 أستاذا متطوعا يف مواد علمیة وأدبیة مختلفة وقد لقیت املبادرة التي دامت ملوسمین دراسیین والتي 

لحالة  نظرا   2020 سنة  تنظیمها  وتعذر  وذویهم.  املمتحنین  لدن  من  استحسانا  تلمیذ   514 حوالي  منها  استفاد 

الطوارئ التي تعرفها بالدنا واإلجراءات املتخذة بسبب جائحة کورونا.

ملتقى التوجيه الجامعي والمهني 

دروس الدعم الدراسي لفائدة التالميذ

المخيمات الحضرية 

ا�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار



إیمانا من مجلس مقاطعة الفداء بواجبه يف العنایة بفئة األشخاص ذوي القدرات الخاصة؛ خصص محطة سنویة 

لالحتفاء بهم بمناسبة یومهم العاملي  وتنظم  هذه التظاهرة التي وصلت نسختها الثالثة بتنسیق مع أزید من 

لهذه  والتطویر  االستمراریة  لتؤکد  شخصا،   760 حوالي   منها  واستفاد  اإلعاقة،  بمجال  مهتمة  عشرة جمعیات 

املبادرة اإلنسانیة.

 وتعذر تنظیم النسخة الرابعة سنة 2020 بسبب جائحة کورونا.

ملتقى ا�طفال في وضعية إعاقة 



تعزیزا للبنیات االجتماعیة للمقاطعة، قام املجلس بالبحث عن شراکات لتمویل مشاریع هیکلیة، حیث تم إبرام اتفاقیة مع کل من 

مجلس عمالة الدار البیضاء الذي یساهم بمقتضاها بمبلغ ٩ ملیون درهم وجماعة الدار البیضاء بتخصیص الوعاء العقاري الالزم لبناء 

وتجهیز مرکز متعدد االختصاصات مکون من ستة طوابق بشارع املعطي بوعبید.

 یسعی املرکز إلی تقدیم املواکبة الالزمة لألشخاص يف وضعیة إعاقة وتأهیل النساء يف وضعیة صعبة، وسیخصص طابقه األول 

لفائدة الهالل األحمر بناء یلع التزام بین هذا األخیر واملقاطعة، فیما ستخصص باقي الطوابق لخدمات صحیة واجتماعیة مختلفة  

اإلداري  بالتدبیر  املجلس  وسیقوم  االجتماعیة  الفئات  لجمیع  السوسیوثقافیة  واألنـــــــشطة  للتکویـــــــن  فضاءات  تخصیص  مع 

والتقني وتعبئة املوارد البشریة من أجل تسییر هذا املرفق.

بعد  أحدثها  والذي  الفداء،   بها مجلس مقاطعة  قام  التي  االجتماعیة  اإلنجازات  أهم  بین  الفداء" من  "أفراح  قاعة  تعد 
تشخیص دقیق لحاجیات الساکنة، و تسجیل تزاید نسبة الکثافة السکانیة بترابها وغیاب املرافق التي یمکن أن تحتضن 

مناسباتهم.
لذلك اجتهد املجلس إلیجاد بدائل تغني فئة تلجأ لتنظیم األعراس بنصب الخیم يف األزقة، نظرا للتکلفة العالیة للقاعات 

الخاصة.
من أجل هذا عمل املجلس یلع إحداث قاعة "أفراح الفداء" وتجهیزها ووضعها رهن إشارة الساکنة املحلیة، برسم جبائي 
يف متناول الجمیع یمکن الساکنة من االستفادة من القاعة بطاقة استیعابیة تسع حوالي 200 شخص، تتکون من قاعة 
کبیرة لألفراح مجهزة ب 180 کرسي، و 15 مائدة وغرفة للعرائس، وأخرى لتغییر املالبس بالنسبة للضیوف، کما تتوفر 

یلع مطبخ واسع ومرافق صحیة للنساء وأخرى للرجال.
وأمام القاعة ساحة کبیرة وفضاء فسیح مجهز بنافورة ومساحات خضراء تزید من جمالیة املکان.

المركز المتعدد ا�ختصاصات
بشارع المعطي بوعبيد

قاعة ا�فراح 
الفداء



من أبرز إنجازات املقاطعة التأهیل الشامل للمکتب الرئیسي لحفظ الصحة الکائن بشارع ثریا الشاوي بمعاییر حدیثة ، وتأهیل 

الظروف املالئمة لتقدیم خدماته بجودة عالیة، کما تم إحداث ملحق ملکتب  الالزمة وتوفیر  مرفقه وتجهیزه باملعدات 

حفظ الصحة بحي طرابلس ببنایة غریغوان ، لتقریب الخدمة من املواطنات واملواطنین.

کما یوفر املجلس خدمات مجانیة تقدم للمواطنین الذین یعانون من مرض السکري حسب احتیاجاتهم الصحیة، کاملراقبة 

الطبیة االعتیادیة و القیاس الدوري للخزان التراکمي للسکر ومؤشر تحلون الدم، ویستفید حوالي 3000 شخص شهریا من 

األدویة العالجیة  ومن الدورات التوعویة املنظمة دوریا .

وتزامنا مع فترة تفشي وباء کورونا وااللتزام بالحجر الصحي، عملت مقاطعة الفداء یلع تأمین توصیل األدویة للمستفیدین 

بمقر سکناهم، حرصا منها یلع وقایتهم وسالمتهم الصحیة.

