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تــــــقديــــــم

يعتبر هذا الكتيب من ثمرات عمل أطر املكتب الوطني للماء الصالح للشرب (م.و.م.ص.ش)  
على  احمللية  اجلماعات  ومع  معه  املوقعة  اجلمعيات  تكوين  ميدان  شركائه في  مع  بتعاون 
االتفاقية الثالثية األطراف من أجل التسيير احمللي خلدمة املاء الشروب والتطهير بالدواوير 

التي تنتمي لها.
 

يقوم  (م.و.م.ص.ش)  فإن  سالفا،  املذكورة  األطراف  الثالثية  االتفاقية  في  بالتزاماته  وفاء  و 
بتنظيم دورات تكوينية لفائدة اجلمعيات املتعاقدة معه حول كل املواضيع التي من شأنها 
ضمان استمرارية تزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب وتوزيعه والصرف الصحي للسائل 
العادم احمللي. من هذه املواضيع، نورد في الكتيب احلالي مجموعة دالئل تهم اجلانب التقني 

و اإلداري و املالي و تدبير النزاعات وإعداد املشاريع للتمويل.

ولشفافية كاملة في ميدان اخلدمة احمللية ملصلحة املاء الشروب والتطهير ، يتضمن هذا 
الكتيب كذلك دليال ملخصا للجماعة احمللية.

وللمزيد من املعلومات ، ميكن االستئناس باملراجع التي مت االرتكاز عليها ومن بينها ، على 
سبيل القصر ال احلصر ، ما يلي :

مراجع إطار (وتهم خصوصا املراجع التشريعية والقانونية) :

الظهير  مبوجب  إصداره  مت  كما  اجلماعي  بامليثاق  املتعلق   78-00 رقم  القانون   •  

الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ25  رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) و كما مت تغييره   
وتتميمه   

• الظهير رقم  72.103بتاريخ 18 صفر 1392 (3 أبريل 1972) املتعلق باملكتب   

الوطني للماء الصالح للشرب كما مت تعديله وتتميمه بالظهير رقم 266-00-01   
لفاحت سبتمبر عام  2000   

رقم الظهير  مبوجب  إصداره  مت  كما  باجلمعيات  املتعلق   00-75 رقم  القانون   •  

1-02-206 بتاريخ 12 جمادى األولى 1423 (23 يوليوز  2002)   

• القانون األساسي للجمعية واملودع قانونيا   

• مداولة اجمللس اجلماعي املعني باألمر   

• النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتعاقدات والتعهدات.  

مراجع تقنية : سلسة الدالئل املنجزة من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب : 
.DPA/2010 و AM/Taroudant/2007  ، 2005/06/م ت ز   





áYÉª÷G π«dO





فهرس

  4 I  املراجع التشريعية والقانونية       
     

  5 II  تذكير ببعض مقتضيات امليثاق اجلماعي     
      

   9 III  مقتضيات متعلقة باجلماعة للتزويد باملاء الصالح للشرب  
      ولتسيير مصلحة املـاء والتطهير بشراكة مع املكتب الوطني

      للماء الصالح للشرب واجلمعية املفوضة للتسيير

 

3





I  - املراجع التشريعية والقانونية

إن العالقات بني األطراف املعنية منظمة طبقا للنصوص القانونية املعمول بها في املغرب خاصة 
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  وصالحيات  مبهام  و  احمللية  اجلماعات  بتنظيم  املتعلقة  تلك  منها 

للشرب ، إضافة إلى النصوص املتعلقة بإنشاء وتسيير اجلمعيات ، و منها :

 القانون رقم 00-78 املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت إصداره مبوجب الظهير الشريف  
وتتميمه تغييره  مت  و كما   (2002 أكتوبر   3)  1423 رجب    25 بتاريخ   1.02.297 رقم         

 الظهير رقم   .72.103 بتاريخ  18 صفر 1392 (3 أبريل 1972) املتعلق باملكتب الوطني   
لفاحت   266-00-01 رقم  بالظهير  وتتميمه  تعديله  مت  كما  للشرب  الصالح  للماء        

           سبتمبر عام  2000

 القانون رقم 75-00 املتعلق باجلمعيات كما مت إصداره مبوجب الظهير رقم 206-02-1   
           بتاريخ 12 جمادى األولى 1423 (23 يوليوز 2002) 

 القانون األساسي للجمعية واملودع قانونيا   

 مداولة اجمللس اجلماعي اجملتمع في دورته بتاريخ ..............................   

 النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة مبوضوع االتفاقية احلالية.  
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II  - تذكير ببعض مقتضيات امليثاق اجلماعي 

1 - اختصاصات اجمللس اجلماعي 

يفصل املجلس مبداوالته في قضايا اجلماعة. و لهذه الغاية ، يتخذ التدابير الالزمة لضمان تنميتها 

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية.

ميارس املجلس باألخص اختصاصات ذاتية و اختصاصات تنقلها إليه الدولة.

ميكن للمجلس ، للقيام باملهام املسندة إليه ، أن يستفيد من مساعدة الدولة و األشخاص األخرى اخلاضعة 

للقانون العام1.

2 - االختصاصات الذاتية

أ- التنمية االقتصادية و االجتماعية   

يدرس املجلس اجلماعي و يصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس املجلس اجلماعي.

و لهذه الغاية2 : 

 يضع برنامج جتهيز اجلماعة في حدود وسائلها اخلاصة والوسائل املوضوعة رهن إشارتها.  
 يقترح كل األعمال الواجب إجنازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة و اجلماعات احمللية األخرى   

        أو الهيئات العمومية.

 يقوم املجلس اجلماعي بجميع األعمال الكفيلة بتحفيز و إنعاش تنميـة االقتصـــاد احمللـــي   

       و التشغيل و لهذه الغاية يتخذ كل التدابير التي من شأنها املساهمة في الرفع من القدرات 

       االقتصادية للجماعة خاصة في مجاالت الفالحة و الصناعة التقليدية و السياحة و اخلدمات.  

 يقوم  باألعمال  الالزمة  إلنعاش  و  تشجيع  االستثمارات  اخلاصة  و السيما إجناز البنيات   

        التحتية و التجهيزات و إقامة مناطق لألنشطة االقتصادية و حتسني ظروف املقاوالت.

 يبث في شأن إحداث شركات التنمية احمللية ذات الفائــــــدة املشتركــــة بني اجلماعــــات   

        و العماالت و األقاليم و اجلهات أو املساهمة في رأس مالها.

 يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية االقتصادية و االجتماعية ،  

        و يحدد شروط القيام باألعمال التي تنجزها اجلماعة بتعاون أو بشراكة مع اإلدارات العمومية

        و اجلماعات احمللية  و الهيئات العمومية أو اخلاصة و الفاعلني االجتماعيني.

1 املادة 35 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00
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ب- املرافق و التجهيزات العمومية احمللية   

يقرر املجلس اجلماعي إحداث وتدبير املرافق العمومية اجلماعية خاصة في القطاعات التالية3 : 

 التزود باملاء الصالح للشرب و توزيعه   

 توزيع الطاقة الكهربائية  
 التطهير السائل   

ويقرر املجلس في طرق تدبير املرافق العمومية اجلماعية عن طريق الوكالة املباشرة والوكالة املستقلة واالمتياز           

و كل طريقة أخرى من طرف التدبير املفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.

ت- الوقاية الصحية و النطافة و البيئة  

يسهر املجلس اجلماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة االختصاصات املخولة 

لرئيس املجلس مبقتضى املادة 50 من امليثاق اجلماعـــي قانـــون 78-00. و لهذه الغاية يتداول خاصة حول 

سياسة اجلماعة في ميادين4 :  

 احلفاظ على جودة املاء خاصة املاء الصالح للشرب ،  

 تصريف و معاجلة املياه العادمة و مياه األمطار ،  

 محاربة عوامل انتشار األمراض املعدية ،  

 محاربة جميع أشكال التلوث و اإلخالل بالبيئة و بالتوازن الطبيعي  

و في هذا اإلطار فإن املجلس اجلماعي يقرر خاصة في :

 إحداث و تنظيم املكاتب اجلماعية للوقاية الصحية ،  

 املصادقة على األنظمة العامة اجلماعية للوقاية الصحية و النظافة العمومية ، طبقا للقوانني  

        و األنظمة اجلاري بها العمل.

3 املادة 39 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00

4 املادة 40 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00
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ث- التجهيزات و األعمال االجتماعية و الثقافية  

يقرر املجلس اجلماعي أو يساهم في إجناز و صيانة و تدبير التجهيزات االجتماعية و الثقافيــة و الرياضية    

و لهذه الغاية5 :

 يشارك في التنشيط االجتماعي و الثقافي و الرياضي مبساعدة الهيئات العمومية املكلفة   

        بذلك

 يشجع و يساند املنظمات و اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي و الثقافي و الرياضي  

ويقوم، أيضا، بكل عمل محلي من شأنه تعبئة املواطن قصد تنمية الوعي اجلمعوي من أجل املصلحة احمللية 

العامة ، و تنظيم مشاركته في حتسني ظروف العيش ، و احلفاظ على البيئــة و إنعاش التضامن و تنمية 

التواصل و اإلعالم             و  التحسيس  باتخاذ كل األعمال من أجل  احلركة اجلمعوية. و في هذا اإلطار يتكفل 

و تنمية املشاركة و الشراكة مع اجلمعيات القروية و كل املنظمات و األشخاص املعنوية أو الطبيعية التي تعمل 

في احلقـــل االقتصــادي و االجتماعي و الثقافي.

يقوم بكل أعمال املساعدة و الدعم و التضامن و كل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ، و لهذه الغاية :

 يبرم شراكة مع املؤسسات و املنظمات غير احلكومية و اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي             

        و اإلنساني

ج- التعاون و الشراكة   

االقتصادية                التنمية  تنعش  أن  شأنها  من  التي  الشراكة  و  التعاون  أعمال  بجميع  اجلماعي  املجلس  يقوم 

و االجتماعية الثقافية للجماعة ، و ذلك مع اإلدارة أو األشخاص املعنوية األخرى اخلاضعة للقانون العام          

و الشركاء االقتصاديني و االجتماعيني اخلواص ، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ، و لهذه الغاية6 :

 يحدد شروط مشاركة اجلماعة في إجناز البرامج أو املشاريع عن طريق الشراكة.  

5 املادة 41 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00

6 املادة 42 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00
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3 - االختصاصات القابلة للنقل

ميارس املجلس اجلماعي ، داخل النفوذ الترابي للجماعة ، االختصاصات التي ميكن أن تنقلها إليه الدولة ، 

خاصة في املجاالت التالية7 :

 إحداث و صيانة املنشآت و التجهيزات املائية الصغيرة و املتوسطة   
 تكوين املوظفني و املنتخبني اجلماعيني  

 البنيات التحتية و التجهيزات ذات الفائدة اجلماعية.  

يكون كل نقل لالختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل املوارد الالزمة ملمارسة هذه االختصاصات. و يتم هذا النقل 

، حسب احلالة ، وفق النص التشريعي أو التنظيمي املالئم.

4 - االختصاصات االستثمارية

يقدم املجلس اجلماعي اقتراحات و ملتمسات ويبدي آراء ، و لهذه الغاية8 :

 يقترح على الدولة و على األشخاص املعنوية األخرى اخلاضعة للقانون العام األعمال الواجب   
        القيام بها إلنعاش التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه 

                  األعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل املتوفرة لديها أو املوضوعة رهن تصرفها

 يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر اجنازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى   
        بتراب اجلماعة 

 يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إجنازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية   
        أخرى بتراب اجلماعة إذا كان من شأن حتقيقه أن يرتب حتمالت على كاهل اجلماعة أو ميس 

                 بالبيئة.

7 املادة 43 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00

8 املادة 44 من امليثاق اجلماعي قانون 78-00
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III  - مقتضيات متعلقة باجلماعة للتزويد باملاء الصالح للشرب ولتسيير      
للماء  الوطني  املكتب  مع  بشراكة  والتطهير  املـاء  مصلحة      

         الصالح للشرب واجلمعية املفوضة للتسيير

(املرجو الرجوع لإلتفاقية الثالثية بني املكتب الوطني للماء الصالح للشرب – اجلماعة – اجلمعية) 

1 -متويل مشروع جديد للتزويد باملاء الشروب

 بالنسبة للمراكز : تساهم اجلماعة ب %30 من كلفة املشروع   

 

 بالنسبة للدواوير التي تزود بواسطة النافورات العمومية : تساهم اجلماعة بنسبة  % 15 من   
        كلفة املشروع ويساهم السكان املستفيدون ب 500 درهم لكل عائلة.

 
 بالنسبة للدواوير التي تزود باإليصاالت الفردية تساهم اجلماعة بنسبة %50 من كلفة املشروع   

        ويساهم السكان املستفيدون ب 3500 درهم لكل إيصال فردي.

2 - تفويض التسيري

تفوض اجلماعة للجمعية تسيير كل منشآت املاء الصالح للشرب والتطهير داخل املجال اخلاضع لهذا 

التفويض طبقا لالتفاقية الثالثية مع اعتماد املعايير التقنية ومواصفات اجلودة واحترام منشآت و ملك 

الغير.

3 - متكني اجلمعية من استعمال األراضي ألجل املصلحة

تلتزم اجلماعة :

 بتمكني اجلمعية ، و بدون مقابل، من استعمال األراضي والفضاءات اجلماعية إلجناز األشغال   

       أو للتدخل لإلصالح  والصيانة ، وكذا استعمال ما حتت املمر العمومي لوضع القنوات.

 بالتدخل لدى اجلهات املعنية لتمكني اجلمعية من استعمال األراضي التي  هي  في  ملك    

       الغير (عموميا كان أو خاصيا) و التي تعتبرها اجلمعية ضرورية إلجناز املنشآت أو ألداء 

       اخلدمات على أحسن  وجه.
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4 -متثيلية اجلماعة و املتابعة

تلتزم اجلماعة بتعيني مستشار أو عون جماعي وفق القرار املرفق بهذه االتفاقية (أنظر املرفق اخلاص بقرار 

تعيني ممثل اجلماعة) و املوقع من طرف رئيس اجلماعة لتمثيلها أمام اجلمعية واملكتب الوطني للماء الصالح 

للشرب من أجل متابعة عمل اجلمعية، و تتمثل مهامه خصوص في :

 القيام بزيارات تفقدية إلى اجلمعية ملعرفة حسن سيرها  
 دراسة التقرير الفصلي لألنشطة املعد من طرف اجلمعية  

 حضور اجتماعات التنسيق و التقييم التي تدعو لها اجلمعية عند االقتضاء  
 تبليغ شكايات املستفيدين و متابعة معاجلتها  و  املساهمة  في  فض  النزاعات  بني  اجلمعية   

            و املستفيدين في حال نشوبها

 املساهمة في  إيجاد  احللول  للمشاكل  التي قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على   
        التدبير 

        الفعال ملصلحة املاء الصالح للشرب و التطهير

 املشاركة في تنظيم حمالت اإلخبار والتحسيس املوجهة للمستفيدين.  

5 -مسؤولية اجلماعة يف احلاالت اخلاصة

تبقى مسؤولية اجلماعة قائمة في حالة عدم التزام اجلمعية بأحد بنود هذه االتفاقية دون مبــــرر و بشكل يؤثر 

سلبا على سير مصلحة املاء الصالح للشرب و التطهير ، و السيما فيما يتعلق مبا يلي9 :

 
 استمرارية تزويد املنخرطني وتسيير املصلحة  

 تتبع جودة املاء و احلرص على سالمة املستهلك و على نظافة محيط املنشآت املائية  
 إجناز األشغال الضرورية   

 أداء فاتورة استهالك املاء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب  

وعلى اجلماعة اتخاذ التدابير الالزمة على حساب و نفقة اجلمعية.

وفي حالة تكرار هذه الوضعية ، فإن على اجلماعة أن تتحمل مؤقتا مسؤولية تسيير خدمة املاء الصالح للشرب 

والتطهير ، وحتل بالتالي محل اجلمعية في أداء وظائفها ، مع إخبار السلطات احمللية قصد إيجاد احللول 

الالزمة وإخبار املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكل املستجدات.

 

9 املادة 10 من االتفاقية الثالثية بني املكتب الوطني للماء الصالح للشرب-اجلماعة-اجلمعية
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6 -تأطري اجلماعة

وبطلب من اجلماعة يقوم املكتب الوطني للماء الصالح للشرب مبا يراه مناسبا لتأطير ممثل اجلماعة قصد متكينه 

من ممارسة مسؤولياته في متابعة اجلمعية املسيرة ملصلحة املاء الصالح للشرب و التطهير.

7 - املسؤولية املدنية

تلتزم اجلمعية ، عند حتملها تسيير املنشآت، أن تؤمن كل سنة مسؤوليتها املدنية بإمضاء عقدة للتأمني 

وعليها أن توافي اجلماعة بنسخة من هذا العقد10 :

8 -سري اجلمعية

تنتخب اجلمعية املنبثقة عن السكان مكتبها الذي يتكلف ، عالوة على التسيير الداخلي للجمعية، باملهام 

األساسية التالية : 

 
 إجناز تقرير فصلي، وفق النموذج املرفق بهذه االتفاقية ، لألنشطة يتضمن كل العناصر املتعلقة   

        بتسيير املصلحة وتدبير املنشآت، وإيفاء املكتب الوطني للماء الصالح للشرب واجلماعة 

        بنسخة منه 

 إعداد ميزانية سنوية تتضمن برنامج االستثمارات املتوقعة   

 إعداد الوثائق املالية واحملاسباتية املطلوبة وفقا للقانون املتعلق مبالية اجلمعيات.  

9 -وضع نظام التسيري

وتلتزم اجلمعية بتمكني كل مشترك من اإلطالع على نظام التسيير مبناسبة طلبه االشتراك ، باإلضافة إلى 

إدراج أهم مقتضياته في وثيقة عقدة االشتراك املمضاة من طرف املشترك ومكتب اجلمعية ، كما ميكن للجماعة               

و للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب طلب نسخة من وثيقة نظام التسيير.

10 املادة 21 من االتفاقية الثالثية بني املكتب الوطني للماء الصالح للشرب-اجلماعة-اجلمعية
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10 - إرجاع املنشات

املنشآت                 كل   ، اجلماعة وباملجان  بتسليم  اجلمعية  تلتزم   ، االتفاقية  بهذه  العمل  عن  النهائي  التوقف  عند 

و التجهيزات التي استرجعت اجلمعية مجموع قيمة االستثمار املتعلق بها و التي تدخل في املجال اخلاضع 

للتسيير املفوض مبا في ذلك املنشآت اجلديدة.

وميكن للجمعية احلصول على تعويض من طرف اجلماعة يتم حتديده بالتراضي أو عن طريق إجراء خبرة في هذا 

الشأن بالنسبة للمنشآت احلديدة التي لم تسترجع اجلمعية إال جزءا من قيمة االستثمار املتعلق بها.

