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عــــرض عــــــام عن بلــــدية بوسطيلـــــة الريفية
د ھذا المخطط التنموي ثمــرة للشــــراكة بين بلدية بوسطيلة الريفية و منظــمة أرض التضـــامن
يعــ ّ
اإليطــــالية غيــر الحكوميــة في إطــار مشــروع دعم قــدرات الفاعليــن غير الحكوميين
الممول من طرف اإلتحــاد األوربـــي من خالل العقد المعـــرّف ب:
DCI- NSAPVD/2009/218662.
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 1.1.1المــوقع  ،تاريخ التــــأسيس و النشـــأة:
أنشئت بلدية بــوسطيلة بموجب األمر القانوني رقم  188-88بتاريخ  6دجمبر  1988المنشيء للبلديات الريفية و
ذلك من أجل )) توفير لھا الفوائد التقنية و السياسية لالمركزية((.1
في مادته  ،4ينص األمر القانوني علي أن حــدود بلدية بوسطيلـــة ھي كالتالي:
من الشمال  :يحدھا بلدية كمبي صــالح الريفية ) مقاطعة تمبدغة(،
من الشمال الشرقي  :يجدھا بلديــــة حــاس امھــادي ) في مقاطعة تمبدغة(،
من الشــرق  :بلدية بـــو قادوم التابعة لبلدية أمــرج ،
و من الغــرب  :بلديــــة جكنــي ) مقاطعة جكنــي(
) انظــر الخارطة باللون األخضر الفاتح(

تتبــع بلدية بوسطيلــة من الناحية اإلداريـــة لمركز بوسطيلــة اإلداري التابع لمقاطعـــة
تمبــــدغة ثاني أكبر قاطعات واليــة الحــوض الشرقــي ،و تبعد عن عاصمة المقاطعة مسافة 80كلم في
الجھة الجنوبية.
تحتل البلديــــة حيزا تــرابيـــا تقدر مساحته بــأزيد من  3300كلم.2
إســم مثيــر :

اشتق اسم بــوسطيلة  ،حسب روايتين متقاربتيي وجھا ت النظر .فالرواية األولى تزعم أن التسمية مركبة من
كلمتين ھما  :أبــو أي صاحب  ،و كلمة اسطيلـــة الذي ھو تنقيص لكلمة صطلـــــة ) الوعاء المعروف(  .يزعم
أصحاب ھذه الرواية أنه تم حفــر بئــــر منذ القدم في ھذا النجــد عرف باسم ) لحــزام (  ،و أن ھذه البئر كانت
وافرة المياه بحيث ال يتطلب جلبھــا سوى أن تدلي صطلــة لغرف الحاجة للشرب ) البشر و الحيوان( .و أمــا
الرواية الثانية  ،فإنھا إن كانت تتفي مع األولى حول اشتقاق االسم و اسم البئــر ) لحــزام( غير أنھــا
تخالفھــا
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فيما يتعلق بوفرة المياه زاعمـــة أن مياه بئر لحــزام كانت قليلة جدا إلي حد أن مأل صطلـــة منھا كان يتطلب
االنتظار لساعات طويلة .

الوســـــط التضــــــاريسي :
الوحــدات التضــاريسية و أنــواع التــــربة :
يمتاز الحيّز البــلدي بوجود ثالثة وحــــدات تضاريسية مختلفــة :

4

الوحدة األولى :و ھي الجزء الشمالي و الشمالي الغربي أي المنطقة الواقعة بين خط الطول 15درجة و
 36ثانية شماال و الخط 15درجة و 41ثانية شماال ن و ھي منطقة شبه صحراوية تغطيھا تربة رملية
فقيرة ) منطقة طيــر طوبة  ،لعــراش حتي انبي الصفرة و ستـــاره( ,تمتاز ھذه المنطقة بندرة المياه و
شدة الحرارة  .أما الغطاء النباتي السائد فيتكون أساسا من الشوكيات القصيرة) التمات خاصة( .معدالت
التساقطات المطرية السنوية مھمة و حيث فصل األمطار يطول مقارنة بباقي جھات البلدية.
:
الوحدة الثــانية  :و ھو الجزء الجنوبي و الجنوبي الشرقي للبلدية أي المناطق الواقعة بين اإلحداثيات
7درجات و  40ثانية غربا  ،و 15درجة 33ثانية شماال  ،و  8درجات و 27ثانية غربا و 15درجة و 33ثانية
شماال .التربة ھنا طينيـــة  ،و طينية -جيرية غنية بالمواد المخصبة و بالتالي مالئمة لزراعة الحبوب و
البقوليات ) زارعة متري  ،و تقليت  ،و آدلكان  ،و لكواز  ،و الفستق  ،و البطاطا الحلوة .(....،يتشكل الغطاء
النباتي من نباتات السافانا الكثيفة ) أشجار عمالقة كالباوباب (....و األعشاب  ،و ھو ما يعطي ھذه
المنطقة طابعا رعويـــا بالدرجة األولى .

الوحــدة الثالثة :و ھي منطقة بوسطيلـــة ) عاصمة البلدية(  ،تتميز بحضور ھضبــة ذات للون الرمادي
تتخللھا تربة رملية جيــرية صلبة  .و بغطــاء نباتي قصيــر بتشكل من شوكيـــات الســدر و تيشـــــط و
إنتورج و التامات .تعتبر ھذه المنطقة رفيعة الخصوبة مالئمة لزراعة الحبوب  ،و حيث تمارس زراعــــة الري
) منطقـــة الحــدائق في بوسطيلــة و قرية اتويكـــيت (.

المنــــــــــــــــــــاخ و التساقطات المطرية :
يسود بلدية بوسطيلــة الريفية منـاخ ســـاحلي سوداني يميل قليال إلي الطابع السوداني  ،الذي
يمتاز بفوارق حرارية متقلبة بين 45درجة خالل الفصل الحار ) من مارس إلي يونيو( و 31درجة طيلة باقي السنة .
الرياح تھب من الشمال في اتجاه الجنوب و عادة ما تكون حارة و جافة و محملة باألتربة )رياح إيرفي( ,التساقطات
المطرية غزيرة شيئا ما حيث يسجل متوسط الكميات أكثر من 400مم سنويا ,تبدأ فترة األمطار خالل األسابيع
األولى من شھر يونيو لتتواصل حني منتصف إبريل.
من ناحية المنــاخ  ،يمكن مالحظة ثالث فتــــرات كبرى لي مستوى بلدية بوسطيلـــة:
فتــــرة حارة ) الصيف( :تبدأ من  15مارس إلي غاية  15يوليــو ،مقاييس الحرارة تصل 46درجة خالل النھار و28درجة خالل الليل .و ھي فترة جفاف قاس حيث تندر المياه و تقل المراعي و فرص العمــــل.
فترة الخريف و تبدأ عادة منتصف يوليو و تتواصل حتي منتصف دجمبر .تسجل األيام الممطرة  31يوما
تتخللھا أيام من  4إلي  7أيام بدون تساقط .تتفاوت كميات األمطار بين مناطق البلدية و تكون ذات أھمية
كبرى لكما اتجھنا جنوبا نحو الحدود مع دولة مــــالي .معدل األمطار قد يصل 425مم .و في ھذه الفترة
يتعاطى السكــان معظمھم النشاط الزراعي  ،و النشاط الرعوي .
فتــرة شائنة :تبدأ من منتصف دجمبر إلي منتصف مــارس ،و ھذه الفترة بالنسبة لسكان بوسطيلــة ھي
فترة الحصـــاد و الراحــة و األعيــاد و المناسبات االجتماعية.......

