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  اتربافــــــيعرض عام عن بلدية ب .1
   

   الموقع، تاريخ التأسيس
شما/ وبين خط   48. °15شما/ إلى الخط  25 .°16الريفية من خط العرض  بيــربافاتتمتد بلدية                          

إداريا لمقاطعة النعمة التي ھي عاصمة و/ية الحوض  بيــربافاتع وتتب. غربا  49.°7شرقا إلى الخط   23. °7الطول 
  .كلم بمدينة النعمة إلى الجنوب الغربي 38ويربطھا طريق غير معبد بطول . الشرقي

 
  )باللون ا�خضر تظھر ھنا بيــربافات(البلديات التابعة لمقاطعتي النعمة وتمبدغة : خارطة 

  
 

تجمعا قرويا و تتبع إداريا للنعمة  18تتألف البلدية من . دية التي تحمل نفس ا�سم بيربافات ھي عاصمة البل         
.عاصمة المقاطعة و عاصمة و�ية الحوض الشرقي  

29 Q 0658084 Nord UTM 1822730 Sud : حدد موقع عاصمة البلدية بين ا2حداثيات التالية  

كلم من بينھا  38بيربافات بالنعمة بطريق طوله أكثر من  ترتبط. في موقعھا الحـــالي 1938و لقد أسست القرية سنة 
.علي محور طريق ا<مل 32  

.المناظر الطبيعية  و محاور تمركز السكــان   

/ توجد حدود معينة  بين القرى ، و إنما  . تجمعا قرويا 18، و تتألف من  2كلم 1050تحتل بلدية بيربافات  حيزا ترابيا يقدر     

ية حسب ا/عتبارات المحلية التي قد تكون إما تبعا للسبق القبلي في المنطقة  ، و إما  نتيجة التناز/ت وا/تفاقات يحدد مجال كل قر
الزواج ( المواثيق بين القبائل أو بين المجموعات القبلية ، حسن الجوار و المعاشرة ، التفاھمات  ا/جتماعية : بين  السكان المحليين 

 4ساكنا أي بكثافة  سكانية يصل معدلھا  أكثر من  4387يصل عدد سكان البلدية ....  تباط الروحي و الثقافي ، ا/ر...)و المصاھرة 

ينبع من  18إن  الوضع الجغرافي للقرى . إ/ أن ھذه الكثافة تتفاوت من  منطقة إلي أخرى. ساكنا في الكيلومتر المربع الواحد

ضي الصالحة للزراعة بالنسبة للذين يتعاطون النشاط الزراعي ، ووفرة المراعي بالنسبة المقدرات  البيئية و بمعني آخر وفرة ا�را
.، و بالمجمل حسب تواجد جيوب المياهللقرة ذات الطابع التنموي  
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:مظــاھر السطح ، المناخ و الشبكة المائية  

: االمظھر الطبيعي في بلدية بيربافات بوجود  وحدتين التضاريسيتين ھامتين ھم يتميز   

الجزء الشمالي ، و الشمالي الشرقي ، و الجنوبي و الجنوبي الشرقي من البلدية  أي المنطقة الممتدة من الصفــا حني  -
 –تغطي ھذا الجزء تربة طينية ): 2و1(حــاس عبداوه في أقصى الجنوب مرورا ببيربافات و اعوينات محمودة و جكــره 

، رملية صلبــة  

.تغطيه تربة رملية : بي الغربي ، أي المنطقة الممتدة من النزاھة حتى السليمانية الجزء الغربي و الجنو -  

د خ;ل شھر  42شديد الحرارة صيفا حيث تبلغ درجات الحرارة : السوداني  -المنــاخ السائد في البلدية ھو المناخ الساحلي

.د بين شھري دجمبر و منتصف مارس30مايو لتنخفض إلي ما دون   

:اب البلدي لھبوب نوعين من الرياحيتعرض التر  

من أكتوبر حتى منتصف مايو ) إريفي( رياح الھرمطان -  

يوليو حتى شتمبر مع تراجــع طفيف لرياح إريفي الحارة و  –الرياح التجارية البحرية خ;ل الفترة ما بين مايو -
.الجافة   

ظمة و تختلف أھميتھا  السنة تلو ا<خرى ، و أما التساقطات المطرية المسجلة سنويا في البلدية فإنھا غير منت
)مصلحة الرصد الجوي بالنعمة( مم 233حيث يبلغ معدل ا<مطار السنوية   

 

:يتركب الغطاء من ا�نواع التالية أساسا . إن الغطاء النباتي  متنوع و كثير علي العموم مع طغيان الشوكيات : الغطاء النباتي   

ـوعالنـ الفــوائد و ا�ستخدامات  

صناعة المعدات و ا�دوات المنزلية ، الطھي، إنتاج الفحم ، الثمار يصّنع منھا الصابون و 
....شراب مفيد  لع;ج مرض السكري  

 تيشـــط

الثمار للتغذية ، ا�وراق في الع;جات التقليدية لكثير من أمراض المعدة و الصداع ، علف 
....للحيوانات ،  

 اســـدر

لجلود و ع;ج أمراض المعدة ، الخشب في البناء و الطبخ و إنتاج الخروب في دباغة ا
)....غسل اللباس(الفحم ، الصمغ يستخدم في القصارة   

 الطــلح

مضر في  طھي الطعام. السواك ، ترعاه الحيوانات   أتيــــل  

آنيتي و لحشيش لبيظ و تادريصة : أمــا  ا�عشــاب ا�كثر شيوعا في البلدية فھي   

.التيومرن ، و المياه الجوفية : تتألف من المياه السطحية : كة المائيـــة الشب  

التي تتشكل مباشرة بعد التساقطات المطرية حيث تحصر )  تيومرن( و ھي عبارة عن مجموعة من المستنقعات : المياه السطحيـــة 
ھذه المستنقعات  مياه الشرب للحيوانات و أھمھا  من توفر .  أسابيع بعد انتھاء فصل الخريف 5إلي  3المياه خ;ل فترة أقصاھا  

إلي جانب المستنقعات ھناك مصادر أخرى للمياه السطحية و ھي عبارة عن . حيث ا�تساع و طول المدة ھي تامورت  بيربـــافات 
قدرة ھذه . ينات محمودة و، و اعو 2و جكــره 1أحواض الحواجز الرملية الموجودة علي مستوى البلدية و حيث أھمھا  حاجز جكــره

التي تتعرض له ھذه علي حصر المياه / تتعدي الث;ثة أشھر نظرا  لتقادم  البناء و سوء التصميم أص; و نظرا للتھديد  الحواجز
.الحواجز من وحف الرمال و التصحر و غياب الصيانة  
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كلم  من النعمة علي  32(  و حيث يوجد جيبان ھامين ھما اعوينات محمودة و الصفــا: المياه السطحية 
مما . مترا 50و المTحظ أن ھذه المياه بعيدة المنال إذ أن متوسط عمق اOبــار يصل أزيد من  ).طريق ا<مل

.يجعل عمليات التنقيب و الحفر مكلفتين  جدا   

و سريعة  توجد بضعة آبار حديثة مجھزه بمضخات يدوية ، و آبار تقليدية متآكلة :الميــاه الصالحة للشرب 
إن مياه ھذه اOبار بـاردة  بصفة عامة غير أنھا  قليلة جدا و� تكفي لسد . و الرمال النضوب نتيجة الحرارة

توفير مياه  حاجيات الشرب للبشر و الحيوانات، كما أن غياب وسائل ا�ستخراج ز جلب المياه يزيد تعقيد 
.الشرب   

لي مستوى البلديــةع) التيومرن( توزيــع المستنقعات : 1الجدول   

 العدد
 

)القريــة( المنطقة   
المدة بعد 
 الخريف 

  مصدر المواشي الواردة 

شھور  4إلي  3 العجنـــــه  1  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

شھور  4إلي  3 اعوينــات محموده 1 الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  المواشي المحلية ، المواشي   

شھور  4إلي  3 بيــرباف 5  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

1جكــره  1 شھور  4إلي  3  المتاخمة  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات   

شھور  4إلي  3 أھــل التار 1  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

شھور  4إلي  3 أھــل بيبكر  1  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

ور شھ 4إلي  3 أھــل بلخير  1  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

شھور  4إلي  3 الصفـــا 1  المواشي المحلية ، المواشي الواردة من القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة  

شھور  4إلي  3 السليمـانية 1 القرى المجاورة و من قرى البلديات المتاخمة المواشي المحلية ، المواشي الواردة من    
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 الوســــــط البشـــــــــري 
 

 لسكانل يألمجال توزيع الحجم وال

أي   2107الرجال : موزعة كاOتي/ ) دارة التخطيط ـ‘( نسمة   4387الريفية  يبلغ عدد سكان بلدية بيــربافات         
فإن عدد  2000وحسب ا2حصاء العام للسكان والمساكن لسنة % 52من النساء أي  2280مقابل  من المجموع%  48

  .%  50مسج; ارتفاعا بلغ  2010قرية سنة  18الى  2000قرى سنة  9القرى أنتقل خ;ل عشر سنوات من 

 

  ال فى سن التمدرس ا�طفمن % 70أي   845ويبلغ عدد الت;ميذ   1196بلغ عدد ا�طفال في سن التمدرس ي      

% 0,749(بنتا في السلك الثانوي  12و/ يتجاوز عدد البنات ) لRطفال في سن الدراسة 45,60(من ا2ناث  1609ھؤ/ء 

  ).من مجموع البنات في سن الدراسة

  

لسكان من ا 0،57 حواليمھاجرا أى  25فرد وتشتمل البلدية على  1126ويبلغ عدد المتعلمين فى البلدية             
أسرة   480ا�سر النشطة  ويبلغ .)ســاحل العــاج( وكوت ديفوار ماليونسجل ھنا أن حركة الھجرة تتوجه أساسا صوب 

من  121و% ) 24(من المزارعين  203و) من النشطين % 11(من المنمين  92من ا�سر من بينھم %   59،47 أي
  ..تتعلق فى جلھا بالزراعة والتنمية الحيوانية  اقتصادية مختلفة  يتعاطون أنشطة  64و% ) 14(التجار 

  792: عدد ا�سر

  2107: الساكنة الذكران

  2280: الساكنة ا2ناث

  1196: ا�طفال في سن المدرسة

عدد البنات ال;ئي ترتدن مقاعد 
  423: الدراسة

  

  112: المسنون غير أميين

  

 الجدول 3: توزيــع السكــان في بلدية بيــربافات 

 

 القــرية
 تاريخ التأسيس عــدد الســكان عدد ا/ســر

 204 45    العجنــة
2003 

 199 30    اعوينــات محموده
2002 

 134 23    أزدار البــركه
1995 

 68 12    بغــداده
2003 

 1318 231    بيــربافات
1938 
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 52 8    بــعش
1997 

 134 33    شلخــة النــاقة
1988 

1111جكــره      46 251 
1984 

2222جكــره      66 409 
1997 

 28 5    أھــل التــار
1995 

 39 6    أھــل بيــبكر
2001 

 117 14    أھــل بلخيــر
2007 

 71 13    أھــل لوصيــف
2005 

 309 54    الصفـــا
1998 

 258 56    حــاس عبــداوه
1985 

 222 33    امديفينــــه
1994 

 165 33    النــزاھه
1990 

 1989 409 84    السليمــانية

 792 4 387  

 الجدول 4: تــوزيع البــلدية  إلي منــاطق 

 القرى المرتبطة  المركز الرئيس المنطقة

بيــــربافات -)أ(   بيــربافات، الصفـــا ، امديفينــه ، النزاھــه ، أھل بلخير  بيــربافات 

2جكــره  -)ب( 2جكــره   ، حاس عبداوه ، اعوينات محموده ،1،2جكــره ،   

زدار البركــه ، أ  

السليمانية  -)ج(  أھــل بيبــكر، أھل لوصيف ، العجنه ، أھل التار ، بغداده السليمــانية 
 شلخــة النــاقة ، بــعش  

 

  2011المسح التشاركى لسنة : المصدر 

 

:أعمار البلدية  مــراحل  

ھذه تشكيل التي مر بھا المختلفة التالية المراحل الث;ث إلى  بيــربافاتويشير تاريخ توافد السكان على بلدية                 
  :وھى البلدية 

  تــاريخ النشـــــأة  القريـــة    تــاريخ النشـــأة القــــرية
 1995 أھــل التــار   2003 العجنــــــة

 2001 أھــل بيبـــكر   2002 اعوينــات محمودة

 2007 أھــل بلخيـــر   1995 أزدار البـــــركه

 2005 أھــل لصيــف   2003 بــغداده

 1998 الصفــــــا   1938 بيــــربافات
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 1985 حــاس عــبداوه   1997 بـــــو عش

 1994 امديفينـــه   1988 شلخــــة الناقــة

1جكــــره   1990 النــزاھة   1984 

2جكــــره   1989 السليمــانية    1997 

  2011المسح التشاركى لسنة : المصدر 

  ،)1938(عاصمة البلدية  بيــربافات ةيقبل السبعينات وتتميز ببوادر التقري مع تأسيس قرما أي : المرحلة ا�ولي •

اي بعد سنوات الجفاف القاسية التي تلت سبعينيات القرن الماضي 1985 بدأت مع مستھل الثمانينات : المرحلة الثانية  •
، حــاس ) 1984( 1شھدت ھذه المرحلة نشأة قري جكــرة. تقريو ما  انجر عن ذلك من اضطرار السكان علي ال

 ؛  )1989(، السليمانية ) 1988(، شلخة الناقة ) 1985( عبداوه 

مسار ال;مركزية الذي اعتمدته الدولة الموريتانية منذ  انتھاج بدأت مع التى المرحلة الثالثة وا�خيرة من التقري  •
ومنذ ذلك التاريخ شھدت البلدية توسعا كبيرا سواء فيما يتعلق بتزايد .  1988 أو تأسيس البلديات الريفية سنة 1986

و ھو )2007و  1990ما بين إذن سنة ( المتبقية  13القرى  نشأت خ;ل ھذه المرحلة . بالنمو الحضري السكان أو 
 .من مجموع قري البلدية% 72ما يعادل 

  
 

  :والتنظيم اHجتماعيلة اGثنية يالتشك

أھــل الطالب مختــار فخذ أھـــل الشيخ الحضرمي : مــي سكان بلدية بيربــافات إلي القبائل العربيــة البربريــة ، و ينقسمون إلي ينت 
, ، إلي جانب أقليــات قبليــة أخرى أھمھا أھــل الطالب أمحمد %) 40( من  مجموع ساكنة البلدية ، كنته % 50الذين يشكلون نسبة 

  . من السكان% 10، و ھم  و  أھل تيشيت

:موزعة علي النحو التالي%) 60أي معدل يناھز ( أسرة ناشطة  480أسرة من بينھا  792تضم البلدية   

من السكان الناشطين ،% 11أسرة ناشطة في مجال التربية الحيوانية أي  92-  

،% 24أسر تمارس النشاط الزراعي أي معدل  203-  

%14عدل أسرة تمارس التجـارة أي م 121-  

.من مجموع الناشطين % 7أسرة تتعاطى نشاطات اقتصادية أخرى مختلفة أي معدل  64-  
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:السكان و مستــوى المعيشــة و الھجــرة   

علي مستوى بما أنه � توجد معايير ثابتة لتوزيع ا<ســر  حسب المستوى المعيشي ، فإن السكان : مستــوى المعيشــة -1.1
:بلدية بيربافات توزعون أنفسھم علي ثTث فئــات مختلفة من حيث الدخل  

تمثل . و ھي تلك التي تمتلك بضع عشرات رؤوس ا<بقار و ا<غنام ، و متجــر و سيارة رباعية الدفع: ا<ســر الغنيــة -
من مجموع ا<سر % 3ھذه الفئة أقل من   
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و من بينھــا فرد في , و حقل زراعي , التي علي ا<قل عشرة رؤوس من البقر و ھي تلك : ا<ســر متوسطة الحال -
من مجموع ا<سر% 21و  18تمثل ھذه الفئة ما بين . الخارج أو عامل يتلقى مرتبا من الدولة   

رعي ( تنموي ترتكز أساسا إما علي النشاط الزراعي أو لھا عTقة بالنشاط ال و ھي مجموع ا<سر التي : ا<ســـر الفقيرة -
إلخ ، تضم ھذه الفئة ... الحدادة ، النجارة، الصناعة التقليدية ، البناء ( ، و ا<سر التي تمارس ا<عمال اليدوية )القطعان
.من ا<سر علي مستوى البلدية% 67حولي   

 المعيشي  مخطط بياني لتوزيع السكان حسب المستوى
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  كناص المسئاصخ

 لتزايدو /رتفاع �ھمية وسرعة التقري وكذلكجال وخصائص الموطن تتبع أنماط احت;ل الم ـربافاتبيـفي بلدية         

فتكون  للتقريالمساكن وغالبا ما تتبع القرى تتم بشكل فوضوي القرى والتجمعات السكانية وتتم إقامة السكاني و العدد
  . وتعكس إلى حد كبير مدى فقر ھذه ا�سرفوضوية 

  :على النحو التاليثابتا موزعين ا مسكن 798تضم البلدية 

 من المجموع% 80،82                 دار مبنية بالطين       645

 من المجموع% 17،79   ) أو من الحديد والخشب وأغصان الشجر جذوع من(  أوعريش سقيفة  142

 من % 1،37           ) من ا2سمنت المسلح أو من الحجارة وا2سمنت( إسمنتيةدار        11

 
 :أنواع المساكن وضح رسم بياني ي
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  : وا�قتصادية ا�جتماعيةالمج�ت 
  

توجد خدمات قاعدية تستجيب  مثل ماھى الحال فى مجمل البلديات الريفية فى المنطقة /:  النفاذ للخدمات القاعدية  1-1
فنفاذ السكان الى الخدمات ا�ساسية يبقى  ،ا المتوفر غالبا ما يكون متواضعا وبدائيا والقليل منھ �دني متطلبات الحياة 

 ضعيفا وغير كافيا على مستوى كافة تراب البلدية 

 

نوعين من التعليم يتعايشان ويكمل أحدھما ا�خر ويتعلق ا�مر بالتعليم  بيــربافاتيوجد على مستوى بلدية : التھذيب 

    المحظرة قليديالتوالتعليم  العصري
لقد تم إدخال المدرسة العصرية الى البلدية فى بداية سنوات السبعينات مع : التعليم الرسمى أو العمومي  :المعاصرالتعليم 

والى حد ووقت قريب  لم تكن البلدية تتوفر على أزيد من عشرات )   1975 سنة(بيربافات فتح أول قسم فى قرية 
) أما تمدرس البنات فيعتبر مسألة حديثة (يناھز المائة من الت;ميذ الذكور  ية تستقبل ماالفصول المترامية بصفة فوضو

 وبصفة غير دائمة 

 

لRطفال المسجلين فى سج;ت ھذه المدارس واللذين يتابعون  ا2جماليمدارس ويبلغ العدد  6على  بيربــافاتوتتوفر بلدية 
 )  48،45(بنات  423و)  51،54(منھم ذكور 450: تلميذ  873 حوالي  ودرسھم

 

 : مخطط التمدرس الرسمى بالنسب المئوية وحسب الجنس 
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 البنى التحتية المدرسية والتربوية فى البلدية  بيــربافات: 5جدولال
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 مـMحظات طاوHت رآت حضانة عدد المدرسين  عدد التMميذ 1قسم ط س ت ن ب القريــة

      مج إ ذ    

 غياب مدرسة رغم العدد الھام لtطفال في سن الدراسة 0 0 0 0 47 24 23 0 56 0 العجنــة

 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 أزدار البركــة
 � وجود لمدرسة

 

 يرتاد ا<طفال مدرسة السليمانية 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 بغــداده

 50 1 0 4 272 141 120 6 375 أسمنت بيربـافات
آخرين من  11إلي جانب أطفال القرية يرتاد المدرسة 
 قرية أھل بلخير

 0t 0 0 0 0 0 0 0 26 0 بعش
 � مدرسة

 

 0t 0 0 0 4 0 4 0 34 0 شلخة الناقة
 .� مدرسة 

 

1جكره   0 14 0 27 37 64 0 0 1 0 
 .� مدرسة 

 

2جكره  ب عدد التTميذعدد الفصول الدراسية � يناس 0t 1 50 2 108 43 65 2 122 طين   

 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 أھل التار
 .� مدرسة 

 

 H مدرسة 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 أھل بيبكـر

طفT فقط يرتادون مدرسة بيربافات 11 0 0 0 0 11 5 6 0 37 0 أھل بلخير  

أطفال فقط يرتادون مدرسة النزاھة 5 0 0 0 0 5 1 4 0 21 0 أھل لوصيف  

 1 1 2 59 29 30 2 69 أسمنت الصفا
30 

tables 
 تتقاسم المدرسة مع قرية امديفينه

 نقص قاعات الدراسية و الطاو�ت 0 0 0 1 56 26 30 1 58 طين حـاس عبداوه

 نقص قاعات الدراسة و الطاو�ت - 1 0 1 76 44 32 2 82 الصفا امديفينه

 نقص القاعات و الطاو�ت 0 1 0 1 56 22 34 2 56 طين النزاھة

ةالسليماني  0 1 0 4 98 51 47 2 106 أسمنت 
من قرية العجنه  47طفT من بينھم  165تستقبل المدرسة 

ولدا من قرية بغداده 20و ) بنت 23ولد و  24( . 