11 - مراجعة االتفاقية

في حالة ما إذا ارتأى أحد أطراف االتفاقية مراجعة مضمون أو صياغة وثيقة االتفاقية ، فإن عليه إرسال 

مقترحه كتابيا و معلال لألطراف األخرى ، حيث يتم الرد عليه في أجل ال يتعدى  شهرين اثنني و يتم بعد ذلك 

عقد اجتماع بني كل األطراف قصد االتفاق بشأن الصيغة النهائية لهذا التعديل.

12 - وقف العمل باالتفاقية

و في حالة ارتكاب اجلمعية خلطأ واضح اخلطورة ، و خصوصا إذا لم تقم بتوزيع املاء وفق الشروط احملددة في 

االتفاقية احلالية و وفق شروط جودة املاء ، أو في حالة تسببها في انقطاع مطول للخدمة ، يحق للجماعة أو 

للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب اإلعالن عن وقف العمل بهذه االتفاقية ، و يجب أن يسبق هذا اإلجراء 

بإنذار للجمعية محدد في شهر واحد. و خالل مدة التوقف ، تتولى اجلماعة تسيير خدمة املاء إلى أن يتم إيجاد 

احلل املناسب.
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13 - فسخ االتفاقية

ميكن فسخ االتفاقية بطلب معلل من أحد أطرافها في احلاالت التالية :

 استبدال  االتفاقية  بأخرى قصد مالءمتها لوضع جديد لم يكن واردا عند بداية  العمل  بها  

 استبدال منط التسيير ملصلحة املاء الصالح للشرب و التطهير  

 استبدال  اجلمعية  املوقعة  بجمعية   أخرى  لسبب  من  األسباب  (إتفاق املشتركني ، قرار حل   

            اجلمعية بسبب خطإ واضح اخلطورة في مزاولتها ملهامها ، الخ...)

و في كل احلاالت ، يجب إعالم جميع األطراف بهذا الفسخ مع احترام أجل قدره ثالثة أشهر على األكثر قبل 

الدخول حيز التنفيذ ، كما ميكن التراجع عن طلب فسخ االتفاقية و يشترط في هذه احلالة قبول األطراف األخرى 

بذلك. و في كل احلاالت ، فإن اجلماعة تتولى تسيير خدمة املاء بعد فسخ االتفاقية إلى أن يتم إيجاد احلل 

املناسب.

14 - حالة النزاع

على  يجب  بنودها،  تطبيق  أثناء  نشوب خالف  أو  احلالية  االتفاقية  من شروط  تنفيذ شرط  عدم  حالة  وفي 

األطراف املعنية محاولة إيجاد حل توافقي بالتراضي أوال ، وإال فإن األمر يعرض من الطرف املعني على العامل 

أو الوالي للبث فيه كمرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء بإحالته على احملاكم املختصة التابعة لإلقليم أو العمالة11.

15 - حقوق التسجيل و التنرب

تعفي اجلماعة هذه االتفاقية و مرفقاتها من حقوق التسجيل و التنبر.

11 املادة 21 من االتفاقية الثالثية بني املكتب الوطني للماء الصالح للشرب-اجلماعة-اجلمعية
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اململكة املغربية

عمالة / إقليم ................................................................... دائرة / قيادة ............................................................................. 

جماعة ........................................................................................................................................................................................... 

قرار تعيني ممثل اجلماعة

 طبقا ملقتضيات امليثاق اجلماعي املعلقة باختصاصات رئيس اجلماعة ، 
 بناءا على االتفاقية رقم ................................................................ بتاريخ ................................................................
املبرمة بني اجلماعة و املكتب الوطني للماء الصالح للشرب و جمعية ..........................................................................

للتزويد باملاء الصالح للشرب و تسيير مصلحة املاء و التطهير بدوار (أو بدواوير) ................................................

فإن رئيس جماعة ................................................................. السيد ........................................................................................

يقرر ما يلي :

أوال : تعيني السيد ................................................................................................................................................................... 

بصفته : ........................................................................................................ (مستشارا أو عونا جماعيا) ممثال للجماعة 

أمام اجلمعية و املكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل متابعة عمل اجلمعية.

ثانيا : تكليف ممثل اجلماعة املعني باملهام األساسية التالية :

 القيام بزيارات تفقدية إلى اجلمعية ملعرفة حسن سيرها
 دراسة التقرير الفصلي لألنشطة املعد من طرف اجلمعية 

 متثيل اجلماعة في اجتماعات التنسيق و التقييم التي تدعو إلهيا اجلمعية عند االقتضاء
 تبليغ شكايات املستفيدين و متابعة معاجلتها و املساهمة في فض النزاعات بني اجلمعية و املستفيدين  

        في حال نشوبها

 املساهمة في إيجاد احللول للمشاكل التي قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التدبير الفقال و 
       املفيد ملصلحة املاء ،

 املشاركة في تنظيم حمالت اإلخبار و التحسيس املوجهة للمستفيدين.

ثالثا : يعتبر هذا التعيني ساري املفعول ابتداء من تاريخ التوصل له من طرف املعني باألمر ، الذي ميضي على 

إشعار بذلك ، و بعد توصل كل من اجلمعية و املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسخ منه.

توقيع الرئيس :        
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ـرة مـــذكـــ



مير املاء الصالح لشرب قبل أن يصل إلى الصنبور بجودة مضمونة ـ 

من عدة مراحل تتطلب مجهودات كبيرة ، و استثمارات باهضة. نحن 

نعمل على جلبه من مختلف املصادر (سدود ، آبار ...) و نقله على 

بصورة  جودته  مراقبة  و   ، معاجلته  و   ، بعيدة  أحيانا  مسافات 

مستمرة. و في الوقت الذي تقل فيه مصادر املياه و تزداد حاجياتها 

منه ، البد من ترشيد استعماله و احلرص على عدم تلويثه.

توفير ماء صحي للجميع مسؤوليتنا ، و احلفاظ عليه مسؤوليتكم.

املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
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I  - تعريف املشروع

املشروع هو مجموعة من األنشطة املقترحة واملبرمجة للوصول إلى أهداف ونتائج محددة انطالقا 
من معطيات معينة، وذلك بتسخير مجموعة من الوسائل املادية و البشرية وفق مراحل متسلسلة 

ومرتبطة مع بعضها ارتباطا وثيقا.

II  - دورة املشروع

يـمـر املشروع بعدة مراحل تبدأ من التشخيص و طرح املشكل ثم اقتراح احللول و فكرة املشروع 
وتنتهي بالتقييم النهائي لألنشطة التي متت برمجتها وتنفيذها. وبصفة عامة ميكن تلخيص جل 

هذه املراحل في :

مرحلة التشخيص و حتديد وضعية اجملتمع املرجعي.    
مرحلة إعداد احللول و ترتيب األولويات    

مرحلة التخطيط    
مرحلة التنفيذ و اإلجناز    

مرحلة التتبع و التقييم    

إجناز  لضمان  احترامه  يجب  ومنطقيا  وثيقا  ارتباطا  بينها  فيما  ترتبط  املشروع  دورة  مراحل  جـل 
املشروع في أحسن الظروف. 
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III  - عملية إشراك الفئة املستهدفة في دورات املشروع 

املقاربة التشاركية في إعداد و اجناز املشاريع تتضمن الطرق واألساليب التي تساعد اجلماعات على التدبير 

الذاتي بحصولها على الثقة في النفس وعلى الفهم و الشعور بامتالك مشاريع التنمية التي ستحدث تغييرات 

دائمة. هذه الطرق واألساليب تستهدف احترام كرامة الناس وحتسني ظروف عيشهم. كما أن إشراكهم مقرون 

بالتزامهم ومبوافقتهم على حتمل املسؤولية في تسيير املشاريع املقترحة. هذه الطرق واألساليب تهدف إلى :

 تشجيع  مشاركة  األفراد  في أنشطة املجموعة دون األخذ بعني االعتبار السن واجلنس والطبقة   
        االجتماعية أو املستوى التعليمي

  تنمية الثقة في النفس والشعور باملسؤولية من أجل اتخاذ القرارات  

 تيسير عملية التخطيط اجلماعي و املساعدة على إغناء التعاون  و التعاضد و العمل على   
        احترام معارف وقدرات اجلميع 

 إحداث  شراكات  بني  اجلماعات  احمللية   و  املنظمات  غير  احلكومية   و القطاع  اخلاص     
        و املنظمات  املتخصصة في التنمية

 خلق مقاربة تهدف إلى تنمية يشارك فيها السكان املعنيون مشاركة فعالة. بحيث    

 يصبح  املواطن  فاعال  و متفاعال و مسؤوال ميكنه  اتخاذ  القرار  بنفسه  و التحكم في مصيره   
        و اختيار احللول ملشاكله و بالتالي تنمية نفسه بنفسه

 تؤدي إلى إحداث نوع من االستقاللية الفكرية للجماعات بدل التبعية واخلنوع لآلخر، سواء   
        كان القطاع العام أم املنظمات الدولية املانحة.
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IV  - اإلطار التنظيمي للشراكة بني اجلمعيات و الدولــة 

1 - جماالت الشراكة

مجاالت الشراكة بني الدولة و اجلمعيات متنوعة و متعددة نذكر منها :

 دعم و تأهيل برامج الطفولة و املرأة (التمدرس ، الصحة...)   
 محاربة الفقر والتهميش و الهشاشة االجتماعية   

 محاربة األمية  و تعليم الكبار   
 املشاريع املدرة للدخل و االقتصاد التضامني االجتماعي   

 التكوين املهني و إدماج الشباب (التأطير، التشغيل...)   
 تنمية البنيات التحتية األساسية ( الطرق ، املرافق العمومية...)   

 تعميـــم املــــاء و الكهرباء   
 احملافظة على البيئة و تنمية املوارد الطبيعية.   
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2 - األهداف األساسية للشراكة بني الدولة و اجلمعيات

 بناء فلسفـة جديـدة و مرنة إلطار الشراكة بـني الدولـــة و اجلمعيات املدنية  

 ترسيخ مبادئ التعاون و احلكامة اجليدة بني أجهزة الدولة و املجتمع املدني  

 تطوير أساليب وأدوات التتبع اجليد للمشاريع التنموية  

 ترسيخ التنمية املجالية وفق مبادئ الالمركزية  

 االنفتاح على اجلمعيات و الهيئات املدنية من اجل إجناز مشاريع تنموية مندمجة  

 الرفع من مستوى قدرات الطاقات و الفاعلني اجلمعويني احملليني في إجناز املرافعات حول   

       املشاريع  و اتخاذ احللول الالزمة.

3 - إعداد ملف املشروع 

يتم طلب التمويل عن طريق إعداد "ملف طلب التمويل" وإرساله للجهة املعنية ويتكون هذا امللف من الوثائق 

التالية:                                                                                                                                     

 وثيقة املشروع  

 تقرير عن أنشطة اجلمعية  

 برنامج عمل اجلمعية   

 امللف القانوني للجمعية.  

4 - صفحة تقديم املشروع 

هي نبذة مختصرة عن املشروع تدرج في الصفحة األولى لوثيقة املشروع متكننا من التعرف عليه ولو بشكل 

مختصر.
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5 - مكونات صفحة تقديم املشروع

 إسم املشروع  

 مكان املشروع  

 املستفيدون ( املباشرون والغير املباشرون)  

 تاريخ بدء األشغال  

 تاريخ إنتهاء األشغال  

 مدة املشروع  

 التمويل  

 امليزانية العامة  

 التمويل املطلوب من املنظمة املعنية  

 اجلمعية املسؤولة عن املشروع  

 املعنيون املمكن االتصال بهم و مهامهم  

 العنوان  

6 - ملخص املشروع

هو مختصر عن املشروع يقدم للممول املعلومات الرئيسية  و الكافية عن املشروع  و عن اجلمعية/املنظمة التي 

تتبنى املشروع. هذه املعلومات ميكن أن نختصرها في النقط التالية :

 املشكل الذي نريد حله عن طريق املشروع  

 األهداف اخلاصة باملشروع مصحوبة باألنشطة املبرمجة لبلوغ األهداف  

 مدة إجناز املشروع  

 اجلمعيات / املنظمة الشريكة في املشروع ونوعية املشاركة (مادية، تقنية...)  

7 - اهلدف الرئيسي من املشروع 

العام هو حل  الهدف  املفروض أن يقع من خالل أنشطة املشروع.  الذي من  التحول  يتناول  الرئيسي  الهدف 

للوضعية التي مت تفصيلها في مرحلة حتديد املشروع. 

8 - األهداف الثانوية

حتدد األهداف الثانوية الظروف الواجب توفرها من أجل حل أسباب املشكل املطروح و املراد حله من خالل إجناز 

املشروع. مبعنى آخر ، يجب أن تشكل األهداف الثانوية سبيال للوصول إلى النتائج املتوخاة من املشروع مع 

تقدمي األهداف بشكل واضح و سهل من ناحية التقييم ليسهل علينا بذلك حتديد األنشطة املبرمجة لتحقيق 

األهداف ذاتها.
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9 - النتائج املنتظرة

هي احلالة اإليجابية التي يتوخى املشروع الوصول إليها بشكل ملموس. هي كذلك تعبير عن التغيير الذي 

ينوي املشروع إحداثه. 

10 - الشركاء

كما أنه يجب حتديد جميع الشركاء الذين ساهموا في حتديد املشكل منذ البداية وفي تسطير برنامج محلي . 

ومن خالل كل هذه العناصر السالفة ، وصف العالقات وحتديد املسؤوليات التي تربط جميع األطراف الشريكة 

في املشروع. كما يعتبر املستفيدون شريكا أساسيا في هذا املشروع.   

11 - املستفيدون 

في هذه الفقرة يتم حتديد املستفيدين من املشروع : اجلنس، العدد، دورهم في إجناز املشروع وكيف ميكنهم 

حتقيق استمراريته بعد توقف إعانة املمول. و يتم التمييز هنا بني املستفيدين املباشرين و غير املباشرين من 

املشروع. كما يجب تقييم مساهمة املستفيدين (مادية ، عينية ، أيام عمل أو مساهمة أخر ى).  

12 - األنشطة

هي مجموع العمليات التي سيتم القيام بها لبلوغ األهداف اخلاصة ، و يجب ترتيب العمليات بشكل منطقي 

حسب التسلسل الزمني. وكلما كانت العمليات محددة بشكل دقيق كلما عكست الكيفية التي سوف نبلغ 

بها الهدف الثانوي وبالتالي الهدف العام.                                                   

13 - املؤشرات

املؤشرات هي العناصر التي ميكن التحقق منها بعد إجناز املشروع وذلك من أجل حتديد مدى بلوغنا لألهداف. 

املؤشر يجب أن يكون  مرتبطا بالهدف ، معززا باألرقام ، سهل التحقق منه.
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14 - برنامج العمل

الذي سيتبع إلجناز األنشطة والعمليات ، وهذا اجلدول يتكون من  الزمني واملنطقي  هو جدول يقدم اإلطار 

العناصر التالية :                                                                     

األنشطة املبرمجة    

املدة الالزمة إلجناز كل نشاط    

اإلمكانات املسخرة لكل نشاط    

املجموعات واألشخاص املسؤولني عن كل نشاط.    

15 - إمكانيات حتقيق استمرارية املشروع

إن أهم ما يجب توفره في احلل املقترح للمشكل املطروح في املشروع هو أن يكون ممكنا حتقيقه من جميع 

النواحي (املادية ، التقنية و املؤسساتية). 

أ - اإلمكانية التقنية   

هنا  نبني ملاذا مت اختيار هذه التقنية وليس أخرى  وكيف مت اختيارها. وإذا كانت هذه التقنية هي السبيل 

الوحيد لكي يكون للمشروع تأثير على املستفيدين ، فإنه من الواجب التأكد من بعدها اإلستدامي. أي هل 

بإمكان املستفيدين مثال إصالح هذه التقنية في حالة عطب ما ؟ وهل بإمكانهم حتمل ما تستلزمه هذه التقنية 

في حالة توقف اإلعانة اخلارجية ؟                  

ب - اإلمكانية املالية  

متكن من حتديد اإلمكانات املالية الالزمة لتحقيق أهداف املشروع. ومن هنا يجب توضيح مدى قدرة املشروع 

تضمن  املستقبل  في  به  خاصة  موارد  خلق  للمشروع  ميكن  التنفيذ وكيف  فترة  مصاريفه خالل  تغطية  على 

استمراريته.
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ت - اإلمكانية املؤسساتية  

البعد املستدمي  للمشروع يرتبط بشكل كبير باملساهمة الفعلية للمستفيدين وبالتزام جميع الشركاء وقدرة 

اجلمعية على التسيير. يجب على اجلمعية في هذه الفقرة أن :                     

 تقدم نبذة عنها وعن قدراتها     

 تبني املنجزات التي قامت بها   

 تربط املشروع باألولويات وباإلستراتيجية العامة للجمعية  

 شرح قدرة اجلمعية على تسيير املشروع بعد انسحاب املمول.             

16 - متابعة املشروع

في هذه املرحلة يتم حتديد الكيفية التي ستتم بها املتابعة والبنيات املسؤولة عن كل عملية/نشاط. كما يجب 

حتديد العالقات بني كل بنية وأخرى على مستوى اإلجناز ، التسيير ومراقبة سير األشغال/األنشطة. و جتدر 

اإلشارة إلى أن املتابعة هي عملية مستمرة طيلة مراحل املشروع.                                                                           

17 - تقييم املشروع

من الواجب في هذه الفقرة شرح الطريقة التي سيتم بها تقييم املشروع ونتائجه وذلك بالرجوع للمؤشرات التي 

سبق حتديدها في فقرة وصف املشروع. وعلى اجلمعية كذلك حتديد املسؤولني عن التقييم مبا فيهم املستفيدين 

أو أشخاص من اخلارج و الكيفية التي سيتم بها التقييم واإلمكانات املسخرة لها.                                                                

18 - امليزانية املخصصة للمشروع

هذه الفقرة تخص رسم االعتمادات الضرورية إلجناز املشروع/األنشطة املبرمجة. مبعنى آخر هنا تتم حتويل كل 

العامة  امليزانية  املبالغ تشكل  التمويل. مجموع هذه  املساهمني في  مبلغ مادي و حتدد حصص  إلى  نشاط 

للمشروع بشكل مدقق وواضح. و يجب تقييم كل مساهمة وإن كانت أيام عمل. 

إن قدرة اجلمعية على تسيير ميزانية املشروع تعني وجود أنظمة تسيير وعملية برمجة مالية واضحة متكنها من 

إجناز املشروع في أحسن الظروف.

و جتدر اإلشارة إلى أن العالقة بني اجلمعية ومؤسسة التمويل ال تنتهي عند قبول التمويل وإمنا تبقى مستمرة 

خالل فترة اإلجناز وحتى انتهاء املشروع. 
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V  -طلب متويل املشروع 

على اجلهة احلاملة للمشروع أن تأخذ بعني االعتبار مقاربات اجتماعية متعددة اثنــاء الصياغة األدبية لطلب 

املشروع :

 مـقــاربة النوع اإلجتماعي   
 مـقـاربة حقوقية ( املرأة  و الطفل...)  