المصــــــــــــــــــــادر المائيـــة :
تعــاني بلدية بوسطيلــة الريفية علي العموم من ندرة المياه  ،و إن وجدت فغالبا ما تكون قليلة و
مالحــة .و معظم قرى البلديــة ال يتوفر علي أي مصدر للتموين بالماء  ،بل تعتمد علي المصادر
المحدودة المتوفرة في حيــّز قرى أخرى قد تبعد مسافة  5إلي  6كلم .فالمنطقة الممتدة من أحسي
لرضع في الغرب حتي الجديدة ) أھل باس( جنوبا و من فركلي حتى بأميره و أدباي أھل بلخير و أھل
اعلي بوطو مرورا بالتجمعات القروية التسعة المعروفة باسم لعـــــراش ھي منطقة جــافة و حيث
يصل عمق اآلبار أكثر من 40م مع قلــة المياه و ملوحتھا الشديدة.
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يوجد علي مستوى بلدية بوسطيلــة  192بئرا حديثة من بينھا  114بدون مياه ) أي نادرة جدا(
و  31غير صالحة لالستعمال نظرا الرتفاع ملوحة مياھھا  .كما توجد  150بئر تقليدية من بينھا  31جافة
 ،و  4حفريات ) صونداج( من بينھا  2مستخدمان ) بوسطيلة و زينت المنزل ( و  2غير عاملين ) ديده
قلي و كمبي جفي( لعدم تجھيزھما وعمد اكتمال تعميقھما.
و في ما يتعلق بالمياه السطحية فإنھــــا تتمثل في مجموعة من التيومرن محدودة القدرة علي حصــر المياه
لفترات أكثر من  2إلي  4شھــــور .و من أھم التيومرن علي مستوى البلدية ابحيــــر  ،و اتويكــيت ......
جــدول رقم  :1وزيع التيومرن و ابرك علي مستوى بلدية بوسطيلــة.
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1

1

البنى التحتية المائية محدودة بدورھا علي مستوى البلدي :ســد في اتويكيت و  7حواجز رمليـــة من بينھا 6
حالتھا رديئة جدا  ،و  1فقط حالته جيدة و ھو حاجز لمــطبل الذي تم بناؤه من طرف مشروع الدعم الغذائي
القروي سنة 2011
.
المصــــادر النبــاتية  :إن الغطاء النباتي علي مستوى بلدية بوسطيلة الريفية كثيف و متنوع تغلب عليه
الشــوكيات كالتامات و تيشط و الطلح و الســدر في األجزاء الشمالية و الشمالية الشرقية ،و في وسط البلدية و
جنوبھا  ،و شجــر دمب و تيكفيت و التيدوم في األجواء الغربية و الجنوبية الغربية ) منطقة طيـر طوبات و ابحيــر و
لمطبــل و لوتيد(.....
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أمــا النباتات العشبــية الغالبة فھي :لحشيش لبيظ  ,أم ركبه  ،و تادريصــة و القصبــة.....و ھي أنواع مفيدة صحيا
و غذائيا للماشيــة و خاصة األبقار و األغنام .
جــدول  :2المصادر النباتية
النباتات المشجــرة

اإلسم ا *+

 & †'%  .  -

أتيــل

* / 0 12 . 3 4/5 67 8 59  !+9 :(; 3
@ ?   A@ *B  '%C+  %B%9 :(; 3 (  ) +&  %2 3 =>%

انتــورج

3 G  H  , !  8.E !   67 8 59  !+9 :(; 3 A@ (%D6

الســدر

   N  '; OP %J 6%Q; 3 RA@   "5  K LM  I%J  %J (%D

تيشــــــط

 &+&  L%CS 3 #M
 8 5 WJ   X  $% *T (%D  3  P  )+  LM *T U & :(; 3=>%  ? @9 *T 4P5 V

الطلـح

6%D  45$ *T
تيكفيت

!  8.E LM *T :(; 3 #M&    N  '; OP %2
النباتات العشبيـــــة

*+  Y

 *P  ZJ
  J[  Dactyloctenium aegyptiacum
*  CS Cenchrus biflorum
 J (%9 Tribulus terrestris
\5[9 Digitaria spp

الحيوانات البرية جد نادرة عــدا مشاھدة من حين آلخر بعض الطالب البرية و األرانب في مناطق فركلي و أتيلة
أھل بوب و أم ھيني و احمــدات في الجنوب الشرقي  ،و طير طوبــة و انبي الصفرة و تيشيليت اللب في الشمال
الشرقي و الشمال الغربي للبلدية .تعود ندرة الحيوانات البرية إلي الصيد الجــائر و الحرائق و تدھور البيئة المطرد.

 1.1الوســـط البشــــري
UX/   I%"5 * %X  ] >   U^  _ (%9 3 X#
حجــــم السكـــــان:

يبلغ تعداد سكان بلدية بوسطيلـــةالريفية  21154ساكنا ) التشخيص التشاركى ,فريق ـرض التضـــامن(
موزعين إلي 10581 :من الذكور أي نسبة  ، %49،10و  10933من اإلنــاث إي نسبـــة  .%50،89يخــلص
اإلحصاء الوطني للسكان و المساكن لسنة  2000إلي أن البلدية يسكنھا  14904شخصــا  ،و بالتالي تكون
الزيادة ما بين  2000و  2012ھي  6610شخصـا,
يتوزع سكان البلدية بصفة غير متوازنة  .فإذا الكثافة تصل  40ساكنا في الكلم 2في الجزء الواقع بين
الخطين 8درجات و 00ثانية و 8درجات و  10ثواني غربا أي من لحفيـــرة في الشمال باتجاه ديده قلي جنوبا و من
لعـــراش شرقا إلي شيشــــني غربا  ،و في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 7درجات و  42ثانية غربا و
7درجات و  57ثانية غربا ) من حاس احمدات في الشرق إلي باميــرة في الشمال الغربي و من انبي الصفرة في
الشمال حتى اميدينة في الجنوب الغربي ( ،فإنھا تقل عن  10ساكنا في كلم 2في المناطق األخرى من البلدية.
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األطفــال في سن المدرســة ) ما فوق  6سنوات( يصل عددھم  5229من بينھم  2926أي نسبة %25،54
يرتادون مقاعد الدراسة موزعين إلي  1567 :ولدا و  1359بنتا )  %45،28من مجموع التالميذ( من بينھن  53فقط
في السلك الثانوي ) %89،3من البنات(.

عدد السكــان اإلجمالي :
21514
عدد األســر 4215 :
الساكنة الذكور 10581 :

7

الساكنة اإلناث 10933 :
األطفال في سن المدرسة5229 :
البنات الالئي يرتدن المدرسة1359:
الكبار المتعلمين 873:

و عدد الكبار المتعلمين علي مستوى بلدية بوسطيلة يصل  873من بينھم  303من النساء).(%48،35
عــدد األســر  4215من بينھن  715تسيرھا نساء ) %17من األســر(.