عدد اختبارات قیاس نسبة
السکر التراکمي (الخزان)

69 598
 Flacons /Stylos

26 552 3 500198 239
Boites/comprimés

عدد اختبارات قیاس نسبة
السکر يف الدم

کراسي متحرکةعدد أدویة السکريعدد أدویة األنسولین
300

عکاکیز نوع انجلیزي
 53

عصا الکفیف
11

العکاکیز البیضاء
01 فرد20 زوج  +

الخدمات وا�نشطة الصحية 

خدمات
مكتب حفظ الصحة

بشروط  واضحة  ومسطرة  شفافة  مقاربة  املجلس  اعتمد 

من  تعاني  التي  اإلجتماعیة  الحاالت  مع  للتعاطي  محددة 
املشاکل الصحیة املزمنة أو حاالت التي تتطلب الحصول یلع 
وعصا  وعکاکیز  متحرکة  کراسي   ) طبیة  وتجهیزات  معدات 

الکفیف....)
وقد خصصت املقاطعة خدمة توصیل املعدات للمستفیدین 
یلع  القادرین  غیر  املواطنین  یلع  تیسیرا  سکناهم  ملقر 

الحرکة.

توزيع 
المعدات الطبية

إحصائيات مرتبطة با�دوية

صور مكتب وملحقة حفظ الصحة
بعد التهيئة والتجهيز

إحصائيات مرتبطة بتوزيع المعدات الطبية
لست سنوات



 تحت شعار "التحکم يف داء السکري ممکن" واهتماما من مقاطعة الفداء وعنایة منها باملواطنین الذین یعانون من أمراض 

مزمنة، نظم املجلس أیاما صحیة لسنتین متتالیتین وذلك بشراکة مع الجمعیة املغربیة للنساء الطبیبات، حیث رکز یلع 

التحسیس والتوعیة بمخاطر داء السکري وطرق التحکم يف الخزان التراکمي، کما تم إجراء أزید من 4000 فحص طبي 

تم تعبئته بمعیة الجمعیة يف تخصصات مختلفة ( الطب العام – طب أمراض الکلي – طب أمراض السکري والغدد – طب 

أمراض القلب – EGG – طب األرجل – طب العیون – الکشف عن سرطان الثدي – الکشف عن مرض االلتهاب الفیروسي – 

تحلیالت الخزان وخدمات أخرى).

ا�يام الصحية



یعد املرکب الثقايف محمد الخامس املتواجد بشارع 
وأکبر  أقدم  من   _ االمل  حي   _ الصنهاجي  اهللا  عبد 
الفداء  مقاطعة  بتراب  املتواجدة  الثقافیة  املرافق 
سنة,   ثالثین  من  ألزید  متوقف  کورش  عمر  والذي 
حیث وضعه مجلس مقاطعة الفداء من أولی أولویات 
إلخراج  والتقنیة  القانونیة  اإلجراءات  کل  واستنفذ 
افتتاحه  لیتم  الوجود  لحیز  الثقافیة  املعلمة  هذه 

سنة 2018 .
یلع  ویتوفر  مربع  متر   900 املسرح  مساحة  تبلغ 
کافة التجهیزات واملرافق التي تؤهله لتقدیم خدمة 
وملتقیات  تظاهرات  واحتضان  عالیة  بجودة  ثقافیة 
 414 إلی  تصل  استیعابیة  بطاقة  ووطنیة  محلیة 

مقعد.

االرتقاء بالخدمات الثقافية و الرياضية

الخدمات و ا�نشطة الثقافية 

المركب الثقافي
محمد الخامس

طوابق  بأربعة  فضاء  وهو  الفداء،  الثقايف  املوسیقي  باملعهد  املقاطعة  داخل  الثقافیة  البنیات  تعززت 

وتجهیزات حدیثة، لتنشیط ورشات ثقافیة ومحترفات فنیة متعددة، ویضم أقسام التربیة املوسیقیة من بینها 

املسرحي  والتنشیط  التشکیلیة  الفنون  ومحترف  املوسیقیة   اآلالت  یلع  والعزف  الصولفیج  لتعلم  قاعات 

باللغتین العربیة والفرنسیة ، وقد تم تدشینه يف بدایة سنة 2021 بعد إعادة تهیئته من طرف املجلس.

المعهد الموسيقي الثقافي الفداء

تلعب املراکز الثقافیة  والفضاءات الریاضیة أدوارا هامة يف تنشیط الحرکة الثقافیة وبناء اإلنسان بمقاطعة الفداء، ولهذا 
التنمیة  قام املجلس بإحداث وتأهیل وتهیئة بنیات متعددة تستقبل مختلف الفاعلین باملجتمع املدني لإلسهام يف 

املجالیة وتطویر الوعي الفکري والریاضي لدى للساکنة.

المحور الخامس



ألهمیة املکتبات بالنسبة لجمیع الفئات القارئة  والطلبة والتالمیذ سخر مجلس مقاطعة الفداء الجهود الالزمة من 
حدیثة  بمعدات  واألمل  الفداء  الثقافیین  الفضاءین  تهیئة  إعادة  تمت  حیث  جذابا  لیصبح  املرفق  تحسین  أجل 

وتجهیزات عصریة وأصبحا قبلة ثقافیة تستقطب وتستقبل حوالي 1046  منخرط.
وقاعات  للمطالعة  مفتوحة  بفضاءات  تهیئتهما  تمت  املعرفة  ونشر  القراءة  وتشجیع  الثقايف  الفعل  ولتطویر 
اإلعالمیات وفضاءات خاصة بالطفل، وقاعات للکتب تم تطعیمها بکتب درسیة ومراجع علمیة استجابة لحاجیات 
الطلبة والتالمیذ وتم تنویع العرض الثقايف بشراء کتب روائیة وعلمیة وأدبیة  بجمیع اللغات. ويف إطار تحدیث 
الکتب  جمیع  یضم  رقمي  تطبیق  تثبیت  إلی  باإلضافة  باألنترنت  الفضاءات  تزوید  تم  الثقافیة  الخدمة  ورقمنة 

املتوفرة وتسهیل الحصول علیها.