  60 7 1  873 423 450 17 1196  المجمــوع

 

 
  مخطط البنى التحتية التربوية 

 
  

                                                           
1
 EAS : enfants en âge de scolarité  
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  المقـــدرات

  ،التمدرس ا�طفال في سن  من 1196:جدا  مھمة  بشرية موارد ومقدرات   وجود

  ، والبيئية كلھا مشجعة ومعينة على التمدرس والتعلم العوامل السياسية وا/جتماعية   -

  
 

  المعــوقات

  )الطين من اومعظمھ(بسبب ھشاشة المباني  غير آمنة عظم المدارس م

افة الى إض إغ;ق بعض المدارس؛النقص فى المدرسين وعدم مواظبتھم مما يؤدى الى  -
 عدم توفر الكاف;ت 

كراسي، واللوازم المقاعد وال، وطاو/ت ال(معدات يزات والالنقص الحاد فى التجھ -
  ؛...)المدرسية 

من التعليم وبالتالي فإنه  على التمدرس و تشجع /وا�قارب مما اOباء انتشار الفقر بين   ·
  ؛فل بالت;ميذ المحتمل فتح المجال أمام نظام ا�قسام الداخلية للتك

  .ضعف دور رابطات آباء الت;ميذ وغيابھم التام عن الوسط المدرسي  - 

وا/قتصادية  ا/جتماعيةالحقائق ا2ص;حات المتتالية لنظام التعليم مع  م;ئمة عدم  -
  ةوالبيئية الريفية الموريتاني

 

   :المحظرى  التعليم التقليدي

 

المحاظر الموجودة فى  عددويبلغ  . المدرسة الحديثة حال  منأحسن  لتقليدية ليستا المدرسة أو  "المحظرة " حالةإن 
  في قــري بيــربافات ، الصفـــا و السليمانيــة  ث;ث محاضر رئيسيــة   البلدية

   

ھؤ�ء  عدديتجاوز  يبقى ضعيفا و� بافات الذين يعرفون القراءة والكتابة على مستوى بلدية صغيرة كبير البالغين عددن إ
نسبة متدنية بسبب وجود   ٪، وھي25.66  بالقراءة والكتابة  النساء البالغات  إلمامويبلع معدل . أمي 1126  ا<شخاص 

 التدبير المنزلي و وتعليمعلقة بالمھام ا�جتماعية المت وربات ا<سر وتربيتھن على  ا2ناث  تعليم توجه قوى الى التعلم و

 ا<طفال،وتربية 

 

  :ا<صلي نذكر مايلى  تمثل فى المدرسة والتعليم المحظري ا يثبت وجود فارق بين التعليم العصري المومن م

· مستوى بقاء التTميذ ومواصلتھم  للدراسة مستوى معتبرا خاصة الفتيات فى المستوى ا2بتدائى والثانوي حيث أن وصل   
فقط من يلتحقون بالتعليم   5- 3عليم ا<ساسي ھناك مابين تلميذ يتجاوزون الى السنة السادسة من الت 100من بين كل 
فقط يواصلن الى  5فتاة يصلن الى السنة الثالثة من التعليم ا2بتدائى  30ومن بين كل . يواصل دراسته العليا  1ا2عدادي  و

 فقط تتجاوز الى ا2عدادية  1السنة السادسة و

 

  :ھما ويفسر ھذا الوضع من خTل سببين رئيسيين

 المر تعليم ا<طفال والواقع الحاليتمدرس ودعم  أمام الذي يقف عقبةيتعلق بفقر اOباء ووجود سبب خارجي  -*

  إرسال ا<طفال إلى المدارس للتعليم، على  � يشجع الذى للقطاع

   

على  جبرة على معدمة وفقيرة تبقى م ن غالبية ا<سروبما أاقتصادية، الداخلي المتعلق بعدم وجود بدائل والسبب -*
أو في المھام ذات ) اليد العاملة النشطة  ٪ من 24تمثل   المزارعين التى  أسر(في الحقول  قطع تعليم أطفالھا للعمل

 . ) اليد العاملة٪ من 11يمثلون فالمنمون ( بالتنمية الحيوانية  الصلة المباشرة
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  : الصحة 
يزال مسألة محدودة فخدمات القطاع بعيدة كل البعد من أن تلبى  الصحة / الى خدمات بــافات إن نفاذ سكان بير          

التحتية الصحية تقتصر على وجود مركزين  والبني. حاجيات وتوقعات البلدية الريفية  ذات الكثافة السكانية العالية 
  . 2 هركومركز جبيــربــافات صحيين ھما مركز 

والطريق   بيــربافاتمن مركز البلدية   كم 38،5 بعد على  التى تقع نعمة، لا مركز أقرب مركز صحي ھوويبقى          

يدوم  من  انقطاع عزلة موسمية و ، حيث كثيرا ما تكون ھناكالخريف وخصوصا خ;ل فصل  سالكة ،غير معبد وغير 
منحدرات والسيول تدفق مياه الفيضانات والبسبب  بلدية المناطق من ال في بعضيوم الى يومين فى مجريات النقل 

كبيرة  المترتبة على ھذا العجز  الصحية اOثار. مما يؤدى فى الغالب الى قطع الطرق الريفية المعتادة للمرور  ية السطح
خاصة من منھم له حالة طارئة  بصفة أخص المرضى  على صحةمخاطر مباشرة و يكون لھا تأثير مدمر  وغالبا ما

  .وظروف ا�طفال الصغار أثناء الو/دة، الحوامل و لنساءا

 

  مستو البلــديةجدول يبين البنى التحتية الصحية المتوفرة على 

 القرية
الخدمات 
 والمصالح

تاريخ  نوع البناء
 ا�نشاء

 أھم ا"مراض للشھر/متوسط الزريارات   العمال أو الطاقم

  SF H F E T ممرض طبيب   

 ,,,ى ، نز/ت البرد ت و الحما2سھا/     1 1   أسمنت  بيريبافة

 ,,,ت و الحمى ، نز/ت البرد ا2سھا/      1   طين  2جغرة 

 

  :المــعوقـــات

  مؤھلين ممرضين وأطباء أكفاء وعدم وجود 

  طبية و/ تجھيزات  عدم وجود معدات  -

   زيادة أسعار ا�دوية ارتفاع و  -

على نفقتھم حسابھم و رفع المرضى علىيتم :  اللوجستيةد الوسائل عدم وجو   -

  .سيارات ا2سعاف ويقومون بتأجير السيارات  حيث / تتوفر  الخاصة 

نعمة مشفى مدينة الأقرب مستشفى ھو (المراكز الصحية الكبيرة بلدية وبعد ال ةعزل  -

  كلم  40وأقرب مركز صحى ھو مركز تمبدغة على بعد كم  38.5على بعد 

  

  

 حيث البلدية في جميع أنحاء ف. البشرية  صحةحال ال بأحسن بيــربافاتيوانية فى بلدية وضعية الصحة الح لم تعد       

 على الرغم من. من السكان النشطين %  11يقارب  من حيث ا�ھمية ويمارسه ما الثانييمثل التنمية الحيوانية النشاط 

للمتابعة  البيطري وجد ممرض أو عاملي/ و .بيطريةصحية  تغطية  ةأيفالبلدية / تتوفر على  ا�مراض الحيوانيةشيوع 
  . في حالة سيئةھنالك ھو حظيرتان باليتان لتلقيح المواشى و كل ماالرصد وو

 /شتمل، فإنھا التابعة لوزارة التنمية الريفية  ةالبيطريتم تنظيمھا سنويا من قبل مديرية التلقيح أن  التطعيم حم;تأما    

وجود  عدمية ھو الوضعذه يفسر ھما و .وقطعان  مواشيمن  في بلديةالمنتشرة  يوانية الثروة الحسوى نسبة قليلة من 
  .تجميع القطعان  من نقاط  التلقيح المحددة سلفا  مواقع وبعد  ، من جھة،المصالح البيطرية والمنمين بين  واتصالتنسيق 

جميع  في ة خاصة توفير المنتجات البيطريةصيدليات لبيطري فنذكر وجود  توافر المدخ;ت البيطرية مدىأما بالنسبة ل
  .تحملھا يمكن / ةوبأسعار جھنمي) التقليديةالمتعارف عليھا ولمعايير تستجيب ل / ا�حيانأكثر في (، البلدية 
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أن تم  "راكل" المعروف محليا باسم) الفول السوداني أو القطن كعكة( أما بالنسبة لعلف الحيوانات فيعتمد فى جله على 

أو  أوقية 6500 حواليمنه  ) كجم 50(ول عليه فى السوق المحلى أو فى سوق مدينة النعمة حيث يبلغ ثمن الخنشة الحص

  .خاصة خ;ل الجفاف تزيد

 

  البنى التحتية و المعدات الجماعية والتجھيزات

   :المائية البنية التحتية 

ومن   عاملة  بئرا حديثة  23تبين أن ھناك  بيــربافات دية الموجودة الخاصة بالمياه فى بل البنية التحتية  وضعية  تحليلأن 
بئرا  37ھناك كما أن  . المعدات التجھيزات و بسبب نقص معطلة وغير صالحة  الموجودة، ھناك ستة   9بين اOبار التسعة 

 ..لتذبذب تقليدية  ذات ملوحة مرتفعة وضعيفة المنسوب وا

 

  بيــربافات وجودة على مستوى بلديةجدول يبين البنى التحتية  المائية الم

 القرية

 حديثـةآبار   بئر إرتوازية

عام المشاكل حاجز/سد بئر تقليدية
 ل

خارج 
 الخدمة

 ص
غ 
 ص

 ا�ستخدام مالح

 صعوبة سحب ورفع المياه حاجز  1 0 البشرى وسقى المواشى   1  0 العجنة

 الحصول على ماء الشرب صعوبة 1 6 البشرى وسقى المواشى   0  0 إعوينات محمودة

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 2 البشرى وسقى المواشى   0 1 0 آزدار البوكة

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 0 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 بغداد

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 1 2 البشرى وسقى المواشى   8 1 0 بيــربافات

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 0 سقى المواشىالبشرى و   1 0 0 بوك عش

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 1 2 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 شلخت النقة

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 2 3 البشرى وسقى المواشى   1 1 0 1جغرة 

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 2 9 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 2جغرة 

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 1 0 البشرى وسقى المواشى   2 0 0 ارأھل الت

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 3 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 أھل إبيبكر

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 1 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 أھل بلخير

 ل على ماء الشربصعوبة الحصو 0 1 البشرى وسقى المواشى   0 0 1 أھل لوسي

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 1 البشرى وسقى المواشى   3 1 0 الصفا

 0 3 البشرى وسقى المواشى   2 1 0 حاس عبداو
أو  المنزلي ل;ستخدامالماء  المخصص  جلبصعوبة 

 الحيواني

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 0 3 البشرى وسقى المواشى   0 0 0 إمديفينة

 صعوبة الحصول على ماء الشرب 1 1 البشرى وسقى المواشى   2 1 0 النزاھة

 1 0 البشرى وسقى المواشى   3 0 2 السليمانية
صعوبة رفع الماء والحصول عليه سواء بالنسبة للسكان أو 

 بالنسبة لمواشيھم
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 3 6 23    37 11  

 

 

  معــوقات قطاع المياه

 

  ؛قيب وتسيير الموارد المائية نقص فى ا2ستثمارت وصعوبة عمليات التن - 

  ؛حفر وتعميق اOبار  - 

مصالح ال تدخل التقري الفوضوي مما يبدد من تدخل مصالح المياه ويفقدھا فاعليتھا  ويضعف  - 
المياه من  سكان البلدية ومواشيھا من  تخفيف من احتياجاتال الھادفة الى لدولة لالمختصة  العمومية
  .الناس 

  

 

  

 : الطرقية  :حتيةالبنية الت
بيــربافات عــدا  في ما بيــن القرى الواقعة علي على مستوى بلدية  رمليطريق  وحتىليس ھناك طريق معبد             

وتربطھا من  من جھة بدائية والتنقل داخل البلدية  حركة بريفية تسمح طرق شبكات  ھناك  بد� من ذلك.  طريق ا<مل 
مثل النعمة  مدن وبلداتالبلدية ب لرئيسي  يربط  درب رة والمحاذية لھا  إ� أن ھناك طريق أوجھة أخرى بالقرى المجاو
  .وتمبدغة وكومبى صالح 

   

ھى السيارات الخفيفة والمركبات العابرة للصحارى التى تصلح لقطع  وسائل النقل ا<كثر استخداما من قبل القرويينوتبقى 
ادة على العربات المجرورة يدويا أو عن طريق الحيوانات خاصة الحمير  فى المسافات المسافات الطويلة وعبور الرمال زي

  .القصيرة والمتوسطة 
 

   

   :الطاقة وا�تصا�ت

بلدية خالية من شبكة الكھربة العمومية بشكل كلى أما المرافق والتجھيزات المتوفرة فى محيط البلدية  بيــربافات تعتبر بلدية 
 يفى التنقل البين حضر استخدامھاالتى يكثر نوع تويوتا �ند كروزر وھايلكس  السيارات :  يا فھوالمنتشرة بين قراھ

، وجمع الحطب، حمل ورفع المياه وجرھا (غراض المنزلية تستخدم فى ا< والتيتجرھا الحمير المستخدمة  التى  عرباتال؛
  ....). والنقل  ومواد البناء

( ا2ذاعية  ا<كثر متابعة فھى  محطاتوتوفرا أما الشعبية  وا2ذاعة تبقى ا<كثر لراديوأجھزة افإن  ا�تصا�توفيما يخص 

والھاتف النقال المحمول فتسعى اOن الى تغطية المنطقة من  يالخلو ا�تصالأما شركات ) إذاعة لندن وا2ذاعة الموريتانية 
وجود مصادر الطاقة توفر وعدم إ� أن  ،)   يتل قوشن  يتلمور( ية  المحلية �تصالخTل الرفع من أداء وتحسين شبكاتھا  ا

ومع  العالم  الخارجي التواصل والتفاعل مع العالمو ا�تصال وانتشاريشكل عقبة أمام ظھور الھاتف  الضرورية لتشغيل
      يالريف

  : المعدات والتجھيزات الجمعوية أو الجماعية 

، و  2و حكره  من بناء ث;ثة سدود وحواجز رملية فى العجنة  ـربافات بيـبلدية  استفادت:  الحواجز والسديدات –ب 

  .و أھــل التــار شلخة الناقة . بيربافات محمودة  ويناتالسليمانية و الصفـــا ، اع

فى مجال الطحن  والصفا  توفران خدماتھما 2 جكره يتي حبوب فى قر يوتتوفر البلدية على طاحنت:   مطاحن الحبوب -ج

  ى المجاورة، و ھي اOن معطلة لكل قر

   2 كرهوج بيربــافات كله على حظيرتين لتلقيح الحيوانات توجدان فى  ييتوفر المجال البلد:  حظائر تلقيح الحيوانات - د

 

  و الصفـــا) عاصمة البلدية( أھمھا مسجد بيــربافات و ھي قليلــــــة جدا  :دور العبــــادة
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  : االقتصاديةاألنشطة 
  

أسرة من  92: من ا<سر  موزعين بين % ) 59 حواليأى ( أسرة 480بلدية الى اليصل عدد ا<سر النشطة والعاملة فى 
بين مختلف ا<نشطة  64و%  14 أيمن التجار  121و%  24من المزارعين أى  203من اليد العاملة و% 11المنمين 

من %  7 يوھو ما يقدر بحوال  يوالزراع يبالنشاط الرعو المتبقية ا<خرى والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
 .النشطين 

  

ولذلك تمتھنه جل  بيربافات   بلديةللنشاط الرعوي المركز الثالث في ا/قتصاد الريفي يحتل ا :التنمية الحيوانية ) أ (

حيث تتنقل المواشى :  متنقلــة ويعتمد الناس على تنمية .من اليد العاملة النشطة% 11ما نسبته  يأسرة أ 92 يا�سر حوال

  .والى أرض البلدية إ/ مع التساقطات ا�ولى  يبحثا عن المراعى والكR ونقاط الماء وتعود الى الموطن القرو

 وجود قاعدة بيانات  بسبب عدمبلدية الفي  الثروة الحيوانية وصحيحة حول أعداد أرقام دقيقة  تقديم  سيكون من الصعبو

الجھوية للتنمية  والمتفشية) وزارة التنمية الريفية ( أسس يعتمد عليھا لدى المصالح الجھوية العمومية  أو أية إحصائية
وعدولھم عن  القطاع وشبھه  يالكثير من فاعلتردد  مصلحة البيطرة بالنعمة  ومن جھة أخرى بسبب/الحيوانية بتمبدغة 

ا/عتبارات الثقافية  با2ضافة إلى. موضوع ملكية المواشى  تقديم معلومات صحيحة ومقارنتھا بما يقدمه العدادون حول
نمين يتضح جليا عندما يتعلق ا�مر بالمصالح الجبائية الخرافات المحلية، وھذا الموقف من جانب الموالمرتبطة 