جــدول  :3توزيــع السكان حسب القـرى:
تاريخ النشـــأة

عدد
السكان

القريــــــــــة

عدد األســر

1992

414

73

آدكور أھــل بيتــي

1995

118

20

أھــل احميـــيد

1993

231

37

عــرش أھل ســالم

1960

96

19

عــرش أوالد عــلول

1953

210

45

عــرش أوال د العنــاني

1960

67

9

بــاميره

1980

448

74

ابحيـــره 1

1991

517

94

ابحيــره 2

1930

436

82

ادسيـرت ادوبـالل

1991

876

174

ديده قــلي
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8

1986

266

41

أھــل أحمد الحــاج

1963

38

8

أھــــل باس ) الجديدة(

1961

45

8

أھــل لعبيــد

1989

59

8

أھــل بيب

2003

97

18

أھـل بوسحــاب

1989

120

21

أھــل بلخيــر

1950

97

18

أھــل الدوت

1965

28

7

أھــل الدي

1975

96

15

أھــل الخــير

2003

45

10

أھــل اعلي بوطو

1998

99

24

أھــل الجيد

1960

65

12

أھــل كيكره

2003

26

7

أھــل مولود

1991

201

39

أھــل ازھيـــو

?

246

49

الــجديدة

2004

24

8

أھــل أحمد عبد

2003

470

95

أھــل بوب ) أتيلة(

1991

52

9

حــاس احمدات

1975

76

14

احســي أھــل اعبيدي

1905

498

76

احســي لرضــع

1974

78

11

احســي لرضع تشمشه

1971

177

41

جمان ) العـــرش(

1950

316

59

كمبــي جفي

1991

66

12

لعبيــــر

1976

220

45

عــرش يرب

12.12.1975

473

106

عــرش يمھــــل

1976

123

30

عــرش خــي

1979

50

13

عــرش أھل امسيعيــد

1978

73

16

عــرش فيـــــن
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9

1975

318

78

عــرش أحمد مسعــود

1977

172

35

عــرش كيــدو

1975

16

3

عــرش سيــدي

1984

213

33

لقديحــة الزرقاء

1965

294

60

لحفيـــــــــرة

2003

467

91

لخــريزة

1984

257

51

لمطبــــــــل

2001

53

9

لــوتيد

?

28

5

محكــم أھل امبارك

1993

99

18

اميدينــة ) ادوبالل(

1980

956

214

انبــي الصفرة

1988

553

102

النبكـــة

1985

46

10

أوالد النــاصر

1957

33

8

أم اعــويد

1974

66

15

أم ھينـــي

1955

32

8

ستــارة 1

1984

172

39

ستــارة 2

1998

291

52

سكنـــي

1959

242

58

تــاقه

1980

414

77

طيـر طوبه 1

1981

651

144

طير طوبـــه2

2003

106

18

طير طوبــه3

1962

142

29

تيشليت اللب 1

1984

113

23

تشيليت اللب 2

1991

341

62

فركــلي

1951

203

46

زينت المنـتزل  +بــنّت

1984

321

48

زواز

? 19

629

110

اتــويكيت
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4215

21 514

10

10
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يبلغ عدد السكان الناشطيــن  3703أســرة )  %85،87من مجموع األسر( موزعين علي  899 :أسرة
تتعاطى التنمية الحيوانية ) %27،24من الناشطين(  ،و  2178أسرة تمارس الزراعة المطرية )  ، ( %18،51و 320
أسرة تتعاطى التجارة )  (%51،18و  306أسرة تمارس أنشطــة اقتصادية أخــرى ) (%26،8حيث نجد عمال
الدولة  ،و الصناع التقليديون  ،و الجزارين و الخبازين و حرفيي الحالقة و البناء و حفر اآلبــار و الميكانيكـــا.....
يصـــل معدل السكان بالتوزيع علي القرى إلي  ، 303غير أن ھذا المعدل يتفاوت من قرية إلي أخــرى  ،فإذا كانت
بعض القرى يسكنھا أزيد من  300شخصــا  ،فإن البعض اآلخــر ال يفوق سكانه  50ســاكنا .

11

الھــــــــــــــــجرة :
يوجد صنفان من الھجرة علي مستوى بلدية بوسطيلة الريفية :
ھجـــرة مؤقتة يقوم بھا خريجو البلدية نحو البلديان اإلفريقية المجاورة كمالي و ساحل العاجبحثا عن فرص عمــل و ظروف معيشة أفضل ال تتاح لھم في الوطن  .يبلغ عدد ھؤالء  124شخصا من
مجموع ساكنة البلدية أي  .%18،0قد تطول مدة الھجرة إلي  7سنوات.


ھجــرة فصليـــة و ھي عبارة انتقال عشرات األشخاص و األسر مع الماشية للبحث عن المراعى.
يتجــــه القائمون بھذه العملية إلي المناطق المحاذيــة لدولــة مــالي الشقيقة .مدة ھذه الحركيــة قد
تصل  70يومــا و تبدأ عادة في نھاية شھر إبريل لتتواصل حتى سقوط األمطــار ) في حدود نھاية يونيو(.
ال توجد إحصائيات دقيقة لعدد المھاجرين و ال لرؤوس الماشيـــة و السبب في ذلك مؤداه إلي تحفظ
المنميـــن علي البــوح بممتلكاتھم من الحيوانات .فلربمــا يكون عذرھم في ذلك خشيتھم من الضرائب
 ،و المحافظون منھم يزعم الخوف من العيـــن و الضــرر....

تــــاريخ أعمار البلــــــدية

:

يمكننا االعتماد علي تواريــخ نشــــأة القرى للوقوف علي مختلف المراحل التي مــرّ بھا أعمار بلدية
بوسطيلــة .فمن خــالل المسح التشاركى للقرى  ،توصــلنا إلي إبــراز ثالث مــراحل كبــرى أال و ھـــي :
المـــرحلة األولــى أي مــا قبل سبعينيات القرن المــاضي :.وتمتد قرنــا من الزمن ) مع العلم

أن بوسطيلـــة عاصمة البلدية أسس سنة 1860م( .خــالل ھذه الفترة ظھرت  20قرية  :بوسطيلة )، (1860
احسي لرضع ) ، (1905بوتزكــراي ) ، (1907ادشيرت ادويالل )  ، (1930كمبي جفي و أھــل الدوت )
 ، (1950زينت المنزل ) ، (1951عرش أوالد العناني ) ، (1953أم اعويد و ستارة  ، 1و تــاقه  ،1958 ، 1957و
 1959علي التوالي  ،عرش أوالد علول  ،بأميره و أھل كيكره ) ، (1960أدباي أھــل لعبيد و تيشيليت اللب ، 1
و أل باس سنة  1962 ، 1961و  1963علي التوالي  ،شيشـــن  . 1967لقد ظلت ھذه القرى تمارس الزراعة
عل مــرّ السنين في ظل غياب أي نشاط إقتــصادي آخــر بديل ) و ھذا بالفعل ھو ما يفسر استقرار سكان
ھذه القرى في المناطق الخصبة و الشاسعة و الصالحة للزراعة (
 المرحلة الثانيــة:و ھي المرحلة التي صاحبت سنوات الجفاف في بداية  1970حتي
:1985خالل ھذه الفترة تقرى كثير من السكان الذين كانوا يمارسون النشاط الرعوي حيث تتسبب الجفاف في
تدھور الكثير من الحيوانات و ندرة المراعي و نضوب مصادر المياه .ظھرت  23قريــــة ) أي زيادة  %115في أقل
من  10سنوات( .نذكر من بين القرى التي تأسست خالل ھذه المرحلة قرى  :أھل الخيــر و احسي أھل
اعبيدي ،و احسي لرضع تشمشه و عرش يمھل  ،و عرش أحمد مسعود و عرش سيد ) ،(1975عرش يرب
) ، (1976عرش كيدو و عرش خيي )  ، (1977عرش فين ) (1978و عرش أھل أھل امسيعيد ) .(1979و في
 1980برزت قرى ابحيره  ، 1و انبي الصفرة و طير طوبه  ، 1ثم قرى طير طوبه  2عام  ، 1981و في  ) 1984عام
انقالب علي ولد ھيداله( تأسست قرى لقيدحه الزرقاء و لمطبــل و تيشيليت اللب 2و زواز  ،و ستــاره . 2و في
 1985استقرت جماعة أوالد النــاصر في مكانھا الحالي.
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المرحلة الثالثة و األخيــرة  :بدأت مع الالمركزيـــة التي اختارتھا الدولة الموريتانية كنھــج لتـــقريب