إحصائيات 

اإلستقبال وجعلها  تأهیل فضاءات  بإعادة  الفداء  السوسیوثقايف, قام مجلس مقاطعة  الفعل  بتنشیط  اهتماما 
محمد  السوسیوثقايف  املرکز  ویعد  الفاعلة،  والهیئات  واملنظمات  الجمعیات  أنشطة  الحتضان  جذابة  مرافق 
عصفور نموذجا متمیزا بعدما قام املجلس بتهیئته بمواصفات وتجهیزات حدیثة وأصبح یتوفر یلع إدارة وقاعة 
لالستقبال وقاعتین للعروض بطاقة استیعابیة تبلغ 300 مقعد، وقاعة لالجتماعات وقاعة الصالة ومرافق صحیة 

بحلة جمیلة يف کل طابق.
ونظرا للحاجة لقاعات عروض نظرا لکثرة الطلب تم إحداث قاعة طرابلس مجهزة ب 120 کرسي والتي تتواجد 
باملرکز املتعدد االختصاصات الفداء بحي طرابلس وذلك لخلق توازن مجالي وتقریب املرافق من أحیاء املقاطعة.

أو  احتکار  وبدون  الهیئات  لکل  والسلس  الشفاف  الولوج  لضمان  الترخیص  نظام  وفق  املرفقین  تسییر  ویتم 
محسوبیة.

وبلغت عدد التراخیص الستغالل هذه الفضاءات  538 خالل الست سنوات.

الفضاء الثقافي الفداءالمركز السوسيو ثقافي محمد عصفور وقاعة طرابلس
و امل 

من  الکتاب  بتقریب  القرائي  العرض  تعزیز  تم 

املواطنات واملواطنین ومن أجل ذلك تم إحداث 

البیضاء  الدار  جماعة  مع  بشراکة  قراءة  نقطة 

بحدیقة جنان السبیل ٢ وقد تم بناء الکشك وسط 

الحدیقة وتجهیزه وتزویده بالکتب.

كشك
القـــــــــــــــــــراءة

عدد الكراسي

407
عدد الطاوالت

 79
عدد الحواسيب

17

من أجل تقریب التجهیزات السوسیوثقافیة ملختلف املناطق بتراب املقاطعة وإلنعاش الفعل الثقايف قام املجلس 

له  املجاورة  للساکنة  لیتسنی  تأهیله  وإعادة  الخطاب  بن  عمر  السوسیوثقايف  املرکز  تسلم  إجراءات  استکمال  بعد 

االستفادة منه وخصوصا بعد تجهیزه من لدن املجلس بالتجهیزات الضروریة وتهیئته بمرافق متنوعة تهدف لتشجیع 

الشباب واألطفال یلع القراءة واملطالعة واالهتمام بمنابع املعرفة الثقافیة، ویتکون من قاعات للمطالعة  وفضاء 

للخزانة والکتب وفضاء مخصص للطفل ومرافق إداریة وصحیة وقاعة للصالة، کما تم تجهیز قاعة لالجتماعات لفتح 

املجال أمام النسیج الجمعوي ویحتوي الفضاء یلع ٢٤ طاولة و ١٤١  کرسي.

المركز السوسيو ثقافي عمر بن الخطاب



رمضانيات
الفداء 

الثقافیة  التظاهرات  أبرز  من  الفداء  رمضانیات  تعتبر 

یلع  الفداء  مقاطعة  مجلس  دأب  التي  والفنیة 

تنظیمها سنویا، من أجل إدماج جمیع الفئات العمریة 

يف الحیاة الثقافیة واستهداف کل األلوان الفنیة  وإبراز 

يف  مواهب  من  املنطقة  به  تزخر  الذي  املوروث 

مختلف املجاالت 

الرابعة،  نسخته  وصل  سنویا  تقلیدا  أضحت  حیث 

الفنیة  بالسهرات  وحافال  متنوعا  برنامجا  یتضمن 

البارزة  والوجوه  األئمة  وتکریم  القرآنیة  واألمسیات 

والریاضي،  والثقايف  واالجتماعي  الدیني  باملجال 

یفتتح يف العاشر من رمضان بحفل الوفاء الذي یصادف 

وتعد   ، الخامس  محمد  الراحل  امللك  وفاة  ذکرى 

الرمضانیات محطة یحظی األطفال فیها بأنشطة وازنة 

ضمن البرنامج، حیث ینظم حفل الحناء لفائدة الفتیات 

العرائس  وطقوس  احتفالیة  أجواء  يف  یمر  والذي 

  4400 من  أزید  مشارکة  عرفت  تصویر  وجلسات 

طفلة.

من  أزید  شارك  حیث  صیام  أول  یوم  إلی  باإلضافة   

1291 طفل يف مأدبة إفطار یلع شرفهم بعد یوم 

ملیئ باألنشطة واأللعاب والهدایا يف أجواء تغمرها 

الفرحة والبهجة.