 مـقـاربة تشاركيـة  
 مـقـاربــة بيئية  

يجب أن يحتوي طلب التمويل على حجج مفهومة وذات مصداقية و أنشطة واقعية لبلـوغ األهداف و أن يكون 

:

 مشروعا قابال لإلجناز و التفاوض عليه  
 على الفاعلني احلاملني للمشروع إعداد  حججهم  و إستراجتية  تواصلهم  التي هي  أداة  ألية   
       مرافعة تهدف للتعريف و التحسـيس و إضفاء املصداقية على حجج و أهداف طلب التمويل.

التمـويـل و من بني  إليها لوضع طلب  التي سيتوجه  يتعرف على اجلهات  أن  املشروع  يتوجب على حـامــل 

املعلومات التي يجب التعـرف عليها نذكر :

 معرفة التوجه السياسي العام ، مجاالت التدخل و اإلشتغال للمؤسسة املستهدفة   
 معـرفة اختصاصات املؤسسات العمومية التي نريد التوجه إليها  

 محـاولة التعرف على الشركاء و املمولني األجانب (التعاون الدولي و املؤسسات املستهدفة)  

1 -  تسويق املشروع و احلصول على متويل

يعتبر تسويق املشروع عامال مهما للغاية و يتم عن طريق :

 التعريف باجلمعية وباملشروع  
 التقدمي اجليد لشكل املشروع  

 الفهم اجليد للمشروع و طريقة إيصال الفكرة لآلخر  
 عقد عالقات جيدة مع املانحني  

 السهر على إمداد املؤسسات املستهدفة باملعلومات التي هم في حاجة إليها في حدود اإلمكان   
        إلعداد امللف املطلبي للجمعية

 توسيع دائرة البحث و عدم االقتصار على جهة واحدة  
 عقد شراكات مع اجلهات الرسمية و الغير الرسمية.  
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2 -  أهم الوثائق اخلاصة للحصول على متويل

 السيرة الذاتية اخلاصة ألعضاء اجلمعية و األفراد املشاركون في املشروع  
 التقارير األدبية اخلاصة باجلمعية  
 التقارير املالية اخلاصة باجلمعية  

 التقارير األدبية و املالية اخلاصة باملشروع  
 البطاقة التقنية اخلاصة باملشروع  

 رسائل التوصية و االلتزام من طرف املنظمات املانحة  
 القانون األساسي للجمعية.  

3 -  وثــيـقـة الـمـشروع

 السيرة الذاتية اخلاصة ألعضاء اجلمعية و األفراد املشاركون في املشروع  
 صفحة تقدمي للمشروع  

 ملخص املشروع  

 حتديد املشروع  

    وصف املشروع  

   

• الهدف الرئيسي    
• األهداف الثانوية    

• النتائج املنتظرة    

• املؤشرات    

• األنشطة    

• برنامج العمل    

• املستفيدون    

• الشركاء    

• إمكانية حتقيق املشروع    

• متابعة املشروع    

• تقييم املشروع    

• امليزانية    

بعد احلصول على التمويل مير حامل املشروع إلى مرحلة إجناز األنشطة املبرمجة أثناء دورة املشروع.  
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VI  -خطوات إجناز املشروع 

املتوخاة.             املشروع واإلجنازات والنتائج  تخطيط  عملية  بني  كمرحلة ربط  املشروع  تنفيذ  مرحلة  اعتبار  ميكن 

و خالل هذه املرحلة يجب البحث عن الوسائل الكفيلة بتشجيع القدرات البشرية احمللية واملعنية أوال وأخيرا 

باملشروع.  

1 -  عملية الربجمة                      

متر عملية البرمجة عبر مجموعة من املراحل هي كالتالي :

 حتديد األنشطة التي سيتم القيام بها  
 توضيح التراتبية بني األنشطة في شكل متسلسل ومعقلن  

 ترتيب األنشطة زمنيا  
 توزيع اإلمكانيات الضرورية إلجناز املشروع  

2 -  بداية األشغال أو املرحلة الفعلية للمشروع                     

البداية األولى :

 احلصول على الرخص الالزمة والتي يرتبط بهـا املشروع  
 االجتماع بالساكنة املستهدفة باملشروع أو ممثليهم املتفق عليهم  

 التأكد من كل االلتزامات واملهام التي سنقوم بـها.  

تنظيم املشروع :

هنا يتم تعيني املسؤولني أو املسؤول عن كل مهمة بدون لبس.  

3 -  التدبري اإلداري للمشروع

إن ما نقصده بتسيير املشروع في هذه املرحلة هو الضبط املتقن لتسيير املداخل واملصاريف املخصصة للمشروع 

وربط عالقة تسيير شفافة مع األطراف املعنية باملشروع. عندما نتحدث عن التسيير ندخل في إطار نظرة 

شمولية وبعيدة األمد للجمعية وللمشروع في حد ذاته.

إن املشروع هو جهود موحدة لتحقيق أهداف معينة والتوصل لنتائج محددة ومتفق عليها ، لهذا يجب التبادل 

املعرفي بني كل األطراف و خلق عالقات التشاور و التواصل املثمر.

15



 هذا التبادل املعلوماتي يصبح ممكنا عن طريق :

                                                                     

 جلسات النقاش التي تتم خارج املشروع بني املسؤولني عن األنشطة   

 االتصال الدائم مع األطراف املعنية باملشروع  

 فتح الباب لالقتراحات البناءة.  

أ - جوانب تسيير املشروع   

تسيير املشروع ال يخص املالية فقط بل هو أوسع من ذلك. لذلك فالتسيير يخص عدة جوانب منها باألساس 

العناصر التالية :                                                                  

ب - أدوات تسيير املشروع  

إن التقارير هي أهم وسيلة لإلخبار عن مجريات املشروع ومتكن من تدوين كل ما يتعلق باملشروع وتشكل ما 

يصطلح على تسميته في األرشيف باألثر. ويجب االتفاق على الفترات التي سيتم إجناز التقارير فيها، مثال 

كل ثالث أشهر. وتبقى املدة الالزمة إلجناز املشروع هي احملددة. 

 تنظيم املراسالت كوسيلة إخبارية  

من أهم الوسائل الكفيلة باإلخبار ميكن أن نذكر املراسالت. كل االتصاالت مع األطراف املعنية باملشروع تتم 

بالرسائل  و من هذا املنطلق يجب االحتفاظ بها وترتيبها بشكل يسهل الرجوع إليها وقتما نريد.

 التدبير املالي  للمشروع  

 ضبط املالية : على  املسؤولني/املسيرين  أن  ينتبهوا  جيدا  للمداخيل     

         واملصاريف التي يحتاجها املشروع. كما يجب االنتباه للطوارئ التي كثيرا 

         ما تقع و كذلك  التفكير في احللول والتدابير الواجب اتخاذها.

 الفواتير أو ما يسمى مبررات املصاريف : تبرير املصاريف يجب تعزيزها     

         بالفواتير. هذه الفواتير يجب أن تكون واضحة وتبرر املشتريات. كل ما 

        صرف يجب  أن يبرر .في حالة تعذر التبرير بالفاتورة نستعمل ما يسمى 

                 بالتخليص أو اإلشهاد.
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I  - التعريف القانوني للجمعية

ينص الفصل األول من ظهير 1958 بشأن حق تنظيم اجلمعيات الذي متت مراجعته وتتميمه سنتي 1973        

أو عدة أشخاص الستخدام  لتحقيق تعاون مستمر بني شخصني  اتفاق  " اجلمعية هي  أن  2002، على  و 

معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع األرباح فيما بينهم".

II  - املبادئ األساسية لعمل اجلمعية

1 - مبدأ االستقاللية

الهيئات واملؤسسات  كل  عن  الالزمة  اإلستقاللية  للجمعية  يضمن  أن  يجب  املعتمد  التنظيمي  الشكل  إن 

األخرى، مبعنى أن قرارات اجلمعية تتم صياغتها ومناقشتها داخل الهياكل املنظمة لها، وأي اقتراح خارج عن 

هذه الهياكل يطرح للمناقشة، وإذا بينت صحته فقد تتبناه اجلمعية ويصبح بذلك قرارها وإذا لم يتفق عليه 

يصبح الغيا.

2 - مبدأ املشاركة

 ويعني املشاركة في اإلقتراحات، و في املناقشة و اتخاذ القرارات وكذلك في اإلجناز، و التسيير و املتابعة       

و التقييم.  و ما جتب اإلشارة إليه في هذا الصدد هو أن هذه العناصر تشكل الدعامة األساسية الستمرار 

اجلمعية وتبقى مهمة لضمان جناح أي عمل تقوم به. 

3 - مبادئ عامة
 

 الشفافية   
    الثقة  

    اإلنفتاح  

    التطوع  

    التضامن  

    الدميقراطية الداخلية  

    املصلحة العامة  

3



III  - التسيير اجلمعوي

ميكن تعريف التسيير بصفة عامة على أنه مجموعة قرارات متناسقة إلدارة تهدف إلى حتقيق املشاريع املتفق 

عليها من طرف املعنيني. وتعتمد بشكل عام على املهام األساسية التالية :

 التخطيط : وضع األعمال الواجب القيام بها في شكل خطوط عريضة، وأيضا طريقة إجنازها  
        حتى ميكن حتقيقها

 التنظيم : إقامة الهيكل املالئم حلجم اجلمعية و الذي يتم من  خالله  توزيع  املهام  لتحقيق   
        أهداف  اجلمعية

 اإلدارة : تعيني األعوان واحلفاظ على أحوال العمل املناسبة لهم. واتخاد القرارات في شكل   
       أوامر وتعليمات عامة والتنسيق بني مختلف املمارسني

 التقارير: إعداد التقارير مبا يجري إلخبار أعضاء اجلمعية وإنشاء الذاكرة اجلماعية لتسيير   
                  خدمة  املاء

 امليزانية : وضع امليزانية عبر مسك احلسابات و التخطيط املالي  

 التقييم : دعم املنجزات بالوثائق و وضع التوصيات من أجل حتسني العمل في املستقبل.   
       و يعتبر مصدرا هاما من مصادر املعلومات اخلاصة بالتخطيط

وهكذا ميكن التسيير أصحابه من اتخاذ القرارات الالزمة بشكل جماعي قصد حتقيق األهداف التي من أجلها 

أنشئت اجلمعية. فماذا عن التسيير اإلداري واملالي لديها؟  

IV  - التسيير اإلداري للجمعية

إن التسيير اإلداري يعني أداء املهام املوكلة للجمعية من حيث العالقات العامة سواء مع اجلماعة أو السلطات 

احمللية أو املنظمات اخلارجية أو من حيث توزيع األدوار بني األعضاء النشيطني باجلمعية ، وكذا حتديد نشاط 

كل عضو داخل املكتب املسير. فما هو الشكل التنظيمي للجمعية ؟ 
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V  - الهياكل املنظمة للجمعية

 

 اجلمع العام  
 املكتب املسير   

1 - اجلمع العام 

 هو مناسبة يلتقي خاللها كل أعضاء اجلمعية للتباحث والتداول في شؤون اجلمعية ، ويعتبر اجلمع العام أعلى 

هيئة تقريرية داخل اجلمعية ، حيث إن قراراته ملزمة لكل األعضاء كيفما كانت مهامهم داخل اجلمعية. وكل 

من حاول تغييرها أو عدم االمتثال ملقتضياتها تتخذ في حقه تدابير تأديبية. واجلمع العام يكون إما عاديا 

أو استثنائيا.

أ - اجلمع العام العادي  

 

ينعقد غالبا مرة واحدة في السنة، وذلك للغايات التالية :

 اإلستماع للتقريرين األدبي واملالي ومناقشتهما قصد تصحيحهما و املصادقة عليهما،  
 انتخاب أعضاء املكتب املسير حسب ما هو منصوص عليه في القانون األساسي للجمعية،  

 النظر في طلبات اإلنخراط اجلديدة،  
 النظر في األنشطة التي ينوي املكتب القيام بها في العام املقبل.  

ب - اجلمع العام االستثنائي  

ينعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون األساسي وذلك لدراسة األمور الطارئة والتي ال ميكن إرجاؤها إلى 

حني اجلمع العام. وينعقد بدعوة من الرئيس بناء على طلب من ثلثي األعضاء أو بطلب من املكتب املسير. 

ومن أهم األمور التي تناقش داخل اجلمع العام االستثنائي :

 تغيير أو تعديل قوانني اجلمعية،  
 مساءلة املكتب املسير إذا كان هناك ما يدعو لذلك،  

 االحتاد مع جمعيات أخرى،  
 حل اجلمعية....  
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ت - خطوات تنظيم  اجلمع العام  

 

لعقد اجلمع العادي أو اإلستثنائي البد من احترام املبادئ اخلمسة التالية :

 تبليغ كافة األعضاء : على الرئيس أن ي وجه الدعوة جلميع  األعضاء و أي احتجاج مبرر بعدم   
        التوصل باإلستدعاء حلضور اجلمع العام يعتبر سببا الغيا لقرارات اجلمع.

 احترام مهلة التبليغ : ذلك أن أعضاء اجلمعية يجب أن تصلهم الدعوة حلضور اجلمع خالل   

           األجل املنصوص عليه في القانون األساسي.

 اإلعالن عن مكان وزمان اجلمع العام : أي أن الدعوة للجمع يجب أن تكون واضحة وذلك   

       بتبيان مكان وزمان اجلمع.

 جدول األعمال : من حق أعضاء اجلمعية معرفة األمور التي سيتم مناقشتها خالل اإلجتماع   

       مسبقا، ألن تعرف األعضاء على النقاط التي سيتم مناقشتها ميكنهم من اإلستعداد أكثر 

      للمشاركة  الفعلية في أشغال اإلجتماع.

 توفر النصاب القانوني : حفاظا على الصبغة التشاركية الضرورية، يجب التأكد من حضور   

       العدد الالزم املنصوص عليه في القانون األساسي والذي يختلف بحسب اجلمع العام إذا ما كان 

      عاديا أو استثنائيا.



7

 

2 - املكتب املسري

يعتبر حتقيق أهداف اجلمعية عملية تتطلب مراقبة ومتابعة يومية، ومبا أنه ال ميكن تكليف كل األعضاء بهذه 

املهمة فال بد من انتداب مجموعة صغيرة من بني األعضاء وتكليفهم بالسهر على حسن تدبير كل األمور 

املرتبطة بعمل اجلمعية، وهذه املجموعة املنتدبة تعرف باسم املكتب املسير للجمعية.

فأعضاء املكتب املسير منتدبون من قبل اجلمع العام مما يجعلهم مسؤولني أمامه عن كل األعمال التي يقومون 

بها، ويعتبر املكتب املسير للجمعية املسؤول األول أمام اإلدارات والسلطات احمللية، فهو الذي يتكلم باسم 

اجلمعية وميثلها عند اإلقتضاء.

يتكون املكتب املسير من عدد من األعضاء كما ينص على ذلك القانون األساسي للجمعية، ويقوم أعضاؤه 

بتقاسم املهام فيما بينهم بحسب قدرات وكفاءات كل عضو وبحسب  الهيكل التنظيمي للجمعية. وقد يتكون 

هذا املكتب من :

 األعضاء املسؤولون :  وهم مسؤولون  بالدرجة  األولى عن تدبير شؤون اجلمعية  و يتعلق  األمر  
        بالرئيس والكاتب العام واألمني، وإذا ما تعذر على أحد هؤالء الثالثة احلضور أو القيام بعمل  

       ما، فيمكن اإلستعانة بالنائب الذي يتمتع بنفس اإلختصاصات.

 األعضاء املستشارون : ودورهم األساسي هو مراقبة حسن سير أشغال اجلمعية وتقدمي   
        املساعدة  الضرورية لكل األعضاء كلما تطلب األمر ذلك. 

 

3 - مهام أعضاء املكتب املسري

لكل عضو من أعضاء املكتب املسير مهام محددة لضمان حسن سير اجلمعية في إطارها اإلداري واملالي، وفيما 

يلي مهام كل من الرئيس والكاتب العام واألمني.                  
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أ - مهام الرئيس األساسية  

 

املجـال اإلداري  

 يستدعي الجتماعات املكتب املسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما  
 يسهر على تنفيذ قرارات اجلمع العام  واملكتب املسير  

 يسهر على مختلف العمليات اإلدارية واملالية للجمعية  
 يقوم بالتنسيق بني أعضاء املكتب املسير، و بتفويض املسؤوليات لهم عند اإلقتضاء  

 يسهر على املستخدمني باجلمعية و اإلشراف عليهم   
 يقوم بتمثيل اجلمعية أمام اجلماعة وكل هيئة عمومية أو خاصة  

 يشرف على التقرير األدبي   

املجــال املــالي  

 يقوم بإجراءات فتح احلساب البنكي لفائدة اجلمعية   

 يتولى إمضاء الشيكات  
 يشرف على إعداد امليزانية و صرف النفقات املتعلقة بتجهيزات منشآت التزويد باملاء الصالح   

        للشرب

 يشرف على حتصيل اإليرادات واملساهمات والرسوم ومستحقات املاء الصالح للشرب  
 يشرف على إعداد التقرير املالي  

 بصفة عامة هو اآلمر بالصرف  

ب -  مهام الكاتب العام  

 

 يسهر على ضبط كل الشؤون اإلدارية للجمعية  
 يحرر محاضر وتقارير اإلجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس   

 يحرر مراسالت اجلمعية  
 يحافظ على الوثائق اإلدارية والتنظيمية وعلى مراسالت اجلمعية  

 ميسك سجالت ضبط املراسالت واحملاضر وكل الوثائق ذات الطابع اإلداري  
 يعد أعمال اإلجتماعات بتعاون مع الرئيس  

 يقوم بإعداد التقرير األدبي حتت إشراف الرئيس  
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ت - مهام أمني املال األساسية  

 

 يقوم أمني مال اجلمعية، إلى جانب الرئيس، بإجراءات فتح احلساب البنكي لفائدة اجلمعية   
 يسهر على احلفاظ وتدبير الرصيد املالي للجمعية وعلى وثائقها املالية  

 يسهر على إعداد فاتورات املاء الصالح للشرب وتبليغها للمنخرطني  
 يتابع عملية حتصيل املستحقات الواجب دفعها من طرف السكان املستفيدين من املاء الصالح   

        للشرب

 يسهر على تسليم الوصوالت للمستفيدين بعد استخالص مستحقات املاء الصالح للشرب  
 ينجز دفتر احملاسبة وينظم الوثائق احملاسبية  

 يعد امليزانية السنوية للجمعية   
 ميسك دفاتر العمليات املالية مع محافظته على الوثائق والبيانات املبررة واملوضحة لها مطابقة   

        ملا هو في دفتر احملاسبة

 يوقع الوثائق ذات الطبيعة املالية ، كالشيكات ، وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس  
 ينفذ قرارات املكتب املسير ذات الطبيعة املالية وحتت مراقبة الرئيس  

 يقوم بإعداد وتقدمي التقرير املالي للمكتب حتت إشراف الرئيس،  
 يقوم بإعداد قائمة االشتراك أو االنخراط  

 يسلم بطاقة االنخراط لكل عائلة مشتركة باجلمعية  
 ميكن ألمني املال أن يوكل شخصا آخر ملساعدته في جمع االشتراكات أو بيع املاء ويكون ذلك   

        حتت مراقبته ومسؤوليته

 بصفة عامة هو محاسب اجلمعية  
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VI  - كيفية إعداد وإدارة االجتماعات

 

1 - اإلعداد

 حتضير جدول األعمال   
 حتديد مكان وزمان االجتماع  

 توجيه الدعوة للمعنيني بالطريقة املتفق عليها مسبقا   
 احترام مدة التبليغ حسب القانون  

 إعداد ورقة احلضور  

2 - اإلدارة

 التأكد من النصاب القانوني  
 عرض جدول األعمال للمصادقة  

 مناقشة نقط اجلدول  
 ملخص لألفكار أو املقترحات بعد املناقشة  

 التأكيد عما اتفق عليه من قرارات قبل االنتقال إلى النقطة املوالية  
 التذكير بكل القرارات التي مت االتفاق عليها  

 اإلعالن عن انتهاء االجتماع  
 حترير التقرير  

VII  - كيفية حترير التقرير األدبي واملالي

1 - التقرير األدبي

و يتضمن التقرير األدبي النقط التالية :

 التذكير بأهداف اجلمعية واملشاريع املنجزة خالل السنة املنصرمة وفقا ألهداف اجلمعية  
 التذكير بالبرنامج السنوي ألنشطتها املصادق عليها في آخر جمع عام  

 املشاكل التي تعوق إجناز هذا البرنامج  
 توضيح أهم التوصيات املنفذة واملتخذة في آخر جمع عام  

 تلخيص ألهم أنشطة اجلمعية خالل السنة املنصرمة  
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2 - التقرير املايل

يعتبر التقرير املالي من بني وثائق اإلثبات وإجراء التحقيقات، لهذا فمن األفضل أن يتضمن هذا التقرير حدا 

أدنى من املعطيات األساسية قصد تعريف األعضاء بالوضعية املالية و بالتالي مراقبة التسيير املالي للجمعية 

بواسطة هذه الوثيقة.