الخدمات و إشراك المواطنين في كافة مجاالت الحياة منذ  ، 1986ثم تبني النھج الديموقراطي بعد مراجعة للدستور
سنة  1991و إنشــاء البلديـــات  .و منذ  1986نشأت قرى أھل أحمد الحاج ) ، (1986و النبكه) (1988و أھل بيب
و أھل بلخيــر ) ، (1989و بونزاره ) ، (1990و ابحيره  2و أھــل ازھيو و فركلي و حــــــاس احمدات و
لعبير و ديده قلي ) ، (1991و آدكور أھل بيتي  ,اميدينة  ،سنة  1992و  1993علي التوالي  ،ثم قرى
عرش أخل أحمد سالم و أھل احمييد في  ، 1995و سكني و أھــل الجيد في  1998و لــوتيد في
.2001
) راجــــع الجـــــدول  : 3القرى و تاريخ التأسيــــس(

12

اﻟﺗــرﻛﻳﺑـــﺔ اﻹﺛﻧﻳﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و ﻣﺳﺗــوى اﻟﻣﻌﻳﺷـــــﺔ
 التـــركيبة اإلثنيــــة :
القبائل الرئيسية علي مستوى بلدية بوسطيلة الريفية ) آثرنا ھنا تصنيف القبائل من حيث تعدادھا و ليس من
حيث المكانة في التقسيمات القبلية كما يوزعھا الموريتانيون( ھي:
 مشظــوف  %65 :من مجموع ساكنة البلديـــة،
 لقــالل  % 15 :من المجموع
و  %20الباقيـــة موزعــة بين أقليات قبليــة متنوعـــة و ھي :
• ادوبــالل ) في قرى اميدينة و ادشيرت ادوبالل(
• أوالد العناني و أوالد علول) في القرى المعروفة بأسمائھم علي التوالي(

•
•
•
•
•

كنتــــــة) في منطقة لمطبــل  ,لقديحه الزرقاء(
اجمـــان) في القرى المعروفـــة بتمسيــة لعـــراش و عددھا تسع(
فــــالن) أھــل اعلي بوطو و شيشـــن(
سننكــي) في قرى ديده قلي  ،و كمب جفي و علي مستوى بوسطيلة العاصمة(
إلخ......

النظام االجتماعي – االقتصادي :
تضم البلدية  4222أســرة من بينھا  )3789أي  %89،74من الناشطين( ناشطة في المجال االقتصادي
موزعة بين :
  903أســرة من المنمين ) ( %24،27
  2178أســرة من المزارعين ) (%58،81
  321أســـرة من التجــار ) (%8،64
  307أســـرة تمارس أنشطــة اقتصادية متنوعــة أخرى) (%8،26
رسم بياني يوضح توزيع السكان الناشطين :

نشاطات اقتصادية متنوعـــــــة
التجـــــار
المنمـــون
المـــزراعون
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مستـــوى العيــــش :
ال توجد مؤشرات محددة لقياس مستوى معيشــة سكان بلدية بوسطيلــة الريفية  ،و بالتالي آثرنا االعتماد علي
التوزيع المتعارف عليه بين األھالي و التي توزع األسـر إلي ثالث فئــــات متباينــة من حيث الدخل :
فئـــة الميسورين أو األغنياء  :و ھي األسر التي تمتلك مئات رؤوس األبقار  ،و سيارة رباعية الدفع و
متجــر و بضع ھكتارات األراضي الصالحة للزراعة  .ال تمثل ھذه الفئة سوى  %3من مجموع أسر
البلدية.
الفئة المتوسطة الحال  :ز ھي األسر التي بحوزتھا عشرات رؤوس األبقار و األغنام  ،و أحد أفرادھا علي
األقل يشتغل في الخارج ) مھاجر( .تشكل ھذه الفئة نسبة تتراوح بين  18و  %21من مجموع األسر.
فئــة الفقراء  :و ھي كافة األسر التي ال تتوفر فيھا إحدى المواصفات السابقة الذكر  ،وتمثل .%76

13
مھــــم جــدا :
بما أن النشاط السائد علي مستوى بلدية بوسطيلــة ھو النشــاط الزراعي  ،و نظرا للعراقيل المتعددة التي يعاني منھا شبه القطـــاع  ،و أن  %58،51من ساكنة البلدية
د بلدية بوسطيلــة من ضمن بلديات الوطــن األكثر ھشـــاشة من ناحية األمــن الغذائي  .إذ يشير تقرير مفوضية األمن الغذائي
يمارسون ھذا النشاط  ....و رغم كل ذلك تـــع ّ
في نشريـــة إبريل  2009إلي أن بلدية بوسطيلـــة تأتي في الرتبة  43بعد بلدية حــاس أمھادي في مقاطعة تمبدغة و قبل بلدية تيشــــط في مقاطعة بوتلميت .

رسم بياني يوضح توزيع األسر حسب المستوى المعيشي

 : %3أســـر غنيـــة
من  18إلي  : %21متوسطة الحال

 : %76أســـر فقيرة

المســــاكن و التجھيــزات
مواصفـــات المساكن :

تضم بلدية بوسطيلة الريفية  5410مسكنــا ما بين طين  ،و عريش و صلب )

عم و حجــارة(....
اسمنت مد ّ
النسبة %

العــــدد

طبيعــة البنــاء

68,31

3696

طيـــــــــــــن

30,75

1664

عريش ) حطب  ،حطب و حديد (

0,48

26

صلب ) اسمنت مدعم  ،حجــارة (

0,40

22

خيمـــــة

التجھيـــــــــــــــزات :
األكثر شيوعا علي مستوي البلديــة ھي  :السيارات رباعية الدفع  ،والعربـــات  ،و أجھـــزة الراديو  ،و الھاتف
النقال ،و التلفزيون .... ،
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النفـــاذ إلي الخدمـــات القاعديــة:
ال تتوفر بلدية بوسطيلة  ،علي غرار بلديات الوطن الريفية  ،علي أبسط المصالح الخدماتية األساسية  ،و
إن وجدت خدمات فإنھا في الغالب تكون متقادمة و تفتقر إلي الصيــــانة  ،و التحديث ....،

14

 :            P
  : c  +  Pدخلت المدرسة إلي الحــيّز البلدي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي حيث كان أول قسم
دراسي قد افتتح في اتويكيــت ) حوالي  (1965و آخــر في بوسطيلـة ) حوالي  . (1968و إلي تاريخ قريب ال
تعد البلدية أزيد من  10مدارس تستقطب مائة تلميذ بصفة غير منتظمـــة ) تمدرس البنات متأخر جــ\ا( .و اليوم
 ،تشتمل البلدية علي  28مدرسة أساسية من بينھــا  4معطلــــة )مدرسة عرش أحمد مسعود علي بعد
13كلم من عاصمة البلدية حيث ال يتلقى  98طفال في سن التمدرس الدراسة(  ،مدرسة أتيلة أھل بوب علي
بعد  31كلم مغلقة منذ  2008نظرا لغياب المدرس ،و كانت ھذه المدرسة يرتادھا  165طفال  ،مدرسة
سكنــي علي بعد  14كلم و ھي ب\وھا مغلقة أمام  102طفل في سن الدراسة لعدم وجود مــدرس  ،و مدرسة
النبكــه حيث  162طفال ال يجدون من يدرسھم(.و مــؤسسة تعليم إعــدادي )إعدادية بوسطيلــة أنشئت عام
 2003بتمويل خاص من الدولة الموريتانية و تستقطب اليوم  137طالبا من بينھم  53بنتا )(%89،3و تحوي 5
أقسام تربوية يدرسھا  7أساتذة )  2متخصصين و  5أساتذة متعاقديــــن (.
*

ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣﺳدﻟﻳن ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ھذه اﻟﻣدارس ﻳﺑﻠﻎ  2926ﺗﻠﻣﻳذا ﻣوزﻋﻳن إﻟﻲ  1567ﻣن اﻟذﻛور ) %54،08ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﻳذ(  ،و
 1359ﺑﻧﺗﺎ ) (%46،44
رسم بياني لحالة التمــــدرس حسب الجنس :

 %46،44من البنــــات
 %53،55من الذكــور

جـدول رقم  :4البني التحتية التربوية علي مستوى بلدية بوسطيلـــــة الريفية
المعوقات

مالح

طاو

حض مدرس

رآت

تالميذ
مج

مقر للحضانة

إ

فصل

ذ

نوع بناء

ses
صلب

+

3

2

19

462 983

521

17

نقص التجھيز و األمان

جيد

-

0

0

1

23 42

19

2

شبه صلب

نقص التجھيزات و مدرس

رديء

-

1

0

1

21 80

59

2

شبه صلب

-

-

0

0

1

66 120

54

2

متوس

-

0

0

1

37 102

65

2

نفس الشئ
التجھيزات و حضانة

مدرسة

القرية

طين
شبه صلب
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 1ابحيره 1

2+Coll.
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ط
ھشة  ،تجھيزات و حضانة
’‘
’‘
’‘
’‘
ھشة  ،تجھيزات و حضانة

15

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

متوس
ط
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
مغلقة

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

-

1

0

1

14 32

18

2

طيــن

-

1

0

1

32 89

57

3

شبه صلب

 1بونواره
 1بوتزكــراي

-

1

0

1

25 59

34

2

شبه صلب

اد دوبالل

-

1

0

1

58 119

61

2

صلب

1

0

1

32 69

37

2

شبه صلب

-

1

0

1

35 60

25

2

طيــن

* 1الجديدة

-

1

0

0

77 165

88

2

طيــن

 1أھل بوب
 1احسي لرضع
* 1كمبي جفي
 1لمطبــل
 1انبي الصفرة

1

 1ديده قلي
 1أھل أحمد حاج

متوسط

-

1

1

2

84

38

46

1

شبه صلب

,,

-

0

0

1

64

32

32

2

شبه صلب

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

متوسط

-

0

0

1

42

22

20

1

طيــن

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

-

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

مغلقة

++
-

1

0

3

18

25

43

5

شبه صلب

0

0

0

162

68

94

2

شبه صلب 1

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

-

-

0

0

1

51

16

35

2

شبه صلب 1

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

جيد

-

1

0

1

84

60

24

2

شبه صلب 1

النبكة
تــاق
طير طوبه1

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

جيد

-

0

0

1

142

82

60

5

شبه صلب 1

طير طوبه2

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

-

-

0

0

1

30

13

17

1

طيــن 1

طير طوبه3

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

متوسط

-

0

0

1

32

13

19

2

صلب *1

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

-

-

1

0

1

59

34

25

2

شبه صلب *1

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

tجيد

-

0

0

1

86

34

52

2

صلب 1

بناية و مــدرس

مغلقة

0

0

0

0

0

1

بنايــة و مدرس

مغلقة

0

0

0

102

0

1

1

0

2

99

2

شبه صلب 1

فركــلي
زينت المنزل
زواز
ع,أحمد مسعو
سكنــي
اتويكيت

ھشة  ،تجھيزات و حضانة

,,

متوسط

تجھيزات و حضانة و مدرس

+-

41

58

مقـــومات القطاع
•

وجود مقدرات بشرية ھامة :معدل األطفال في سن المدرسة
مرتفع للغاية ،

•

المعطيات السياسية و االجتماعية و التنظيمية و األمنية تحفــز
األھالي علي إرسال أبنائھم إلي مقاعد الدراسة.
معوقـــات القطاع:

 ھشاشة غالبية المدارس حيث أنھا مبنية من الطين و متھالكة ،
 عدم انتظام بل و غياب المدرسين مما انجرّ عنه إغالق بعض المدارس
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منذ سنوات ،
 االفتقار الحاد إلي المعدات و اللوازم و التجھيزات التربوية ) طاوالت ،
كراسي  ،دواليب  ،سبورات  ،لوازم مدرسية(...
 فقر اآلباء الذي يشكل من جھته عائقا كبيرا يحول دون متابعة الدراسة
بالنسبة لكثير من األطفال من متوسطي الدخل و عديمي الدخل
 ضعف بل غياب أو تغييب روابط آباء التالميذ في ما يتعلق بلعب دورھا

16

علي الساحة التربويـــة
 إلخ.....

 : e+  d  [   P
لم يكن حال المحضرة بأحسن من التعليم الحديث و ال تتوفر إحصائيات دقيقة حول عـــــدد المحاضر
الموجودة علي مستوى بلدية بوسطيلـــ. &   U
و من بين أھم المدارس المحضريــة التي تأتي لنا التعرف عليھــا محضرة لمطبـــل  ،و ابحيــره  2و محاضر أو
كتاتيب في بوسطيلــة العاص .
و فيما يتعلق بكبار السن المتعلميــن  ،فمن خــالل التشخيص التشاركى ن توصلنا إلي أن عددھم اإلجمــالي
ھو  873متعلما ) و ھو ما يمثل نسبة  %6من الساكنة المسنــة من بينھم  303امرأة أي نسبة . %35،48

(    g5 * !P  (% "  V5C ZH *C%
 IP  !@ %

R% 5C %3437
=% `( %65329

الصحــــــة:
– الصحــــة البشريــة ) :أ(
)ب(
إن مصالح الصحة علي مستوى بلدية بوسطيلة الريفية شبه معدومة  ،عدا مركز صحي في بوسطيلة ،
و نقطتين صحيتين إحداھما في قرية انبي الصفرة و الثانية في قرية النبكه
القيمون علي الخدمات الصحية غير كافيين و ينقصون الخبــرة و ھم :
 قابلة واحدة ) في بوسطيلة (


ممــرض دولة واحد لساكنة تفوق  21000فردا ،



وكيلي صحة غير دائمين ) وكالء دعم(
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مولدة واحدة غير رسمية في نقطة انبي الصفرة الصحية .