البلدية نظرا لحذر الموجودة على تراب لثروة الحيوانية المحلية حول اأرقام دقيقة تتوفر  إ/ أنه / .والضرائب والحذر منھا
 ينبغي التى الحقيقة ولكن . مواشيھم بل ونكران ملكيتھا فى بعض الحا/ت عدد ھم عن تقديم معطيات حول زوفالمنمين وع

يمتلكون سوى النزر القليل من  تظل بلدية فقيرة فى معظمھا كما أن المنمين فيھا / بيربافات أن بلدية  يذكرھا وتأكيدھا ھ
  .ا�بقار الماعز ات ا�ليفة في بعض ا�حيان / أكثر من عشرة أو خمسة عشرالحيوانالمواشى و

تعود الى وطنھا وأرضھا فى منتصف موسم ا�مطار خ;ل  فى شھر مايو و/ انتجاعھاتبدأ المواشى والقطعان           
واشيھم خاصة منه نخيل العلف لم اقتناءشھر أغشت وخ;ل فصل الصيف ومراحله الشديدة يكون المنمون مرغمين على 

  .لمواشيھم التى لم تتمكن من مغادرة البلدية  ييقدمونه كمكمل غذائ يالقمح لك

المتوفرة والمخصصة  عدد الحيواناتنم وحسب عشرات ا�طنان لكل م(كبيرة  ويتم شراء ھذه المنتجات بكميات        
فيتم  أو إذا تعذر ذلك دل بكرو ـــفى ع  ا�سبوعيةوا�سواق  يوذلك فى سوق مدينة النعمة المركز) تسمينللذبح وال

 والتي غ من ا�ع;ف الحيوانية لك 50 خنشــــة وھكذا، فإن  .ماليية المحاذية لالحدود والمنطقة  ا�سواقاھا فى احتكر

ير مما يؤثر بشكل كب) طن / 110،000  و( أوقية  5500ما يصل إلى  كلفتيمكن أن  "Rackel" تسمى محليا  ركل  

  .نمينالم على القوة الشرائية لمعظم

تمكنھم من مواصلة  ربحية  يعتمدون على حسابات واھية  وغير من مربي المواشي فإن العديد من المنمين وورغم ذلك،  
   تنمية حيوانية غير من خ;ل ا/ستثمار في  العادات البائدة والتقاليد التى أكل عليھا الدھر وشرب 

  

  قطاعمقــدرات شبــه ال

 ) اليد العاملة النشطة  ٪ من11( للعمل فى شبه القطاع  من السكاناستقطاب شريحة كبيرة 

  ثروة الحيوانية ا�ھمية الكمية والنوعية لل -
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مساحات واسعة من المراعي وجود (    وتكاثر الحيوانات وتنمية ;ئم لالوسط الطبيعي الم -  
  ) ومن نقاط المياه والغابات 

  )والسنغال مع مالي يالتجارالتبادل (واعدة في الداخل والخارج ال واق ا/ستھ;كيةا�سوجود  -  

   مساعدة ودعم المصالح الفنية للدولة خاصة المصالح المختصة بالتنمية  -

     

  :معوقات التنميــة الحيوانيـــة

والحليب وا<لبان واللحوم  الزبديوانية  يمارس الناس التنمية الحيوانية غير المستقرة والمنتجعة  وتشمل المنتجات الح
عديمة  يفھ وبالتاليوالمTك غير مؤھلين فنيا ل�ستفادة منھا   استغTلھاقليT ما يتم  والتي)  والجلود والصوف والشعر 

  .المحيطة بھا    ا�ستھTكيةالقيمة بالنسبة لمTكھا كماھى الحال بالنسبة لtسواق 

  

كبرى التى التى تم ذكرھا والتطرق لھا فى المقابTت التى أجريت على العينات المدروسة  من أما المشاكل والعراقيل ال
المنمين فتوضح بما�يدع مجا� للشك الوضعية الحالية الھشة والصعبة  لنمط ونظام العيش والسكن على مستوى البلدية 

 للوسط الطبيعى وضعف المردودية ا2نتاجية والتسيير غير المعقلن للموارد الطبيعية و

 

(iii)  ا/مراض الحيوانية الرئيسية ھى :  

 

 النـــوع ا/مراض المنتشرة  الحلول المقدمة 

 ا<بقار بوكليب وبوكيد قيحتال

 الماعز والضأن  اطيــار و الجرب  التلقيح

 ا2بل  الصفا ولوريمة والسوسة  التلقيح

 

 

 :جدول ا�نشطة الرعوية 

 القرية
المو
 قع

 ىالمواش

 ا"مراض والحلول P.V مكان الشرب  مناطق الرعى
النفاذ الى 
 المدخ�ت

 ا�نتجاع
التوجھات  المنتجات 

 وشبه المنتجات 
 بقر ماعز

ماعزو
 ضأن 

Tl 

 كافة ا2تجاھات       

بئر  ,بئر ممكننة

ظية أو  ,تقليدى

 بركة

 

بوكليب وبوكيد وإطيار 
 والتلقيح 

  مالى شراء

  بئر تقليدى ج.غ .ش      
بوكليب وبوكيد وإطيار 

 والتلقيح

  مالى شراء

      
ج . غ. ش
 وش 

  بئر ممكننة
بوكليب وبوكيد 
 وإطيار والتلقيح

 مالى شراء
 

      
ج . غ.ش

 شرق.

تامورت  بئر تقليدى
 توك 

 
بوكليب وبوكيد 
 وإطيار والتلقيح

  مالى شراء

  بئر تقليدى ش . ج      
بوكليب وبوكيد وإطيار 

 والتلقيح

 مالى شراء
 

      
كافة 

 ا2تجاھات 

بئر  ,بئر ممكننة

بئر  ,تقليدى

 إرتوازية

 

بوكليب وبوكيد وإطيار 
 والتلقيح

 مالى شراء

 

      
كافة 

 ا2تجاھات
  بئر تقليدى

  بوكليب وبوكيد و

 الصفا 

  مالى شراء
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كافة 

 ا2تجاھات
  بئر تقليدى

بوكليب وبوكيد وإطيار 
 والتلقيح

  مالى اءشر

      
كافة 

 ا2تجاھات
  بئر تقليدى

  مالى شراء بوكليب وبوكيد 

 

 

  : الزراعة  –ب 

وتأتى فى المرتبة ا<ولى من حيث ا<ھمية فى ا�قتصاد المحلى حيث اعة مھنة واعدة فى بلدية بيربـــــافات تشكل الزر
زارعين  وإذا قمنا بحساب المعدل التقليدي لtسرة من أسر الم 203من النشطين  وھو ما يعنى %  24يعمل بھا مايقارب 
 23شخص  أى أكثر من  1015أفراد لtسرة فإن عدد النشطين العاملين فى شبه القطاع سيصل الى  5الموريتانية الذى ھو 

 .من مجموع سكان البلدية %  

على مستوى البلدية من  السكانحاجيات عن تلبية  ممارسة الزراعة بعيدة كل البعدفوائدھا ومقدراتھا تبقى  على الرغم من
فالبلدية تعيش   استھــTكية حيث أن المزارع � ينتج سوى كميات قليلة � تكفي لسد حاجياته السنوية ،زراعة  يفھ. الحبوب

بات تبعية تامة وكبيرة فى مجال الحبوب  مما يثقل كاھل ا<سر ويزيد من حجم مديونيتھا  ويفتح المجال واسعا أما المضار
 مما يؤدى الى انتشار مرض سوء التغذية وغيره من ا<مراض الغذائية  أسعار الموادوالمنافسة غير الشريفة والتTعب ب

      

  :مقـــومــــات شبه القطاع
  .. )اليد العاملة النشطة  ٪ من24( الموارد البشرية الھامة والمقدرات الكبيرة 

  ،ا يعين على ممارسة الزراعة الموارد ا�رضية الباطنية ممثراء وتنوع 

  الصالحة للزراعة، الخصبة و ا�راضيوفرة   -

الحرارة والرطوبة والرياح (المناسبة والم;ئمة   المناخية والبيئيةالظروف   -

  لنمو وتطور النباتات،) الغطاء النباتي و

    والفول.سلع مثل اللوبيامواد والحبوب والالزراعي بالنسبة لبعض ال مية ا2نتاجأھ -

 

 

وع;وة على ذلك، . القابلة للزراعة  زراعةالمناطق محددة سلفا يعھد إليھا بالقيام بمعرفة وتحديد ال/ توجد منظمة          
ا/تجاھات  ممارسته على المساحات الكبيرة المحيطة بقراھم وفى جميع النشاطيمكن للسكان المحليين الذين يمارسون ھذا 

فيھا وليس ھناك مايشير الى كون  الرعييحرم زراعة تلك المناطق  أو  يتقليد ينظام زراعجد ، وبشكل عام / يو
  .رعوية قابلة للزراعة وأراضي  أراضبعضھا 
الزراعية وعدد  وا<راضيالمنطقة  اتساعھكتار حسب  3الى  1.5تتراوح مساحة الحقل فى ھذه المناطق مابين         

ة ودون أى توقف بسبب لبصفة متواص ا<راضي واستغTلوتتم زراعة . اقطات المطريةا<سر المستخدمة وأھمية التس
الفأس والعربة ( على بعض المعدات وا<دوات البدائية التقليدية  اعتماداالجھل بنظم الزراعة خاصة نظام الراحة وذلك 

 .)   المجرورة بالحيوانات وغيرھا 

 

  :أنواع الزراعة) ثانيا
  :الزراعة الموسمية

ستمر تو) والزرعالحقول وتقليب ا<رض والبذر إعداد (نھاية يونيو وبداية يوليو  مع  <مطاراھطول  بدايات  و تبدأ مع
وتتنوع المحاصيل المزروعة وتتغير من الذرة المسماة تغليت والحمرة وإشويطرة ). الحصادموسم ( رـــيناييناير  حتى نھاية

 الرغم من علــي ،)اللوبيا(الفاصوليا الخضراء ول ا<خضر والمسمى محليا آدلكان  أوبمعنى السريعة أو إرحى ومترى والف

  .السنوية أن ا2نتاج لم يقدر أبدا بصفة كمية إ� أنه يزيد ويتناقص حسب التساقطات المطرية 
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لحبوب وھو معدل توجھم من امفى مختلف المناطق الزراعية تقديرا متوسطا ل استجوابھملقد قدم المزارعون اللذين تم 
و شلخة النــاقة و يقل عن ذلك بكثير في   2و  1بيــربافات  وجكــره  مد فى مناطق 2000الى  1000متغير ما بين 

 السليمانية و   اعــوينات  محمودة

  ,يفســر عدم تحقيق ا�كتفاء الذاتي في مجال الحبوب علي مستوى البلدية بعدة أسبــاب و كما ھو مبين  أسفله 

  

  عــوقات الزراعــةم

 زراعيالنتاج تراجع ا2 نقص المياهمما ينتج عنه الموسمية، التساقطات المطرية  عدم انتظام-

  الحبوب وعدم الحصول على ا/كتفاء الذاتي من المحاصيل والحبوب 

 ..، )لجراد ا�صفرواواOفات  السيزاميا والدويدة  (الزراعية وخاصة انتشار ا�مراض  -

  لحقول،وتحطيمھا ل  لســائبة ار السياج الذى يحمى من تسيب الحيوانات توف عدم -

  ،التــربة تدھور المستصلحة مما يساعد فى  الزراعيــة و تلكا�راضي تسيير سوء  -

  ،مما يؤدى /ستـــدانة المزارعيــن ارتفاع أسعار الحبوب  -

  في  القطاع، غياب ا/ستثمارات    -

   ومالي القادمة من عدل بكرو  لمحاصيل ل الشديدةالمنافسة  -

 

   

لم تعرف بلدية بيربــافات زراعة الخضراوات إ/ منذ  عقدين من الزمن ، و أول من اھتم بھذا : زراعة الخضروات  -

ستعان ان قرية عاصمــة البلـــدية حيث كان الزعيم السياسي و القائــد الروحي التــراد بن بــاب أول من االنوع ھو سكــ
غير أن ھذا النشاط . بمصالح الزراعة علي مستوي المنــدوبية الجھوية للتنمية الريفية بالنعمة 2دخال زراعة الخضراوات

سرعــان ما سيضمحــل نظرا لجھل المواطنين المحليين بالطرق و المناھج الناجعة ل;ستفادة من الخضراوات يضاف إلي 
مياه و غياب وسائل و معدات السقي و السياج الحامي من الحيوانات المتطفلة ال ذلك صعوبة ري المساحات نتيجــة قلة

: يبــدأ النشاط عادة في منتصف شھر نوفمبــر ليتواصل إلي غــاية منتصف مــايو ، و أھم المزروعات ھي . علي الحقول

تجــة ، كما ا�سعار ليست محددة ، و / توجد معطيات إحصائية للكميات المن. الطماطم ، و الجــزر ، و النعناع ا�خضر
  .جرت العادة أن المحصول شراكة بين جميع ساكنة القرية  و / يتعدي  ا/ستھ;ك اليومي و اOنــي

 

 لى مستوى تراب البلديةوقطف العيدان وا<خشاب فى كافة ا<وقات وا<زمنة ع يقوم السكان بجمع :الغابات-)ج( 

العزلة وبعد المسافة من المراكز الحضرية وا<سواق وعدم معرفة غاز البوتان   وفى جل القرى التابعة لھا حيث
والجمع  القطفويتم  .بين السكان الريفيين للبلدية ويشجعھا  وانتشارھاھذه الممارسة  استمرارية مما يساعد على 
جذوع  قطعيف ووالجھد والتجف النساء وا<طفال وحتى الرجال أحيانا وتتطلب الكثير من الوقت من طرف 
 بالقطفويقوم الناس . المتواجدة فى الحدود القريبة المحاذية للقرى ) ، الطلحيشطت( وكية الش ا<شجار  وفروع 

ا<سوار و السياج وإقامة المنازل مثل تقوية المساكن والحياة اليومية  في ھا استخدام يومية ويتموالجمع بصفة 
 .الطTء حول المنازل

نتوفر على فكرة كمية عنه  الذى / الفحم إنـــــتاجويھدف . مما يضر بصفة كبيرة بالبيئة جــائر بشكلويا الفحم محل ينتــج 
 كلغ  100أوقية أما خنشة  600و 500كلغ  مابين  50خنشة الفحم    سعـرويصل . تسويقال المنزلي و ا/ستخدامالى 

  .أوقية   100يلوغرام  الواحد من الفحم الى أوقية  و فى سوق أم آفنادش يبلغ سعر الك 900فتباع بحدود 

والمراعى  وا<راضيتدھور التربة ( الغابوى  فمن بينھا القطع الجائر لtشجار والنباتات  با�ستغTلأما العقبات المرتبطة  
  .الجوية ا<حوالوالتعرية وما يترتب عن سوء 

  :كل جمــة أھمھاو يعاني الغطــاء النباتي علي مستوى بلدية بيربافات من مشا

القطع الــجائر لRشجــار الشوكية منھا و المثمرة علي حد سواء �غراض منزلية و -
  2نتاج الفحم أو علف الحيوانات 
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  الحــرائق -

  عدم انتظام ا�مطار السنوية مما يحول دون تجدد الغابات بشكل متوازن -

تراب البلــدي في ذھابھا و الضغط المتنامي للحيوانات المحلية و تلك المــارة بال -
  إيابھا ل;نتجاع

  غيــاب المبادرة من قبل المواطنين لحماية الغابات و القيام بعمليات التشجير -

ونجد  التنوع ا�زھار،  ية ھائلة من حيث وعلى مقدرات غاب يتشتمل المجال البلد: جيةيالحر ية ووالغاب جمع المنتجات -  

  ....الطلح،  وتيشط  وإسدر و  السنطو. إيروار : وفواكه برية مثل  شجريةوأنواعا  من بين ھذه المقدرات أصنافا

ونز/ت  الضغط والروماتيزم  ارتفاعفى ع;ج  استخدامه ، )العلك (الصمغ العربي  يالبلدية بقطف وجن سكانيقوم        
ا�وجاع وع;ج  صناعة المشروبات، واء، الغذمنھا  خصائص طبية مختلفةالتى تحتوى على العناب و أنبكوفاكھة  البرد، 

وتستخدم ثمار الطلح فى عTج مرض ارتفاع الضغط الدموي  ولدباغة الجلود  و� يقوم الناس بحساب  .واO/م في المعدة
منھا  وحسب بعض ا<شخاص القرويين اللذين  أجريت معھم مقابTت فى  هما يستخدمونه من تلك الثمار و�ما يستھلكون

يمكن تقدير المنتج  منتجات الغابات  منالتى وقعت فى العينة العشوائية  وبعض المھتمين والھواة بجني ھذه الثمار القرى 
من )  كلغ  2.5(ويباع المد وھو  . الكيلوغرامات من الصمغ العربي وعشرات .أنبك  كيلوجرام من 700و  500 مابين 

وجنى ھذه المنتجات  ؛أوقية  800: المحلية  أما الصمغ العربي فيباع بق ا<سواأوقية فى  700ا   الى  600  هأنبك بما قدر

  . يدر دخT على القرويين ھم فى أمس الحاجة إليه

 أن لم يتم  محليا   والسنط  تيشطبھدف البناء خاصة من نوع تورجة  لتغطية ا<عرشة والطلح  يتم قطع ا<خشاب  -

و ا<خشاب المستخدمة من طرف السكان داخل  بلدية أم آفنادش   ) ستورد خشب إجلف الم(  أخرى استيرادھا من أماكن
(      ) ا<طنان الوحدات بضع مئات عددھا ب يقدر و. كمياأبدا تقديرھا بصفة مكممة أو لم يتم  والبناء والحماية دفئة بقصد الت

  .الشجرة ا<صلية ف طبيعة وكينوع وأوقية  حسب  1000و  700ما بين  من الخشبويتراوح ثمن الوحدة 

 

  : التجارة  –د 

محليا  من حيث ا�ھمية  يويعتبر النشاط ا2قتصادى  الثان بيــربافات يمتھن قطاع التجارة الكثير من السكان فى بلدية 
 الميدان المھتمين بھذا ) من مجموع السكان النشطين %  14 يحوال يأ( أسرة  121 يحيث يمارسه حوال

  :ـي التحتية ذات الطابع التجــاري جدول يبين أھم البنـ

  السوق ا"قرب  سوق   طاحنة حبوب  مجــزرة  مخبــزة  دكــــــان  القريـــــة

  بيربــافات
  النعمة  1  0  2  2  4

  الصفـــا
  النعمة  0  0  1  1  5

  النزاھة
  النعمة  0  0  0  1  1

  السليمانية
  تمبدغة ،  0  0  0  2  6

  حاس عبداوه
  أم افنادش  0  1  0  1  1

  2جكره 
  أم افنادش  1  1  0  1  1

  امديفينه
  النعمة  0  0  1  0  1
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فض; عن النشاطات الزراعية والرعوية والتجارية، توجد أنشطة اجتماعية :الصنــاعة التقليدية و النشاطات ا"خرى 
  .من طرف بعض فئات السكان بيــربافاتتمارس على مستوى بلدية مدرة للدخل ومھنية 

