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 (2027 – 2022استمارة اإلعداد لبرنامج عمل جماعة طنجة )

 حول االستمارة: 

يعتبر اإلطار   2011يكتسي األساس الدستوري أهمية خاصة بالنسبة للجماعات الترابية، فدستور  

 المحدد للسياسات العمومية الترابية، فمنه تنهل توجهاتها العامة، وعلى ضوئه يتم بلورتها. 

إصدار   تم  بالالمركزية،  المتعلقة  الدستورية  المقتضيات  تنزيل  أجل  التنظيمي  ومن  القانون 

لرسم   113.14 دستورية  مرجعية  من  الالمركزية  الوحدات  تمكين  أجل  من  بالجماعات،  المتعلق 

 وبلورة سياسات عمومية ترابية خدمة للتنمية المجالية.

التدبير   المقاربة الجديدة والحديثة في  التشاركية -وتماشيا مع  الديمقراطية  سنعمل   - وفي إطار 

مل الجماعة وفق المنهج التشاركي بإشراك المواطنين والمواطنات، والجمعيات،  على إعداد برنامج ع

 والهيأة االستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إعداد البرنامج.

لوالية   عملها  برنامج  والتشاور إلعداد  الحوار  باب  فتح  عن  طنجة  جماعة  تعلن    -  2022لذا 

 أدناه.  اإلستمارة ريقط عن 2027
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 : الشخصية علوماتالم

 ……………………………………………….………………………………………االسم:  

 ……………………………………. …………………………………………………العمر: 

 ..……………………………………………………………………………المستوى الدراسي: 

 ………………………………………………………………………………………الجنس: 

 …………………………………………………………………. ……………………المهنة: 

 …………………………………………………………………………………   الحالة العائلية: 

 …………………………………………………………. ……………   عنوان السكن )المقاطعة(: 

 .……………………………………...……………………………سنوات اإلقامة بجماعة طنجة:  

  نعم                       ال                  :  ؟لحزب سياسي  أو تنتمين  هل تنتمي

   ال         نعم                                :  ؟لجمعية   أو تنتمين  هل تنتمي

 : نشاط الجمعية  المرجو تحديد جابة بنعم، اإلفي حالة 

 البيئة            ذوي االحتياجات الخاصة       المهن والحرف          التنمية                 ة أالمروالطفولة والشباب 

 خر  آالرياضي               مجال المجال                المجال الثقافي
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 ( 2021-2016تقييم برنامج العمل )

 لبرنامج عمل الجماعة ؟  م ما هو تقييمك  -

 ضعيف جيد                                        متوسط                                               

 هل عالجت محاور البرنامج حاجيات ساكنة جماعة طنجة ؟  -

 خر آ                              نعم                                   ال                 

 هل لديكم مؤاخذات حول برنامج العمل ؟  -

 نعم                  ال      

:  م مالحظتك وافي حالة االجابة بنعم ، حدد  -

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

 ....................................................................... ................................................... .......

 ........................... 

 

 عن الخدمات اإلدراية للجماعة ؟   ون اض ر م هل أنت -

 متوسط                    ضعيف       اإلستقبال :                 جيد                   ▪

 الخدمات الرقمية :        جيد                        متوسط                    ضعيف  ▪

 التواصل :                 جيد                        متوسط                    ضعيف  ▪

 متوسط                    ضعيف               جودة الخدمات اإلدارية :        جيد            ▪

 

 في مجال الخدمات اإلدراية ؟  مواقتراحاتك  م ما هي انتظاراتك -

. .......... ................................ ...............................................................................................

..................  ........................................................................................................................

................................ .......................................................................................................... 