جـدول رقم  :5البني التحية الصحية علي مستوى بلدية بوسطيلــة
األشخــاص

األمراض الشائعـــة

اإلسھاالت  ،حمي المال ريا  ،نزالت البرد
اإلسھاالت  ،حمي المال ريا  ،نزالت البرد
اإلسھاالت  ،حمي المال ريا  ،نزالت البرد

مج
400

أط
200

ن
170

ر
30

قا
1

مد
1

مولدة
0

وكيل
وكيل

تاريخ
تأس
يس

نوع بنا

مصلح
ة

ط .م
0
 19سبه صلب مركز
19
0
طين نقطة
2003
0
طين نقطة

القرية

بوسطيلة
انبي الصفرة
النبكــه

17
معوقــــات القطاع
 نقص المتخصصيـــن
 نقص التجھيــزات
 ارتفاع أسعار األدوية  ،و البعد من أسواق التمويـــن ،
 غياب الوسائل اللوجستية رغم أن أقرب مستشفى ھو النعمة علي بعد  187كلم من
الطريق الوعرة

)ب( – الصحة الحيـــوانية :
لم تعد حالة خدمات الصحة الحيوانية بأجود من خدمات الصحة البشريــة ،ذلك أن علي عوم التراب
البلدي حيث يحتل النشاط الرعوي الرتبة الثانية )  %27،24من النشاطين( يوجد وكيــل بيطـري واحد و أربعة
حظائر فحسب لتلقيح الحيوانات رديئة كلھا  .السعة اإلستقطابية لھذه الحظائر تتفاوت بين  30إلي  40رأســا
خالل حصة التلقيح الواحدة .و إذا كانت حمالت التلقيح تقوم بھا مـــديرية التنمية الحيوانية سنويا ،فإن ھذه
الحمالت ال تغطي سوى  %40من المواشي علي مستوى البلدية  .و السبب في ذلك قد يعود إلي سوء
التنسيق بين المديرية و المنمين من جھة  ،و صعوبة الولوج إلي بعض المناطق  .كما أن علي مستوى البلدية ال
توجد سوى صيدليتين بيطريتين توفر بعضا من المواد ) غالبا ما تكون األدوية ال تخضع للمعايير الدولية و تباع
بأسعار مرتفعة(.
تتعرض الحيوانات للعديد من األمراض و األوبئــة أكثرھا شيوعا  :بوقليب  ،و أبو قيد  ،و اطيــار ،.....و يظل
التطعيم الطريقة األنجع لمكافحة ھذه األمراض.
الحــل المنــــاسب
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم

أو
أو
أو
أو

التلقيـــــــــــــــــــــح
التلقيـــــــــــــــــــــح
التلقيـــــــــــــــــــــح
التلقيـــــــــــــــــــــح

المعوقـــــات

انتشار األمــراض المعديـــة
نقص ميــــاه الشـــرب
الضغط المرتفع للحيــوانات
نقص البني التحتية البيطريـــة
تقـــادم طرق التنميـــة الحيوانية

األمــــراض الشائعــــة

نوع الحيوان األكثر عرضة للمرض

بوقليب
أبو قيــــد
اطيــار
ســـافه و لوريـــــمه

األبقـــار و الحمير و الخيول
األبقار و الحمير و الخيـــول
األغنـــــــــــــــــــام
اإلبــــــــــــــــــل

المقومــــــــــات

كثـــرة المراعي و ثراؤھا
وجود مقدرات بشريــة ھامة تمارس النشاط التنمــــوي
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البني التحتيـــة و التجھيــزات الجمــاعية

18

:

-1البنـــي التحتيــة المائيــة :
يوجد علي مستوى البلدية  150بئرا تقليدية من بينھا  32شبه ناضبة ) قليلة المياه( و  4مياھھا مالحة و
بالتالي تستعمل فقط لسقي الحيوانات
جدول  :6البني التحتية المائية :
حــاس

منشأة مائية

بئر حديثة
االستعمال

حفر
القرية

مالح

غم

مس

غم

مس

0

0

0

0

0

عرش أحمد مسعود

-

2

-

-

ادكور أھل بيتي

-

1

-

-

-

عرش أھل احمييد .

-

2

-

-

-

-

-

-

عرش أھل امسيعيد

-

-

,, ,,

-

-

2

-

-

عرش أھل سالم

-

1

-

-

-

-

-

-

عرش كيــدو

-

2

-

-

-

-

-

-

عرش خيي

-

1

-

-

-

-

-

-

عرش سيــد

-

2

-

-

-

-

-

-

عرش فيــن

-

3

-

1

1

-

-

-

عرش يــرب

-

3

-

3

3

-

عرش يمــھل

-

8

-

-

-

3

-

-

ابحيره 1

9

-

1

-

1

-

-

ابحيره 2

-

-

-

-

-

6

-

-

بنــواره

-

1

-

27

-

36

-

1

بوسطيلــه

-

1

-

-

-

3

-

-

بوتزكــراي

-

-

-

-

2

-

-

شيشـــن

 3حواجز

3

-

0

حاجز رملي

-

أغراض منزلية و
سقي الحيوانات
,,

,,

-
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19

-

4

-

1

1

-

-

-

ادشيرت ادويالل

-

6

-

-

-

-

1

-

ديده قلي

-

1

-

-

-

4

-

-

أھل أحمد الحاج

-

-

منزلية ز سقي
الحيوانات

-

-

1

-

-

Ehel Bassi

-

-

,,

-

-

1

-

-

أھل أحمييد

-

5

-

-

-

-

-

أھـــل

-

1

-

-

-

-

-

أھــل بوسحاب

-

-

2

-

2

-

-

أھل بلخيــر

-

9

-

-

-

-

-

أھل الدوت

-

1

-

-

-

-

-

أھل الخيــر

-

1

-

-

-

-

-

أھل اعلي بوطو

-

-

-

-

-

1

-

-

أھل الجيد

-

3

-

-

-

1

-

-

أھل ازھيو

-

1

,,

-

-

2

-

-

الجديدة

-

1

-

-

-

-

-

أھل أحمد عبد

-

-

-

-

-

19

-

-

أھل بوب )أتيله(

-

3

-

-

-

-

-

حاس احمدات

-

-

-

-

1

-

-

أحسي أھل اعبيدي

-

3

-

-

-

-

-

احسي لرضع

-

2

=

-

-

1

-

-

احسي لرضع
تشمش

8

منزلية

-

-

-

1

-

كمبي جفي

-

1

--

-

-

-

-

لعبيــر

-

2

-

2

-

-

لقديحه الزرق

-

3

-

-

2

-

-

لحفيره

-

-

-

-

23

-

-

لخريزه

,,

-

,,

,,

,,

منزلية و شرب
الحيوانات
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20

-

-

-

2

-

-

لمطبـل

,,

-

-

2

-

-

لوتيد

-

-

-

-

-

محكم -hkem HM
أھل امبارك

-

-

2

-

-

اميدينه

-

-

-

-

انبي الصفرة

6

-

-

النبكة

-

-

ع أولد علول

-

ع أوالد العناني
أوالد الناضر

-

7

-

-

-

1

-

1

منزلية و شرب
الحيوانات

-

4

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

3

-

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

1

-

-

-

1

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

-

-

-

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

2

-

-

أم ھيني

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

2

-

-

ستارة 2

-

-

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

10

-

-

سكــني

-

2

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

3

-

-

تــاق

-

10

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

6

-

-

طير طوبه 1

-

9

منزلية و شرب
الحيوانات

-

-

7

-

-

طير طوبه 2

-

-

,,

,,

-

-

6

-

-

طير طوبه 3

-

5

,,

,,

-

-

1

-

-

تيشليت اللب 1

-

1

,,

,,

-

4

-

-

-

تيشليت اللب 2

ســـــد 1

5

,,

,,

-

-

3

1

-

اتويكيت

-

-

,,

,,

-

-

3

-

-

فركــلي

-

1

,,

,,

-

-

5

-

1

زينت المنزل

-

-

,,

,,

-

-

3

-

-

زواز

,,
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معوقــات القطــاع :
 موقع أغلبية القرى في المنطقة الجافة
 غياب االستثمارات في مجال البحث و التنقيب و الحفر،
 ملوحــة المياه الجوفية و عمقھــا
 سوء تدبيــر ما تيسر من مياه الشرب
 فوضوية التقري مما يجعل جھود الدولة في إيجاد المياه تذھب سدى و
بالتالي الحيلولة دون توفير مياه الشرب للبشر و الحيوانات.