و ميكن حترير التقرير املالي على الشكل التالي :

 حتديد الهدف  
 وصف الوضعية املالية للجمعية ( مداخيل و مصاريف  مع شرح الكيفية)  

 تسجيل املالحظات و حتديد املشاكل  
 اتخاذ القرارات املالئمة لتحسني مالية اجلمعية  

 مالحظة

  إن املداخيل  اخلاصة باملاء الصالح للشرب، أحرى بها أن تنفق فيما يخص املاء الصالح للشرب، 

ألن  الهــــدف الرئيسي من حتصيل املستحقات هـــو صيــــانة جتهيــــزات و معــــدات املاء، 

والتفكيــــر في كي نكون جاهزين في حالة العطب أو التلف.

VIII  - ملاذا التوثيق ؟

 لنقل العمل اجلمعوي من ذاكرته الشفوية إلى الذاكرة املكتوبة  
 إلتاحة الفرصة  بالرجوع  إلى ما يوثق  ملعرفة  مختلف  نشاطات  و منجزات اجلمعية  و جعلهم   

        أمام مسؤولية النقد و التطوير

 تكوين أرشيف اجلمعية ليكون خير شاهد على غنى التجربة أو فقرها  
 توثيق املراسالت في سجالت خاصة لذلك  

 ضبط التقارير املالية و اإلدارية عند اإلنتهاء من كل نشاط  
 احلفاظ على ممتلكات اجلمعية و احلرص على عدم استعمالها في األمــور اخلاصة و الشخصية  

 تسجيل و تسمية ممتلكات اجلمعية في ملف خاص بذلك "سجل املمتلكات"   
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امللفات اإلدارية و املالية  املوصى بها

امللفات اإلدارية

امللفات  املالية

امللف القانوني

القانون األساسي

محضر اجلمع العام التأسيسي

الوصل املؤقت أو النهائي

الئحة أعضاء املكتب املسير

ملف املكتب املسير

ملف املشروع

ملف اجلمع العام

ملف جرد املعدات

الئحة األعضاء

اإلستدعاءات لإلجتماعات

جداول أعمال اإلجتماعات

محاضر اجتماعات املكتب

مقترحات املشاريع

توصيات (جميع الصيغ)

االتفاقيات املوقعة

تقرير املشروع

استدعاءات األعضاء

جدول األعمال

محضر اجلمع العام 

الئحة األعضاء

مختلف الوثائق

ملفات سجالت احملاسبة

ملفات الكشفات البنكية

ملفات الوثائق احملاسبية

السجل اليومي للصندوق 

ملفات الوضعية املالية و امليزانية املقبلة
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التقرير املالي {منوذج}

للفصل  طبقا  أنظاركم  على  أعرض  جلمعية........................................... أن  املسير  املكتب  أعضاء  بإسم  يشرفني 

برسم  للجمعية  املالي  التقرير  مشروع  للجمعية،  الداخلي  القانون  من   ........................

سنة..................................................

اسمحوا لي في البداية أن أذكركم بأن اجلمعية سطرت ضمن إستراتيجيتها لسنة ........................ تعميم مياه 

الشرب داخل الدواوير {....................................} تفي باملواصفات املتعارف عليها، و بكمية تلبي حاجيات السكان 

بشكل مستمر. 

لقد قطعنا عدة أشواط في حتقيق هذا املسعى الذي رسمناه جميعا، حيث استطاعت اجلمعية أن جتلب متويل 

ملشروع التزويد بتعاون مع.................................... و كذا مبساعدة .................................... و بالتالي إجنازه، مما كان له 

وقعا إيجابيا على مردودية اجلمعية و سمعتها و السيما بالنسبة للساكنة.

و ال يفوتني هنا أن أذكر احلضور الكرمي، بأن  هذا التوجه اإلستراتيجي كان له انعكاسات على مالية جمعيتنا 

حيث ارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ خالل اخلمس سنوات األخيرة، فيما يلي جدول و رسم بياني يوضحان 

ذلك {من األفضل استعمال اجلداول و الرسوم البيانية ضمن التقارير ملزيد من التوضيح :

مصاريف بالدرهمالسنوات

2009

2008

2007

2006

2005

150 320

121 405

110 450

89 005

65 789
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إن تطور املصاريف ال يجب أن نتخوف منه، بل بالعكس فهو ظاهرة صحية و مؤشر على تطور نشاط اجلمعية، 

غير أن ما يثير قلقنا هو أن تطور املصاريف ال يوازيها تطور مناسب للمداخيل. و بعبارة أخرى فإن مصاريف 

تسيير اجلمعية خالل السنوات اخلمس األخيرة ال تغطي املداخيل.

و مما الشك فيه أنكم تتساءلون عن مصادر تغطية هذا اخلصاص املتواصل ال سيما و أن اجلمعية ال ميكن أن 

تلتجأ للقروض، اجلواب بسيط، من حسن احلظ اجلمعية أنها حققت فوائض التسيير قبل سنة 2005، و كانت 

هذا  في  تراكم  لقد  و  اجلمعية  رصيد  حساب  في  ترصد 

الرصيد(..........................................................................................درهم).

غير أنه البد من التأكيد بأن الوضعية مقلقة للغاية فإذا قمنا بعملية حسابية فإن القيمة الصافية لرصيد 

كالتالي  أصبحت  اجلمعية 

............................................................................................................................................................................:

و فيما يلي جدول توضيحي ملصاريف اإلستغالل :
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لقد ساهم الكل في إجناح هذه اجلمعية، و الكل يتحمل مسؤولية إنقاذها، و بالتالي اسمحوا لي أن أعرض 

على أنظاركم بعض املقترحات التي نتوخى منكم مناقشتها و اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.

املقترحات :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................
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التقرير األدبي {منوذج}

إخواني احلاضرين، 

جنتمع اليوم كعادتنا كل سنة طبقا للفصل ...............  من القانون األساسي للجمعية، في إطار ما يسمى باجلمع 

العام العادي السنوي للجمعية، و ذلك إلطالعكم أنتم املنخرطني، على أحوال و وضعية جمعيتكم و تقومي 

عمل مكتبها الذي بدوره يعرض عليكم مجموعة األنشطة التي قام بها طيلة سنة كاملة من العمل، و طرح 

القضايا التي تهم السير العادي للمشروع الذي نتزود منه بأغلى مادة تضمن حياتنا و بقاءنا أال و هي املاء 

الصالح للشرب.

و هكذا فإن مكتب اجلمعية، و بعد انتخابه من طرفكم ، سعى بكل ما في وسعه و استطاعته في أن يوفر 

للمنخرطني ماء صاحلا للشرب لكنه اصطدم بعراقيل تتجاوز قدراته و إمكانيته مما أثر سلبا على معنويات 

أعضائه، و تتمثل أساسا في :

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

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

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

فبعد مجهودات مضنية و صرف مبالغ مالية مهمة، قرر املكتب املسير التشاور مع املنخرطني حول التدابير 

مت  حيث  بتاريخ.......................................،  استثنائي  عام  جمع  إلى  فدعاهم  املرحلة،  لتجاوز  اتخاذها  املمكن 

اإلتفاق  على...............................................................................................................................................................................

أما فيما يخص العراقيل التي أرقت املكتب املسير ، فتتمثل في :

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

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

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

و رغم هذه الصعوبات و العراقيل حتلى جل أعضاء املكتب بالصبر و تفانوا في العمل لتوفير املاء للجميع.

و باملناسبة، نتقدم بتشكراتنا اجلمعوية اخلالصة إلى جميع الذين ساهموا معنا من قريب أو من بعيد لتأدية 

التي حتملناها مبا منلك من معارف متواضعة لتسيير اجلمعية           التي كانت على عاتقنا و املسؤولية  األمانة 

و السير بها إلى األمام ضمانا لرفاهية اجلميع.

و في األخير، نلتمس من احلاضرين التفكير العميق و الواعي بإيجاد ما ميكن من احللول للمشاكل و العراقيل 

التي أشرنا إليها أعاله لتوفير املاء للجميع بكيفية منتظمة و بكيفية كافية طيلة أيام السنة.  
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نـمـوذج محضر اجتماع

جــمعية          : ......................................................................................................................................................................

اجلماعة القروية :......................................................................................................................................................................

لدائرة           : .........................................................................................................................................................................            

محضر اجتماع  يوم/شهر/سنة

املوضوع : اجتماع عادي

جدول االعمال :

• حالة تقدم أهم النقط التي نوقشت خالل احملضر السابق بتاريخ   ..........................................................   
• مناقشة النقط اجلديدة   

.......................................................................................................................................................................... -                

............................................................................................................................................................................ -                

  

• احلاضرون :  
السيد ........................................................... (الصفة و التوقيع) ....................................................   

الغائبون  مببرر :   

السيد ........................................................... (الصفة ) .....................................................................   

الغائبون بدون مبرر:   

            السيد.............................................................. (الصفة ..........................................................................

بعد مناقشة مـفـتـوحة و مسؤولة ، مت االتفاق على ما يلي :

النقط

يوم/شهر/سنةالنقطة  1

النقطة  2

النقطة  3

يوم/شهر/سنة

يوم/شهر/سنة

التاريخ املتوقع الجنازهااملكلفون بها
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محضر فرز األصوات

دوار (أو دواوير)       : ........................................................................................................................................................

اجلماعة القروية         : ........................................................................................................................................................

جمعية مستعملي املاء  : .......................................................................................................................................................

محضر فرز األصوات ل : يوم/شهر/سنة

الفرز :

: ............................................................................................ مقعدا عدد املقاعد املنتخبة     

............................................................................................ : عدد املشاركون في اجلمع  

............................................................................................ : عدد املصوتون                

............................................................................................ : عدد األصوات املقبولة        

............................................................................................ : عدد األصوات امللغاة   

عدد األصوات احملصل عليها من طرف السيد (أ) ............................................................................

عدد األصوات احملصل عليها من طرف السيد (ب) .........................................................................

عدد األصوات احملصل عليها من طرف السيد (ت) .........................................................................

عدد األصوات احملصل عليها من طرف السيد (د) ...........................................................................

توزيع املقاعد :

عدد املقاعد التي هي من نصيب :  

............................................................................................ :  السيد (أ)    

............................................................................................ :  السيد (ب)    

............................................................................................ :  السيد (ت)   

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

حرر بـ ........................................................ بتاريخ ...........................................................    

                                                             

         جلنة االنتخابات  
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سجل الوصول

الرقم
الترتيبي

تاريخ
الوصول

املرسل

البنك

الشركة (أ)

الشركة (ب)

كشف حساب بتاريخ .....

سلم لألمني

من أجل  املراجعة

سلم للمكتب

من أجل الدراسة

سلم للمكتب

من أجل الدراسة

كشف على خدمات تتعلق

بالربط املنزلي

كشف على خدمات تتعلق

بالربط املنزلي

مالحظاتاملوضوع

1

2

3

4

2010/01/02

2010/01/15

2010/01/25

سجل الذهاب

الرقم
الترتيبي

تاريخ
االرسال

املرسل اليه

السيد (أ)

الشركة (أ)

الشركة (ب)

تذكير لـدفع واجب االنخراط

تذكير خالل

 15 يوما

تذكير خالل 30 يوما

في حال عدم

 تلقي اجلواب

تذكير خالل 30 يوما

في حال عدم

 تلقي اجلواب

كشف على خدمات تتعلق

بالربط املنزلي

كشف على خدمات تتعلق

بالربط املنزلي

مالحظاتاملوضوع

1

2

3

4

2010/01/02

2010/01/05

2010/01/05
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منوذج رسالة تصدرها اجلمعية

: ..................................................................................... بتاريخ ............................................................................ ـرة   دائ

................................................................................................................................................................................. : جماعة  

................................................................................................................................................................................ : دوار 

جمعية   : ..................................................................................................................................................................................

                                               الى السيد (صفة املرسل اليه) ............................................................

: (فكرة عن موضوع الرسالة)  املوضوع 

: (مرجع مراسالت سابقة مت ارسالها أو التوصل بها تتعلق باملوضوع) املرجع  

املرفقات   : (عدد و طبيعة الوثائق املرفقة بالرسالة)

سيدي :

املرجع  املذكورة في  تبعا إلرساليتكم  ................................................. (أو يؤسفني حسب األحوال أو  يشرفني أن 

...................................... (حملة عن مضمون الرسالة)............................................................................................................

من هذا املنطلق ،  ................................................. (عرض للموضوع ، تذكير بأحداث ، تبريرات القناع املرسل اليه  

......................................................................... و الكل في تسلسل منطقي  ....................................................................)

و تقبلوا سيدي أسمى عبارات التقدير.

                                                                 

       صفة املوقع : التوقيع
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تصريح بالشرف

......................................................................................................................................... : أنا املوقع أسفله السيد 

.......................................................................................................................................... : عضو جمعية  

أشهد أني قد دفعت للسيد    : ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... : الساكن ب  

مـبـلـــغ : ................................................... درهم وذلك مقابل :..........................................................................................

حرر في : .................................. بتاريخ : .....................................     

                                                                      

التوقيـــــع       
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وصل االستالم

.................................................................................................................... : جمعيـــــة    

.................................................................................................................... : وصل رقـــــــم   

.................................................................................................................... : أنا املوقع أسفله أمني صندوق اجلمعية 

 .................................................................................................................... : أشهد أني توصلت من السيد  

: ......................................................................................................... درهم مببلغ    

.................................................................................................................... : طبيعة املبلغ املؤدى   

حرر في : .................................. بتاريخ : .....................................     

                                                                      

التوقيـــــع       
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اعتراف بالتسليم

.................................................................................................................... : أنا السيد    

.................................................................................................................... : احلامل للبطاقة الوطنية رقم  

.................................................................................................................... : أشهد أني توصلت من السيد  

 .................................................................................................................... : أشهد أني توصلت من السيد  

................................................................................................................... : عضو جمعيــــــة   

: ........................................  درهم وذلك مقابل ......................................... مبا قـــــــدره   

حرر في : .................................. بتاريخ : .....................................     

                                                                      

التوقيـــــع       
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الوضعية املالية للجمعية برسم سنة....................................

: .........................................................................(جنده بدفتر املداخيل) مجموع املداخيل  

: .........................................................................(جنده بدفتر املصاريف) مجموع املصاريف  

: ........................................................................(وهو الفرق بني املداخيل واملصاريف) الرصيــــــد  

توقيع األمني                                        توقيع الرئيس    
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املجموعاملبلغوصف العمليةرقم التوصيل التاريخ

دفتر املداخيل
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املجموعاملبلغوصف العمليةرقم الفاتورةالتاريخ

دفتر املصاريف
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نـمـوذج ملتابـعـة دفـتـر الـبـنـك

العمليةالتاريخ

رصيد منـقـول

ايـداع

سحب

مصاريف تسيير

احلساب

وضعية 2009

شيك

الـرصيد اجلديـددائـنـيـةمـديـنـيةاملرجع

2010/01/04

2010/01/13

2010/01/19

2010/02/01

241209 H

M15101975

261009 IM20

2700

5690

10 000

5690

15 690

12 990

12 970
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I  - احتساب كلفة املاء و الفوترة  

االستثمار

●  الشبكة

●  العدادات

●  التجهيزات

●  رأس املال

● اجلماعات ، املصالح

  العاملة في مصلحة املاء

● مستعملي املاء

حجم املاء املستهلك

(متر مكعب)

بواسطة األشطربواسطة احلجم املستهلك
اإلتاوة القارة و احلجم

املستهلك

الفوترة

كلفة املاء

املتر مكعب/درهم

الكلفة اإلجمالية

املصاريف املتغيرة

●  شراء املاء

●  الطاقة

●  جافيل

املصاريف القارة

●  الصيانة

●  مصاريف املستخدمني

●  مصاريف اهتالك

التجهيزات
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1 - رأس املال

يتألف رأس املال من مختلفة املساهمات الالزمة النطالق نشاط اجلمعية ، ويوجه رأس املال لتغطية تكاليف 

اإلستثمار و كذا التشغيل.

 

2 - االستثمار

يشمل اإلستثمار جميع املصاريف على املدى الطويل لضمان توزيع املاء داخل مجال تسيير اجلمعية، و يتعلق 

األمر هنا مبختلف العناصر التي تدخل في تكوين منشآت اإلنتاج و التوزيع : القنوات، واملنشآت املدنية ، 

واملضخات والعدادات و شبكة التوزيع.