وھكذا . اليد العاملة النشطة من % 13أسرة أي  64 يحوالالسائد فإن النشاط متنوع ويشغل ورغم أن الطابع التقليدي ھو 
 : النشاطات التالية فيمكننا تعداد وذكر 

    

  

  ةجزارمن ا�نشطة ال 04 -

 تقليديين الخبازين من أنشطة ال 8 -

 أنشطة بطحن الحبوب  2 -

 اOبار  حفر  حرفي -

 أنشطة  البناء  صين فىصمتخ 5 -

 ممرض  2 -

  ولدة تقليدية م -

 )ابتدائي وثانوي(عامل في مجال التعليم ناشط و  60

 أئمة و شيخ محضرة  4 -

 صانع تقليدي  11 -
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   :لRسباب التالية وذلك   بيــربافاتعلى مستوى بلدية  غائبا النشاط السياحي  ظـــل ي: السياحة. ھـ

 اح يالس عدم وجود مواقع سياحية تجتذب  -

 عدم المعرفة بالقطاع  -

 انعدام المبادرات وا/ستثمارات في القطاع  -

  

  :)النساء( شئــــون النــوع  1.1
كما ھو الحال في عموم الوسط الريفي الموريتاني تسيطر النساء على معظم النشاط ا/جتماعي على  مستوى بلدية 

 23تجمع يديرھا الرجال بينما ھناك إدارة مشتركة ل  12منھا مقابل  44تدير النساء تجمع  80من أصل : بيــربافات
  .تجمع

 

 الشبابوضعية 
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و/ تتوفر ھذه الشريحة لحد اOن على بنى أساسية أو وسائل ل;زدھار الثقافي أو . يمثل الشباب إحدى فئات سكان البلدية
ا من إقامة نادي ثقافي ورياضي بوسائلھم الخاصة، وھم يحتاجون الرياضي ورغم ھذه الوضعية انتھى شباب البلدية مؤخر

  .للدعم والمساعدة والتشجيع لتطوير ھذه المبادرات الصادرة عن شباب يعيشون في الوسط الريفي

  

ويحتاج الشباب إلى التكوين والتأطير من . وھناك حاجة ماسة إلى الدعم لتطوير ا�نشطة الثقافية والرياضية في البلدية
  .جل تسھيل اندماجھم ومشاركتھم في التعبئة ا/جتماعية في مجا/ت الصحة ومكافحة ا�مية وا�عمال التطوعيةأ

  
أنواع التعاونيات المتواجدة في البلدية 
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  اGطار المؤسسي والتنظيمي 4-1
  

  :البلدية1.
التي التنازل للبلدية ة مشاركة السكان في تسيير الشؤون المحلية تم في إطار تنفيذ سياسة ال;مركزية التي تھدف إلى زياد

في مجال التنمية ا/قتصادية  قدرات  ب ھا زويدعن العديد من الص;حيات وت) بلديون  عمدة ومستشارون(يديرھا منتخبون 
  .بما في ذلك التخطيط واستص;ح التراب ا2قليميوفى العديد من المج;ت  وا/جتماعية 

 �ت اختصاص البلديات الريفيةمجا

 المسالخ؛ -

  التزويد بالمياه وا2نارة العمومية؛ -

 استص;ح وتسيير ا�راضي التي تنازلت عنھا الدولة لصالح البلدية؛ -

 مساعدة المحتاجين؛ -

 المقابر؛ -

 لتعليم ا�ساسي؛الخاصة با بناء، صيانة وتجھيز المباني المدرسية -

 اكز حماية ا�مومة والطفولةبناء، صيانة وتجھيز المستوصفات ومر -

 ؛ المنزلية والنفاياتنزع القمامة  -

 التجھيزات الرياضية والثقافية البلدية؛ -

 ؛والنظافة  الوقاية الصحية -

 مكافحة الحرائق؛ -

 ا�سواق؛ -

 الساحات و الحدائق العمومية  -

 النقل الحضري  -
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 الطرق الداخلية  -

 

  تنظيم البلدية ھيكلة و.2
ھرم إلى  بيــربافاتموريتانيا تنتمي بلدية التى أنشئت فى  ر و207البالغ عددھا  بلديات الريفيةالعلى غرار              

  .صدھا اقمو قواعدھا وأھدافھا تعد أحد أسسھا وة التي يھيكلة ا2دارة ال;مركزو

المھام ن يمارسون بعض وقد أسند ھذا النمط الجديد من ا2دارة إلى العمدة الذي ھو في واقع ا�مر أحد وك;ء الدولة الذي
 ذى الھرمي المسار مع التقيد التام بالولكن ل عن المجلس البلدي قويتصرف في الغالب بشكل مست. الص;حيات لحسابھاو

أقرته ا2دارة وعلى ھذا ا�ساس يعھد إلى العمدة تنفيذ وتطبيق القوانين والنصوص وبشكل عام جميع القرارات 
التقيد التام بالسلم  و ا/لتزام ا2داري والسلطات ا2دارية العليا  وذلك في ظل لمركز ا والتوجيھات الصادرة عن رئيس

النظام والنظافة والھدوء وا�خ;ق العامة بضمان الرقابة والمتابعة و بلديةالالعمدة بوصفه ضابط شرطة يقوم ا2داري و
   2 .ا2داري تحت إشراف رئيس المركز ويسھر على ذلك  على التراب ا2قليمي البلدي

  

لتنفيذ بعض ) والذى تتبع له  الشرطةوالمكلف ب المسئول( ةحاكم مقاطعة النعمبعند ا/قتضاء  العمــدة  ستعيني              
: ص;حياتيمنحه وھو ما  3القرارات المترتبة على مداو/ت المجلس البلديوتنفيذ اتخاذ كذلك كما أنه مخول . القرارات

 لتوزيع والقسموتنفيذھا، إعداد الحساب ا2داري، القيام با�مور المتعلقة بالتأجير والبيع وا/قتناء وابلدية الالميزانية إعداد 

والمعام;ت المتعلقة بقبول الھبات والوصايا وإبرام الصفقات العمومية ومراقة حسن تنفيذ الصفقات البلدية وفرض 
4 .وا2تاواتالضرائب و الرسوم 

.  

  

مراقبة المجلس إشراف ووينص القانون على أن العمدة يدير البلدية تحت . قرارببموجب مقرر بلدي أو  وتتخذ القرارات -
5 )بيــربافاتفي حال  حاكم مقاطعة النعمة (الوصاية البلدي وسلطة حاكم مقاطعة 

..  

  

 التــراد ولد بــاب السيد  يرأسھــا عمدة واحد و ھو :تعاقب عمدتين على رأسھا وھما بيــربافاتت بلدية ظلومنذ إنشائھا 

)1988  -2013. (  

يجري انتخاب جميع أعضاء المجلس البلدي  و نســاء، 3 بلديا بينھم مستشارا 15يضمويستعين العمدة بمجلس بلدي 
 .بتصويت ديمقراطي واقتراع عام

 :الھيكل التنظيمي للبلدية

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
  1987أكتوبر  20الصادر بتاريخ   87- 0289من المرسوم رقم  46المادة  

 
3
  1987أكتوبر  20بتاريخ  289- 87من المرسوم  46المادة  

 
4
 نفسه/ مشابه  

5
 Idem 

 

 العمدة

 المستشار ا�ول

 

المستشار  
 الثاني

 مستشار مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 

 مستشار

 



 المخــــطط التنموي لبــلدية بيــربافات
 

غ حم د ق ف   Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus     

ANE HECHANE HECHANE HECHANE HECH    

25

 ممتلكات البلدية

الكشف عن ممتلكات البلدية أمام الفريق المكلف بالتشخيص من طرف عمدة البلدية السيد  لقد تم          
على أساسھا تصنيف منشئة ما أو بنية تحتية ما بأنھا حيث شرح المعايير التي يتم  ،التــــراد ولد بــاب 

رك البلدية في تنفيذه استبعاد كل ما له طابع خاص بحيث � تشايتم للبلدية ومنشئة بلدية أو على أنھا ملك 
  ).أو غير ذلك حواجز  آبار، سدود(من قريب أو بعيد 

 

������������������������    ������ ������������� ������������� ������������� �������     

  بيــربافات حاس عبداوه – افات1بيربــ

 2جكــره  النــزاھة  - 1جكــره 
 

  السليمانية -  2جكــره 
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 بيــربافات  بيــربافات بيربــافات -الصفـا  

  2جكــره  2جكــره  –حاس عبداوه 

   السليمــانية  –النــزاھة 

  

  

  

  

 

 ميزانية البلدية
 

 التجھيزات التسيير الميزانية ا"ولية 

2009 7762229 505629 270590 

2010 10636680 6049644 4587036 

2011 10913674 6326638 2865046 

2012 - - - 

 

ميزانية  شھدت ،الصندوق الجھوي للتنمية وقسطھا من مخصصاتحصة البلدية بقوي ال ھاارتباط نتيجة
مليون  7762229وھكذا فإن الميزانية انتقلت من . 2011-2009قلي; خ;ل القترة  نموا بيــربافاتبلدية 
ة طفيفــة لتصل زيادفقد شھدت  2011في سنة  و 2010مليون في  10636680لتصل إلى  2009عام 

مليون  12ما يربو علي  2013-  2012و من المتوقع أن تصــل خ;ل . مليون أوقية  11مــا يقرب من 
  .أوقية

  
  

  التنظيمات القاعدية  1.2

 

تنظيم جماعي تقليدي وتنظيم عصري أو : بيريبافة  بلدية ھناك نمطان من التنظيمات ا/جتماعية يتعايشان على مستوى
  .مع المدني والبلديرسمي كروابط المجت
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أو مجموعة ) ا�كبر سنا(/جتماعي التقليدي على مستوى كل طريق، ھناك مجلس أو جماعة بقيادة رجل اوبالنسبة للتنظيم 
و/ يخضع ھذا ا/ختيار لقواعد ديمقراطية وإنما لمبادرة من سكان القرية . من الرجال يتم اختيارھم على سبيل ا/نتقاء

  .ا�ولى لمتطلبات التسيير العقاري أو للموارد الطبيعية المحلية وھو يستجيب بالدرجة

  

وتسھر ھذه الجماعة على الصالح العام للقرية وتنظم المراعي وفترات التنقل بحثا عن الكR وا�عمال في الحقول وتسيير 
ا/جتماعية  لية والمناسباتالحيوانات وحل المشاكل الداخ العطاش من المواشى و راضي الزراعية وصيانة اOبار وسقيا�

وتسھر الجماعة كذلك على تسيير . كالزواج كما تمثل المجموعة لدى التجمعات القروية ا�خرى ولدى ھيئات الدولة
/يزال ھو ويجدر التنويه بأن ھذا النوع من التنظيم  .المجا/ت السياسية وتختار الحليف السياسي الذي سيتبناه القرويون

  .واللحمة  لوئام ا/جتماعيللسلم وار فاعلية في حياة معظم القرى حيث يعتبر الضامن ا�ساسي ھو السائد وا�كث

    

.  

وإلى جانب ھذا التنظيم يوجد تنظيم عصري ورسمي في طور التشكل وھو يحاول أن يرسم طريقه لممارسة بعض 
  . ات ا2داريةالص;حيات التي يجب أن تعود إلى الروابط أو إلى البلدية بالتنسيق مع السلط

  

ن إورغم أننا / نشاھد للوھلة ا�ولى وجود أي نوع من الحياة الجمعوية النشطة في التراب ا2قليمي للبلدية، إ/ أنه يقال 
  .عددا من التنظيمات تشكل في السنوات ا�خيرة بإم;ء من بعض المشاريع ا2نمائية التي تدخلت على مستوى البلدية

  
منظمة اجتماعية تنشط في بعض المجا/ت  47قرية تحتضن   12، ھناك بيــربافاتف منھا بلدية قرية تتأل 18ومن أصل 

   عضوا معظمھم من العنصر النسائي  1304يصل عدد منتسبيھــا  ومنھا التعاونيات والرابطات القروية

  

ثر ھذا الوضع سلبا على الرابطات ويؤ. وتتميز ھذه المنظمات بضعف ھيكلتھا وافتقارھا للوسائل البشرية والفنية والمالية
  .المحلية ويحد من الدور الذي تلعبه في مجال التنمية المحلية للبلدية

  

  معوقــات التنظيمات ا/جتماعية

  ية  و الخبرة؛ا/حترافغياب  -

  ؛انتشار ا�مية بين الفاعلين في المجتمع المدني المحلي -

 غيــاب ا/ستثمارات و الدعم  -

  ؛ضعف التنظيم -

من طرف السلطات  ا/عتماد الرسميا/عتراف وجة إلى الحا -
  .)الكثير منھا غير معترف به رسميا( العمومية 

  
  

  :التنظيمات ا�جتماعية المدنية : 6الجدول 

  أنواع النشاط/اسم المنظمة، تاريخ تأسيسھا، وضعھا القانوني/ القرية

 

 الرابطات التعاونيات
القر/مجموع
 ية

  نازحين شبابية مختلطة رجالية نسوية
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  الشراكة 

:  

إ/ أن ھذه البلدية والجماعة المحلية  تمكنت خ;ل السنوات  بيــربافات رغم العزلة  والمشاكل الجمة التى تعانى مھنا بلدية 
  :التنمويين والعديد من المتدخلين  ا�خيرة من تنمية ع;قات شراكة قوية مع العديد من الشركاء

 :  الحكومة الموريتانية - أ

بفتح مراكز  الغذائيمن خTل مشروع العمل مقابل الغذاء وذلك من خTل دعم ا<من  الغذائيمفوضية ا<من -
  التزود بالمنتجات والحبوب والمواد الغذائية ا<ساسية الضرورية 

  روب لحفر وتعميق  اOبار إدارة المياه والوكالة الوطنية للماء الش -

  ومشروع التھذيب  من خTل بناء وتشييد المدارس :  الوطنيوزارة التھذيب -

  وزارة التنمية الريفية من خTل إدارة البيطرة وتنظيم حمTت التلقيح والتطعيم  -

صالح الفئات العديد من حمTت التلقيح والتطعيم ل وتنظيموزارة الصحة من خTل بناء وتجھيز مراكز الصحة 
  اجتماعياالفقيرة والھشة 

  المنظمات وھيئات التمويل الدولية -  ب

توزيع البذور المحسنة (الزراعية  Tتخبالمد، 2008التزويد، في عام ): FAO(صندوق ا<مم المتحدة للزراعة 
 ؛)لصالح المزارعين الذين تأثروا بارتفاع ا<سعار

 -تير سوليدالي/ إيطاليا - تير سوليدالي/ قي لتأمين تسيير الماءمشروع دعم البلديات الريفية في الحوض الشر 

و تمويل بعض المشاريع المصغرة المدرة للدخل في مجال حفر اOبار ): H.E.F.E.M/TSI/TSM(موريتانيا 
 ، مخابز في الصفــا و السليمانية و حاس) دكانين جماعية في بيربافات و السليمانية و النزاھة ( ا<من الغذائي 

،  تأھيل و بناء فصول دراسية في بيربافات  2جكره عبداوه و بيربافات ، مجــــازر في السليمانية و الصفا و 
المسح ألتشاركي الذي سيفضي إلي وضع ھذا المخطط التنمــوي  و ذلك في إطــار دعم قدرات الفاعلين غير 

 .الحكوميين علي مستوى البلديـــة

 دعم ا<من الغذائي من خTل فتح نقاط التموين بالمواد الغذائية ا<ساسية؛: )PAM(برنامج الغذاء العالمي 

والدكاكين ) السدود(الزراعية  -تمويل البنى المائية):  البنك الدولي( PDRCمشروع التنمية الجھوية الجماعية 
ي مجال التجارة ودعم التعاونيات النسوية الناشطة ف) حماية المساحات الرعوية(الجماعية والمخزن الرعوي 

 الصغيرة وزراعة الخضروات ونشاطات أخرى مدرة للدخل؛

تمويل المشاريع الصغيرة في ): البنك الدولي( PGRNPمشروع تسيير المصادر الطبيعة في المناطق المطرية 
 مجال زراعة الخضروات والتشجير؛ 

 

 

 

 



 المخــــطط التنموي لبــلدية بيــربافات
 

غ حم د ق ف   Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus     

ANE HECHANE HECHANE HECHANE HECH    

28

                             

 خMصة التشخيص التشاركى
 

 

 المجال

 

 المشاكل

 

 المعوقــات

 

 فرضيات الحلول

ر
فق
 ال
بة
ر
حا
م

 

 عدد المستھلكين وكثرتھم ثرةك
المواد ن بيصعوبة التمو
 الضرورية

  دكاكين جماعية فتح

  .تطوير المجازر والمذابح والمخابز 

 ا<نشطة  تضم مشتركة  بلدية وبناء سوق ا<سبوعيةا<سواق  تنشيطإحياء وتفعيل و

ودباغة والخياطة  والمقو�ت والحجارة المصنعة وصناعة الخردة  المدرة للدخل والبناء
 ......المخابز ، ووالنحرجلود والصباغة، ال

 

اه
مي
ال

صعوبة الوصول والنفاذ الى  
الصالح الشروب سواء بالنسبة 

 للبشر أوالمواشى

 

 المياه واستخراجصعوبة رفع 

  تجھيز ا<بار المعاصرة وحفرھا

  .ارإعادة تأھيل وتجھيز اOب

 تعميق اOبار الرعوية

ت
وا
ر
ض
خ
 ال
عة
را
ز
 و
عة
را
ز
ال

 

  الغذائيالجھل بالعائد 

 تالمنتجاومردودية عائدات 
 الزراعية خاصة الخضروات

 

تدھور التربة القابلة للزراعة  
 الزراعية

 تدھور التربة الزراعية

المنشآت  وانعدامنقص 
 الخاصة بالتحكم فى المياه

بدائية وقدم الممارسات 
  يات الزراعية المتبعةوالتقن

الطيور وأعداء  وانتشار
 الزراعة

النقص الحاد فى الغذاء 
 ا<نشطة النسوية وانعدام

  منشآت التحكم فى المياه الموجودة  إعادة تأھيل

  الحواجز بناء السدود و

  القابلة للزراعة  ا<راضيإستصTح 

  )مثل تناوب المحاصيل(إدخال أساليب الزراعة الجديدة 

  البذور المحسنة إدخال

  الزراعية  استخدام ا<سمدة ضد اOفات

  الحقول بالسياج والشبابيك الشوكية  حماية

 زراعية القروض الوضع وإقامة وتوفير 

  استصTح الحقول والمزارع الخاصة بالخضروات 

  البستنة زراعة الخضروات وعلى  تقنيات فنيات وعلى سكان علىتكوين ال

  ابيك الشوكية الخاصة بالحماية وفير السياج والشبت

 دعم التعاونيات النسائية

دة
با
لع
ا

 

 عدم وجود مسجد

 