 

 التعمير والتنمية المستدامة 

 ؟ك خصاص على مستوى البنيات التحتية للجماعة هل هنا -

 خر آال                                          نعم      
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 ؟بالسكن   ة في تبسيط المساطر المتعلق هل تساهم الجماعة  -

 خر آال                                           نعم      

 أبنية المساكن بالجماعة جمالية ورونق المدينة ؟  هل تحترم طبيعة -

   خر آال                                            نعم      

 ؟ البناء  ة م رخصفي تسل   والطريقة  عن المدة  ون راض  م نتأهل  -

 خر آال                                            نعم      

 ؟ المياه  ندرة  في حل مشكلةمنخرطة  الجماعة  ترون أنهل  -

 خر آال                                            نعم      

 ؟   المياهمعضلة ندرة  حل  تحلية مياه البحر ستساعد في م في نظرك هل  -

 خر آال                                            نعم      

 ؟  ما هي المقترحات التي ترون أن من شأنها تجويد قطاع التعمير والتنمية المستدامة -

. .....................  ....................................................................................................................

......................... ............................................................................................ ..................... 

 ......... ................. ................................................................................................................ 

 

 الجماعة المواطنة والدعم االجتماعي 

   الجماعة؟ للمجتمع المدني على مستوى حضورا فاعال  ونهل تلمس  -

 خر آنعم                    ال                           

   أة والشباب من المساهمة الفعالة في صناعة القرار على مستوى الجماعة؟ هل تم تمكين المر -

 خر آ                        نعم                    ال      

 المواطنة لدى الساكنة ؟ هل تساهم الجماعة في تنمية قيم  -

 خر آنعم                    ال                           

 

 في نظر الجمعيات؟   ولوية ما هي المشاريع ذات األ  -

......................... ................................................................................................................. 

........................... ............................................................................................................... 

... . ................. ..................................................................................................................... 
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 ؟ ما هي المقترحات التي ترونها كفيلة بتعزيز الدور المواطاناتي للجماعة واإلرتقاء بسياسة الدعم اإلجتماعي  -

. .......... ................ .............................................................................................................. 

............... ................ .......................................................................................................... 

 ................................ ......................................................................................................... 

 

 

 اصالت النقل والمو

 عن جودة خدمات النقل داخل تراب الجماعة؟   ونراض م نت أهل   -

 خرآنعم                           ال                               

 ن عرض النقل العمومي يرقى النتظارات وحاجات الساكنة؟ أ هل ترون ب -

 خرآنعم                          ال                                

 الجماعة؟  تراب  ركن السيارات داخل ةهل تم حل مشكل  -

 خرآنعم                         ال                                 

 ؟  شكاالت النقل العموميإن إنشاء خط الترامواي سيحل أهل تعتقدون ب  -

 خر آنعم                         ال                                 

 فقي يستجيب لتطلعات الساكنة ؟ هل ترون بأن التشوير العمودي واأل -

 نعم                         ال                           أحيانا      

 ؟   النقل والمواصالت ما هي المقترحات التي ترونها كفيلة بتجويد قطاع  -

. .......... ..................................................................... .......................................................... 

 .............. ............................................ . .................. ............................................................. 

.................. ............................................ ................................................................. ........... 

 

 المرافق والتجهيزات الجماعية وتقوية البنيات التحتية 

 

 ن الجماعة وفرت ولوجيات ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ؟ أ  ونهل تعتقد   -

 خر آنعم                             ال                                      
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 ؟  الجماعية  عن التحديث الذي طال المرافق والتجهيزات   ون راض  م نتأهل  -

 خر آنعم                             ال                                      

 

 موحكم؟ لطهذه المرافق ترقى  خدمات  هل أصبحت  -

 

 

 ال  نسبيا  نعم  المرافق والتجهيزات الجماعية 

    الطرقية  المحطة

    سوق الجملة 

    المحجز الجماعي 

    سوق السمك 

    مقر الجماعة 

    ات المقاطع ات مقر

    دارية الملحقات اإل ات مقر

    موات مستودع األ

    مرفق دفن الموتى 

 