3 -  احتساب مصاريف اإلستغالل

أ - املصاريف القارة  

تتكون املصاريف القارة من مختلف التكاليف الثابتة  التي ال تتغير مهما ارتفع اإلنتاج أو التوزيع،  و يتعلق 

نظام  القائمني على تسيير  املستخدمني  الصيانة، مصاريف  التجهيزات، مصاريف  اهتالك  األمر مبصاريف 

التزود باملاء الصالح للشرب و توزيعه.

 مصاريف اهتالك التجهيزات   

يطلق عليها أيضا اإلستخماد، اإلندثار، التقادم ،  وهي مصاريف مرتبطة بالتقادم الذي يلحق بتجهيزات 

اإلنتاج و التوزيع من جراء استخدامها ، واحتساب هذه املصاريف يرمي إلى األخد بعني اإلعتبار تكوين 

احتياط  تدريجي لتكاليف استبدال و جتديد التجهيزات عند نهاية صالحية اشتغالها.

مصاريف اإلهتالك =  كلفة االستثمار األصلي ÷ عمر التجهيزات املفترض

اإلستثمار حسب طبيعة  التجهيزات

القنوات

املنشآت املدنية

جتهيزات الضخ

العدادات

40 سنة

40 سنة

13 سنة

13 سنة

عمر التجهيزات املفترض

الكلفة  بتقسيم  ذلك  و  للتجهيزات  اإلفتراضي  بالعمر  ارتباطا  التجهيزات  اهتالك  مصاريف  حتتسب 

اإلجمالية لهذه التجهيزات على مدة صالحيتها املفترضة.
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 مصاريف الصيانة  

تشمل مصاريف الصيانة كل التدابير الوقائية لضمان اشتغال جتهيزات اإلنتاج  و التوزيع في ظروف مالئمة، 

بغض النظر عن حالة و وضعية هذه التجهيزات، و تقدر هذه املصاريف على أساس نسبة مئوية من التكلفة 

اإلجمالية لإلستثمار.

 

 مصاريف املستخدمني  

تتكون هذه املصاريف من أجور املستخدمني املكلفني بالتسيير و أشغال الصيانة و التوزيع (تسيير الشبكة، 

مراقبة التسربات، صيانة املضخات استخالص الفواتير، مراقبة العدادات....).

ب - املصاريف املتغيرة  

تشمل هذه املصاريف التكاليف املتغيرة بتغير حجم املاء املشترى و املوزع.

 شراء املاء  

تتكون كلفة شراء املاء من املصاريف املتعلقة بشراء املاء من املكتب الوطني للماء الصالح للشرب

الكلفة اإلجمالية لشراء املاء = احلجم املشترى (متر مكعب) × ثمن املتر مكعب (درهم)

اإلستثمار حسب طبيعة  التجهيزات

القنوات

املنشآت املدنية

جتهيزات الضخ

العدادات

تكاليف الصيانة كنسبة مئوية

من تكلفة االستثمار

 الطاقة  

تتألف مصاريف الطاقة من مجموع املصاريف الالزمة لتشغيل املضخات، وميكن أن 

تكون الطاقة كهربائية أو حرارية.

 0,5%
 0,5%

 3%

 3%
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 تكلفة معاجلة املاء (جافيل)  

تشمل تكلفة املعاجلة مجموع التكاليف املتحملة لضمان اجلودة الالزمة و املطلوبة في املاء املوزع.

كلفة التعقيم = حجم املاء املنتج (م3 )×ثمن شراء لتر جافيل(الدرهم)×كمية جافيل (لتر/م3 )   

باملاءاملنتج      

إذن: الكلفة اإلجمالية و كلفة املتر املكعب/املاء

الكلفة اإلجمالية = مجموع املصاريف القارة + مجموع املصاريف املتغيرة   

كلفة املتر مكعب = الكلفة اإلجمالية ÷ احلجم املوزع     

4 -  التعريفة

 التعريفة اجلزافية   

 تتميز هذه التعريفة بسهولة تطبيقها لكنها تشجع على تبذير املاء ألنها تساوي بني جميع املستفيدين بغض النظر 

عن حجم استهالكهم.

        ثمن املاء شهريا = الكلفة اإلجمالية ÷ عدد املستفيدين × 12

 التعريفة احلجمية           

املستفيد من املاء يدفع التكلفة اإلجمالية التي تتحملها اجلمعية وبهذه الطريقة يتم استرداد التكاليف بغض النظر 

عن طبيعتها (قارة أو متغيرة) عن طريق احتساب التكلفة اإلجمالية في ثمن املاء املوزع.    

          ثمن بيع الوحدة = كلفة املترمكعب

      املبلغ الواجب أداؤه من طرف املستفيد = ثمن بيع الوحدة × حجم املياه املستهلكة
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 التعريفة الثنائية  

إلتاوة القارة الشهرية= مجموع املصاريف السنوية القارة – عدد املنازل÷ 12

ثمن املاء= مجموع املصاريف السنوية املتغيرة ÷ اإلستهالك السنوي

املبلغ الواجب أداؤه = اإلتاوة الشهرية الثابتة + ثمن املاء × حجم املاء املستهلك

 التعريفة حسب األشطر  

يتعلق األمر بتعريفة تدريجية عبر األشطر إضافة إلى إتاوة ثابتة.



II -إعداد امليزانية

35

خطاطة تبني مراحل إعداد امليزانية
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1 -  تعريف امليزانية   

تعبر امليزانية عن وضعية  توقعية  للمصاريف و املداخيل، و ميكن تعريفها كذلك بالترجمة املالية ملخطط عمل 

و أهداف على املدى البعيد، ويتم إعداد امليزانية لتطبيقها على مدى سنة كاملة من 1 يناير الى 31 ديسمبر 

من نفس السنة. و جتدر اإلشارة، إلى أن عملية إعداد امليزانية تتم  قبل بداية االسنة لضمان حتقيق ذلك في 

ظل ظروف جيدة ، و بصورة فعالة قبل حلول  الشهر األول من السنة املالية.

 

2 - أهداف امليزانية   

تهدف اجلمعية من خالل إعداد امليزانية  لتحقيق األهداف التالية :  

 إجناز برنامج عمل للجمعية واضح املعالم  

 اإلستجابة حلاجيات مستعملي املاء من توزيع و بيع للماء الصالح للشرب  

 تغطية  تكاليف استغالل و صيانة النظام املائي  

3 - مراحل إعداد امليزانية  

يتطلب إعداد امليزانية السنوية إتباع املراحل التالية :  

 حتديد و مراجعة املعطيات األساسية و تقدير حاجيات املستفيدين من املاء الصالح للشرب  

 تقدير قيمة املصاريف املرتقبة   

 احتساب كلفة املتر مكعب من املاء  

 ضبط تسعيرة املاء   

 حتديد املداخيل   

 توزيع املصاريف و املداخيل حسب أبواب امليزانية   
 عرض امليزانية على مكتب اجلمعية للمصادقة   

 إخبار املستفيدين بالتسعيرة املعتمدة طبقا للميزانية  
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4 -  املعطيات األساسية إلعداد امليزانية   

يعتمد إعداد أية ميزانية على جمع و حتيني جملة من املعطيات األساسية، و لهذا الغرض، البد من توفر مجموعة 

من البيانات مبا في ذلك :

 عدد السكان املستفيدين   
 عدد اإليصاالت الفردية   

 حجم املاء املنتج خالل السنة الفارطة (باملتر املكعب)  

 نسبة ضياع املاء أو نسبة مردودية الشبكة   

 حجم املاء الذي سيتم إنتاجه في السنة املقبلة   

 حجم املاء الذي سيتم توزيعه في السنة املقبلة   

 نسبة التغطية  

 اإلستثمارات تتوزع على : منشآت مدنية، جتهيزات، كهرباء و العدادات  

 كمية الضخ في الساعة   

 كمية الطاقة املستهلكة ( لتر كزوال أو كيلواط )  

 عدد ساعات الضخ  في السنة  

 

   أ- تقييم  املصاريف املتوقعة

 املصاريف املتغيرة   

   

 الطاقة

لتقييم استهالك الطاقة، فإنه يجب قياس حجم املاء الذي يجب إنتاجه.

 

احلجم املوزع = عدد املستفيدين × 50 لتر × 365

أو

احلجم املوزع = عدد ساعات الضخ(سنة)  × صبيب الضخ(متر مكعب/الساعة)

كذلك

احلجم املوزع= احلجم املنتج × مردودية الشبكة
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إذن 

احلجم املنتج = احلجم املوزع÷ مردودية الشبكة

عدد ساعات الضخ = احلجم املنتج (متر مكعب) ÷ صبيب الضخ(متر مكعب/الساعة)

مع 

كمية الطاقة = عدد ساعات الضخ × القدرة احلرارية أو الكهربائية 

إذن 

كلفة الطاقة = كمية الطاقة × ثمن الطاقة

 جافيل

ميكن تقييم تكلفة جافيل كالتالي :

كلفة جافيل = نسبة جافيل في متر مكعب املنتج(لتر) × كمية املاء املنتج × ثمن لتر جافيل 

املصاريف املتغيرة = كلفة الطاقة +  كلفة جافيل

أما بالنسبة للجمعيات املزودة باملاء انطالقا من جتهيزات املكتب الوطني للماء الصالح للشرب مصاريفها املتغيرة 

تتكون فقط من مصاريف شراء املاء من املكتب كما متت فوترتها. 

احلجم املشترى× املصاريف املتغيرة = كلفة متر مكعب 
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 املصاريف القارة  

 مصاريف اهتالك أو تقادم التجهيزات/ جتديدها

املستقبلي  للتجديد  بعد  فيما  تستغل  لكي  املرتقبة  املالية  السنة  خالل  رصدها  يتم  التي  املصاريف  جزء  هو 

للتجهيزات.

بصفة عامة ميكن مقاربة هذه املصاريف على الشكل التالي :

 

 مصاريف الصيانة

بطريقة  تأدية وظيفتها  من  متكنها  حالة  في  التوزيع  و  اإلنتاج  على جتهيزات  باحملافظة  تسمح  وهي مصاريف 

مالئمة.

وتؤخذ كمؤشر النسب التالية :

هذه النسب قد تتغير اعتمادا على عمر الشبكة ، و مدى تأثير املاء على التجهيزات التي مير بها أو مسالك 

القنوات(مسالك وعرة أو ال).

اإلستثمار حسب طبيعة  التجهيزات

40 سنةالقنوات

40 سنة

13 سنة

13 سنة

املنشآت املدنية

جتهيزات الضخ

العدادات

عمر التجهيزات املفترض

اإلستثمار حسب طبيعة  التجهيزات

%0,5القنوات

0,5%

3%

3%

املنشآت املدنية

جتهيزات الضخ

العدادات

عمر التجهيزات املفترض
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 مصاريف  املستخدمني

تتكون هذه املصاريف من أجور املستخدمني املكلفني بالتسيير و أشغال الصيانة و التوزيع.  

مصاريف  املستخدمني = (األجر الشهري+ التحمالت اإلجتماعية) × 12 

 مصاريف التسيير

ترتبط مبصاريف التسيير اإلداري للجمعية : 

 شراء لوازم املكاتب   

 تكلفة املراسالت واإلتصاالت  

 مصاريف التنقل....................  

الحتساب كلفة املتر املكعب / املاء ، ميكن تقدير التكلفة اإلجمالية املقدرة على النحو التالي :

الكلفة اإلجمالية = مجموع املصاريف القارة + مجموع املصاريف املتغيرة

كلفة املتر مكعب = الكلفة اإلجمالية ÷ احلجم املوزع

ب - حتديد سعر بيع املتر مكعب من املاء   

في حالة وضع تسعيرة على أساس إتاوة ثابتة وإتاوة  متغيرة ، قد يكون هذا التحديد على النحو التالي :

اإلتاوة السنوية القارة = مجموع املصاريف السنوية القارة لكل منخرط ÷ 12                               

ثمن املاء= مجموع املصاريف السنوية املتغيرة ÷ اإلستهالك السنوي

الثمن الواجب أداؤه= اإلتاوة القارة الشهرية + ثمن املاء × حجم املاء املستهلك
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ت - تقييم املداخيل  

ميكن تقدير إجمالي للمداخيل املتوقعة على النحو التالي :

املدخول اإلجمالي= اإلتاوة الشهرية القارة × عدد املنخرطني × 12 + ثمن املاء× حجم املاء املوزع

ث - توزيع املداخيل و املصاريف على مختلف أبواب امليزانية  

يجب تقدمي امليزانية على شكل جدول مفصل يحتوي على جميع املداخيل و املصاريف موزع على مختلف أبواب 

امليزانية (اإلستثمارات، املصاريف القارة و املتغيرة، املداخيل)..

ج - تقدمي امليزانية ملكتب اجلمعية للموافقة عليها  

مكوناتها  من  يتحقق  أن  يجب  الذي  و  للجمعية  املسير  املكتب  قبل  من  عليها  للموافقة  امليزانية  تقدمي  يجب 

ومضمونها وفقا جلدول زمني يتفق عليه.

 

ح - إعالم املستفيدين بالتعريفة املعتمدة  

على اجلمعية عقد لقاء مع السكان املستفيدين من أجل تقدمي التعريفة التي يتعني اعتمادها، وكذلك توفير أكبر 

قدر من املعلومات املمكنة عن اإلجراءات واخلطوات التي مت اعتمادها الحتساب التعريفة املعتمدة وكذا جميع 

مكوناتها من حيث مصاريف االستثمار و التوظيف و املصاريف القارة و املتغيرة. 
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I- تعـريـف

محطة الضخ هي جملة املنشآت و التجهيزات التي تؤمن نقل املياه من منطقة معينة ذات منسوب معني إلى 

منطقة ثانية ذات منسوب أعلى للتغلب على فرق املنسوب و االحتكاك.

II- مصادر املياه

يتم جلب املاء من عدة مصادر كاآلبار، األثقاب و املنابع ، حيث يتم إنشاء محطات الضخ فوقها أو بجانبها.

و يجب حماية هذه املصادر من التلوث و ذلك بتعيني محيط حول النقط املائية املعنية وحتديد املسافة الفاصلة 

بينها وبني مصادر التلوث.

III- جتهيز النقط املائية

استعمالها                  و  جلبهــــا  الواجــــب  املياه  التعرف على خصائص  املائية البد من  النقط  الشروع في جتهيز  قبل 

و البيانات التقنية ملصادر هذه املياه :

 التأكد من جودة املياه من الناحية الفزيكوكيماوية  و البكتيرية ، و كذا من الصبيب الذي   
يسمح 

        باستغالله من مصدر املاء

 العمق اإلجمالي للبئر أو الثقب  
    املنسوب الثابت (متر)  

    املنسوب املتحرك (متر)  
    القطر   

أو  البئر  بها على  القيام  التي يجب  الالزمة  التحاليل  اختبارات  البيانات من خالل  ويتم احلصول على هذه 

الثقب.
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IV- املـضـخـات

املضخات عنصر أساسي في محطة الضخ ، و هي آالت هيدروليكية تقدم الطاقة للسائل (املاء) أثناء مروره 

بها،  فتضخه إلى مستويات أعلى. و املضخات عدة أنواع و أمناط ، منها على سبيل املثال : املضخات 

.(pompes volumétriques) واملضخات احلجمية (pompes centrifuges) الطاردة املركزية

أو  التطبيقات  من  كبيرا  مدا  يغطي  بحيث  للماء  ورفعه  صرفه  مبدى  املضخات  هذه  من  نوع  كل  ويتميز 

االحتياجات العملية.

وسنهتم هنا باملضخات الطاردة املركزية املستعملة غالبا في محطات ضخ املياه التي متتاز بقوة الضغط وضخ 

املياه إلى ارتفاعات عالية و ملسافات بعيدة  بشكل أفقي أو عمودي. كما متتاز باخلاصيات التالية :

 بساطة التصميم  
 رخص الثمن  

 انخفاض مستوى الضوضاء عند التشغيل  
 انتظام سريان املاء وبدون اضطرابات  

 انخفاض تكاليف الصيانة.  

1 - أصناف املضخات الطاردة املركزية

اآلبار ذات العمق املنخفض، 

إذ ال ميكنها سحب املياه

على عمق يفوق 8 أمتار خة
ض

امل

ية
فق

أل
ا

خة
ض

امل

ية
د
مو

ع
ال

خة
ض

امل

سة
ط
غا

ال

اآلبار العميقة على اخلصوص

األثقاب واآلبار

ال بد من ملئ املضخة باملاء عند تركيبها،

و احملافظة عليها ممتلئة

(cavitation) حتى ال يحدث التجويف

كلما كان البئر عميقا كلما تدنت

مردودية املضخة نظرا لطول

محور الدوران و كثرة اإلحتكاكات

يجب االنتباه عند إنزال املضخة

بالثقب إلى خيط التزود بالكهرباء

حتى ال يتم خدشه أو كسره

املالحظاتاالستعمال
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مناذج ملضخات أفقية

 مناذج ملضخات غاطسة  مناذج ملضخات عمودية
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2 -كيفية اختيار املضخة الالزمة
 

الختيار املضخة الالزمة ، البد من معرفة العناصر التالية :

 بيانات تقنية عن البئر أو الثقب :  

 نوعية املياه من الناحية الفزيكوكماوية و كذا الصبيب املسموح باستغالله   

 العمق اإلجمالي للبئر أو الثقب (متر)   

 املنسوب الثابت (متر)   
 املنسوب املتحرك (متر)   

 القطر (متر أو بوصة) : 1 بوصة = 25.4 مليمتر   

 حجم املياه الواجب إنتاجه يوميا (م3 / يوم) أو (لتر/ثانية)  

 االرتفاع الضغطي اإلجمالي : ( و هو الفرق بيــــن املستوى الثابت مــــن البئر أو الثقــب  
       و مستوى نقطة التفريغ (اخلزان أو غيره) إضافة إلى الضغط الضائع نتيجة احتكاك املاء

       بالقنوات  و املعدات  الهيدروليكية أثناء الضخ.

طبقا لهذه املعطيات ميكن اختيار املضخة الالزمة طبقا ملنحنيات املصنع ، و حتديد نقطة تشغيلها عند منطقة 

املردودية القصوى. و يقوم املصنع بتسجيل املواصفات التقنية األساسية لكل من املضخة و محركها على لوحة 

بيانات تكون مثبتة على جسميهما و هي كالتالي :

احملرك الكهربائي

• العالمة  و الصنف
• اجلهد  أو التوتر (فولط)

• كثافة التيار (أمبير)
• املردودية   (%)

• معامل القدرة
• القدرة  (كلواط/ حصان)
• السرعة (دورة في الثانية)

املضخة

• العالمة  و الصنف
• الصبيب  (ل/ث  أو م3/ س)

• االرتفاع الضغطي اإلجمالي  (متر)
• املردودية  (%)

• السرعة  (دورة في الثانية)

يجب أن يكون احملرك مطابقا  للمضخة : فال يكون أقل 

منها قدرة فيصعب عليه تشغيلها و  ال كبير القدرة أكثر 

من الالزم فيكون هناك إهدار للقدرة.
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V- مصادر الطاقة

مصادر الطاقة أنواعها كثيرة. سنقتصر هنا على تلك التي تستعمل بكثرة لتزويد محطات الضخ.