تجوید  يف  مسابقة  تنظیم  الرمضانیات  وتعرف 

القرآن الکریم شارك فیها أزید من 550 مشارك وتم 

تتویج 62 فائز خالل الحفل الختامي.

إقباال ملحوظا ملختلف  الرمضانیات  برنامج   ویعرف 

الفئات یلع املسابقات والندوات واملعارض، ویتوج 

والجوائز  التقدیریة  الشواهد  لتوزیع  ختامي  بحفل 

والشرکاء  الفائزین  یلع  الرمضانیات  وأدرع 

عمالة  عامل  السید  بحضور  الخارجیة  والقطاعات 

مقاطعات الفداء مرس السلطان ورئیس جماعة الدار 

واملدعویین     املقاطعات  رؤساء  من  وثلة  البیضاء 

وجمهور غفیر من املواطنات واملواطنین.



حفل
التفوق و التميز

مبادرة سنویة منذ سنة  الفداء  أطلق مجلس مقاطعة  الدراسي،  التمیز  و تشجیع  بالتالمیذ  العنایة  إطار  يف 

و  إعدادي  الثالثة  ابتدائي،  السادسة  الثالث  اإلشهادیة  باملستویات  املتفوقین  بالتالمیذ  لالحتفاء   2018
تراب  داخل  املؤسسات  بجمیع  األوائل  تتویج  تم  وقد  واألدبیة  والعلمیة  التقنیة  الشعب  جمیع   البکالوریا 

املقاطعة والذین بلغ عددهم 119 تلمیذا يف حفل بهیج تخللته کلمات وفقرات فنیة وتوزیع جوائز (حواسیب 

,لوحات إلکترونیة باإلضافة إلی جوائز أخرى لفائدة املتمیزین) وشواهد تقدیریة لتشجیعهم یلع املزید من 

العطاء واالجتهاد.

وقد تم إلغاء حفل دورة 2020 الذي تعذر تنظميه بسبب حالة الطوارئ ومنع التجمعات. 



حفل ذكرى تقديم وثيقة االستقاللحفل االمتنان

مجهوداتهم  و  السنة،  طیلة  النظافة  رجال  طرف  من  املبذولة  باملجهودات  االعتراف  و  االمتنان  لثقافة  تکریسا 

املضاعفة خالل محطة عید األضحی املبارك، أطلق مجلس مقاطعة الفداء مبادرة سنویة وصلت نسختها الرابعة 

لالحتفاء بأزید من 250 عامل النظافة و مهندس النقاء سنویا طیلة فترة والیته، تعبیرا عن التقدیر والشکر لهذه 

الفئة العمالیة الساهرة یلع السالمة البیئیة ونقاء املدینة، وکانت فرصة متمیزة لتجدید مشاعر االمتنان يف حفل 

للتکریم تتخلله فقرات فنیة متنوعة بحضور فنانین وفعالیات محلیة.

من أجل تحقیق التقائیة بین األجیال قام املجلس بشراکة مع املدیریة اإلقلیمیة للتربیة والتعلیم  واملندوبیة السامیة 

لقدماء جیش التحریر بإطالق مبادرة سنویة یتم فیها االحتفاء باملقاومین القاطنین بمقاطعة الفداء ویتم ذلك يف حفل 

بهیج یحضره وینشطه تالمیذ املؤسسات التعلیمیة لتحقیق التواصل بین الجیل املحرر واألجیال الناشئة وقد تم تکریم 25 

من املقاومین وقدماء جیش التحریر من ساکنة مقاطعة الفداء.



ا�يام الدراسية
مع جمعيات المجتمع المدني 

تكريم الموظفين
المتقاعدين

وذلك  أساسیا  فاعال  باعتبارها  املدني  املجتمع  جمعیات  مع  دراسیة  أیام  تنظیم  یلع  الفداء  مقاطعة  مجلس  عمل 

للتواصل وتبادل األفکار وإغناء الحوار من أجل التفاعل حول قضایا وبرامج تهم تنمیة املنطقة.

التنمیة  "املجتمع املدني شریك أساسي يف  األول تحت شعار   ٢٠١٨ و   ٢٠١٦ وتم تنظیم یومان دراسیان سنتي   

عن  ممثل   ٣٣٠ وعرفا مشارکة حوالي  التنمیة املستدامة"  املدني دعامة  "املجتمع  والثاني تحت شعار  املحلیة" 

الجمعیات.

کما تم تنظیم یوم دراسي ثالث للتنسیق بخصوص األیام البیئیة.

یعد حفل املتقاعدین ترسیخا ملبدأ الشکر واعترافا بفضل األطر واملوظفین الجماعیین الذین خدموا اإلدارة وبذلوا جهودا 

 2015 من أجل تطویرها وقد أطلق املجلس هذه املبادرة لتکون محطة عرفان منذ بدایة هذه الوالیة االنتدابیة يف 

لغایة 2020 ینظمها سنویا وقد تم االحتفاء ب 203 موظف يف أجواء احتفالیة أخویة یتم فیها توزیع الهدایا والشواهد 

التقدیریة کما تجرى قرعة العمرة التي تکون مهداة من مکتب املجلس ومن جمعیة موظفي األعمال االجتماعیة.



النادي الرياضي فلسطين

خدمات  یقدم  جماعي  نادي  أول  فلسطین  نادي  یعتبر 

اللجنة  طرف  من  بناءه  تم  وقد  الرفیع  الطراز  من  حدیثة 

وقامت  البشریة  للتنمیة  الوطنیة  للمبادرة  املحلیة 

تستجیب  ریاضیة  بمعدات  وبتجهیزه  بتهیئته  املقاطعة 

لحاجیات املرتفقین وتبلغ مساحته 1240 متر مربع.