 ؟والتجهيزات  بالمرافق  نصاف في تغطية الجماعةإهل هناك  -

 خرآ نعم                       ال                                 

 عن جودة البنية الطرقية بتراب الجماعة؟   ون راض  م هل أنت -

 خرآ             ال                                      نعم      

 ن عالمات التشوير كافية لتحقيق الغاية منها؟  أ  ونهل تر  -

 خرآ نعم                      ال                                

 حداث وتهيئ طرق جديدة؟ هل هناك حاجة إل -

 خرآ ال                                                   نعم      

 التجهيز؟  حيث  من حياءعلى مستوى تأهيل األ  ون راض  م نتأهل  -

 خرآ ال                                                 نعم      
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 ما مدى جودة هذه المرافق وخدماتها في أحيائكم؟  -

 ضعيفة  متوسطة  جيدة 

    العمومية اإلنارة 

    األزقة والطرقات 

    الماء الصالح للشرب 

    تطهير السائل والصرف الصحي 

    موقف الحافالت  

    العمومية  المراحيض 

 

 

 تقوية جاذبيتها وتشجيع االستثمار؟ من أجل   لموقعها وإمكانياتهابأن الجماعة نجحت في التسويق   ونهل تعتبر -

 خر آنعم                                ال                                   

 

 : نجحت في ة ن الجماعأ  ونهل تر  -

 ال  نسبيا  نعم  

    رقمنة وتبسيط المساطر 

    التوفر على بنك للمعلومات 

    التوفر على األرشيف 

    مشاتل مقاوالت الشباب إحداث 

    المعنيةالشراكة مع القطاعات 

 

 المرافق والتجهيزات الجماعية وتقوية البنيات التحتية؟  ما هي المقترحات التي ترونها كفيلة بتجويد  -

...................... ........... ................................................................................................... 

......................... ........... ................................................................................................ 

 ......................... ........... ................................................................................................ 
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 الثقافة والرياضة 

 ن التجهيزات الثقافية والرياضية كافية كما وكيفا؟ ون أهل تعتقد  -

 خر آنعم                                ال                                   

 ما مدى حضور هذه المرافق في أحيائكم؟  -

 ُمنعدمة قليلة متوفرة  

    المكتبات 

    المسارح

    دور الثقافة 

    معاهد الموسيقى 

    دور السينما 

    المسابح العمومية 

 

 القرب؟ مالعب  طريقة تدبير وتسيير لىع  ون راض  م هل أنت -

 خر آنعم                                ال                                   

 ؟ بطنجة  ما هي المقترحات التي ترونها مناسبة لتطوير قطاع الثقافة والرياضة  -

..................................... ................................................................................................ 

 ............................... ............ .......................................................................................... 

......................... ...... ............ .......................................................................................... 

 

 التعاون والشراكة 

 ؟ لها انعكاس ملموس على عيش المواطن أبرمتها الجماعة والتعاون التي  ن برامج الشراكة أ  ونهل تر  -

 خر آنعم                                   ال                                 

 ؟  ما هي المقترحات التي ترونها مناسبة لتطوير برامج ومجاالت التعاون والشراكة  -

. ...................... ............ .................................................................................................. 

..................................... ................................................................................................ 

............. ............ ............................................................................................................ 
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 تدبير المخاطر

 ؟ العام منواأل هل لمستم تدخال للجماعة على مستوى حماية الصحة العامة ،  19كوفيد  جائحة  انطالقا من أزمة  -

 خر آنعم                                  ال                                 

 

 

 تقييمات شخصية 

 : تقييم الوضع االقتصادي بالجماعة 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 : بالجماعة  تقييم الوضع الثقافي والرياضي

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 : ية الخدمات الصحية )إحداث وصيانة المقابر ونقل ودفن الموتى( تقييم وضع

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 .............. ............................................ ................................................................................ 

 : (والمتنزهات   الخضراء ات ح تقييم وضعية البيئة )المسا 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 العمل؟  برنامج  خذ بها تجويد األ من شأن التي ترون أن   اإلضافية  قترحات ما هي الم

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 .............. ..................................... ....................................................................................... 

 .............. ................. ........................................................................................................... 

 