1 - الطاقة الكهربائية  

يتم احلصول عليها انطالقا من الشبكة الوطنية للكهرباء أو انطالقا من مولد كهربائي يكون مركبا مبحطة 

الضخ.

2 - الطاقة احلرارية  

يتم استعمال محركات تعمل على الوقود وذلك عندما يتعذر احلصول على الطاقة الكهربائية.

3 - الطاقة الشمسية  

يتم إنتاجها بواسطة ألواح شمسية  (فولتوضوئية) التي حتول اإلشعاعات الشمسية إلى تيار كهربائي.

و يجب االنتباه إلى أن تكون القدرة املنبعثة من احملول أو من املولد الكهربائيني أكبر من 
القدرة الضرورية لتشغيل احملرك، حيث تفوقه بحوالي % 10 ، و ذلك مع احلفاظ على 

معامل القدرة في نسبة معقولة (حوالي 0.8 أو أكثر).

الطاقة الشمسية مولد كهربائي محول كهربائي
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VI- جتهيزات ومعدات التحكم واملراقبة

1 -لوحة التحكم   

تختزن هذه اللوحة جميع املعدات واآلالت الضرورية للتحكم يدويا أو تلقائيا في تشغيل املضخة ومراقبة سيرها 

والعد  القياس  آالت  جميع  أيضا  تختزن  كما  التلف.  أو  احملتملة  األعطال  من  ومحركها  حمايتها  قصد 

للخصائص الكهربائية ، ونذكر من بني هذه املعدات على سبيــل املثال : الكونطاكتورات ، الروليات ، األزرار 

و معدات حماية احملرك من األعطاب التالية :

 حرارة  مرتفعة  
 انخفاض التو ثر الكهربائي  

 ارتفاع غير عادي في التيار الكهربائي  
 فقدان أحد األطوار (الفازات) أو عكسه  

 وكذا معدات التحكم األوتوماتيكي املرتبط مبنسوب املياه في البئر أو الثقب من جهة ، و منسوب املياه في 

اخلزان من جهة ثانية.

2 -منظومات إقالع احملرك  

يتم االعتماد على عدة منظومات اإلقالع لتشغيل احملركات الكهربائية ، نذكر منها تلك التي تستعمل على 

العموم مبحطات الضخ :

إكراهاتها املزايا

• معدات سهلة
• مدة اإلقالع قصيرة

• قوة  في اإلقالع

• انخفاض التيار إلى
الثلث عند اإلقالع

• سهولة في تركيب املعدات

• طلب كبير للتيار عند اإلقالع :
 4 إلى 8 مرات التيار العادي

• إقالع عنيف

• قوة منخفضة في اإلقالع
• انقطاع التيار عند املرور
من حالة اإليصال النجمي

إلى اإليصال املثلثي

• انخفاض مهم في التوتر
عند اإلقالع

• قوة منخفضة  في اإلقالع 

املنظومة

اإلقالع املباشر

اإلقالع النجمي / املثلثي

اإلقالع عبر املقاومات
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VII-آالت و معدات تعقيم املياه

(انظر دليل مراقبة جودة املياه)

يتم تعقيم املياه املنتجة ، إذا كانت من الناحية الفيزيائية والكيماوية سليمة ، بالطرق التالية :

 مباء جافيل أو ما يعادله بواسطة مضخة التعقيم  
 بغاز الكلور بواسطة آلة الكلورومتر   

ويتم حتديد الكمية الضرورية من املادة املعقمة حسب التحليالت املخبرية.

 كما يجب التأكد بصفة منتظمة من كمية الكلور احملقون في املاء املوجه لالستهالك.

VIII-تشغيل محطة الضخ
يجب القيام بعدة عمليات بصفة منتظمة و فعالة قصد ضمان السير العادي للمحطة.

• مراقبة مزاوجة املسيكة (ACCOUPLEMENT): إذ يجب التأكد من أفقية
محوري احملرك و املضخة عند متاسكهما خالل تركيب املضخة األفقية

• مراقبة الصبيب
• مراقبة الضغط 

• مراقبة اخلصائص الكهربائية
• مراقبة الضجيج املنبعث من املضخة و احملرك

• مراقبة سيالن املاء من املضخة
و لهذه املراقبة يجب استعمال جميع احلواس كالسمع - البصر- اللمس و الشم

فتح كراسة لتسجيل جميع املعلومات الضرورية يوميا :
•  استهالك الطاقة

• حجم املياه املنتجة
• مدة اشتغال املضخة
• كمية الكلور في املاء

• وكل ظاهرة غير طبيعية حتدث خالل السير العادي للمحطة

• التشحيم  والتزييت
• تنظيف احملطة والتجهيزات املتواجدة بها وإزالة الغبار

• تنظيف معدات التعقيم من العوالق
• صباغة األنابيب ضد التأكسد 

• القيام بالصيانة الوقائية حسب جدول زمني
• الصيانة التصحيحية عند حدوث العطل

• االحتفاظ في محطة الضخ مبجموعة من قطع الغيار الضرورية 
   والسهلة التركيب

• العمل على ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية
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IX- بعض مناذج األعطال املمكن حصولها في مجموعة الضخ

األسـبـــــــاب

• عدم وجود التوتر
• التوتر جد ضعيف

• أحد آالت التحكم غير صاحلة

• احملرك مكبوح :
  يجب مراقبة املضخة

• أحد أسالك الطور (فاز) مقطوعة

األعـــــــطــــاب

• املضخة غير مملوءة باملاء
  (بالنسبة لألفقية)

• صمام الضخ مشدود
• وجود الريح في أنبوب الضخ

• املضخة تدور في االجتاه العكسي
• آلة االمتصاص مغلقة

احملرك ال يدور

احملرك ال يدور ويصدر أزيزا

ارتفاع غير عادي للتيار

الكهربائي عند اإلقالع

املضخة ال تصرف املياه
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I- مصادر املاء الصالح للشرب

 مياه جوفية  ( العيون-  اآلبار-  األثقاب)  
 مياه سطحية (األودية  و األنهار- البحيرات - السدود - مياه البحر)  

II- شبكات التوزيع

1 - أنواع شبكات التوزيع

أ- شبكة متفرعة  

تتكون هذه الشبكة من قنوات تتفرع انطالقا من نقطة التزويد دون أن تغلق في أي مسار. 

 مزايا هذه الشبكة 

  اقتصاد في طول القنوات    
  اقتصاد في التجهيزات املائية  

 سلبيات هذه الشبكة 

  في حالة حدوت أي عطب في جزء من الشبكة ، إلصالحه يجب قطع املاء على جميع   
         املستفيدين املتواجدين بعد السكر الذي مت إغالقه.  
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أ- شبكة حلقية  

 تتكون هذه الشبكة من قنوات متصلة بعضها البعض.

 مزايا هذه الشبكة 

 توفر التزود املستمر للجميع عند وقوع أي عطب.   

 سلبيات هذه الشبكة 

 الثمن مرتفع نظرا لطول القنوات و كثرة التجهيزات.  
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2 - مكونات شبكة توزيع املاء الشروب

أ- اخلزانات  

تعد اخلزانات من التجهيزات األساسية في شبكة التوزيع و يتمثل دورها األساسي في ضمان تزويد السكان 

باملاء الصالح للشرب بشكل مستمر خالل مرحلة األعطاب احملتملة و خالل مرحلة صيانة الشبكة . والقاعدة 

العامة هي أن سعة هذه اخلزانات تساوي على األقل الكمية املستهلكة في يومني للتمكن من مواجهة األعطاب 

احملتملة احلدوث  و عند أشغال الصيانة. 

أشكال اخلزانات

أنواع اخلزانات

خزان على  شكل فطر خزان أسطواني الشكل خزان مكعب الشكل

خزان شبه مدفونخزان مدفونخزان مرتفع
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ب- القـــــــنـــوات  

    حتديد مقاييس القنــــــــوات  

•      حسب الصبيب الذي مير منها    
•      حسب فقدان احلمولة احملسوبة (ضياع الضغط) و املرتبط بسرعة املاء و طول    

                   القنوات 

•      نوع األنبوب يحدد حسب القطر و ضغط السائل داخل القناة   
•  يجب أن تكون سرعة املاء بني 0.5 م/ث و 2 م/ث لضمان التنظيف الذاتي     
                           للقنوات ولتفادي تراكم الترسبات داخل القنوات بسبب سرعة املاء املنخفضة.

ترتبط اخلصائص األساسية املعتمدة الختيار األنبوب :

•  بشروط الوضع (حتت أرضي أو فوقي)    
•  بنوعية التربة التي ستطمر فيها القناة (صخرية أو لينة) لتحديد نوعية سرير     

                           الوضع

•  بالضغط األقصى املعمول به في األنبوب (ضغط املاء بالبار)   
•  بالقيود امليكانيكية اخلارجية واملتعلقة بـمرور العجالت وغيرها...   

•  بقطر و طول القناة   
•  بثمن األنبوب   

•  باملقياس التجاري املعتمد يشار به إلى القطر اخلارجي للقناة بالنسبة للقنوات    
                  البالستيكيـة و يشار به للقطر الداخلي بالنسبة للقنوات األخرى

•  بالقطر الداخلي يستعمل لتحديد الصبيب املمكن متريره   
 (PN) بسمك القناة يختلف حسب مستوى الضغط املتقبل من القناة  •   

   أنواع القنوات ومعاييرها  

املادة

(Amiante ciment)
أمينت

4 م
5 م

تقليص في االستعمال

 (أسباب صحية

 خالل مرحلة التصنيع)

شبكات املد و التوزيع

و الربط الفردي 

شبكات املد و التوزيع 

(ملفف) 

50 إلى 100م 
6 م 

6 م  (PVC)

بي في سي

(PE)

 بوليتيلني

125 100- 80- 60- 40
 300- 250- 200- 150 
 800- 500- 400- 350 

110- 90- 75- 63- 50- 0
 160- 140- 125
225 لغاية 315 

 32- 25- 20- 15- 12
110 -90- 75- 63-  50- 40

160 140- 125 

مالحظةطول الوحدة األقطار املوحدة (مم)
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ت-جتهيزات الشبكة  

السكر العائم

 (Robinet �otteur)
جنده في اخلزان وذلك من أجل 

إقفال املاء عندما ميتأل اخلزان 

جهاز التفريغ

 (VIDANGE)

 جنده في األماكن السفلى مبمر 

القناة  ويستعمل عند الرغبة في 

إفراغ جزء من القناة 

املنفس

 (VENTOUSE)

 يوضع باألماكن العليا إلدخال 

الهواء حلظة إفراغ القناة من املاء, 

و إخراج الهواء املتراكم داخل القناة 

أثناء ملئ القناة و بالتلي حماية 

القناة 

جهاز الفصل
 (VANNE)

 قصد عزل جزء من الشبكة 

مفتاح

جهاز منع عودة املياه

جهاز الفصل

جهاز التفريغ

مضخة

جهاز ضد النطح

جهاز التنفس



III- إجناز أشغال توسيع شبكة التوزيع و اإليصاالت الفردية

1 -  مراحل املشروع

 جمع املعطيات : طلبات املستفيدين   
 الدراسة و إجناز التصميم لتوضيح مختلف جوانب اجناز الشبكة  
 الرخص اإلدارية (رخصة البناء -  رخصة حفر القناة -  الخ…)  

 إجناز األشغال في مراحل هي كالتالي :  
•  تهيئ الورش    

•  زيارة ميدانية من طرف جلنة مكونة من جميع املتدخلني   

•  حتديد ممر الشبكات العمومية األخرى (الهاتف ٬ التطهير٬ الكهرباء...)   

لالبتعاد عنها ما أمكن    

•  تنفيذ األشغال    

•  حفر و مد القنوات : هذه املرحلة املهمة و مدى احترام املعايير التقنية املذكورة أسفله    

    هي التي حتدد مدى احلصول على مردودية مرتفعة.

2 -  املعايري التقنية للحفر و مد القنوات 

 عرض اخلندق (Tranchée)  : 50  سم جلميع القنوات ذات القطر أقــل مــن 150 مم           
        وتضاف 40 سم إلى عرض القطر بالنسبة لباقي األحجام.

 ارتفاع اخلندق  : متغير من 60 سم (أرض متحجرة) إلى 90 سم (أرض هشة)  
 فراش القناة  : 10 سم من الرمل في  أرض هشة و 20 سم من احلصى في أرض متحجرة  

           أو بوجود املاء

 تغطية القناة  : إضافة 30 سم من تراب مغربل وملء ما تبقى من القناة بالتراب العادي   
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وضع القناةحفر اخلندقتخزين القنوات
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 وضع و تسلم القنوات   

• مراقبة معايير القناة ( القطر، درجة الضغط ، الرقم التسلسلي...)     
• بيانات عن مصنع القناة (طلب ورقة التسليم)   

• بيانات عن توقيت صناعته   

(Certi�cat d’alimentarité) شهادة تثبت أن القناة ذات االستعماالت الغذائية •   

• القيام بتنظيف األنابيب من الداخل (جودة املاء)   

• رفض األنابيب ذات العيوب الظاهرة (مشققة ... )   

ـرارة ، الرطوبــــة و الغبار  • خزن األنابيب عند استالمها  في أماكن مناسبة بعيدا عن احلـ   

    خصوصا األنابيب البالستيكية

• عدم وضع األنابيب حتت أشعة الشمس أو بدون ترتيب محكم   

• عدم  جر أو إسقاط األنابيب على األرض.   

تغطية القناة بالتراب العادي

تغطية القناة بالتراب املغربل

القناة

فراش الوضع

سم

سم

شبكة التنبيه

10

30

ارتفاع متغير

  من       

إلى      سم

0,50
90



بعد تسلم طلب التزويد تتم زيارة ميدانية للوقوف عن كثب والتحقق من جميع املعطيات الالزمة

إلجناز اإليصال : قطر ونوع القناة وكدا طول اإليصال وغيرها.
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IV- إجناز اإليصاالت الفردية

مخبئ العداد املنجز 

من طرف املستفيد على ارتفاع

 80 سم من الرصيف

وضع باب صندوق الربط

املصنوع من احلديد الذي

يحمل رقم عقدة االشتراك

وضع باب صندوق الربط

املصنوع من البالستيك الذي

 يحمل رقم عقدة االشتراك

1 - رشم بئر املأخذ و اخلندق  

 حائط املستفيد
ق
د
خلن

ا
د
خ
ملأ

 ا
ئر

ب

القناة

1x
1

 m 0,40 



2 - مراحل تركيب أجزاء اإليصال  
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تركيب صنبور األخذ على حلقة التحملتنظيف القناة قبل تركيب حلقة التحمل

تركيب حلقة التحمل على القناةتركيب آلة الثقب على صنبور األخذ

تركيب رأس  صنبور األخذتركيب األنبوب على صنبور األخذ

تركيب رأس  صنبور األخذوضع شبكة مؤشرة بوجود قناة املاء
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3 - مكونات اإليصال الفردي  

4 - تتبع العدادات  

 معايير اختــيـــار العداد   

• الصبيب    
• النوع (اجلودة)   
• الضغط الالزم    

• طبيعة املاء   
• قطر األنبوب   

• نوع األنابيب    

رصف باألسمنت املسلح

مدخل املفتاح

قناة التمديد

مسكن صنبور األخذ

صنبور األخذ

موصل سريع املسك

حلقة التحمل

قناة التوزيع

فراش الوضع

ردم من التراب املدكوك

أنبوب  

مرفق سريع املسك 

صنبور التوقيف 

موصل العداد

العداد 

دعامة حديدية

ختم الضمان

صنبور التوقيف للمشترك

سدادة  ضد رجوع املاء

Couronne en béton armé
 Tube allonge en PVC

Bouche à clé
Tabernacle

 Robinet de prise
 Raccord à serrage rapide
 Collier de prise en charge

Conduite de distribution
 Lit de pose en sable ou en gravette

 Remblais en sable compacté
 Tuyau en PEHD

 Coude à serrage rapide
 Robinet d’arrêt à cache entrée

 Raccord compteur
 Compteur

Support métallique
Plombage de garantie

 Robinet d’arrêt d’abonné
Clapet anti retour

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20



 مكان وضع العداد (إذ يجب أن يكون سهل النزع)  

   •  الوضـع : يوضع العداد وفقا لتعليمات دليل الصانع الذي يجب قراءته و العمل به.

 إجراءات  جد هامة  

•  يجب مراقبة وضع اشتغال العداد : أفقيا أو عموديا أو كالهما معا.   
•  يوضع العداد مبالئمة السهم مع اجتاه جريان املاء.   
•  ال يوضع العداد إال بعد تنظيف األنبوب مسبقا   

•  بعد وضع العداد يتم إعادة تشغيل أنبوب املاء و ذلك بفتح سكور القطع ببطء ما دام    
     الهواء لم ينصرف بكامله من األنبوب. 

•  العداد يجب أن يكون سهل املنال لتسهيل قراءته والتدخل به و تفكيكه.   
•  للتمكن من تفريغ األنابيب أو استبدال العداد، ينصح وضع سكر باملدخل و أداة للتفريغ    

     مبخرج العداد.

• يستحب وضع مصفاة مشبكة من صنف رقيق بعالية العدادات املتوسطة و الكبيرة العيار    
   من نوع " ولتمان".

•  عدم استعمال األحلام على األنبوب عندما يكون العداد مشتغال لكون احلرارة املرتفعة تؤدي    
    إلى إتالف بعض أجزاء العداد 

•  عندما نضع عداد من حجم كبير ، يجب احترام املسافة احملددة من طرف الصانع بني العداد    
    و جميع التجهيزات املؤدية إلى اضطراب السيالن  مما سوف يؤدي إلى أخطاء في التعداد. 
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V- التسيير التقني و صيانة املنشآت 

إن الهدف من صيانة املنشآت سواء تعلق األمر مبنشآت اإلنتاج أو التوزيع هو ضمان استمرارية التزويد (احملافظة 

على عمر املنشآت)  ، ضمان جودة عالية و احلد من الضياع. وال يتسنى ذلك إال باالعتماد على بعض املؤشرات 

كاملردودية ، ساعات التزويد ، كمية الكلور املتبقية وغيرها.

1 -املردودية   

وهو املؤشر الذي يحدد نسبة الضياع باإلنتاج و التوزيع ويتم احتسابه كالتالي :

   (P) املنتجة  الكمية  على  مقسومة   (D) املوزعة  الكمية   :  (Rend Add) اإلنتاج  مردودية   •  
   مضروبة في    100  أي 

 (D) املنتجة  الكمية  على  مقسومة   (C) املستهلة  الكمية   :  (Rend Res) التوزيع  مردودية   •  
   مضروبة في    100  أي

املنتجة  الكمية  على  مقسومة   (C) املستهلة  الكمية   :  (Rend Glo) اإلجمالية  املردودية   •  
   (P) مضروبة في    100  أي

أي   
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(Rend Add) % = (D/P) x 100

(Rend Res) % = (C/D) x 100

(Rend GIo) % = Rend Add x Rend Res

(Rend Glo) % = (C/P) x 100



2 -مراقبة و صيانة شبكة التوزيع   

أ- مراقبة يومية   

 قراءة عداد التوزيع لتتبع حجم التوزيع  
 متابعة مستوى مأل اخلزان  

 قياس الكلور املتبقي في األماكن احملددة لذلك  
 الرد على طلبات الربط بشبكة التوزيع  

 الرد على شكاوى املنخرطني.  