21
البنــي التحيـــة الطــرقية ) الطرق البرية("
ال توجد علي مستوى بلدية بوسطيلــة الريفية طرق معبدة أو طرق محسنـــة  ،و إنما يقتصر الحال علي ممرات
بريــة رديئــة و ملتويــة و صعبــة السلوك  .و من أھم ھذه الممرات التي تلك تربط عاصمة البلدية بمدينة تمبدغة
علي مسافة  80كلم  ،و الممر الرابط بين بوسطيلـة و كمبي صالح علي طول  25كلم ...

معوقـــــــــــــات القطاع:
 صعوبة التواصــل
 غالء أسعار النقل
 فوضويــة النقل البري

الطــاقة و االتصاالت :
تفتقر بلدية بوسطيلــة الريفية علي العموم إلي شبكــة كھربائيـــة عمومية .و إذا كانت بعض األسر قد
تمكنت من الحصول علي مصادر للطاقة الشمسيــة فإن  % 98من األســر ال يملك أي مصدر عدا المصابيح
اليدوية أو األخشاب ....

تنتشر أجھزة الراديو بشكل ملحوظ في عموم التراب البلدي و كذا الھاتف النقال حيث شبكات
موريتل و ماتل ن إال أن غياب مصادر لتزويد ھذه الھواتف بالطاقة قد يعرقل اتصاالت المواطنين داخليا و
علي المستوى الخارجي.
.

التجھيــــــــــزات الجماعيــــة :
)د(

مخــازن الحبوب :

يوجد علي مستوى عاصمة البلدية خزانين أحدھما لتخزين الحبوب  ،و اآلخر تم بناءه و تمويله من طرف
مشروع الغذاء المؤمن القروي ) ابر فيكو( سنة  2010حيث زود بكمية قدرھا  25طنا من الحبوب و
الفاصوليا.
)ب( -الحـواجز الرمليــة  :استفادت بلدية بوسطيلة الريفية من بناء  7حواجز رملية في كل من أھل
الجيد ،و أھل ازھيو  ،و احسي لرضع  ،و احسي لرضع تشمشه  ،و لمطبل ) ابر فيكو سنة  ، (2011و
طير طوبه و تيشيليت اللب 2
)ج( – طاحنات الحبوب  :توجد  16طاحنة حبوب من بينھا  2عاطلة يستفيد من خدماتھا سكان قري بنواره و
بوسطيلة  ،و احسي لرضع و ادشيرت ادويالل و زينت المنزل و ديده قلي و انبي الصفرة و النبكه أي ما يناھز
 9278ساكنا  .و لقد منح مشروع دعم قدرات الفاعلين غير الحكوميين البلدية مؤخرا بثالث طاحنات لصالح قرى
ابحيرة ، 2و تــاق و بوتزكــراي ) .(2012

)د( -حظائر التلقيح :و عددھا  4في قرى أھل أحمد الحاج  ،و بوسطيلة ،و انبي الصفرة و النبكه
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دور العبــــادة :ال توجد إحصائيات دقيقة لعدد المساجد علي مستوى البلدية و ال عدد المحاضر .و من أھم
المساجد التي اطلعنا عليھا مساجد بوسطيلــة )  ،(5و ابحيرة 1و مسجــد في لمطبـــل  .كلھا تحتاج للترميم و
التجھيز و التوسعة.

22

اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ :
الـــــزراعـــة :
تحتل الزراعة الرتبة األولى في اقتصاد بلدية بوسطيلــة الريفية و تشغل  %8،58من اليد العاملة
الناشطة أي  2178أســرة .فإذا ما اعتبرنا أن متوسط األسرة ھو  5أفراد  ،فإن مجموع العاملين في النشاط
الزراعي ھو  10890شخــصا أي ما يقرب من نصف ساكنة البلدية اإلجمالي.
مقومـــات شبه القطاع
مقدرات بشرية ھائلة )  %58،81من اليد العاملة(،
خصوبة التربة و تنوعھا و والءمتھا للزراعة،
اتساع المساحات القابلة للزراعة،
ظروف مناخية مواتية لنمو النباتات ) حرارة  ،رطوبة ،رياح ،غطاء
نباتي(....
أھميــــة المنتج الزراعي.
ال توجد نظم محددة لتحديد المناطق المخصصة للزراعة  ،بل يمكن للمزارعين ممارسة نشاطاتھم في
شتى نواحي القرى  ،و عادة ال توجد مدونة عقارية تخصص األراضي المخصصة للنشاط الزراعي و أخرى
متخصص للــــرعي .و أھم المناطق الزراعية ھي:
المنطقة )أ( :و ھي المنطقة الواقعة بين تــاق  ،اتويكيت  ،بوسطيلة  ،بوتزكراي و ديده قلي ،
المنطقة )ب( :و ھي الواقعة بين بــاميره – كمبي جفي لتمتد حتي انبي الصفرة و الستارات )1و،(2
في اتجاه أبونواره و عــرش أوالد عــلول
المنطقة )ج( -و ھي قرى الوسط التي ھي أھل الدوت و ادشيرت ادوبالل و محكم أھل امبارك و أھــل
كيكره.
المنطقة )د( – و ھي مجموع قــرى لعـــراش الواقعة بين الخطين 8درجات و 00ثانية و 8درجات و 4ثوان
غربا.
تختلف مساحة الحقل بين منطقة و أخرى تبعا لعدد األفراد العاملين فيه  .قد تصل ھذه المساحة 6ھـ
في المنطقة )أ(  ،و ما بين  3و  2،5في المنطقة )ب(  ،و أقل من 2ھـ في المنطقتين )ج(و )د(.
تستغل األراضي بشكل متصـل و متواصل و بأدوات ووسائل بدائية  ،و ھذا ما يؤدي إلي افتقارھا و
فقدانھا خصوبتھا  ،و بالتالي تراجع المحصول الزراعي  ،إذ أن المزارعون ال يعرفون طرق استراحــة التربة.
تنقسم الزراعة إلي صنفين  :زراعة فصلية أو مطرية  ،و زراعة مروية.
.
 -1الـــــزراعة الفصلية أو المطريـــة :
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تبدأ حيـــــن تساقط األمطار األولى أي نھاية يونيو بداية يوليو ) تأھيل و تحضير الحقل ( و تستمر حتي نھاية
يناير ) الحصاد( .أھم الغالت المزروعة ھي  :تقليت البيضاء  ،و تقليت الحمراء  ،و الشويطرة ) ارحيه(  ،و متــري  ،و
الفاصوليا  ،و البقوليات  .أھمية المنتج تبقى مرھونة بأھمية كميات األمطار السنوية و بعدم احتياج اآلفات و
األمراض الزراعية .
فالمزارعون الذين تم استجوابھم خالل التشخيص التشاركى يقولون إن متوسط منتج الحبوب يتراوح بين  1000و
 3000مــدا) في المنطقة أ( و أقل من  200مــدا ) في المناطق األخرى( .و إذا ما علمنا أن المــد يساوي  3كلغ ،
فإن ذلك يعني أن متوسط المنتج يتراوح بين  9،5طنــا )9500كلغ( و  0،6طنــا ) 600كلغ(  ،ولغة األرقام يكون دخل
المزارع ما بين  760000أوقية و  48000أوقية ) المـد الواحد يباع ب  80أوقية إبان الحصاد(....ز و رغم ذلك يظل
مزارعو بوسطيلة عرضــة لعراقيل كثيرة أھمھـــا :