الریاضیة  للحاجیات  لتستجیب  النادي  مرافق  تتعدد 

للمواطنین ویتکون من مسبح وثالث قاعات ریاضیة مجهزة 

ورواق  األجسام  وبناء  البدنیة  للیاقة  ریاضیة   بمعدات 

ومرافق  لالستحمام  ومرافق  للمالبس  ومستوع  للمالکمة 

صحیة.

الخدمات وا�نشطة الرياضية

الفضاء الرياضي الفداء لفنون الحرب

الریاضات،  وقد تم  الفداء تتوفر یلع فضاء ملمارسة نوع إضايف وخاص من  أضحت مقاطعة 
ومرافق  مستودعات  وإحداث  الحرب  بفنون  املرتبطة  الریاضات  لکل  معدة  بقاعة  تجهیزه 

لإلستحمام ومرافق صحیة.
 وتبلغ مساحة هذا الفضاء 300 متر مربع 



القاعات المغطــــاة

تعززت املرافق الریاضیة بمقاطعة الفداء بکل من قاعة إبراهیم زهار وحسن الهیرس بعد تسلمها من مجلس عمالة الدار 

البیضاء وقد تم تجهیز وإعادة تهیئة واحدة من طرف مبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة والثانیة من طرف مجلس مقاطعة 

الفداء.

لیتم فتحهما أمام العموم مع اعتماد مسطرة التراخیص التي توفر ولوج جمیع الفرق والنوادي والجمعیات دون احتکار أي 

جهة للفضاء ولفسح مجال ألکبر عدد من املمارسین للریاضة.

 وتمکن هذه القاعات من ممارسة ریاضة کرة السلة وکرة الید وکرة القدم داخل القاعة.

الخدمات وا�نشطة الرياضية

مالعب القرب

نظرا للخصاص الذي کانت تعرفه مقاطعة الفداء فیما یتعلق بقلة الفضاءات الریاضیة ومالعب القرب انکب املجلس یلع 

توسیع البنیة التحتیة الریاضیة وقام بإحداث وتهیئة الفضاءات التالیة :

إدارة ومستودع ومرافق صحية وثالثة مالعب عوض    الراضي  وإحداث  السالم  فضاء عبد  تهيئة  إعادة   •

ملعب واحد وذلك من أجل توسيع قاعدة المستفيدين.

البيضاء  الدار  الرياضي مصطفى شكري بشراكة مع جماعة  الفضاء  إحداث ملعبين للقرب وسط   •

كما تمت تهيئة المرافق الصحية المتواجدة به.

ا�دارة  وتهيئة  البيضاء  الدار  جماعة  مع  بشراكة  السادني  بدرب  الفداء  ا�مل  القرب  ملعب  إحداث   •

والمستودع والمرافق الصحية من طرف مجلس مقاطعة الفداء.

• تهيئة الفضاء الرياضي إبراهيم الكرص وإحداث ملعبين لكرة السلة من طرف مجلس مقاطعة 

الفداء با�ضافة إلى خلق مستودعات وإدارة ومرافق صحية.

• إحداث فضاء لكرة المضرب بدرب الفقراء وتهيئته بملعب للتنس وإدارة ومستودعات ومرافق صحية

القاعة  وبجانب  بلمحوب  الرحمن  عبد  الرياضي  الفضاء  من  بكل  الحديدية  الكرة  فضاءات  تهيئة   •

المغطاة حسن الهيرس.



قام مجلس مقاطعة الفداء بإعادة تهیئة املستودعات املتواجدة بملعب مصطفی شکري والتي کانت يف وضعیة مزریة 

کما قامت املقاطعة بالبحث عن موارد مالیة إضافیة من أجل إعادة تهیئة فضاء امللعب وقد أبرمت شراکة مع الجامعة 

امللکیة املغربیة لکرة القدم  من أجل إعادة تهیئة أرضیة امللعب ومالئمة املقاییس من أجل أن یتناسب واملعاییر 

املطلوبة الستقبال مباریات األندیة املنضویة تحت لواء العصبة.

ویتم فتح املجال أمام الجمعیات الریاضیة  وجمعیات األحیاء وفق نظام التراخیص کما هو معتمد داخل املقاطعة.

الفضاء الرياضي
مصطفى شكري 

الفضاء الرياضي
عبد الرحمن بالمحجوب

باعتبار الفضاء الریاضي عبد الرحمن باملحجوب " ملعب 

بمقاطعة  املتواجدة  املالعب  أقدم  من  سابقا"  الوحدة 

الفداء وبالنظر لوضعیته التي  تراجعت بسبب قلة الصیانة 

إلعادة  شراکات  عن  بالبحث  الفداء  مقاطعة  مجلس  قام 

للتأهیل  املندمج  للبرنامج  تضمینه  تم  وقد  تهیئته 

  2020-2015 البیضاء  الدار  تنمیة  ملخطط  اإلجتماعي 

الدرهم   ملیون   ١١ میزانیتها  تبلغ  اتفاقیة  موضوع  وهو 

حیث سیتم تأهیل فضاء امللعب وتسییجه وبناء املدرج 

واملستودعات .