ب- مراقبة دورية   

 مراقبة حالة القنوات ، بيوت التفريغ (les vidanges) ، املنافس و فواهات احلريق   
 مراقبة حالة اخلزان و جتهيزاته مع تنظيفه مرة واحدة على األقل  كل سنة   

 البحث عن التسربات و إصالحها.  

3 -البحث عن التسربات و إصالحها  

 تعد التسربات من أهم العوامل التي تؤثر على مردودية منشآت التوزيع والتي يجب أن تكون   
        في حدود %80. لهذا يجب على كل مسير اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية حلماية الشبكة 

        من  التسربات و ذلك لضمان املردودية املطلوبة وبالتالي االقتصاد في املاء. 

 

  تتجلى  اإلجراءات  األولية  في  االحتياطات  التي يجب اتخاذها عند إجناز أشغال  وضع   
         الشبكة من احترام املعايير املعمول بها إن على مستوى املعدات (اختيار املعدات ذات اجلودة 

        املطلوبة و وضعها وفقا للمعايير املطلوبة) أو وضع القنوات ( احترام القياسات املعمول بها 

       و خصوصا في عمق و عرض اخلندق). 

 تبقى املراقبة املستمرة للشبكة و جتهيزاتها ذات أهمية ، و تعتبر طريقة  التصنت  من  أجنع   
        و أبسط الطرق. و ترتكز على اإليصاالت الفردية  لكونها  من  النقاط األكثر  حساسية  داخل 

        الشبكة حيث  متثل أزيد من %90 من حاالت التسرب.  كما أن التصنت ميكن  من العثور 

        على تسربات القنوات القريبة  من اإليصاالت الفردية. 

 ولتفادي هدر الوقت في التنقيب عن التسربات الباطنية عشوائيا  في  الشبكة بأكملها فإن   
        الوسيلة األجنع هي تقسيم الشبكة إلى وحدات جغرافية و قياس الصبيب الليلي لكل وحدة.
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ت- تقسيم الشبكة  الى وحدات جغرافية   

تتم عملية تقسيم الشبكة إلى وحدات جغرافية باحترام املعايير التالية :

 

 متابعة مستوى مأل اخلزان  

•  جتانس الوحدات من حيث طول القنوات    
•  عدد املستفيدين    

•  سن القنوات و نوعها   

 عزل وحدات جغرافية متجانسة ومنعزلة مائيا (قد ال يكون هذا دائما إمنا ألجل دراسة   

ووصف احلالة التي توجد عليها الشبكة).

ث- قياس الصبيب الليلي األدنى املرجعي لكل منطقة   

ـرب ينخفـض و يظهر جليا  خالل الليل تتقلص األنشطة املنزلية و لهذا فإن الطلب على املاء الصالـــح للشــ

في املنحنى اخلاص مبجموع الصبيب املوزع خالل 24 ساعة إذ يالحظ احلد األدنى في الفترة مابني منتصف 

الليل         و اخلامسة صباحا. إال أن قيمة هذا الصبيب ال تنعدم نهائيا (تساوي 0) نظرا لألسباب التالية 

:

 وجود أنشطة ليلية خاصة أو صناعية باستمرار لدى بعض مستعملي املياه  

 وجود –في غالب األحيان- تسربات على مستوى القنوات أو جتهيزات الشبكة أو عند   

           التجهيزات املائية للمشتركني أنفسهم.
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و يعد حتديد الصبيب األدنى املرجعي  و الذي يجب تدقيقه مع الوقت ، هو أساس املقارنة مع الصبيب الليلي.

 التأكد من جودة حالة أسكار العزل (Vannes de sectorisation) وحتريكها كما يلزم  
 عزل الوحدة اجلغرافية (املنطقة) عن باقي الشبكة بإغالق أسكارها  

 قراءة عداد مدخل الوحدة لقياس الصبيب الليلي و ملرات عديدة خالل ساعات الليل (يجب   
         تكثيف القياسات ويستحسن خالل بضع ليال)

 أصغر القياسات املسجلة هو الصبيب الليلي األدنى املرجعي للوحدة اجلغرافية املعنية   
 مبا أن الصبيب األدنى املرجعي قد حدد فإن الصبيب الليلي ميكننا من تأكيد إما :  

 

• انعدام التسربات : إذا كان الصبيب الليلي يقارب الصبيب األدنى املرجعي   
• وجود التسربات : إذا كان الصبيب الليلي أكبر من الصبيب األدنى املرجعي، الفرق بني    

هذين  الصبيبني ميثل الصبيب النظري للتسربات.   

الصبيب النظري للتسربات = الصبيب الليلي -  الصبيب األدنى املرجعي

• لكل منطقة يحتسب صبيب التسربات الذي يقاس باملتر املكعب / اليوم، الكيلومتر    
(indice de perte) للقنوات للحصول على مؤشر التسربات ( kml) الطولي                       

                       بـ م 3/كلم/اليوم .

مقارنة النتائج احملصل عليها لكل منطقة تبني لنا أولويات التدخل إلصالح التسربات. باإلضافة إلى أن مؤشرات 

التسرب اإلجمالي بالنسبة لشبكة  التوزيع (محتسب انطالقا من صبيب التسربات الليلية ) يجب أن يقارن 

باملؤشر العام للتسربات املستنتج من إحصائيات االستغالل ملدة ثالثة أو ستة أشهر و الذي يساوي (التوزيع، 

االستهالك) ب (م3/ اليوم) مقسوم على مجموع طول القنوات. و بالتالي فإنه مبقارنة هاتني النتيجتني ستبني 

لنا إن كانت حمالت البحث عن التسربات ستؤثر بشكل كبير على مرودية الشبكة و يتم مقارنة النتائج على النحو 

التالي :

 إذا كان املؤشر العام يفوق املؤشر الليلي : ميكننا أن نستنتج بأن معظم ضياع املاء ناجت عن   
                 التسربات

 إذا كان املؤشر العام أدنى من املؤشر الليلي : ميكننا أن نستنتج بأن إصالح  التسربات سيكون    

                 له تأثير ضعيف على مردودية الشبكة و من األفضل البحث عن أسباب أخرى لضياع املاء في 

                 الشبكة و منها :
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• التبذير   : تدفق مياه اخلزانات أو فوهات اإلطفاء بدون عدادات.   
• االحتيال : اإليصاالت العشوائية ، إتالف العدادات   

• عدم ضبط العدادات العامة و عدادات املشتركني : يؤدي إلى احتساب كميات املياه    

    املستهلكة بشكل غير مضبوط.

شبكة.                لكل  القصوى  القياسات  حتديد  و  الشبكة  حالة  مقارنة  من  الطولي  التسربات  مؤشر  ميكن  لإلشارة،  و 

و يبني اجلدول التالي القياسات املعمول بها من طرف مستعملي شبكات توزيع املاء الصالح للشرب :

ج- البحث عن التسربات   

 

تتم عملية التنقيب عن التسربات باستعمال آالت مختلفة :
 

 مضخم الصوت (Amplificateur acoustique) : آلة تعتمد على أخد الصوت من خالل  املعدات   
تضخيمه   و   ، غيرها)  و  األسكار   ، التوقيف  صنبور   ، األخذ  (صنبور  بالشبكة  املتواجدة  احلديدية     

             اللتقاطه بالسماعات أو إظهاره على الشاشة. 
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نوعية الشبكة

المؤشر الطولي
المقبول للتسربات

العالم القروي
Semi rural
(شبه قروي)

<3<5<10

المدن

مضخم الصوت

Amplificateur acoustique
رابط صوتي

Corrélateur acoustique



رقم الوحدة الجغرافية
(Numéro de Secteur)

Localisation- marquage
تسرب حول

طبيعة العطب
القنوات العثورالمعدات اإلصالح

تاريخ

 جدول مراقبة التسربات   

30





31

AÉŸG IOƒL áÑbGôe





I- معطيات منظمة الصحة العاملية

كل سنة 1.8 مليون شخص ، %90 منهم أطفال أقل من 5 سنوات ، من دول العالم الثالث ، ميوتون بسبب 

أمراض متعلقة باملاء.

أهمية الصيانة الصحية للمنشآت املائية

أهمية املعاجلة الناجعة و متابعتها

مشاكل متعلقة بجودة املياه

عدم وجود منشات الصرف الصحي

تدابير صحية وقائية

املياه الطبيعية ، سواء كانت جوفية أو سطحية ، ميكن أن حتتوي

على جراثيم و ميكروبات ضارة بصحة املستهلك

 %88 من أمراض

متعلقة باملاء
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1 - كيفية متابعة الكلور املتبقي

 أهمية القيام باملتابعة الدقيقة للكلور املتبقي   
 أخذ عينات من املاء عند النقاط املتفق عليها مع م.و.م.ص.ش  (مبينة بوضوح في خريطة   

        الدوار) 

 يجب أن يتراوح تركيز الكلور املتبقي في الشبكة ما بني 0,2 و 1 مغ/ل في أطراف الدوار   
         أو عند النقاط احلساسة كما تنص عليه املواصفات املغربية سواء املتعلقة باجلودة 03-7-001 

املتعلقة باملراقبة 03-7-001.         أو  

2 - نتائج متابعة الكلور املتبقي 

 أهمية تسجيل نتائج املتابعة اليومية لتركيز الكلور في السجل املتفق عليه  
 يجب ملء قائمة واحدة عن كل شهر من جدول النموذج التالي بالنسبة لكل نقطة من النقاط   

           املتفق عليها
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II- متابعة جودة املاء في احلاالت العادية



متابعة جودة املاء

جدول ملتابعة تركيز الكلور املتبقي

إقليم : .......................................................... جماعة : ............................................ دوار : ...................................................

نقطة املراقبة : .......................................................................... (الرقم باخلريطة : ..............................................................)

األيام

مجموع حاالت اخللل

مارسفبرايريناير
مالحظات و تعاليقحاالت خلل

األشهر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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3 - تفتيش منشآت التوزيع

يجب التأكد من النظافة، السالمة الصحيـة 

 و حسن استغالل جميع مكونات منشآت شبكة 

التوزيع (من قنوات وقطع خاصة ومآخذ اإليصاالت..)
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 يجب احلفاظ على محيط  منشآت 

وجتهيزات شبكة التوزيع من التلوث 

وذلك بدحض مصادره 

III- متابعة جودة املاء في احلاالت اخلاصة

1 -  خلل يف نسبة الكلور املتبقي  

إذا لوحظ أن نسبة الكلور املتبقي في الشبكة خارج مجال 0,2 إلى 1 مغ/ل يجب إعالم  م.و.م.ص.ش ليتخذ،  

من جهته ، اإلجراءات الالزمة و القيام بتفتيش ملعرفة مصدر اخللل (ركود املاء، تسرب بسبب كسر بالقنوات، 

... إلخ).

 إزاحة مصدر أو مصادر اخللل  
 التأكد من نسبة الكلور بعد إصالح اخللل  

 التحقق من اللون ، الرائحة و الذوق قبل استئناف التزويد  
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إعالم ممثل م.و.م.ص.ش خصوصا لكي 

يتهيأ من أجل مراقبة نهاية التدخل

2 -  إذا لوحظ أي تغري يف جودة املاء   

     (الطعم ، الرائحة أو العكارة)

يجب :

 عزل اجلزء امللوث من الشبكة   
 تغيير اجتاه املاء امللوث إلبعاده   

        عن الشبكة ثم تفريغه

 التفتيش عن مصدر اخللل وإزاحته  

 تعقيم املنشآت املعنية  
 مراقبة الكلور املتبقي    

3 - يف حالة انقطاع املاء  

يجب :

 إعالم السكان بوقت االنقطاع و مدته  
 إعالم السكان مدة كافية قبل االنقطاع  

       (لتمكينهم من تخزين ما يكفي حاجياتهم) .

4 - يف حالة كسر بالقنوات  
 

يجب :

 عزل اجلزء املكسر من الشبكة وتعويضه  
   القيام بتعقيم اجلزء اجلديد والتأكد  

       من ذلك حسب الطريقة املتبعة باملكتب

   إعادة تشغيل القنوات املعنية بعد  
       استشارة ممثل املكتب  (الذي يستحسن 

      حضوره عند نهاية التدخل )
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بعد تسلم طلب التزويد تتم زيارة ميدانية للوقوف عن كثب والتحقق من جميع املعطيات الالزمة

إلجناز اإليصال : قطر ونوع القناة وكذا طول اإليصال وغيرها.

 عن كل فصل ، يجب أن يتم إجناز تقرير صحي وأن يدمج في التقرير الفصلي املتفق عليه.   
 يتكون التقرير الصحي من :  

•  تصميم الشبكة التي تسيرها اجلمعية مع إظهار كل نقاط املراقبة العادية املتفق    

             عليها مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والنقاط احلساسة ونقاط التدخل 

    األخرى خالل الفصل  وكذلك نقاط التدخل القدمية 

•  جدول املتابعة اليومية للكلور املتبقي بكل نقاط الشبكة    

•  نتائج تفتيش منشآت التوزيع   

•  نتائج متابعة جودة املاء في احلاالت اخلاصة   

•  كل العناصر التي لها صلة بجودة املاء وصحة املواطن واحمليط   

IV- عمليات التعقيم : التركيز و الوقت 

V- التقرير الصحي

مدة اإليصال التركيز

48 ساعة

24 ساعة

12 ساعة
3 ساعات

نصف ساعة

دقيقة

10 مغ/ل 

50 مغ/ل 

100 مغ/ل 
300 مغ/ل 

450 مغ/ل 

10 مغ/ل 
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VI- طريقة حتليل تركيز الكلور في املاء

1 -  األدوات الالزمة  

 آلة القياس املقارن للكلور (بأنبوبي اختبار اثنني)  
  قرصان لقياس الكلور : األول  للتركيزات حتت 1 مليغرام/اللتر لتحليل  تركيز  الكلور  في    

          احلاالت العادية والثاني للتركيزات التي تفوق 1 مليغرام/اللتر (هناك ثقوب دائرية الشكل 
        ولون كل واحدة منها أصفر بدرجات متفاوتة مقارنة مع التي تليها مما يجعل كل ثقب يناسب 

        تركيزا ما من الكلور)

  DPD مادة    

2 - تركيز الكلور يف املاء – نقاط املاء  

39



π≤à°ùŸG Ò¡£àdG

40





I- تـقـديــم

تعتبر املياه العـادمة املنزلية واملياه املستعملة في أغراض صناعية، والتي تطرح في املجال البيئي بدون معاجلة، 

عامال أساسيا في تلوث الفرشاة املائية وتلوث الطبيعة واملس بجماليتها. ففي املجال القروي «حيث انعدام 

شبكات التطهير املشتركة»   يشكل التطهير املستقل حال ال بديل له للتخلص من املياه العادمة املنزلية.           

و الهدف منه هو حتسني مستوى حياة الفرد مع األخذ باالعتبار احلفاظ على البيئة والصحة العامة. 

II- تعـريـف التطهير املستقل

التطهير املستقل هو مجموع املنشآت املنجزة جلمع وتصفية املياه العادمة و تنقسم إلى قسمــيــن : تطهير ذاتي 

و تطهير شبه مشترك.

III -املياه العـادمة املنزلية

املياه العادمة املنزلية نوعان :   

 املياه الرمادية : املياه الناجتة عن  استعماالت  
       املطبــخ ، املغاســـــل ، أحواض االستحمـــام  ، 

       الغسيــــل  و شطف األرضيات.

 املياه السوداء : املياه املستعملة في املراحيض  
       فضالت اإلنسان الصلبة والسائلة. 

ثة  وحتتوي هذه املياه على العديد من املواد العالقة وامللِوّ

صحة  وعلى  البيئة  على  سلبيا  يؤثر  مما  واجلراثيم، 

املواطنني.
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حمام، مطبخ، غسيل

مياه رمادية

مياه عادمة

منزلية

مواد مواد 

جراثيم ممرضةعضويةأزوطيةمواد فوسفوريةمواد علقة 

العفنةاألخطار

100مل

أمراضتلوث عضوي

مياه سوداء

مراحيض

des milliards de germes de 60 à 70g de 15 à 17g 4g de 70 à 90 g



نـظـم التـطهيـر املستقـل   -IV

يتم تدبير املياه العادمة في املناطق النائية على ثالثة أشكال :

 تدبير املياه السوداء  
 تدبير املياه الرمادية   

 التدبير املشترك للمياه الرمادية والسوداء.   

1 -  التخلص من املياه السوداء

يشمل تعبير "الفضالت" البول والبراز.

الهدف الرئيسي من التخلص من البراز هو تقليل انتقال األمراض الناجم عن التلوث البيئي بسبب الغائط أو 

انتشار احلشرات الناقلة للجراثيم. 

هناك أساليب متعددة للتخلص من الفضالت ، وفي كل موقف يجب تعديل األسلوب املتبع ليتالءم مع ظروف 

املوقع والسكان املعنيني ، كما يجب معرفة مستوى سطح املياه اجلوفية ونوع التربة وجند :

أ- املراحيض الغير املستعملة للماء  

 

 مراحيض جافة بحفرة بسيطة مجهزة بالتهوية :   

تعتبر املراحيض اجلافة املجهزة بالتهوية، نوعا متطورا مقارنة بالطرق التقليدية الكثيرة االستعمال في املناطق 

القروية باملغرب (كاحلفرة البسيطة). ويساعد أنبوب التهوية في إبعاد الذباب والروائح الكريهة. 
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شبكة ضد الذباب

آنبوب التهوية

صفيحة التغطية

ردم

رفد

اجتاه التيار الهوائي

طبقة عليا



 

  مراحيض جافة بحفرتني ومجهزة بالتهوية :   

يتكون من ملجأ فوق حفرتني عوض حفرة واحدة.

إعداد هذا النوع من املراحيض ميكن من :

  استعمال احلفر بشكل دوري ،  
 توفير وقت كافي (على األقل سنتني)  

        حملتوى احلفرة وبالتالي ال تشكل

        أية خطورة للصحة أثناء عملية تفريغها.

ب- املراحيض املستعملة للماء  

تتكون هذه املراحيض من ملجأ يقي بالطة مجهزة بدورة املياه التركية ب"السيفون" وتصب في حفرة بواسطة 

أنبوب الربط. يعتبر هذا النوع من املراحيض األكثر تواجدا في املغرب. 