  عدم وجود مساجد

 عدم وجود مقر للمحظرة

  بناء وتجھيز المساجد

 بناء المحاظر وتشجيع طTب المحاظر والمعلمين والشيوخ

حة
ص
ال

 ضعف التغطية الصحية 

صعوبة النفاذ الى العTجات 
  والخدمات الصحية

الفقر والھشاشة المنتشرة لدى 
 النساء وا<طفال

والموارد المالية في مجال الموارد البشرية تعزيز قدرات المراكز الصحية الموجودة 
  والتجھيزات والمعدات 

  بناء مركز صحي

  مركز لtمومة والطفولة  بناء

  فتح الصيدليات

 فتح مركز للتغذية

ية
ان
يو
ح
 ال
ية
نم
الت

 

 للمواشىالمردودية الضعيفة 

 

عدم وجود متابعة بيطرية 
 وصحية للمواشى والحيوانات

 

 بلديةفي عاصمــة ال  يركز بيطرفتح م

 حظيرة لتلقيح المواشى بناء

 فتح الصيدليات البيطرية

 الكثيفة التنمية الحيوانية المركزة و إدخال أساليب

ئة
بي
ال

 

 تدھور المراعى

 النباتيتدھور الغطاء 

 والحيواني

 

 عىتدھور المرا

  تطبيق مدونة الغابات 

  المدونة الرعوية تطبيق 

  إعادة التحريجالتشجير و

 مغلقة ومصنفة  عامةبلدية إنشاء حديقة 

  محبي الطبيعة من أصدقاء و تشجيع إنشاء مجموعات

 لعلف الحيوانيالخاصة با مكمTتنقاط بيع المغذيات والفتح 
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ب
ذي
تھ
ال

 
  

النقص الحاد فى البنى التحتية 
 سيةالمدر

 التمدرسالمعدل المرتفع 

 

 

المعدل المرتفع لtميين من 
 الكبار

  متجاورين يعيشون  المتقاربة والذين مدارس القرى  تجميع 

  المدرسية وبنائھا با<سمنت المقوى تأمين المباني 

  تجھيز المدارس وتوفير المعدات 

 المقاصف وفتح لدرجاتاالمتعددة المدارس التكفل والسكن الداخلى فى العودة إلى نظام 

  المدرسية في مدارس أخرى

 لتشجيع لمحاربة تسري الفتيات و بيــربافاتإعدادية فى  بلدية بناء وتجھيز  إنشاء و

  على إكمال دراستھن 

  المحاظر  بناء وتجھيز

 ا<ميةفصول لمحوفتح 

     

 العزلة وعدم وجود الطرق

 وارتباطھمعزلة السكان 

 نة النعمةبمدي

 

 

 

 

 

 

  بناء الملعب البلدي

  بلدىبناء سوق 

  على مستوى البلدية  بناء مزرعة جماعية

  النقل داخل البلدية تنظيم قطاع

 البلدية والنقل  البرى على مستوى  بناء محطة للحافTت

حة
يا
س
ال

نقص البنى التحتية والجھل  
  بالمجال

 

عدم وجود منشآت ذات طابع  
 سياحي

 

 البلديةبناء متحف 

 بناء مجمع سياحي

الفنادق والمطاعم ووكا�ت السفر (قطاع ال تشجيع رجال ا<عمال على ا�ستثمار في
 والمعارض،

والنحت الخط العربي والرسم (للسكان ا<صليين التقليدية الخاصة لفنون مجمع لبناء 
 وا<حذية والفخار، والمعدنية والنسيج الحجري،

  ار في القطاعشراك شركاء التنمية لTستثم

 

قة
طا
ال

 

 

عدم وجود مصادر ل�نارة 
وسائل ا2نارة  واستخدام
  )الحطب والفحم (النباتية 

الكلفة العالية للطاقات 
 )الشمسية والھوائية (المتجددة 

  الغاباتلمدونة والتنفيذ الدقيق  الحرفيالتطبيق 

 اض ا2نارة ولtغرالبوتان على نطاق واسع من قبل ا<سر في الطھي و غازاستخدام 

  ا2ضاءة

  البلدية  غاز البوتان في عاصمةمحل للتزود بفتح 

الشركاء من القطاعين العام والخاص لTستثمار في دفع وتشجيع مساھمة ومشاركة 
 الھوائية على مستوى البلديةالشمسية و مجال الطاقة

ع 
تم
ج
لم
ت ا

ما
ظ
من

ي
دن
لم
ا

 
 

 

الدور المعدوم لمنظمات 
ال المجتمع المدنى فى مج

 التنمية  المحلية

 على مستوى البلدية وتنظيمھاھيكلة منظمات المجتمع المدني 

 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني

 وجعل منظمات المجتمع المدنى أمام مسئولياتھا وتشجيعھا على القيام بدورھاو إشراك 

دة
شي
ر
 ال
مة
كا
ح
ال

 
 

 

 استيعابعدم القدرة على 

 وتنفيذ المشاريع ا�ستثمارات

 التنموية المحلية

  المستشارين ، تعزيز القدرات التسيير ا2داري والمالي لدى 

  بلدية وزيادتھا تعزيز الموارد البشرية في ال

طنية والمحلية بلدية  واللتبادل ا<فكار والخبرات مع ا<ندية التنظيم رحTت وأسفار 
  وا<جنبية ة

 .ودة لمدة غير محد المساعدة التقنية للبلديةالدعم و
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   :PDCتوجھات  واستراتيجيات مخطط التنمية البلدية  -3
   

   بيــربافات  ولويات بلديةالمتعلق بأ  طار ا�ستراتيجي لمكافحة الفقرتقديم ل�

   

تحديد التنمية أحد أھم المحاور واOليات وا<دوات الرئيسية الخاصة ي لمكافحة الفقر في موريتانيا ا2طار ا�ستراتيجييشكل 
  .2015تحكمھا وتنظمھا   وقد تمت صياغته  لغاية  والتي الوطنيعلى المستوى 

 ياوطن اواجببضرورة القضاء على الفقر ويجعل منه   2001تموز  19 الصادر بتاريخ  2001-050ويقضى القانون رقم  
  .2001القانون رقم  - ) من القانون 1المادة (

  :أولوية ھيلمحاربة الفقر أربعة محاور  إستراتيجية وأربعة مجا�ت ذات  ويقدم ا2طار ا2ستيراتيجى

 

  التعليم  -

  الصحة -

  )المائية(الحصول على المياه الصالحة للشرب النفاذ و -

  التنمية الريفية والحضرية الرفع ومن مستوى  -

  :ھيفا�ستراتيجية  أما المحاور 

  ستقرار ا�قتصاديعلى ا� النمو والحفاظ تسريع وتيرة  -

  ا<وساط ا�قتصادية للبTد  النمو فيجذيرتتوضيح وتعميق  -

  الخدمات ا<ساسية توفير الموارد البشرية والتوسع في وتنمية -

 القدرات وتعزيز  تحسين إدارة الحكم وبناء  -

تنسجم   بيــربافات التي حددتھا بلديةا<ولويات والرجوع الى المجا�ت والمحاور المذكورة أعTه كأولويات فإن  با�عتماد
  .ا2ستراتيجية بصفة جيدة مع ھذه 

  :نتمكن من معرفة وقراءة مايلى  II ومن خTل قراءة ا2طار ا2ستيراتيجى لمحاربة الفقر   

 فى المجا�ت ذات ا<ولوية ل�طار ا2ستيراتيجى لمحاربة الفقر

  صحة ا<م والطفل ، ومراكز التغذية،ل ومراكز إنشاء المراكز الصحية والعيادات وتشمل بناء و : الصحة II   من الفقر استراتيجية الحد في المجا�ت ذات ا<ولوية في

  محو ا<ميةفصول وتشمل بناء وتجھيز المدارس، وفتح : التعليم      بار العاملة وتوفير المض:  أو الحصول على مياه الشربالنفاذ  :المياهOخات  ووسائل السحب والرفع ويشمل تجھيز ا
  .غرق واOبار الرعوية توسيع شبكات ا2مداد مياه الشرب  والحفر

 

     : يتضمن: النامية التنمية الريفية والحضرية الخامس            

  

  إستصTح المساحات الزراعية 

  وتسويرھا  حماية المحاصيل

  ،الحواجز وتقويتھا بناء السدود و

  ح الحيوانات حظائر لتلقي بناء

 الصيدليات البيطرية  افتتاح

  أعTف الحيوانات والمكمTت الغذائية  افتتاح محTت بيع

 إستصTح حقول لزراعة الخضروات  

  حماية البيئة من التدھور

  فتح حوانيت جماعية 

  وبناء المساجد

 بناء مخازن الحبوب 

 دار الكتاب ديات،مقرات البلالشباب، وملعب، دور (العامة المنشآت وبناء 

  فك العزلة 

  

 

  

   :ستراتيجية ا2 حاوروفى إطار الم
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  .فيه  ةولھا أولوي IIا2طار ا2ستيراتيجى لمحاربة الفقر  من محاور تعتبر جزءا جميع ا<ولويات كافة و

والTمركزية للتمكن ، وبناء القدراتوتعزيز الTمركزية  تحسين ا2دارةالخاص المتعلق ب محوراليمكننا أن نضيف  الى ذلك 
الكفاءات قدرات  وبناء  القروي ا�ستثمارالتى  ولصندوق  ا�ستثماريةمن توفير تسيير جيد من قبل البلدية لtموال 

 .المھنية المحلية -ا�جتماعية والقدرات 

  

زراعية رعوية  وتھيمن على  إن الطابع الغالب على البلدية ھو كونھا بلدية :ة الغالبة والطابع العام للبلدية بغالص  3 .2
أسرة من  204ة%) 11(أسرة من المنمين  92أسرة  792حيث نجد من بين  الزراعية الرعوية سمة  بيــربافاتبلدية 

 من ا<سر تقوم ببعض ا<نشطة المختلفة %  64و%)  14( حواليأسرة من التجار  121من النشطين و%) 24(المزارعين 

  النشطة ٪ من ا<سر 7 حواليوھو ما يبلغ  ا<راضي الزراعية والعمل فى الرعي  ة والرقاب (الصلة بالقطاع  ذات

  :من حيث الموارد لديناو

  الرعوية الحيوية و العشبية بالموارد الشجرية و  غنيومجال منطقة   -

  قطعان متنوعة ومتعددة ومختلفة   -

 .ةوصالح متوفرة ومستعدة  بشرية  إمكاناتموارد و -

 

 

 

  :الحاجيات فى مجال التنمية المحلية للبلدية  للسنوات الخمس القادمة  ذة جـــذا

 

 النتائج المرجوة ا<نشطة المبرمجة محاور التنمية
 البرمجة /السنة

 الكلفة التقديرية
1 2 3 4 5 

  

  

  

  محاربة الفقر

 

  دكاكين جماعية فتح

تطوير المجازر والمذابح 
  .والمخابز 

 

تتوفر كافة ا<سر الفقيرة 
على المنتجات وعلى 
المواد الغذائية 

الضرورية وبأسعار 
 معقولة ومناسبة

      

 المياه
  لحديثةتجھيز ا<بار 

  .إعادة تأھيل وتجھيز اOبار

 تعميق اOبار الرعوية

توفر ونفاذ كافة الساكنة 
على الماء الصالح 

 للشرب
      

 الزراعة

منشآت التحكم فى  إعادة تأھيل
  ودة المياه الموج

  الحواجز بناء السدود و

القابلة  ا<راضيإستصTح 
  للزراعة 

 

 الحقول بالسياج  حماية

وفير السياج والشبابيك الشوكية ت
  الخاصة بالحماية 

 دعم التعاونيات النسائية

 الرفع من المنتج

 ,الزراعية 

المساھمة فى توفير 
من  الذاتي ا�كتفاء

 الحبوب

      

 التنمية الحيوانية

عاصمة ركز بيطرى  فى تح مف
 البلدية

 حظيرة لتلقيح المواشى بناء

 فتح الصيدليات البيطرية

       

 التربية والتھذيب

 المتقاربة مدارس القرى  تجميع 

المدرسية وبنائھا تأمين المباني 
  با<سمنت المقوى 

تجھيز المدارس وتوفير 
  المعدات 

التكفل والسكن العودة إلى نظام 
  الداخلي

  المحاظر  اء وتجھيزبن

 ةلمحو ا<ميفصول فتح 

كافة ا<طفال  دون 
السادسة يتوفرون على 
  النفاذ الى التمدرس

 

تقليص معدل التسرب 
  المدرسي

  

الرفع من معدل 
 التمدرس لدى البنات
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 الصحة

تعزيز قدرات المراكز الصحية 
في مجال الموارد الموجودة 
والموارد المالية البشرية 
  زات والمعدات والتجھي

  بناء مركز صحي

  مركز لtمومة والطفولة  بناء

  فتح الصيدليات

 فتح مركز للتغذية

كافة السكان فى البلدية 
يتوفرون على خدمات 
الصحة ويحصلون عليھا 

.  

النقص والحد من فقر 
وھشاشة المرضى 
خاصة لدى الفئات 
الفقيرة والرفع من 
 معد�ت الو�دة

      

 السياحة

 متحف البلديةبناء 

 بناء مجمع سياحي

تشجيع رجال ا<عمال على 
 قطاعال ا�ستثمار في

       

 التجھيز والنقل
  بناء الملعب البلدي

  يبلدبناء سوق 
 النقل داخل البلدية تنظيم قطاع

       تنظيم قطاع النقل

 الطاقة

  تشجيع استخدام غاز البوتان

 على نطاق واسع 

تان غاز البومحل للتزود بفتح 
 البلدية  في عاصمة

دفع وتشجيع مساھمة ومشاركة 
الشركاء من القطاعين العام 
والخاص لTستثمار في مجال 

 ات البديلةالطاق

من ا<سر   90%
 تستخدم غاز البوتان

      

 البيئة

  إعادة التحريجالتشجير و

مغلقة  عامةبلدية إنشاء حديقة 
 ومصنفة 

من  تشجيع إنشاء مجموعات
  حبي الطبيعةم أصدقاء و

نقاط بيع المغذيات فتح 
لعلف الخاصة با مكمTتوال

 الحيواني

       

 العبادة
  بناء وتجھيز المساجد

بناء المحاظر وتشجيع طTب 
 المحاظر والمعلمين والشيوخ

إعادة الھيبة ل دور  
 والمحاضرالمساجد 

      

 الحكامة المحلية

تعزيز القدرات التسيير ا2داري 
  المستشارين ،  والمالي لدى

تعزيز الموارد البشرية في 
  بلدية وزيادتھا ال

لتبادل تنظيم رحTت وأسفار 
ا<فكار والخبرات مع ا<ندية 

طنية والمحلية بلدية  والال
  وا<جنبية ة

 المساعدة التقنية للبلديةالدعم و

 لمدة غير محدودة

  

تسيير المسائل البلدية 
بقدر كبير من الشفافية 

 لصرامةوالوضوح وا

      

 الحركية التعاونية

ھيكلة منظمات المجتمع المدني 
 على مستوى البلدية وتنظيمھا

تعزيز قدرات منظمات المجتمع 
 المدني

وجعل منظمات و إشراك 
المجتمع المدنى أمام مسئولياتھا 
 وتشجيعھا على القيام بدورھا

وجود مجتمع مدنى 
مندمج ونشط وفعال 
ومشروك فى الشأن 

خاصة فى مجال العام  و
 التنمية

      

  الكلفة العامة با<وقية 
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 بيــربافات بلديةيجب على  ) أوقية : ( ...................غTفا ماليا يبلغ حوالى تطلب يتحقيق الخطة الخمسية ا<ولى إن 

المنظمات  لحكومة الموريتانية،، بما في ذلك اللتنمويين  الشركاءالبحث عن السبل الكفيلة بتعبئته بفضل مساعدة ومساھمة 
  .ا�قتصادية وا�جتماعية الوطنية والدولية والجھات المانحة المختلفة المشاركة في التنمية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  : الملحقات
  ياركـــــــالتشخيص التشخTصة 

    الورقة الوصفيـــة للقرى  
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  التشاركي ملخص التشخيص. الملحق األول
 

  . I بيــربافاتوموارد بلدية  إمكانات   

 :الريفية على البنى التحتية التالية  بيــربافاتتتوفر بلدية 

  

  عاملة كلھا حديثة و ارتوازيةبئرا  23:   البنية التحتية للمياه

  معداتتجھيزات وعدم وجود بسبب  متوقفة عن العمل 6 أبار من بينھا   9

  المنسوب  فى معظمھا  وانخفاضةمرتفعة الملوحة   تقليدىبئر 37    

  

سيئة، وھى جميعھا فى حالة يرثى لھا و ي معظمھا من الطينمدارس مبنية ف 8وتتكون من  : البنى التحتية المدرسية
  .تTميذمن ال ٪50.42فتاة، أي  417بينھم  تلميذ  827تستقبل  و

 

  تلقيح  حظيرتيين ومن وتتكون من وحدتين صحيت : البنية التحتية الصحية

 

 13 ; ومن حقلين زراعيين سديدات رملية   126و يحاجز رمل  11 وتتشكل من :  البنى التحتية المائية والزراعية

 . تامورت 

 طاحنتيمخابز و من  8مجزرة و من  37حوانيت خصوصية و 9و جماعيدكان  16وتتكون من  الخدمات التجارية

  .حبوب غير عاملتين 

 

من رابطات أباء   6رابطة وجمعية  منھا  è‘على  يربو تتوفر البلدية على ما :  المجتمعيت والحراك التعاونيا
ھى فى جلھا غير معترف بھا  من قبل المصالح  التعاونيات النسائيةمن  16من رابطات التنمية الجماعية و 6التTميذ  و
  . غير مسجلة  يفھ وبالتاليالعمومية 

 

مومية غير مستصلحة تعتبر مكان ساحة عودار البلدية، مقر بمثابة يوجد منزل بال ومتھاو يعتبر :  ةالبنى التحتية البلدي
  ومكان العروض  .و ا<سبوعية ة يالسوق العاد

وخطوط موسمية تكون مقطوعة مباشرة بعد  مسارات اوھذا النوع من البنى التحتية معدوم ماعد: البنى التحتية الطرقية 
  .غير سالكة تھاطل ا<مطار و

 

النسبة الكبيرة والمعتبرة  على الرغم من ة البتة غير موجودوھى :  البنى التحتية الخاصة بالشباب والرياضة 
   .للشباب بين السكان 

 

 .معدومة  : التحتية السياحية البنية 

  .غاز البوتانللشمسية ولطاقة الالمستديرة، استخدام محدود ذات البطاريات  الحطب، والفحم، ومصابيح :مصادر الطاقة

 

 

 :و الزراعــــة الثروة الحيوانية -
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المزارعين ا2بTغ  عزوف: المتواجدة على تراب البلدية بسبب الماشية المحلية حول تعداد ھناك أرقام دقيقة  تليس         
 بيــربافاتأن بلدية  يھ جــزم بھاالالمTحظة التى يمكن ولكن . لماشيةل ملكيةتلك ال  ونكرانلماشية ا<عداد الحقيقية لعن 

تتجاوز  أحسن ا<حوال �ي فا<ليفة ف السكان إ� على النزر القليل من المواشي المنزلية رو� يتوفبلدية فقيرة فى معظمھا 
   .الماعزأعدادھا العشرات من ا<بقار أو 

 