الفضاء الرياضي الجوالن - الفداء
و الفضاء الرياضي سيدي معروف - الفداء

يف إطار برامج املبادرة الوطنیة للتنمیة املحلیة قامت اللجنة املحلیة بالفداء ببرمجة مشاریع تعنی بخلق فضاءات 

تستهدف التنمیة املحلیة ودمج الشباب يف بیئة ریاضیة سلیمة. 

القدم  وملعبین لکرة  متر مربع ویتضمن ستة مالعب لکرة   4200 الفداء مساحته  الریاضي سیدي معروف  الفضاء 

السلة وکرة الید وکرة الطائرة وفضاء للکرة الحدیدیة باإلضافة إلی فضاء اإلدارة واملستودعات واملرافق صحیة 

الفضاء الریاضي الجوالن الفداء مساحته 8000 متر مربع یتضمن أربعة مالعب لکرة القدم وملعبین لکرة الید وکرة 

السلة ملعب کرة املضرب وفضاء للکرة الحدیدیة. 

وقد قام مجلس مقاطعة الفداء بتهیئة مستودعات وإدارة ومرافق صحیة تابعة للفضاء.

في إطار تدبير واستغالل الفضاءات الرياضية المتواجدة بالمقاطعة بلغ عدد الحصص 

المرخصة 14700 حصة رياضية استفادت منها فرق الجمعيات والنوادي وفرق ا�حياء 

مع دعم الفضاءات بالتجهيزات والمعدات الرياضية ا�ساسية.

كما نظم مجلس مقاطعة الفداء حوالي 43 دوري رياضي 



عمل أعضاء مجلس مقاطعة الفداء، یلع تفعیل 

املحلیة،  للساکنة  وممثلین  کمستشارین  أدوارهم 

تحسین  يف  أسهمت  وممارسات  قواعد  إطار  يف 

دوره  بتقویة  یتعلق  فیما  خاصة  املجلس؛  هیاکل 

ملهامهم  تنفیذا  أداءه  وتحسین  آلیاته  وتفعیل 

الدستوریة. 

ومن أجل ذلك واظب املجلس یلع عقد دوراته 

لضمان  االنتدابیة،  الوالیة  لجانه طوال  واجتماعات 

التخطیط املستمر والتشاور الدائم والتنزیل العملي 

والفعال، للبرامج واملشاریع املبرمجة.

ويف هذا السیاق ومنذ اإلعالن عن مکونات 

بمضامین  االلتزام  یلع  التعاقد  تم  املجلس، 

من  مجموعة  واتخذ   ،  113.14 التنظیمي  القانون 

خالل  من  املسطرة،  البرامج  لتفعیل  اإلجراءات 

استراتیجیة تواصلیة بین کافة هیاکله.

بنتائج   2021-2015 االنتدابیة  الفترة  تمیزت  وقد 

بحیث  املجاالت،  وکل  األصعدة  مختلف  یلع  إیجابیة 

عمل أعضاء املکتب واللجان وموظفي املجلس یلع 

مواکبة إعداد البرامج، وتتبع األوراش، وإعداد الحصیلة 

أعضاء  بین   مکثفة  الجتماعات  ثمرة  جاءت  التي 

املجلس والشرکاء يف القطاعات الخارجیة والسلطات 

املحلیة وکافة الفاعلین املحلیین.

 حصيلة اجتماعات مكتب المجلس

30مع املفوض له يف قطاع النظافة اجتماع

مع املفوض له يف قطاع املاء والکهرباء
والتطهیر السائل

اجتماع20

االختصاصات  إطار  ويف  للمجلس  الداخلي  للنظام  طبقا 
اجتماعات  الفداء  مقاطعة  مجلس  مکتب  عقد  إلیه،  املوکلة 
مکثفة بلغ عددها أزید من 99 اجتماع، طبیعتها متنوعة بین 
اجتماعات املکتب التي یعکف فیها یلع تدارس نقط  وبرامج 
التدبیر والتنشیط املحلي ووضع مشاریع وتتبع االوراش  تهم 
إلی  باإلضافة  املساعدة،  األجهزة  وعمل  للدورات،  واإلعداد 
العام  السیر  ملواکبة  واملصالح  األقسام  رؤساء  مع  اجتماعات 
تحسین  أجل  من  واملوظفین  املرافق  وحاجیات  لإلدارة، 

الخدمات.
ومن أهم ما طبع هذه الوالیة، التعاون املستمر مع السلطات 
املحلیة يف شخص السید عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس 
وتتبع  املجلس،  مع  دائم  تواصل  يف  کان  الذي  السلطان، 
مستمر ألنشطته وأوراشه، وقد بلغ عدد اجتماعات املکتب مع 

اجتماعات   4 حوالي  الفترة  هذه  خالل  العامل  السید 
املقاطعة  مجلس  رئیس  مع  اجتماعات  بجانب   ، رسمیة، 

والعشرات من اللقاءات مع رؤساء الدوائر والقیاد.
ويف إطار تتبع التدبیر املفوض وحرصا یلع مواکبة تدبیر 
بوتیرة  دوریة  اجتماعات  املکتب  عقد  حیویین،  مرفقین 
والبیئة  التعمیر  لجنة  ورئیس  املکتب  یحضرها  شهریة 
ونائبه، بحضور املسؤولین املفوض لهم يف کل من قطاع 
واإلنارة  السائل  وتطهیر  والکهرباء  املاء  وقطاع  النظافة 
تراب  داخل  االستثمارات  یلع  لالطالع  وذلك  العمومیة، 
املشاکل  معالجة  یلع  التعاون  إلی  باإلضافة  املقاطعة؛ 
التي تعترض السیر العادي بها وقد بلغ عدد االجتماعات 50 

اجتماعا. 