رسـم مرحـاض جاف بحـفرتني مجـهـز بالتهـوية

شبكة ضد الذباب

رسـم مرحـاض مستعمل للمـاء
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أنبوب التهوية

بالطة الغاء

متحركة

مكان أنبوب
التهوية
للتناوب

حفرة في طور
االستعمال

طبقة عليا

منزح الربط

حويض مبضموم مائي

غطاء

حفرة بالتكسية



صورة تبني جريان املياه الرمادية

رسـم بئر التسرب

2 - التخلص من املياه الرمادية

ـريان أ- اجلـ  

عندما تكون كمية املاء املستهلكة قليلة (التزويد بالنافورة مثال) واملكان كاف ومهم واألرض نافذة ، ميكن في 

هذه احلالة تصريف املياه الرمادية باجلريان أو السيالن.

ب- بـئـر التـسـرب  

هو عبارة عن حفرة دائرية مليئة مبواد مسامية (حصى مفتت).

بئر التسرب ال يعتبر منشأة التصفية بل منشأة لتصريف املياه الرمادية. 

إذا كانـت كمية املواد امللـوثة املوجودة في املياه مهـمة ، فإنه يستوجب تـصفـية تـمهـيدية لالحـتفـاظ عـلى بئـر 

التسـرب ضــد التطمـية ، ويتم ذلك بإنشاء صفاية. كما يجب تفادي وضع آبار التسرب بجوار نقط املاء و ترك 

على األقل 35 متر بني  نقط املاء و بئـر التسـرب.

املفتاح :

(1) وصول املياه الرمادية

(2) لوحة لتوزيع املاء

(3) رمل مرشح

mm 40-10 (4) حصى متوسط القياس

(5) سداد

(6) حصى غليظ

(7) أرض غير نافدة

(8) العمق األدنى لكي تكون سرعة التسرب كافية

سقي  في  املاء  هذا  استعمال  احلاالت  بعض  في  ميكن 

األشجار مثال ، و ذلك مع اتخاذ االحتياطات الالزمة ، 

على سبيل املثال ال احلصر : حوض الترسب. 
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رسوم وصور حلفرة ثابتة

3 -التخلص الثنائي من املياه الرمادية والسوداء

أ- احلفرة الثابتة  

 

احلفرة الثابتة عبارة عن منشأة مبنية باحلجارة أو باإلسمنت ، وتتكون من حجرتني على األقل ، مدفونتني حتت 

األرض وغير نفاذة. وتتلقى مجموع املياه الرمادية و السـوداء.

تعتبر احلفرة الثابتة منشأة لترسب املواد الصلبة والعالـقة وتكون ما نسميه احلمـأة وكذلك فهي منشأة للمعاجلة 

التمهيدية لهذه املياه.

يجب أن تستقر املياه في هذه املنشأة ما بني 3 إلى 5 أيام حتى تتمكن املواد العالقة من الترسب. تتعرض 

احلمأة لالختمار الالهوائي، ويستوجب إخالؤها كل سنتني أو ثالث سنوات من األوحال. و من أجل الوقاية 

الصحية ، يجب التخلص من هذه األوحال كطمرها في أماكن بعيدة عن مصادر املياه  و الساكنة. 
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رسـم خلندق التسرب

ب- تـقـنـيات الـتصفـية  

تتم إزالة 40 إلى 50 في املائة من املواد امللوثة في احلفرة الثابتة. ويستوجب إمتام تصفية املياه املتدفقة من 

احلفرة الثابتة ، ألنها ال تزال حتتوي على مواد أخرى ملوثة ، وذلك باستعمال قدرات األرض على التصفية.  

........، وميكن استعمال عدة تقنيات منها : خندق التسرب ، بئر مصِفّ

تتسرب املياه داخل األرض ببطء ، و بواسطة اجلراثيم التي حتتوي عليها ، يتم حتلل املواد العضوية بطريقة 

بيولوجية. و يتم هذا بالتفريش الباطني في األرض الطبيعية أو في أرض مهيأة

 مثال : 

  خندق التسرب :   

يتم توزيع املاء املتدفق من احلفرة الثابتة (1) عبر غرفة التوزيع (2) في أنابيب مختلفة (3) والتي تغذي 

أنابيب أخرى مثقوبة (4).

تقوم هذه األنابيب بتوزيع املاء على طول اخلندق (5). وبعد ذلك يتسرب املاء عبر كثلة من احلصى املشتت 

(6) قبل وصوله األرض.

ميكن هذا النظام من ضمان توزيع مستقيم للماء على كافة مساحة األرض املشكلة للخندق.

يتم بعد ذلك تسرب املاء ببطء داخل األرض حيث يتعرض للتصفية البيولوجية الهوائية.

(1) وصول من احلفرة الثابتة

(2) غرفة التوزيع

(3) أنبوب محكم

(4) حصى مشتت

(5) غرفة إقفال

(6) مواد مشتتة

(7) أرض طبيعية
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صور لبعض تقنيات التصفية التي تستعمل قدرات األرض

4- شبكة التطهري املستقل  

أ- في حالة سكن متباعد  

يتم إنشاء أحواض ترسب فردية ثم إنشاء شبكة تصب في بئر التسرب.

شبكة الترسب لتجميع مياه الصرف الصحي (صمامات + الرمادي)

املزايا   

 انخفاض كبير في الطلب البيوكميائي لألكسجني

املساوئ   

 انخفاض بكتريولوجي قليل  
 قليل من اخلبرة احمللية  
 تكاليف عالية نسبيا  
 يتطلب تفريغ مستمر  
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املزايا   

 انخفاض في طول القنوات  
 ال تتطلب طرق الوصول  

 مالئمة  للساكنة  

املساوئ   

 يفرض نسبة مرتفعة للربط  
 تكاليف عالية نسبيا  

ب- في حالة التجمع السكني  

 تستعمل شبكة مبسطة بدون  حوض ترسب فردي ( قطر القنوات يفوق 90 مم ). و ينشأ حوض ترسب جماعي 

الشبكة. تفرغ فيه 

شبكة مبسطة 
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ـرة مـــذكـــ



لتستفيدوا من ماء ذي جودة مضمونة ، تعمل على مراقبته باستمرار 

24/24 ، أثناء كل مراحل اإلنتاج و التخزين و التوزيع.

توفير ماء صحي للجميع مسؤوليتنا ، و احلفاظ عليه مسؤوليتكم.

املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
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 I-تــقــديــــم

يتكون املجتمع من أفراد وجماعات تربطهم عالقات ثقافية، و اجتماعية، و إقتصادية و سياسية،  و متر هذه 

العالقات بفترات منو و تغير و نزاع، حيث يبدأ تضارب في املصالح و األهداف و اإلحتياجات، واختالل في 

العالقات نتيجة تفاوت في املكانة اإلجتماعية و الثروة و إمكانية احلصول على املوارد والنفوذ.

إن اختالل العالقات و نشوب النزاع غير محدود فيما ذكر أعاله، بل حتى على مستوى املدارك املختلفة، القيم، 

املشاعر و العواطف. فغالبا ما يتم التعامل مع النزاع على أنه أمر سلبي وهدام، ونادرا ما جند من يقر بأن النزاع 

هو أمر ايجابي وبناء.

إن النزاع كظاهرة،  ليس أمرا سلبيًا أو إيجابيا، ألن تقييمه يتم بإدراكنا وبوجهة نظرنا وبطريقة تعاملنا مع 

مواقف النزاع بل هو كائن لصق باملجتمع ويستوجب تدبيره.

وهكذا، جاء هذا الكتيب مساهما في دعم املتلقي مببادئ وآليات العمل في ميدان النزاعات والتي عادة ما قد 

حتطم كل املجهودات املبذولة في ميدان التنمية في حال عدم تدبيرها مبا يلزم. 

II- مفهوم النزاع

ميكننا القول بداية بأن النزاع جزء من حياتنا اإلنسانية وعنصر أساسي من عناصر الطبيعة البشرية، و هو موجود 

في كل مناحي حياتنا، يوجد على مستوى األفراد و اجلماعات و الدول، و متعدد األبعاد و املستويات ال ميكن 

التهرب منه أو جتاهله، حيث يعتبر نتاجا من منتجات التفاعل اإلنساني.

اختالف

وجهات النظر

النزاع

صدام

تعصب

سوء فهمتعارض

تنافر

تناقض
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السياسية  األدبيات  في  نزاع  كلمة  وتستخدم 

ومضامني  مبعان  والنفسية  واالجتماعية  والعلمية 

عديدة (تضارب املصالح، صراع احلضارات، صراع 

الثقافات، نزاع مسلح، نزاع حدودي، خالف عائلي، 

نزاع بني العاملني في مكان العمل، ... الخ.).
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املشكلة هنا ال تكمن في وجود أو عدم وجود النزاع ، بقدر ما تكمن في الطريقة التي نتعامل فيها مع مواقف 

النزاع كما ذكرنا أعاله :

 إذا ما أحسنا طريقة التعامل كان النزاع و نتائجه أمرا محمودا ورمبا محبذا.  
 وإذا ما مت التعامل معه بوسائل هدامة أدى إلى نتائج سلبية وخيمة.  

مثال لبعض الوسائل الهدامة :

• عدم اعتراف كل طرف بنسبة مسؤوليته ،  
• لوم اآلخر دائما ،  

• عدم االعتراف بوجود اآلخر ،  
• تعصب كل طرف لروايته ،  

• اعتقاد كل طرف بامتالك احلقيقة املطلقة  
• ... الخ.   

باعتبار هذا، ميكن حتويل طاقة التنازع السلبية - ورمبا الهدامة - إلى طاقة إيجابية بناءة وذلك لكون  املسألة 

نفسية في غالب األحيان.

III-حتليل و تدبير النزاع

إن القول بحتمية النزاع و تعدد أبعاده و مستوياته تدعونا إلى الوقوف عليه ومحاولة حتليله و تدبيره، ألن ذلك 

مينحنا الفرصة للحصول على تقنيات للتعاون في حل النزاعات قصد حذف و إقصاء جميع العوائق التي حتول 

دون حتقيق التنمية احمللية للمنطقة. و رغم أن مسألة تدبير النزاعات أمر صعب، فإننا نتوخى محاولة مساعدة 

الفاعلني اجلمعويني على اكتساب أدوات تساعدهم على تشغيل النزاعات التي يعيشونها و حتويلها إلى آليات 

و فرص للتغيير و التطور.                    

بطبيعة  الوعي  و  الفعال  اإلستماع  و  احلوار،  و  بالتواصل،  مرتبطة  مفاهيم  به مجموعة  نقصد  هنا  التدبير  إن 

اإلنسان و مكوناته النفسية و الذهنية، فالكائن البشري كائن مركب تتحكم في مواقفه و قناعاته عوامل متداخلة 

بعضها ظاهري و عمقها مرسخ في جهاز نفسي تصعب اإلحاطة به. 



IV- أدوات حتليل النزاع

سنتعرض هنا لبعض أدوات حتليل النزاع التي ميكن “للمسهل” أو “الوسيط” استخدامها و ذلك لتمكينه من 

فهم خلفية املوقف و تاريخه، مع اإلطالع على األحداث اجلارية، كما متكنه من حتديد كافة األطراف ذات العالقة 

بالنزاع باإلضافة إلى فهم وجهة نظر كل طرف والتعرف بشكل أكبر على طبيعة العالقات و الروابط فيما بينهم، 

كما أنه من الضروري قيام هذا الوسيط بتحليل النزاع قبل التدخل كوسيط يتطوع ملساعدة األطراف في التوصل 

إلى حلول نابعة منهم وحتقق مصاحلهم و تساعدهم على استعادة العالقة فيما بينهم.

املتنازعة                نزاع يقودنا إلى االرتكاز على رواية األطراف  التي تقف وراء أي  إن إدراك و فهم األسباب اخلفية 

و توضيح القيم و التوجهات اخلفية التي تكون عادة دافعا قويا للنزاع و التحليل الصحيح احليادي املوضوعي 

ميكن أن يصبح شكال من أشكال التدخل.

ومن هنا فإن حتليل احلالة يصبح وسيلة للتدخل للحد من األفكار اخلاطئة بني األطراف املتنازعة من مت بناء الثقة 

و الفهم املشترك بني األطراف من أجل تنمية متناسقة تسهيال للتنمية املستدامة.

1 - التشخيص أو خريطة النزاع

 حتديد موضوع النزاع  
 أطراف النزاع املختلفة  

 العالقة بني األطراف املتنازعة.  

2 - مثلث النزاع

 السلوك    : اآلثار الناجمة عن النزاع  
 السياق     : األنظمة و البنى السائدة و املطبقة التي تعيشها األطراف املتنازعة  

 االجتاهات : تشمل وصف و حتليل للمشاعر و القيم و املعتقدات.  

السلوك

السياق   االجتاهات
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3 - شجرة النزاع  

 اجلذور  : األسباب اجلذرية للنزاع  
 الساق   :  األسباب الظاهرية  

 األغصان: العناصر الديناميكية.  

4 -دائرة النزاع

مع  االتصال  قطع  إلى  تؤدي  التي  و  السلبية  العالقات  عن  الناجتة  املشاكل   :  العالقات    
األفعال  من  حلقة  في  الدخول  بالتالي  و  اآلخر  الطرف   فعل  إلى رد  يؤدي  مما  اآلخر  الطرف       

        و ردود األفعال. 

: املصالح احلقيقية و النفسية للنزاع  املصالح     
 القيم          : املعايير املختلفة لتقييم األفكار و التصرفات  

 البيانات      : نقص في املعلومات  
• معلومات خاطئة   

• معلومات أكثر من الالزم   
• مشاكل مجمعة   

 البنية        :  محدودية املصادر( املال، الوقت،..)  
• القيود اجلغرافية   

•  الهيكل التنظيمي   

العالقات 

القيم 

العوامل اخلارجية

البنية

املصالح  البيانات
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V- الوساطة   

1 - تعريف الوساطة

هي عملية طوعية يتم من خاللها تدخل طرف ثالث محايد يدعى "وسيط" و يساعد املتنازعني على العمل من 

أجل التوصل إلى حل نابع منهم ومتفق عليه من طرفهم.

2 - مواصفات الوسيط

 املصداقية  
 الثقة  
 اخلبرة  

 السمعة  
 احلياد  
 السرية  

3 - األركان األربعة للوساطة

 فصل األشخاص عن املشاكل  
 التركيز على املصالح املشتركة بدال من املواقف املتعارضة  

 البحث عن البدائل التي حتقق هذه املصالح   
 االعتماد على املعايير املوضوعية  

4 - ركائز الوساطة

 الوعي و التمكني : يساعد الوسيط كل طرف على إدراك األسباب الرئيسية و املشاعر االنفعالية   
        الساخنة التي أدت إلى ظهور النزاع أو  التي تتحكم فيه

 

 الفهم و االعتراف : يشجع الوسيط كل طرف من أطراف النزاع على الفهم العميق ملصالح الطرف   
                 الثاني و احلقائق و احللول إلى جانب االعتراف باحلقوق و املصالح (حتى دون التوصل إلى اتفاق 

         نهائي)

 االتفاق و الصلح : يعمل الوسيط على حتقيق التوافق و الصلح بني الطرفني، و قد يأخذ هذا   
السابقة،               باألخطاء  االعتراف  يتضمن  قد  كما  العنيف  االشتباك  بعدم  االلتزام  االتفاق شكل        

في    للعمل  جديدة  إلى رسم خطط  باإلضافة  التسامح  و  الصفح  أو  األضرار  التعويض عن  و               

                 ملستقبل.
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VI- املقاربة التشاركية كأسلوب لتدبير النزاعات

1 - تعريف املقاربة التشاركية   

ميكن تعريف املقاربة التشاركية بصفة عامة باعتبارها إحدى منهجيات العمل املرتبطة بتدبير الشأن العام احمللي 

والوطني على أنها مسلسل تواصلي ميكن األفراد واألطراف املعنية من حتديد احتياجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم، 

ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعني االعتبار حسب اإلمكان آراء وتطلعات كل املجموعات واألطراف املعنية. 

بناء على هذا التعريف فإن أي عمل تشاركي ينبغي أن يتضمن العناصر اآلتية : 

 عنصر احلوار.   
 عنصر االلتزام الذي هو نتيجة للتواصل واحلوار.  

 عنصر االعتماد على املعنيني املباشرين في حتديد االحتياجات واألهداف.   
 عنصر وضوح القرارات ودقتها.  

2 - مقارنة بني املقاربة التشاركية و املقاربات القدمية

املقاربة التشاركية اآلليات املقاربة القدمية

مركزية و منعزلة

قارة

من األعلى إلى األسفل

أخبار و نشر

منفذة و سلبية

اإلستمارة و التحقيق

املسؤولني و اخلبراء

توجيهية و تقريرية

متجاهلة

موجهة

عائقا

الهيئة و املؤسسة

املساطر

طرق أخذ القرار

التواصل

املوارد البشرية

الدراسة تتم عبر

التخطيط

احللول

األخطاء

الطريقة

املجموعة املستهدفة

 ينظر إليها

ال مركزية متحركة و منفتحة مع

األخذ بعني االعتبار جمعي امليادين

لينة و مالئمة

من األسفل إلى األعلى 
و من األعلى إلى األسفل

حوار

فاعلة و إبداعية

التشاور و احلوار

املجموعة املستهدفة و املهارات

 و الطاقات

تشاورية و مالئمة

معتبرة و مفيدة للتعلم

أخذ و رد

منبع للحلول
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3 - أهداف املقاربة التشاركية  

 تشجيع مشاركة األفراد في أنشطة املجموعة دون األخذ بعني االعتبار السن واجلنس والطبقة   
        االجتماعية أو املستوى التعليمي.

 تنمية الثقة في النفس والشعور باملسؤولية من أجل اتخاذ القرارات  

 تيسير عملية التخطيط اجلماعي واملساعدة على إغناء التعاون والتعاضد، والعمل على احترام   
        معارف وقدرات اجلميع.

 إحداث شراكات بني اجلماعات الساللية واجلماعات احمللية واملنظمات غير احلكومية والقطاع   
        اخلاص واملنظمات املتخصصة في التنمية.

4  - شروط تبين اجلمعيات للمقاربة التشاركية  

هناك شروط البد من توفرها في احلركة اجلمعوية كي تضطلع بدورها املتوخى منها في عملية اإلشراك   

وهذه الشروط هي :  

 ضرورة االستمرار في نهج االلتصاق بهموم املواطنني.   

 التوفر على الدراسات املتعلقة بالتنمية احمللية وتطلعات املواطنني وإمكانيات مشاركتهم في   
             تدبير الشأن احمللي. 

  

 فهم طبيعة املرحلة التي مير منها املجتمع املدني والواقع السياسي واالجتماعي للبلد، مبعنى أن   
        اجلمعيات ينبغي أن تبقى بعيدة عن االستغالل السياسي وحتتفظ لنفسها باالستقاللية والقوة وأال 

             تقوم بأدوار حتت الطلب. 

 القدرة على حتقيق متثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اجتاه االعتماد على املواطنني   
        في كل ما يتعلق بتدبير الشأن احمللي.
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ـرة مـــذكـــ
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