 الزبدة(: بكونھا غير متنوعة ما قبيل  حيوانية المنتجات ال وتتميز  .المستقر -شبه  وتيقى التنمية الحيوانية من النمط 

وا�ستفادة  وتوجد معطيات كمية حولھا  جدا، لةقلي فى حا�ت نادرة و ستخدم إ�وت ،)والحليب واللحوم والجلود والصوف
   .ھا أو بالنسبة للمستھلكين أو للسوق بصفة عامة أصحاب منھا معدومة سواء بالنسبة لمTكھا و

 

ة ءھشاشة وردا عشوائية من المنمين وتوضح  مع عيناتالتى تم ذكرھا خTل المقابTت  المشاكل والمعوقاتأن               
العائد المنخفض وا2دارة غير الرشيدة  المردودية و بضالةوتتعلق أساسا ،البلدية المعيشة في  ونوع  نمط  الوضع الحالي

  . البيئي وللوسطللموارد الطبيعية 

   :ب ويتعلق ا<مر 

 

  ،الضرورية  ا<ساسية الغذائيةوالتموين بالمواد صعوبة التزود 

  ،بين القطعان والمواشي  )ا<مراض الحيوانيةانتشار (رصد وقائية  غياب متابعة صحية و

التى تتعرض لھا من طرف المنتجعين وكثرة المواشي والقطعان  قوية اللضغوط  بسبب الرعي الجائر وا تدھور المراعي
  ،جعة  فى أراضى البلدية المنت

  سقي الحيوانات،التموين بالمياه سوء منھا ما تعلق بمياه الشرب المنزلي أو بصعوبة 

 ،الجھل بالقيمة الغذائية لمنتجات الخضروات 
للسكان مع كثرة وتفشى وانتشار توفير الرعاية الصحية ا<ولية من ) المراكز الصحية(الصحية عدم تمكن المصالح 

  الخريف، وخاصة في فصل<مراض ا

 )المساجد(عدم وجود أماكن العبادة 

  البالغين،الكبار السكان بين ارتفاع معد�ت ا<مية 

  ھشاشة المباني المدرسية والمرافق المدرسية،

 التجھيزات المدرسية والتربوية  عدم وجود

 الفتياتاصة عدم تمكن التTميذ من البقاء فى المدرسة وعدم تمكنھم من إكمال دراستھم خ

  الفتياتتمدرس انخفاض معدل 

 تدھور التربة وا<راضي الصالحة للزراعة،

  ،وانقطاعھا من عاصمة البلدية بسبب الطريق قرى عزلة العديد من ال

فى الغذائية  تھم تبعيو المحليين المزارعينضعف  المردودية ا2نتاجية وانخفاض  المنتج مما يؤدى الى عدم استقTلية 
  لحبوب  ،امجال 

  سياج لحماية الحقول عدم وجود 

 المستخدمة، الزراعية وا<دواتقدم وبدائية المناھج والممارسات 

 ،الزراعي وانعدام  ا�ستثمارات فى مجال القطاع   نقص
   الفوضى في قطاع النقل البري، 

 ممتلكات ذات الطابع العام،عدم وجود 

 تدھور النظام البيئي  

 على المستوى المحلى إدارة وصنع القرار  والمرأة فى عالنو بعد إشراكضعف 

  ,التنمية المحلية منظمات المجتمع المدني في أدنى ضعف دور

  ,ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع معدل البطالة،   ………الخ                     
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 2لحق ـــــــــــــــــــالم

   قريــــةالورقة التعريفية لكل 
  

  : العجنة 

 المعطيــــــــــــــــــات التسميــــــة

 45 عدد المســـاكن

 عــريش%29                 %71     طيــن  نوعيــــة البناء

أسرة ناشطة  31من بينھا  عدد ا<ســــر 45 

 204 عدد السكــان

 %50 معدل ا<نوثــة

%11أخــرى %   35، التجار % 6عون ، المزار% 15المنمون  الساكنة الناشطة  

 بئــر حديثة  ،  تـــامورت مصدر التموين بالماء

 مصابيح يدوية مصدر الطــاقة

م700مدرسة السليمانيــة علي بعد  البني التحية التربوية  

حواجز صغيرة 4حاجز رملي  و  البني التحية المائية  الزراعية  

 بئر حديثة البني التحتية المائية

 دكانين جماعيين و دكان خصوصي الخدمات السوقيــة

تعاونيات نسائية 3تعاونيات مختلطة ، و رابطتين قرويتين و  5 التجمعات المدنية  

(Sources/ diagnostic participatif) 

 المعوقات و الحلول المفترضـــــة 

 المعوقــــات الحلول المفتــــرضة

الحفر تجھيز البئر الحديثة ، التنقيب و  صعوبة استخراج المياه  

 صعوبة التموين بالمواد الغذائية و الحبوب  فتــح بنك للحبوب

  بناء محمية رعوية ، فتح نقطة لبيع و توفير ا<عTف

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

 عدد ھام من المستھلكين  دعم قدرات الدكانين الجماعية

 

ــات محمودةاعوينــ  
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 المعطيــــــــــــــــــات التسميــــــة

  عدد المســـاكن

       عريش   Hangar     70% ,طيــن Banco  20% نوعيــــة البناء

  30  عدد ا<ســــر

 199 عدد السكــان

    %56    معدل ا<نوثــة

%0 الساكنة الناشطة 0، أخــرى % 6، التجار % 46،  المزارعون % 3الممون   

 آبار تقليدية قليلة المياه  مصدر التموين بالماء

 مصابيح يدوية  مصدر الطــاقة

 0 البني التحية التربوية

 حاجز رملي متآكل  البني التحية المائية  الزراعية

آبار تقليدية  6 البني التحتية المائية  

 0 الخدمات السوقيــة

واحدة  تعاونية نسوية التجمعات المدنية  

(Sources/ diagnostic participatif) 

 المعوقات و الحلول المفترضـــــة 

 المعوقــــات الحلول المفتــــرضة

 صعوبة استخراج المياه  التنقيب و الحفر

 صعوبة التموين بالمواد الغذائية و الحبوب  فتــح بنك للحبوب

Tفبناء محمية رعوية ، فتح نقطة لبيع و توفير ا<ع   

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

 عدد ھام من المستھلكين  دعم قدرات الدكانين الجماعية

 انسياب المواشي في الحقول الزراعية  توفير السياج

 غياب أماكن للعبادة  بناء مسجد للقرية 

 

 أزدار البركـــــة

ـاتالمعطيـــــــــــــــــ التسميــــــة  

 23 عدد المســـاكن

عــريش           %91  طيـــن  نوعيــــة البناء   9%  

  23 عدد ا<ســــر

 134 عدد السكــان

 %56 معدل ا<نوثــة

التجار       %4المزارعون    %8المنمون   الساكنة الناشطة آخـــر   7%  8%  

 أبار تقليدية  مصدر التموين بالماء

 مصابيح يدوية  مصدر الطــاقة

 0 البني التحية التربوية

حــاجز  1 البني التحية المائية  الزراعية  

آبار تقليدية   ، حفـــر متعطل  2 البني التحتية المائية  

 مخبــزة  الخدمات السوقيــة

 0 التجمعات المدنية

(Sources/ diagnostic participatif) 

 المعوقات و الحلول المفترضـــــة 
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حلول المفتــــرضةال  المعوقــــات 

 صعوبة استخراج المياه  حفر بئــر 

 صعوبة التموين بالمواد الغذائية و الحبوب  فتــح بنك للحبوب

  بناء محمية رعوية ، فتح نقطة لبيع و توفير ا<عTف

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

عيةدعم قدرات الدكانين الجما  عدد ھام من المستھلكين  

 انسياب المواشي في الحقول الزراعية  توفير السياج

 غياب أماكن للعبادة  بناء مسجد للقرية 

 ضعف المنتج الزراعي  استصTح ا<راضي الصالحة للزراعة و توفير السياح 

 

 

 بــــغداده 

 المعطيــــــــــــــــــات التسميــــــة

 12 عدد المســـاكن

 % 58عــريش            , %42 طيــن  نوعيــــة البناء

  12 عدد ا<ســــر

 68 عدد السكــان

 %55 معدل ا<نوثــة

%5 منمون  الساكنة الناشطة مزارعون             % 8  آخـــر      8%  

 0 مصدر التموين بالماء

 مصابيح يدوية   مصدر الطــاقة

 0 البني التحية التربوية

 حاجز  البني التحية المائية  الزراعية

 0 البني التحتية المائية

 0 الخدمات السوقيــة

 0 التجمعات المدنية

(Sources/ diagnostic participatif) 

 المعوقات و الحلول المفترضـــــة 

 المعوقــــات الحلول المفتــــرضة

 

 التنقيب و الحفر لتوفير المياه الصالحة للشرب 
 

عوبة استخراج المياه ص  

 صعوبة التموين بالمواد الغذائية و الحبوب  فتــح بنك للحبوب

  بناء محمية رعوية ، فتح نقطة لبيع و توفير ا<عTف

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

 عدد ھام من المستھلكين  فتح دكان جماعــي 

ي في الحقول الزراعية انسياب المواش توفير السياج  

 غياب أماكن للعبادة  بناء مسجد للقرية 

 ضعف المنتج الزراعي  استصTح ا<راضي الصالحة للزراعة و توفير السياح 
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)  عاصمة البلدية( بيـــربــافات   

 المعطيــــــــــــــــــات التسميــــــة

 234 عدد المســـاكن

ـــن طيــــــــــ نوعيــــة البناء  99% %     1أسمنت مسلــح      

 231 عدد ا<ســــر

 1318 عدد السكــان

 %54 معدل ا<نوثــة

 %   آخــر ,%12 التجار  ,%30 المزارعون  ,%1 المنمون  الساكنة الناشطة

 تامورت  5      ,حفــر (خخ ) ٮبار تقليدية 2 ,ٮبار حجيثــة  8 مصدر التموين بالماء

  طاقة شمسية علي نطاق محدود ، مصابيح يدوية   مصدر الطــاقة

 مدرسة مكتملة مبينية بشبه اسمنت مدعم  البني التحية التربوية

 سد حالته جيدة  البني التحية المائية  الزراعية

آبــار حديثة  8 البني التحتية المائية  

مجزرة   1ز و مخاب 4دكان جماعي و دكان خصوصي،  2سوق أسبوعية ،  الخدمات السوقيــة  

تعاونيان نسائية  3رباطة Oباء التTميذ ، رابطة للتنمية الجمعية ، و التجمعات المدنية  

 (Sources/ diagnostic participatif)سة 

 المعوقات و الحلول المفترضـــــة 

 المعوقــــات الحلول المفتــــرضة

 

 التنقيب و الحفر لتوفير المياه الصالحة للشرب 
 

ة استخراج المياه صعوب  

 صعوبة التموين بالمواد الغذائية و الحبوب  فتــح بنك للحبوب

  بناء محمية رعوية ، فتح نقطة لبيع و توفير ا<عTف

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

 عدد ھام من المستھلكين  فتح دكان جماعــي 

ي الحقول الزراعية انسياب المواشي ف توفير السياج  

 غياب أماكن للعبادة  بناء مسجد للقرية 

 ضعف المنتج الزراعي  استصTح ا<راضي الصالحة للزراعة و توفير السياح 

 

 الحلــول المفترضـــة  المعوقــات 

 بناء المقطع  الرابط بين بيربافات و الصفا   مشكلـــة العزلة و خاصة في فصل الخريف  

كميات مياه الشرب  نقص  في   تأھيل اOبار الحديثة الموجودة و تجھيزھا ، إنشاء شبكة لتوزيع المياه  
 تعميق اOبار التقليدية 

 فتح مركز للصحة البيطرية و صيدلية بيطرية مشاكل الصحة الحيوانية 

ق بتحسين خبرات القيمين دعم قدرات المركز الصحي الموجود فيما يتعل صعوبة النفاذ إلي خدمات الصحة العمومية 
عليه ، و توفير المعدات و اللوازم الضرورية ، فتح صيدلية لتوفير 

 الدواء 
 بناء مركز لRمومة و الطفولة الصغرى و فتح مركز للتغذية 

 فتح بنك لتوفير و بيع ا�ع;ف في الفترات الصعبة ، مكافحة الحرائق ، تدھــور المراعي 

ات تراجع  منتجــات الخضراو استص;ح مساحات لزراعة الخضراوات و توفير المعدات و المدخ;ت  
 و السياج و تكوين المزارعين علي الزراعة المروية  
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 تشجيع تمدرس البنات ، بناء المزيد من الفصول الدراسية  تســرب البنات من المدرســة 
 

ض المنزلية و ا2نارة ترقية استخدام الطاقات المتجددة في ا�غرا مشكلة اGنــــارة    

 

)الزراعة المطرية( ضعف المنتج الزراعي    

اتسص;ح حوض السد ، توفير السياج و المدخ;ت و المعدات الزراعية 
 و منح القروض المبسطة للمزارعين 

 بناء و تجھيز فنــدق بلدي /ئق  ھشـاشة الفندق البلدي 

لفئة الشابة غياب مراكز للترفيه و اHستجمام بالنسبة  ل  بناء مركز ثقافي بلدي  
 بناء دار للشباب 
 بناء ملعب بلدي 

 إنشاء متحف بلدي 
 استص;ح ساحة عمومية و بناء حديقة بلدية 

 

 

 

 

 

  عدد ھام من المستھلكين 

 دعم القدرة ا2جتذابية للسوق ا�سبوعية 
 بناء سوق بلدي 

 دعم قدرات الدكاكين الجماعية الموجودة 
لتخزين و توفير الحبوب و بيعھا بأسعار مخفضة  بناء بنك  

 ترقية ا�نشطة المدرة للدخل في مجال الجزارة و المخبزة ،
 تزويد العاصمة بطاحنتي حبوب علي ا�قل 

 

  بناء معھد للدراسات  ضعف دور المحاضر 

 تجھيز مدرسة القرية  نقص المعدات و اللوازم المدرسية 

كاتب Gدارة المدرسة نقص الفصول الدراسية و م  بناء المزيد من الفصول و مكتب 2دارة المدرسة  

 دعم قدرات الفاعلين المحليين  ضعف مردود المصادر البشرية 

 تنظيم النقل البــــــــــري داخل البلدية  فوضوية النقل من و إلي عاصمة البلدية 

 

 

 بـــــــــــــــــــعش 

ـــــــــــــــاتالمعطيـــ التسميــــــة  

 8 عدد المســـاكن

 %38 عــريش                          ,% 62 طين  نوعيــــة البناء

  4 عدد ا<ســــر

 52 عدد السكــان

 %47 معدل ا<نوثــة

مزارعون             ,%12 منمون  الساكنة الناشطة  %50 آخر   ,13% 

 بئر حديثة    مصدر التموين بالماء

صدر الطــاقةم   مصابيح يدوية    

 0 البني التحية التربوية

حاجز رديء 1 البني التحية المائية  الزراعية  

 آبار حديثة  البني التحتية المائية

 0 الخدمات السوقيــة

 رابطة للتنمية الجماعية  التجمعات المدنية

 (Sources/ diagnostic participatif)سة 

مفترضـــــة المعوقات و الحلول ال  
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 المعوقــــات الحلول المفتــــرضة

 صعوبة استخراج المياه  تجھيز البئر  

 ارتفاع معدل ا�ميــة بين الكبار  فتح فصل لمحو ا<ميــة

 عدد ھام من المستھلكين  فتح دكان جماعــي 

 ضعف المنتج الزراعي  استصTح ا<راضي الصالحة للزراعة و توفير السياح 

 

 

ــــة الناقةشلخ  

 التخصيص أو التعيين والمميزات  المعطيات 

 عدد السكان  34

 طبيعة المساكن  %   17السقيفة أو العنكار %  83الطين 

 عدد ا<سر  33

 عدد السكان  134

  ا<نثويةأو  ا2ناثنسبة  %  48

 السكان النشطين  %  37التجار %   19والمزارعين %  9المنمين 

 مصدر التزود بالماء  ية   آبار تقليد

 مصدر ا2نارة والوقود  الغالب  مصابيح بالبطارية 

   يالتشخيص التشاركى القرو: المصدر 

 ) غير متمدرسين  34ويبلغ عدد ا<طفال اللذين بلغوا سن التمدرس ( معدومة : البنى التحتية المدرسية   •

 واحد وحقل مسيج  يرملوتتمثل فى حاجز  : البنى التحتية المائية والزراعية  •

 آبار تقليدية  1: البنى التحتية المائية   •

  معدومة : التحتية الصحية  يالبن •

  واحد     يدكان جماع: الخدمات التجارية  •

  تعاونية نسوية  1رابطة قروية  و 1رابطة تنمية جماعية و 2: الحركة الجمعوية  •

 والعقبات /المشاكل  فرضيات الحلول 

  Oبار  الحديثة تعميق وتجھيز  ا

 تعزيز وتمتين وتقوية اOبار التقليدية  الموجودة 

 صعوبة رفع المياه الصالحة للشرب  وسحبھا  

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  .إنشاء صندوق نسوى للمساعدة والتضامن 

القرار والتسيير المحلى  اتخاذل لنساء القرية فى مسلس الفعليالدمج 
  للشأن العام 

  فتح فصل لمحو ا<مية  النسائية 

  التحسيس والتعبئة حول أھمية تمدرس البنات  

  ضعف مشاركة ومساھمة المرأة فى الحياة النشطة  

 صعوبة التزود بالمواد ا<ساسية والحبوب  فتح  بنك للحبوب ومخزن لھا 

 والمادي الماليلزراعة وتقديم الدعم إستصTح المساحات القابلة ل

  للمزارعين والمدخTت واOليات الزراعية 

  دعم زراعة الخضروات 

تقديم منح وقروض تنموية للمزارعين تقوية وتمتين السدود 
  والحواجز الموجودة 

  بناء حواجز ومنشآت للتحكم فى المياه 

  ضعف ا2نتاجية الزراعية 
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  توفير البذور المحسنة 

  حمية رعوية إقامة م

 وفتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية

 تدھور المراعى 

  عدم وجود مدرسة   بناء وتجھيز مدرسة مكتملة وجيدة 

 النسبة المرتفعة لtمية  لدى الكبار  فتح قسم أو فصل لمحو ا<مية  عن الكبار فى القرية 

  للعبادة عدم وجود مكان   بناء وتجھيز مسجد 

غياب التعاونيات والمنظمات وعدم مساھمتھن فى   تعزيز قدرات الرابطات والتعاونيات الموجودة 
  الحياة القروية التنموية النشطة 

  مصادر الطاقة وا2نارة المكلفة  ترقية إستخدام الطاقة الشمسيية والھوائية 

  

  1جكــــره 
  

 التخصيص أو التعيين والمميزات  المعطيات 

 عدد السكان  47

 طبيعة المساكن  %   17السقيفة أو العنكار %  83الطين 

 عدد ا<سر  نشطين  35من بينھا  46

 عدد السكان  251

 نسبة ا<ناث أو ا2نثوية  %  54

 السكان النشطين  %  18التجار %   50والمزارعين %  9المنمين 

ة آبار تقليدية  وآبار معاصرة  وبئر إرتوازية واحد
 خارج الخدمة وتامورت  

 مصدر التزود بالماء 

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

  التشخيص التشاركى القروى : المصدر 

 مدرسة مبنية  فى وضعية متوسطة لكنھا غير مجھزة  :  البنى التحتية المدرسية   •

 حواجز   10سدين رمليين و:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 آبار حديثة  وآبار تقليدية وبئر إرتوازية خارج الخدمة  : نى التحتية المائية  الب •