الحكامة والتدبير
المحور السادس

با�ضافة إلى اجتماعات توزعت بين لقاءات مع نواب رئيس جماعة الدار البيضاء في قطاع التعمير والرخص والجبايات 

وا�شغال ومع ممثلي القطاعات الخارجية كالتربية والتعليم والصحة والسكنى وسياسة المدينة والتعاون الوطني 

وشركة الصوناداك وشركات التنمية المحلية وقد تجاوز عدد هذه االجتماعات  50 اجتماع .



 19

27

15

03

ــراح ــرة يف االقت ــا الکبی ــارا ألهمیته ــس اعتب ــاعدة للمجل ــزة املس ــي األجه ــون التنظیم ــة يف القان ــن الدائم ــر اللج  تعتب
ــیط ــر والتنش ــم التدبی ــي ته ــط الت ــة األوراش والنق ــدورات ومناقش ــال ال ــدول أعم ــط ج ــداد لنق ــط واإلع ــة النق   ومدارس

داخل املقاطعة.
 وتنعقــد هــذه اللجــن بصفــة دوریــة قبــل الــدورات کمــا تنعقــد بطلــب مــن رئیــس املجلــس أو رؤســاء اللجــن لتــدارس
 نقــط تدخــل ضمــن اختصاصاتهــم وقــد بلــغ عــدد اجتماعــات اللجــن خــالل هــذه الوالیــة االنتدابیــة 64 اجتمــاع موزعــة

 کالتالي :

حصيلة اجتماعات لجن المجلس 

ــس ــب مجل ــام مکت ــفافیة ق ــاء الش ــدات وإلرس ــات والتوری ــع الصفق ــة تتب ــس يف عملی ــاء املجل ــاج أعض ــل إدم ــن أج  وم

 املقاطعــة بإحــداث لجنــة الســتقبال املشــتریات تقــوم بجــرد لجمیــع املشــتریات التــي تجریهــا املقاطعــة، وتتضمــن

 ضمــن ترکیبتهــا أحــد نــواب رئیــس مجلــس املقاطعــة ,ورئیــس لجنــة املالیــة والشــؤون االقتصادیــة أو نائبــه وکل مــن

 رؤســاء لجنــة الشــؤون الثقافیــة واالجتماعیــة والتعمیــر والبیئــة ونوابهــم حســب طبیعــة املشــتریات وقــد بلــغ عــدد

اجتماعات هذه اللجنة 30 اجتماعا



1604

 يف احتــرام تــام ملقتضیــات القانــون التنظیمــي 14 .113 انعقــدت جمیع الــدورات العادیــة يف آجالها

ــل ــن أج ــداء م ــة الف ــس مقاطع ــا مجل ــتثنائیة عقده ــدورات اس ــززت ب ــا تع ــا کم ــوص علیه  املنص

 الحســم يف مجموعــة مــن النقــط الــواردة بیــن الــدورات والتــي تســتدعي مصادقــة املجلــس أو رفــع

ــتثنائیة ــة و 4 دورات اس ــدورات 20 دورة : 16 دورة عادی ــي لل ــدد اإلجمال ــغ  الع ــد بل ــات , وق   ملتمس

 وبلغ عدد مقررات الدورات 70 مقرر

 

دورات استثنائیةدورة عادیة

حصيلة دورات المجلس

.

70



اجتماعات اللجنة المحلية
التواصل المستمرللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

يف إطار اختصاصات اللجنة املحلیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والتي کان لها دور أساسي ومحوري من 

حیث التشخیص واالستطالع ورصد الحاجیات الخاصة باألحیاء املستهدفة من طرف املبادرة، والتي تعیش 

وضعیة هشاشة وتستدعي برمجة مشاریع تنمویة واجتماعیة، وباعتبار رئیس مجلس املقاطعة کما ینص 

الالزمة  البشریة  اآللیات واملوارد  اللجنة املحلیة، فقد تم تسخیر جمیع  هو رئیس  یلع ذلك دلیل املساطر 

سواء الخاصة بسکرتاریة اللجنة وفرق التنشیط، من أجل إنجاح مهام اللجنة املحلیة التي تضم يف ترکیبتها 

املنتخبون وممثلي القطاعات الخارجیة وممثلي الجمعیات. 

وقد عقدت هذه اللجنة منذ تولیها مهامها خالل الفترة ما بین  ٢٠١٥-٢٠١٨ حوالي 10 اجتماعات 

واالنفتاح یلع  التواصل  عمل املجلس یلع مأسسة 

محیطه بمختلف مکوناته، والعمل یلع نهج سیاسة 

تواصلیة للقرب تقوم یلع الصدق والشفافیة واعتماد 

منذ  املجلس  مکتب  وخصص  لتحقیقه،  اآللیات  کل 

يف  یومین  يف  حدده  راتبا  موعدا  مهامه  تولیه 

رئیس  طرف  من  املباشر  االستقبال  لیتم  األسبوع 

املجلس ونوابه کل ثالثاء وجمعة للمواطنین.

  2745 وقد عرفت هذه العملیة استقبال حوالي   

مواطنة ومواطن و 217 جمعیة 

کما قام املکتب بتفعیل خدمة الشکایات عبر مصلحة 

الشکایات  أنواع  جمیع  ومعالجة  بتتبع  تقوم 

املواطن  بها  یتقدم  التي  واالقتراحات،  واملالحظات 

وسائل  عبر  أو  بالشکایات  الخاصة  البوابة  عبر  سواء 

خالل  ومن  الضبط،  مکتب  أو  االجتماعي  التواصل 

تکون  التي  تلك  أو  األسبوعیة  االستقبال  عملیة 

مباشرة، حیث یتم استقبال الشکایة ویتم التواصل مع 

توصلت  املقاطعة  بأن  نصیة  رسالة  عبر  املشتکي 

وتأتي  معالجتها  لتتم  الدراسة،  قید  وأنها  بالشکایة 

جواب  بواسطة  الشکایة  یلع  الجواب  مرحلة  بعدها 

منجز من طرف املصالح املعنیة، ویتم بعدها التواصل 

مع املعني باألمر،

 وقد بلغ عدد الشکایات التي وردت یلع املصلحة 

وتمت معالجتها حوالي  2569 شکایة.

بإطالق  املجلس  قام  املستمر  التواصل  إطار  ويف 

االجتماعي  التواصل  مواقع  یلع   له  رسمیة  صفحة 

بعمل  بالتعریف  تعنی  سنة٢٠١٥  منذ  فایسبوك 

والتعریف  منجزاته  ونشر  الفداء،  مقاطعة  مجلس 

املوجهة  والریاضیة  والثقافیة  االجتماعیة  بالخدمات 

الشکایات  لتلقي  منصة  تعتبر  کما   ، للساکنة 

یتم  والتي  علیها،  الواردة  الرسائل  عبر  واملالحظات 

االنفتاح علیها وأخذها بعین االعتبار يف أدائه لعمله. مشروعا تنمویا
14 سوسیوثقافیا وریاضیا  وقد تمت المصادقة على حوالي
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المالية في التدبير

الرفــع مــن االعتمــادات املخصصــة لشــراء األدویــة 

الخاصة بمرضی السکري

3198360 درهم

لتأهیــل  املخصصــة  االعتمــادات  مــن  الرفــع 

املرافق الریاضیة والعتاد الریاضي

 8879811 درهم

الرفــع مــن االعتمــادات الخاصــة بصیانــة الطرقــات 

48971202 درهم 

الرفــع مــن االعتمــادات الخاصــة بصیانــة املرافــق 

اإلداریة والثقافیة

3195138 درهم

الرفــع مــن االعتمــادات الخاصــة بتهیئــة وصیانــة 

املساحات الخضراء

6043908 درهم

ترشــید االعتمــادات الخاصــة بشــراء الوقــود 

والزیــوت والتــي وصلــت بفضــل التدبیــر 

املحکم لصفر درهم خالل سنتي

2020-2021

تقـــوم علــی حـــسنمدخال أساسیا



رئيس المجلس

  الفاطمي رميد 
حزب العدالة والتنمية

النائب الرابع لرئيس المجلس

الحسين نصر ا�
حزب االستقالل

النائب الخامس لرئيس المجلس

عبد الجليل العدلوني
حزب العدالة والتنمية

كاتب المجلس

احمد العاجي
حزب العدالة والتنمية

نائب كاتب المجلس

انس ابو العباس
حزب العدالة والتنمية

سفيان نجيب
حزب العدالة والتنمية

أمينة فرودي
 حزب االستقالل

المصطفى نوح
االتحاد الدستوري

كريم رائس
حزب االستقالل

 أحمد بنبوجيدة
حزب التجمع الوطني ا�حرار

رشيد كرامي
حزب االتحاد الدستوري

أحمد وعدود
حزب العدالة والتنمية

محمد السليماني
حزب العدالة والتنمية

بوشرة دهبي
 حزب االستقالل

ادريس منتصر االدريسي
حزب االستقالل

سعيد حسبان
 حزب الحركة الشعبية

خدوج الصادقي
حزب العدالة والتنمية

أمينة لبريد
حزب العدالة والتنمية

عصام الزهراوي
حزب االتحاد االشتراكي

للقوات الشعبية 

األعضــــــــــــــــــــــــــــــاء

نائب رئيس لجنة المالية
والشؤون االقتصادية

عبد اللطيف أبكير
حزب العدالة والتنمية

نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة

خالد بهموت
 التجمع الوطني ا�حرار

نائب رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية
والثقافية والرياضية 

عبد االله الصفدي
االتحاد الدستوري

رئيس لجنة المالية
والشؤون االقتصادية

محمد ضغور
حزب العدالة والتنمية

رئيس لجنة التعمير والبيئة

ايعيش مصديق
حزب العدالة والتنمية

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية
والثقافية والرياضية

فاطمة بلواوي
حزب العدالة والتنمية

نــــــــواب رؤســــــــاء اللجــــــــان الدائمــــــــة

رؤســــــــاء اللجــــــــان الدائمــــــــة

مكــــــــتب المجــــــــلس

النائب األول لرئيس المجلس

محمد غنامي
حزب العدالة والتنمية

النائب الثاني لرئيس المجلس

زينب جرار
حزب العدالة والتنمية

النائب الثالث لرئيس المجلس

رشيد وعبد الكريم
حزب العدالة والتنمية



مقاطعة الفداء هي أحد مقاطعات عمالة الدار البيضاء غرب اململكة املغربية. تضم 
مقاطعة الفداء أحياء مهمة للدار البيضاء و تأوي مقاطعة الفداء 186.754 نسمة (حسب 

اإلحصاء الرسمي 2004)

مقاطعة الفداء 

تابعونا على صفحتنا
الرسمية للمقاطعة فايسبوك