 حقل زراعى مسيح واحد : البنى التحتية الريفية  •

  معدومة : البنى التحتية الصحية  •

  دكان جماعى واحد    : الخدمات التجارية  •

  رابطة آباء التTميذ :  الحركة الجمعوية  •

  

 والعقبات/المشاكل  فرضيات الحلول

 مشكل العزلة  بناء طريق فرعى ينظلق من طريق ا<مل ليصل الى القرية 

  تجھيز  اOبار  الحديثة 

  تعزيز وتمتين وتقوية اOبار التقليدية  الموجودة 

  تجھيو وتأھيل وصيانة البئر ا2رتوازية الموجودة 

 ناء شبكة ضخ مياه صالحة للشرب فى القرية 

لحة للشرب  وسحبھا  صعوبة رفع المياه الصا
 والتزود بھا 

  فتح مخازن للحبوب 

  تقوية الدكاكين الجماعية  الموجودة 

  ترقية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز 

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  .ة والتضامن إنشاء صندوق نسوى للمساعد

  أھمية عدد النساء بين سكان القرية   
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الدمج الفعلى لنساء القرية فى مسلسل إتخاذ القرار والتسيير المحلى للشأن 
  العام 

  فتح فصل لمحو ا<مية  النسائية 

  التحسيس والتعبئة حول أھمية تمدرس البنات  

 والحبوب  صعوبة التزود بالمواد ا<ساسية فتح  بنك للحبوب ومخزن لھا 

إستصTح المساحات القابلة للزراعة وتقديم الدعم المالى والمادى 
  للمزارعين والمدخTت واOليات الزراعية 

  دعم زراعة الخضروات 

تكوين المزارعين وتأطيرھم وإرشادھم حول المناھج الجديدة والمفيدة  
  الخاصة بمكافحة آفات الزراعة 

تقوية وتمتين السدود والحواجز  تقديم منح وقروض تنموية للمزارعين
  الموجودة 

  بناء حواجز ومنشآت للتحكم فى المياه 

  توفير البذور المحسنة 

  ضعف ا2نتاجية الزراعية 

  إقامة محمية رعوية 

 وفتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية

 تدھور المراعى 

وتعزيز قدراتھا  1دجغرة  تقوية قدرات النقطة الصحية الموجودة فى
  بالموارد البشرية وا<دوية 

إنتشار ا<مراض واOفات الزراعية فى موسم 
  ا<مطار 

  بناء حواجز وسدود ومنشأت للتحكم فى المياه 

  التشجير 

دمج المنمين والمزارعين والفاعلين الجمعويين فى تثمين وتسيير وحماية 
  ة والمحافظة على البيئة الموارد و المحافظة على الموارد الطبيعي

  ترقية إستخدام غاز البوتان للحاجات المنزلية 

  تدھور الوسط 

  وجود مدرسة مھددة بالتھالك والسقوط   بناء وتجھيز مدرسة مكتملة وجيدة 

 النسبة المرتفعة لtمية  لدى الكبار  فتح قسم أو فصل لمحو ا<مية  عن الكبار فى القرية 

  م وجود مكان للعبادة عد  بناء وتجھيز مسجد 

غياب التعاونيات والمنظمات وعدم مساھمتھن   تعزيز قدرات الرابطات والتعاونيات الموجودة 
  فى الحياة القروية التنموية النشطة 

  مصادر الطاقة المنزلية  وا2نارة المكلفة  ترقية إستخدام الطاقة الشمسيية والھوائية 

  

  

  2جكـــره 

 لتعيين والمميزاتالتخصيص أو ا المعطيات

 عدد السكان  66

 طبيعة المساكن  %   3السقيفة أو العنكار %  97الطين 

 عدد ا<سر  نشطين  50من بينھا  66

 عدد السكان  409

 نسبة ا<ناث أو ا2نثوية  %  46

 السكان النشطين  % 2 آخر %  14التجار %   53والمزارعين %  6المنمين 

 ر التزود بالماء مصد آبار تقليدية   9

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

   يالتشخيص التشاركى القرو: المصدر 

 مدرسة مبنية  من شبه ا2سمنت وتوجد فى وضعية متوسطة لكنھا غير مجھزة  :  البنى التحتية المدرسية   •

 حواجز  وحقل  6سدين رمليين و:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 آبار تقليدية    9: التحتية المائية   البنى •

 مسيح واحد  يحقل زراع: البنى التحتية الريفية  •
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  نقطة صحية وحظيرة تلقيح الحيوانات  : البنى التحتية الصحية  •

  دكانين جماعيين وطاحنة حبوب     : الخدمات التجارية  •

  تين نسويتين رابطة آباء التTميذ ورابطتين قرويتين وتعاوني:  الحركة الجمعوية  •

  
فى العديد من المساءل وتتقاسمان الحلو والمر والخريف والصيف ولھما  2و 1تشترك القريتان جغرة : مTحظة 

   نفس المشاكل والعقبات والعراقيل والتى تتطلب نفس الحلول 
 

  :    IIالمشاكل والحلول بالنسبة لقرية جغرة 

 والعقبات /المشاكل  فرضيات الحلول 

 مشكل العزلة  فرعى ينظلق من طريق ا<مل ليصل الى القرية  بناء طريق

  تجھيز  اOبار  الحديثة 

  تعزيز وتمتين وتقوية اOبار التقليدية  الموجودة 

  الموجودة  ا�رتوازيةوتأھيل وصيانة البئر  تجھيز

 ناء شبكة ضخ مياه صالحة للشرب فى القرية 

 والتزود بھا صعوبة رفع المياه الصالحة للشرب  وسحبھا  

وتعزيز قدراتھا  2جكــرهتقوية قدرات النقطة الصحية الموجودة فى 
  بالموارد البشرية وا<دوية 

  إنتشار ا<مراض واOفات الزراعية فى موسم ا<مطار 

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  .ة والتضامن إنشاء صندوق نسوى للمساعد

القرار والتسيير المحلى  اتخاذلنساء القرية فى مسلسل  الفعليالدمج 
  للشأن العام 

  فتح فصل لمحو ا<مية  النسائية 

  التحسيس والتعبئة حول أھمية تمدرس البنات  

  أھمية عدد النساء بين سكان القرية   

  فتح مخازن للحبوب 

  تقوية الدكاكين الجماعية  الموجودة 

  ية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز ترق

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

إستصTح المساحات القابلة للزراعة وتقديم الدعم للمزارعين 
  والمدخTت واOليات الزراعية 

  دعم زراعة الخضروات 

تكوين المزارعين وتأطيرھم وإرشادھم حول المناھج الجديدة والمفيدة  
  اعة الخاصة بمكافحة آفات الزر

تقديم منح وقروض تنموية للمزارعين تقوية وتمتين السدود والحواجز 
  الموجودة 

  بناء حواجز ومنشآت للتحكم فى المياه 

  توفير البذور المحسنة 

  ضعف ا2نتاجية الزراعية 

  إقامة محمية رعوية 

 وفتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية

 تدھور المراعى 

  بناء حواجز وسدود ومنشأت للتحكم فى المياه 

  التشجير 

دمج المنمين والمزارعين والفاعلين الجمعويين فى تثمين وتسيير 
وحماية الموارد و المحافظة على الموارد الطبيعية والمحافظة على 

  البيئة 

  ترقية إستخدام غاز البوتان للحاجات المنزلية 

  تدھور الوسط 

  وجود مدرسة مھددة بالتھالك والسقوط   كتملة وجيدة بناء وتجھيز مدرسة م

 صعوبة التزود بالمواد ا<ساسية والحبوب  فتح  بنك للحبوب ومخزن لھا 

غياب التعاونيات والمنظمات وعدم مساھمتھن فى الحياة   تعزيز قدرات الرابطات والتعاونيات الموجودة 
  القروية التنموية النشطة 

 النسبة المرتفعة لtمية  لدى الكبار  <مية  عن الكبار فى القرية فتح قسم أو فصل لمحو ا
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  :المTحظات 
أن قرى أھل التار وأھل إبيبكر وأھل بلخير وأھل لوسيف  كلھا قرى بنيت وظھرت أخيرا خTل العشرية ا<خيرة بسبب ظاھرة التقرى :   1م 

  .العشوائى التى عرفتھا البTد  إنتشرت وتسارعت  

  .أن ھذه القرى نشأت وتكونت حول أسرة واحدة  مما مكنھا من حمل إسمھا �حقا :  2م 

أن ھذه القرى تعيش نفس المشاكل وتأمل فى الحصول على نفس الحلول  على أن تأخذ تلك الحلول فى الحسبان الخصوصية المتعلقة بكل :  3م 
  .قرية على حدة 

  م فى  جدول واحد مشترك يحتوى  على العقبات وعلى فرضيات الحلول بالنسبة للقرى ا<ربع  إرتئينا  أن ندرجھ:  4م 

  

  

  

  
   

  قرية  أھل التار    -1

التخصيص أو التعيين  المعطيات
 والمميزات

 عدد السكان  5

 طبيعة المساكن  %     100الطين 

 عدد ا<سر  %   100أسر نشطة  5

 عدد السكان  28

 نسبة ا<ناث  %  50

 السكان النشطين  % 2 آخر %  14التجار %   80والمزارعين %  20المنمين 

 مصدر التزود بالماء  بئر حديث وتامورت   

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 منعدمة   :  البنى التحتية المدرسية   •

 سد وملى وحاجز  :  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 ين حديثتين    بئر 2:  البنى التحتية المائية   •

 حقل زراعى مسيح واحد : البنى التحتية الريفية  •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

  منعدمة      :  الخدمات التجارية  •

  ) الصناعة التقليدية والتجارة (واحدة  رابطة  قروية واحدة  وتعاونية نسوية:  الحركة الجمعوية  •

  

    بيبــــــــــــــــــكرأھل  قرية   -2

 التخصيص أو التعيين والمميزات المعطيات

 عدد السكان  6

 طبيعة المساكن  %      16السقيفة %   84المبانى ا2سمنتية  

 عدد ا<سر  %   100أسر نشطة  6

 عدد السكان  39

 نسبة ا<ناث  %  47

 السكان النشطين  %   67والمزارعين %  33المنمين 

 صدر التزود بالماء م بئر تقليدٮة  وتامورت   

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 منعدمة   :  البنى التحتية المدرسية   •

 سد وملى   :  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 آبار حديثة    3: البنى التحتية المائية   •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

  منعدمة      :  الخدمات التجارية  •

 غير موجود  :  كة الجمعوية الحر •
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   قرية  أھل بلخير -3

 التخصيص أو التعيين والمميزات المعطيات

 عدد السكان  18

 طبيعة المساكن  %  27والسقائف %     73الطين 

 عدد ا<سر  أسر نشطة كلھا  %  14

 عدد السكان   117

 نسبة ا<ناث  %  45

 النشطين السكان  %  71والمزارعين %  29المنمين 

 مصدر التزود بالماء  بئر تقليدية وتامورت   

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 منعدمة   :  البنى التحتية المدرسية   •

 حواجز    9:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 بئر تقليدية ضعيفة المنسوب     : البنى التحتية المائية   •

 حقل زراعى مسيح واحد : البنى التحتية الريفية  •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

  منعدمة      :  الخدمات التجارية  •

 منعدمة :  الحركة الجمعوية  •

•    

    يفصأھل لو -4

 التخصيص أو التعيين والمميزات المعطيات

 عدد السكان  17

%  17و%     59ومن الطين %  24مبانى 2سمنتية 

 من السقائف 

 كن طبيعة المسا

 عدد ا<سر  أسر نشطة   7من بينھا  13

 عدد السكان  71

 نسبة ا<ناث   62

%  46التجار %   0والمزارعين %  0المنمين 

 % 8وغيرھم 

 السكان النشطين 

 مصدر التزود بالماء  بئر إرتوازية وبئر تقليدية   

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 منعدمة   :  ة  البنى التحتية المدرسي •

 حاجز رملى   :  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 بئر تقليدية واحدة وبئر إرتوازية     :   البنى التحتية المائية   •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

  مسلخة واحدة       :  الخدمات التجارية  •

  رابطة  قروية واحدة   :  الحركة الجمعوية  •

  
 ): 4(وأھل لوسيف ) 3(وأھل بلخير ) 2(وأھل إبيبكر ) 1(أھل التار : بات وفرضيات الحلول بالنسبة لقرى المشاكل والعق

 والعقبات/المشاكل  فرضيات الحلول

   1تجھيز البئر الحديثة على مستوى القرية 

   4الموجودة على مستوى القرية  ا�رتوازيةتجھيز البئر 

بمضخات ووسائل  3و 2دة على مستوى القرى تعميق وتجھيز واOبار الحديثة الموجو
  رفع 

  4و 3و  2تعزيز قدرات  ا<بار التقليدية على مستوى القرى 

 صعوبة رفع المياه وسحبھا والحصول عليھا 

 صعوبة التزود بالمواد ا<ساسية والحبوب  فتح مخزن للحبوب 



 المخــــطط التنموي لبــلدية بيــربافات
 

غ حم د ق ف   Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus Terre Solidali Onlus     

ANE HECHANE HECHANE HECHANE HECH    

47

   3و 2و  1إنشاء محمية رعوية على مستوى القرى 

والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية  على مستوى القرى  فتح دكان للتموين
   3و 2و 1

  تطبيق القانون وخاصة المدونة الرعوية 

 إشراك المنمين فى حماية وتسيير وتثمين البيئة القروية 

 تدھور المراعى 

إستصTح مزرعة مخصصة لزراعة الخضروات وتوفير دعم من المعدات وا<دوات 
 زراعية والمدخTت  ال

الغذائية والقيمة المضافة  المردوديةالجھل 
للخضروات وعدم التمكن من معرفة تقنيات 

 زراعة الخضروات 

 عدم وجود مكان للعبادة   4و 3و 2تشييد وبناء مسجد على مستوى القرى 

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  .ندوق نسوى للمساعدة والتضامن إنشاء ص

  القرار والتسيير المحلى للشأن العام  اتخاذلنساء القرية فى مسلسل  الفعليالدمج 

  فتح فصل لمحو ا<مية  النسائية على مستوى كل قرية من القرى ا<ربع 

  ر4الى  1دعم قدرا التعاونيات النسوية فى القرى 
  ت  التحسيس والتعبئة حول أھمية تمدرس البنا

  أھمية عدد النساء بين سكان القرية   

  فتح مخازن للحبوب 

  تقوية الدكاكين الجماعية  الموجودة 

  ترقية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز 

   4و 2و 1توفير كاحنات للحبوب على مستوى الرى 

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

للمزارعين  والمادي الماليإستصTح المساحات القابلة للزراعة وتقديم الدعم 
  والمدخTت واOليات الزراعية 

  دعم زراعة الخضروات 

تكوين المزارعين وتأطيرھم وإرشادھم حول المناھج الجديدة والمفيدة  الخاصة 
  بمكافحة آفات الزراعة 

  تقديم منح وقروض تنموية للمزارعين تقوية وتمتين السدود والحواجز الموجودة 

  م فى المياه بناء حواجز ومنشآت للتحك

  توفير البذور المحسنة 

  ضعف ا2نتاجية الزراعية 

  والصارم للمدونة الرعوية والمدونة الغابوية الحرفيالتطبيق 

  التشجير 

  تثمين الموارد الشجرية 

إشراك المنمين والمزارعين والفاعلين من المجتمع المدنى والمنتخبين المحليين فى 
  وإعادة تجدد البيئة  القروية  وا�ستغTلن مجا�ت الحماية والتسيير والتثمي

   الطبيعيتدھور الوسط 

 النسبة المرتفعة لtمية  فتح قسم أو فصل لمحو ا<مية 

عدم مTئمة مصادر ا2نارة وا2ضاءة   الطاقة الشمسية  استخدامترقية 
  المتوفرة لدى ا<سر حاليا

  

  

  الصفــــــا
 اتالتخصيص أو التعيين والمميز المعطيات

 عدد السكان  54

 طبيعة المساكن  من السقائف %  11و%     85ومن الطين %  4مبانى 2سمنتية 

 عدد ا<سر    54

 عدد السكان  309

 نسبة ا<ناث   57

 السكان النشطين  % 14وغيرھم %  13التجار %  2والمزارعين %  32المنمين 

 صدر التزود بالماء م بئر إرتوازية وبئر تقليدية   وبئر إرتوازية 

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 
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مدرسة شبه إسمنتية مخلوطة بالطين فى وضعية سيئة وغير مجھزة  وتوجد محظرة بدون مقر : البنى التحتية المدرسية   •
 وبدون تجھيزات    

 حواجز رملية     10:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 أبار حديثة وبئر تقليدية واحدة وبئر إرتوازية  غير صالحة  3:   ئية  البنى التحتية الما •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

  حوانيت جماعية وطاحنة حبوب واحدة معطلة         5مخبزة و:  الخدمات التجارية  •

    أربع روابط قروية  ورابطة أباء التTميذ وثTث تعاونيات نسوية  :  الحركة الجمعوية  •

  

 المشاكل والعقبات وفرضيات الحلول بالنسبة لقرية الصفا  

 والعقبات /المشاكل  فرضيات الحلول 

  تجھيز البئر الحديثة على مستوى القرية  

  تجھيز البئر ا2رتوازية الموجودة  

  تعميق وتجھيز واOبار الحديثة الموجودة  

 إنشاء شبكة لضخ المياه الصالحة للشرب

 اه وسحبھا والحصول عليھا صعوبة رفع المي

  فتح مخازن للحبوب 

  تقوية الدكاكين الجماعية  الموجودة 

  ترقية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز  

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

  إستصTح مزرعة مخصصة لزراعة الخضروات

  توفير سياج للحقل 

  التكوين والتأطير حول فنيات وتقنيات زراعة الخضروات 

  وقروض ميسرة لصالح المزارعين  لرأسما توفير

 وتوفير دعم من المعدات وا<دوات والمدخTت  الزراعية  

الغذائية والقيمة المضافة  المردوديةالجھل 
للخضروات وعدم التمكن من معرفة تقنيات 

 زراعة الخضروات 

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  حقوقھن  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن

  .إنشاء صندوق نسوى للمساعدة والتضامن 

  لنساء القرية فى مسلسل إتخاذ القرار والتسيير المحلى للشأن العام  الفعليالدمج 

  فتح فصل لمحو ا<مية  النسائية على مستوى  القرية 

  دعم قدرا التعاونيات النسوية فى القرٮة

  التحسيس والتعبئة حول أھمية تمدرس البنات  

وجود المرأة فى الحياة النشطة للقرية  رغم عدم 
  ھمية عدد النساء بين سكان القرية   

  إنشاء محمية رعوية على مستوى القرية 

فتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية  على مستوى 
  القرٮة 

  تطبيق القانون وخاصة المدونة الرعوية 

 ير وتثمين البيئة القروية إشراك المنمين فى حماية وتسي

 تدھور المراعى 

  التطبيق الحرفى والصارم للمدونة الرعوية والمدونة الغابوية

  التشجير 

  تثمين الموارد الشجرية 

إشراك المنمين والمزارعين والفاعلين من المجتمع المدنى والمنتخبين المحليين فى 
  ة تجدد البيئة  القروية مجا�ت الحماية والتسيير والتثمين وا�ستغTل وإعاد

  تدھور الوسط الطبيعى 

نقص التجھيزات لمسجد القرية وعدم توفر مقر   تجھيز المسجد وبناء وتجھيز مقر للمحظرة 
  للمحظرة 

 النسبة المرتفعة لtمية  فتح قسم أو فصل لمحو ا<مية 

توفرة عدم مTئمة مصادر ا2نارة وا2ضاءة الم  ترقية إستخدام الطاقة الشمسية 
  لدى ا<سر حاليا

  مدرسة مھددة بالتھاوى والسقوط   إعادة بناء المدرسة با<سمنت والحديد وتجھيزھا 

صعوبة الوصول الى عاصمة البلدية ووعورة   بناء وشق طريق من الصفا الى بيريبافة عبر طريق ا<مل
  طريقھا 
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  حاس عبداو   

 التخصيص أو التعيين والمميزات المعطيات

 عدد السكان  59

 طبيعة المساكن  من السقائف %  32و%     68مبانى من الطين 

 عدد ا<سر    56

 عدد السكان  258

 نسبة ا<ناث  % 49

 السكان النشطين  %  9التجار %   5والمزارعين %  34المنمين 

 مصدر التزود بالماء  بئرحديثة  وبئر تقليدية   وبئر إرتوازية خارج الخدمة 

 مصدر ا2نارة  الغالب  ابيح بالبطارية مص

 مدرسة  من الطين فى حالة  سيئة وغير مجھزة      : البنى التحتية المدرسية   •

 حواجز رملية     4:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

 غير صالحة   ارتوازيةآبار تقليدية  وبئر  3بئرين حديثتين و:   البنى التحتية المائية   •

  منعدمة   : لتحتية الصحية البنى ا •

  منعدمة         :  الخدمات التجارية  •

  منعدمة     :  الحركة الجمعوية  •

  

 والعقبات /المشاكل  فرضيات الحلول 

  تجھيز البئر الحديثة على مستوى القرية  

  تجھيز البئرين الحديثتين الموجودتين   

  تعميق وتجھيز واOبار القديمة المتھالكة  الموجودة 

 لTستخدامصعوبة رفع المياه وسحبھا والحصول عليھا سواء 

  الحيوانيالبشرى أو 

  فتح مخازن للحبوب 

  تقوية الدكاكين الجماعية  الموجودة 

  ترقية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز  

  فى قريتھم  ا�ستثمارتشجيع التجار على 

ية وترقية ا<سواق مع القرى المجاورة داخل البلد التجاريتشجيع التبادل 
  ا<سبوعية 

  عقلنة تسيير موارد  القرية 

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

  إستصTح مزرعة مخصصة لزراعة الخضروات

  توفير سياج للحقل 

  التكوين والتأطير حول فنيات وتقنيات زراعة الخضروات 

  وقروض ميسرة لصالح المزارعين  لتوفير رأسما

 <دوات والمدخTت  الزراعية وتوفير دعم من المعدات وا 

الغذائية والقيمة المضافة للخضروات وعدم  المردوديةالجھل 
 التمكن من معرفة تقنيات زراعة الخضروات 

  إنشاء محمية رعوية  جماعية  

فتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية  على مستوى 
  القرى 

  الرعوية  تطبيق القانون وخاصة المدونة

  إشراك المنمين فى حماية وتسيير وتثمين البيئة القروية 

  عقلنة الموارد والمناطق الرعوية على مستوى القرية 

إشراك كافة القرويين فى التسيير المعقلن والجيد والحكامة الرشيدة للموارد 
   القرويالطبيعية الموجودة على مستوى الموطن 

  وتثمينھا  تعداد وإحصاء المقدرات الطبيعية

 على مستوى القرية  النباتيإعادة تشجير وتشكيل الغطاء 

  الطبيعيتدھور المراعى والوسط 

  \بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات

   بيطريفتح مكان لبيع أدوية الحيوانات ومستودع 

  إنتشار ا<مراض الحيوانية 

  الصالحة للزراعة  ا<راضيإستصTح 

  بناء السدود والحواجز 

  الحواجز الموجودة تقوية 

  توفير البذور وا<سمدة المحسنة 

  التسوير والحماية بالسياج 

  توفير القرض الزراعى لصالح القرويين المزارعين  

  ضعف المردودية الزراعية 
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  دمج وإدخال زراعة الخضروات 

الذبح ، الخبز والصناعة التقليدية ( خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 
  )وات وزراعة الخضر

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  .إنشاء صندوق نسوى للمساعدة والتضامن 

  القرار والتسيير المحلى للشأن العام  اتخاذلنساء القرية فى مسلسل  الفعليالدمج 

  دعم قدرا التعاونيات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية 

للقرية  رغم ھمية عدد  عدم وجود المرأة فى الحياة النشطة
  النساء بين سكان القرية   

  مكافحة الزواج المبكر 

ا<دب  ورحTتدمج المجتمع المدنى وإشراك المعلمين والمنتخبين المحليين 
والدين فى حمTت التحسيس والتعبئة التى تقام لصالح آباء التTميذ حوق حقوق 

  الفتيات 

   دعم الفتيات المتمدرسات ماديا ومعنويا

ضعف مستوى بقاء الفتيات فى المدرسة ومواصلتھن 
  لدراستھن 

  والسقوط  بالتھاويمدرسة مھددة   إعادة بناء المدرسة با<سمنت والحديد وتجھيزھا 

 النسبة المرتفعة لtمية  فتح قسم أو فصل لمحو ا<مية 

فرة لدى ا<سر عدم مTئمة مصادر ا2نارة وا2ضاءة المتو  الطاقة الشمسية  استخدامترقية 
  حاليا

  نقص التجھيزات لمسجد القرية وعدم توفر مقر للمحظرة   تجھيز المسجد وبناء وتجھيز مقر للمحظرة 

 

  إمديفينة   

 التخصيص أو التعيين والمميزات المعطيات

 عدد السكان  33

 طبيعة المساكن  من السقائف %  36و%     64مبانى من الطين 

 عدد ا<سر  ن النشطين   م%  23من بينھم %  33

 عدد السكان  222

 نسبة ا<ناث  %  57

 السكان النشطين  %  31غيرھم %    46والمزارعين %   12المنمين 

 مصدر التزود بالماء  أبار تقليدية     3

 مصدر ا2نارة  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 متر  من مساكن القرية        700تقع مدرسة الصفا على بعد : البنى التحتية المدرسية   •

  منعدمة   : البنى التحتية الصحية  •

 آبار تقليدية   :   البنى التحتية المائية   •

 حاجز رملي     1:  البنى التحتية المائية والزراعية  •

  دكان جماعى  وبنك حبوب          :  الخدمات التجارية  •

 رابطة جماعية      : الحركة الجمعوية  •

 والعقبات /المشاكل  حلول فرضيات ال

نقص التجھيزات لمسجد القرية وعدم توفر مقر   تجھيز المسجد وبناء وتجھيز مقر للمحظرة 
  للمحظرة 

  تجھيز البئر الحديثة على مستوى القرية  

 تعميق وتجھيز واOبار الحديثة الموجودة  

 صعوبة رفع المياه وسحبھا والحصول عليھا 

 النسبة المرتفعة لtمية  <مية فتح قسم أو فصل لمحو ا

  تنظيم النساء فى تعاضديات  للدفاع عن حقوقھن 

  خلق أنشطة مدرة للدخل  خاصة بالنساء 

  تنظيم النساء فى مجموعات إنتاجية متخصصة 

  تعزيز قدرات النساء  من خTل التكوين 

  إنشاء صندوق نسوى للمساعدة والتضامن والقرض 

   توفير طاحنة حبوب للقرية 

  إرتفاع نسبة ا2ناث فى القرية    
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الرفع من قدرا ت الدكاكين الجماعية  وبنوك الحبوب الموجودة وفتح 
  مخازن للحبوب 

  ترقية ا<نشطة الخاصة بالجزارة والخبز  

  إدخال زراعة الخضروات  فى ا<نشطة الزراعية 

  كبر وأھمية عدد المستھلكين 

ين فى مجال التسيير الموارد الطبيعية تعزيز قدرات الموارد البشرية للقروي
  فى الموطن القروى 

  الطبيعيتدھور الوسط 

  إستصTح مزرعة مخصصة لزراعة الخضروات

  توفير سياج للحقل 

  التكوين والتأطير حول فنيات وتقنيات زراعة الخضروات 

  وقروض ميسرة لصالح المزارعين  لتوفير رأسما

 لمدخTت  الزراعية وتوفير دعم من المعدات وا<دوات وا 

الغذائية والقيمة المضافة للخضروات  المردوديةالجھل 
 وعدم التمكن من معرفة تقنيات زراعة الخضروات 

  إنشاء محمية رعوية على مستوى القرية 

فتح دكان للتموين والتزود بأعTف المواشى  والمكمTت الغذائية  على 
  مستوى القرية خTل فترة الصيف

  ن وخاصة المدونة الرعوية تطبيق القانو

  بناء حظائر لتلقيح الحيوانات 

   بيطريفتح مستودع 

  توجيه المنمين الى التنمية الحيوانية المكثفة 

  تطبيق المدونة الرعوية 

  إشراك المنمين فى حماية وتسيير وتثمين البيئة القروية 

ف اللبن، الجلود، الدھون، الصو( المنتجات الحيوانية  واستغTلمعرفة 
  )واللحوم 

  ترقية أنشطة الخاصة بدباغة الجلود وإعادة تأھيل ومعالجة الصوف 

 المنتجات الحيوانية  استھTكترقية التباد�ت التجارية مع مختلف ا<سواق 

 تدھور المراعى 

 صعوبة التزود بالمواد ا<ساسية والحبوب  فتح مخزن للحبوب 

  المدونة الغابويةوالصارم للمدونة الرعوية و الحرفيالتطبيق 

  التشجير 

  تثمين الموارد الشجرية 

إشراك المنمين والمزارعين والفاعلين من المجتمع المدنى والمنتخبين 
المحليين فى مجا�ت الحماية والتسيير والتثمين وا�ستغTل وإعادة تجدد 

  البيئة  القروية 

  

جد القرية وعدم توفر مقر نقص التجھيزات لمس  تجھيز المسجد وبناء وتجھيز مقر للمحظرة 
  للمحظرة 

عدم مTئمة مصادر ا2نارة وا2ضاءة المتوفرة لدى   ترقية استخدام الطاقة الشمسية 
  ا<سر حاليا

  مدرسة مھددة بالتھاوى والسقوط   إعادة بناء المدرسة با<سمنت والحديد وتجھيزھا 

  وبة الوصول الى عاصمة البلدية ووعورة طريقھا صع  عبر طريق ا<ملبيربــافات بناء وشق طريق من الصفا الى 

  

  

  

  النزاھة  
 التخصيص أو التعيين  والمميزات المعطيات

 عدد السكان  33

 طبيعة المساكن  %   51السقيفة أو العنكار % 49الطين 

 عدد ا<سر  من النشطين  22من بينھم  33

 عدد السكان  165

 نسبة ا<ناث  %  54

%  13التجار %  3المزارعين و%  22المنمين   السكان النشطين 
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 %  31وغيرھم 

 مصدر التزود بالماء  إرتوازية  وبرك وتامارت ..آبار عصرية 

 مصدر ا2نارة والوقود  الغالب  مصابيح بالبطارية 

2ضافة الى على تجھيزات با رو� تتوفمن شبه ا<سمنت  ومبنيةمدرسة  فى وضعية سيئة : البنى التحتية المدرسية   •
  محضرة

  معدومة : البنى التحتية الصحية  •

  بئر تقليدية واحدة  أبار تقليدية1بئر حديثتين و 2: البنى التحتية المائية   •

  وتتمثل فى  سد واحد  : البنى التحتية المائية والزراعية  •

  وحيد    جماعيدكان : الخدمات التجارية  •

 عية ورابطة آباء التTميذ و تعاونية نسوية واحدة تنمية جما رابطتيتوجد : الحركة الجمعوية  •

 والعقبات/المشاكل  فرضيات الحلول

إنشاء شبكة . ا�رتوازيةتجھيز اOبار الموجودة إعادة تأھيل وتجھيز البئر 
 تقوية وتعزيز اOبار التقليدية وصيانتھا .ضخ مياه أو حنفية 

 صعوبة الحصول على الماء 

  عدد الكبار ا<ميين  رتفاعا  فتح قسم لمحو ا<مية 

  .أو رابطة للدفاع عن حقوق المرأة  تعاونيتنظيم النساء فى إطار 

  .اقتصادياتأمين المرأة داخل مجموعات ا2نتاج وتمكينھا 

  ولدعم المحتاجين    ا�جتماعيةإنشاء صندوق للمساعدة 

لمرأة القرارات وإشراك ا اتخاذللمرأة ومراعاة بعد النوع فى  الفعليالدمج 
التحسيس والتعبئة .فتح قسم لمحو ا<مية .فى تسيير الحياة العامة للقرية 
  .حول أھمية تمدرس البنات 

 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى النسوية المحلية 

 ضعف دمج المرأة فى الحياة النشطة للقرية 

ومحل لبيع وتخزين  ثانيوفتح دكان  الجماعيتعزيز قدرات الحانون 
  .وب الحب

  .ترقية أنشطة الجزارة والمخابز 

  .إدخال زراعة الخضروات فى أنشطة القرية 

  .ترقية التبادل بين التجمعات والقرى المجاورة وتنميتھا مع عاصمة البلدية 

فتح الحوانيت ( محليا  ا�ستثماردمج  تجار  وإشراكھم وحملھم على  
 ) الخصوصية 

 العدد المرتفع من المستھلكين 

قدرات الموارد البشرية للقرية خاصة فى مجال التسيير الموارد  تعزيز
  القرويالطبيعية للموطن 

 تدھور الوسط 

  .فتح نقطة لبيع علف المواشي فى الفترات الصعبة مثل الصيف 

  .بناء محمية رعوية 

كثرة  تواجد المواشى والحيوانات فى البلدية وضعف 
  وإنتاجيتھا  امرد وديتھ

  مشكل ا2نارة   المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والھوائية  ترقية الطاقات

  

  

  السليمانية  

 التخصيص أو التعيين  والمميزات المعطيات

 عدد السكان  84

 طبيعة المساكن  %   16السقيفة أو العنكار % 84الطين 

 عدد ا<سر  من النشطين  54من بينھم   84

 عدد السكان  409

 نسبة ا<ناث  %  50

%   25التجار %  15والمزارعين %  13المنمين 

 %  13وغيرھم 

 السكان النشطين 

 مصدر التزود بالماء  إرتوازية  .آبار عصرية وبئر

 مصدر ا2نارة والوقود  الغالب  مصابيح بالبطارية 

 مدرسة  فى وضعية متوسطة  : البنى التحتية المدرسية   •
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  معدومة : البنى التحتية الصحية  •

  إحداھما معطلة  ارتوازيتينآبار حديثة وبئرين  3: ى التحتية المائية  البن •

  تامورتومجموعة حواجز  وتتمثل فى  سد واحد  : البنى التحتية المائية والزراعية  •

      ومخبرتين خصوصيدكاكين جماعية ودكان  6: الخدمات التجارية  •

 :ة نسوية واحدة توجد رابطة آباء التTميذ و تعاوني: الحركة الجمعوية  •

 والعقبات/المشاكل  فرضيات الحلول

إنشاء شبكة . ا�رتوازيةتجھيز اOبار الموجودة إعادة تأھيل وتجھيز البئر 
 تقوية وتعزيز اOبار التقليدية وصيانتھا .ضخ مياه أو حنفية 

 صعوبة الحصول على الماء 

  وبنوك الحبوب  الجماعية  الحوانيتتعزيز قدرات 

  .ات الدكاكين  البلدية تعزيز قدر

  ترقية ا<نشطة المتعلقة بالجزارة والمخابز 

وإشراكھم فى عملية تزويد القرية بالمواد ا<ساسية    ةتجارا لقريدمج  
 ) فتح الحوانيت الخصوصية ( محليا  ا�ستثماروحملھم على  

 العدد المرتفع من المستھلكين 

القرارات وإشراك المرأة  اتخاذى للمرأة ومراعاة بعد النوع ف الفعليالدمج 
  فى تسيير الحياة العامة للقرية 

  اقتصادياتأمين المرأة داخل مجموعات ا2نتاج المتخصصة وتمكينھا 

  .أو رابطة للدفاع عن حقوق المرأة  تعاونيتنظيم النساء فى إطار  

ولدعم المحتاجين   وخاصة الفئات   ا�جتماعيةإنشاء صندوق للمساعدة .
 الضعيفة  والھشة   اعيةا�جتم

الدور المحدود والضعيف لبعد النوع فى التنمية المحلية 
 القروية  

  إنشاء مركز صحى 

  فتح مركز لtمومة والطفولة 

  مركز للتغذية 

  فتح صيدلية 

إشراك السكان فى وضع وإقامة ومتابعة الصندوق الجماعى لمساعدة 
  المرضى 

  ضعف التغطية الصحية 

  تنمية الحيوانية المكثفة والمندمجة إدخال نظام ال

   الحيوانيةترقية الصناعات التحويلية للمنتجات 

   الحيوانيإنشاء صندوق إستثمارى يخصص ل�نتاج 

  والمواشيالتنمية الحيوانية  ةومردوديضعف 

إشراك السكان فى والمنمين خاصة فى الجھود الخاصة بالمحافظة على 
  الرعوية  الموارد الطبيعية تطبيق المدونة

  .بناء محمية رعوية 

  بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات

  فتح نقطة لبيع علف المواشي فى الفترات الصعبة مثل الصيف 

  تدھور المراعى 

إشراك السكان فى والمنمين خاصة فى الجھود الخاصة بالمحافظة على 
  الموارد الطبيعي

  على مستوى القرية  

  تعزيز قدرات السدود والحواجز 

  دة نسبة ا<راضى المزروعة زيا

  فى مفھوم الزراعة ونوعية ا<نشطة الزراعية  ا�ستراحةإدخال نظام  

  ا<سمدة العضوية  استخدام

  التشجير

  تدھور ا<راضى الزراعية 

  إستصTح مزرعة مخصصة لزراعة الخضروات

  توفير سياج للحقل 

  التكوين والتأطير حول فنيات وتقنيات زراعة الخضروات 

  وقروض ميسرة لصالح المزارعين  لير رأسماتوف

  وتوفير دعم من المعدات وا<دوات والمدخTت  الزراعية 

الغذائية والقيمة المضافة للخضروات  المردوديةالجھل 
 وعدم التمكن من معرفة تقنيات زراعة الخضروات 

  مشكل ا2نارة   ترقية الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والھوائية 
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