ﻣﻌــوﻗﺎت ﺷﺑــﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ :

23

 غياب الحماية علي المزارع مما يتركھا عرضة للحيوانات الشائبـــة ،
 سوء استغالل المساحات و األراضي الصالحة للزراعة
 غالء أسعار البذور و المواد االستھالكية األساسية مما يدفع المزارعين إلي االستدانة،
 غياب اإلستثمارت في شبه القطــاع
 منافســة المنتجــات الزراعية القادمة من مــالي و التي عادة ما تكون بأسعار أقل و كميات
أضخم
 النزاعات بين المنميــن و المزارعين

الـــــــــــــزراعة المروعة ) الخضراوات( :
تمارسھا  15تعاونية نسائية من أصل التعاونيات  54الموجودة علي مستوى البلدية  ،و تستغل مساحة يصل
مجملھا ما بين  5إلي  7ھـ و التي تكون عادة قرب نقاط المياه .و أھم األنواع المزروعة ھي  :النعنـاع األخضر  ،و
الطماطم الحمراء  ،و الجـــزر ....تبدأ األعمال في زراعة السقي منتصف أكتوبر و تدوم حتي نھاية شھر فبراير .ال
توجد تقديرات معروفة للكميات المنتجــة  ،و كل توصلنا إليه ھو أن كلغ الطماطم الحمراء يباع بثمن يفوق أحيانا
 600أوقية ،و أن منتج النعناع األخضر يباع بالتقسيط )  20و  ، 50و  100أوقية للحزمة الواحدة(
معوقـــات زراعــة الخضراوات :
 نقــــص الميـــاه للري
 االفتقار إلي الخبــرة في مجال الزراعة المروية
 غياب االستثمار
 غياب الحماية الالزمـــة

منــاطق اإلنتاج  ،تسييــر األراضي  ،المحصــول:

المحصول ) بالمـد(
 3000إلي 1000
 2500إلي 1000
 2000إلي 1000
 2000إلي 1000
 1800إلي 1000

الخضراوات
الحــدائق

الحــدائق
محدود جدا
محدود جدا
محدود جدا

الجھـــة من القرية
المنطقة )أ(
شرق – شمال – ش ش
شمال غربي ،
شمال جنوب و غرب
شرق – شمال – ش ش
شمال جنوب و غرب
المنــاطق )ب-ج-د(

الرتبة
1
1
1
1
1

القريـــة
بوسطيلــة
اتويكــيت
تـاق
بوتزكــراي
ديده قــلي
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 140إلي 100
 180إلي 100
 120إلي 100
 100إلي 80
 100إلي 80
 150إلي 120
 110إلي 100
 110إلي 100

24

غير معروف
محدود
محدود
غير معروف
غير معروف
غير معروف
غير معروف
غير معروف

شمال و شمال شرقي
جنوب و جنوب شرقي
جنوب – جبوب شرقي و شرق
جنوب و جنوب شرقي
شمال و شمال شرقي
شرق و جنوب شرقي
شرق و جنوب شرقي
شرق و جنوب شرقي

1
1
1
1
1
1
1
1

بــاميره
كمــبي جفي
انبــي الصفرة
ستارة 1
ستارة 2
بونواره
عرش أوالد العناني
عرش أوالد علول

تربيــــــة المـــاشية ) الرعي(:
يحتل الرعي الرتبة الثانية في االقتصاد البلدي بعد الزراعة.و يشغل  899أســرة أي نشبة  % 24،27من
اليد العاملة .و إذا اعتبرنا أن متوسط األسرة ھو  5أفراد  ،فإن ذلك يعني أن النشاط الرعوي يعيش علي كاھله
 4495شاكنا أي نسبة  %21،10من مجموع ساكنــة البلدية.
يظل الرعي علي مستوى بلدية بوسطيلــة الريفية من النمط شبه الحضري و يعني ذلك أن تنقل األفراد وراء
الحيوانات للبحث عن الكأل و المراعى.
من الصعــب جدا إعطاء إحصائيات دقيقة حول أعداد الحيوانات الموجودة علي التراب البلدي ،و يعود ذلك إلي
سببين رئيسيين ھما :أوال عدم توفر إحصائيات لدى المصالح المختصة ) مندوبية التنمية الريفية في الحوض
الشرقي و مفتشية البيطرة في تمبدغة ،و مصلحة البيطرة في بوسطيلة عاصمة البلدية .و السبب الثاني ھو
تحفظ المنمين علي اإلعالن عن ممتلكاتھم الحيوانية ربما لتخوفھم من الضرائب  ،و لدوافع أخرى يمتنعون عن
البوح بھا.
رغم ھذا و ذاك  ،تمكن فريق المسح الميداني من خالل مقارنة المعطيات و استقاء المعلومات من التوصل إلي
األعداد التاليــة ) و ھي تقريبية فقط و ال تشكل قاعدة يرجع إليھا (:
األبقار  35000 :إلي  50000رأس
األغنام ) ماعز و ضأن (  16000 :إلي  17500رأس
خيول  1000 :إلي  2000رأس
إبـــل  700 :إلي  1000رأس
حميـــر  :ما ال يعد و ال يحصـــى:

رسم بياني للمـــواشي علي مستوى بلديو بوسطيلـــة

إبــل
خيول
أبقــار
أغنــام

دعـــائم شبــه القطــاع الرعوي
•
•
•
•

•

مقدرات بشرية ھامة )  %24،72من اليد العاملة(
تنوع و ثراء الــــماشية
اتســاع المساحات الرعوية
مالءمة الوسط لتكــاثر و نمو الحيوانات
وجود أسواق استيعابيــة ھامة داخل و خارج الحوزة الترابية للبلدية

المعـــوقات

-
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•

عدم انتظــام المنميـــن

•

التدھور المتسارع للبيئــة نظرا للضغط المتنامي للحيوانات )المحلية و تلك القادمة من
المناطق األخرى(

25

•

تقادم طــرق التربيـــة ووسائل االستغالل

•

,النـقص الحاء للميــــــــــــــــاه

•

غياب االستثمارات في المجال الرعوي

•

عدم االستفادة من المنتجــات الحيوانية) جلود  ،وبر ،دھون ،أظــالف .....

•

انتشــــار األمراض و األوبئة

•

نقص البني التحتيـــة البيطرية  ،و غياب أخصائيين في مجال الصحة الحيوانية

•

الــنزاعات مــع الفــالحين

جــــدول  : 7األنشطـــة الرعوية :
`'%X  /

%XC.

 &* S q%
  'MQ

; =+   K

?.

!7% d

'

 6
بئر
حديثة

*  op%

 n%
مج

خيل

غرب
جنوب -
غربي

بقر

غنم

 [ 

( 9

,سوق بوسطيلة
تمبدغة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

,سوق بوسطيلة
تمبدغة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

,سوق بوسطيلة
تمبدغة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

تمبدغة

مالي :مارس
إلي يوليو

بوسطيلة ،
مالي

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

لحفيرة

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

النبكة

1

1

1

1

2
*

ابحيره1

بئر
حديثة

1

ابحيره 2

بئر
حديثة

1

لوتيد

3

بوسطيلـة

بئر
حديثة

1

طير طوبة 1

بئر
حديثة

1

طير طوبة 2

2

طير طوبة 3
لمطبل

بئر
حديثة

شمال و
شمال شرقي

  PROJET ANEHEC/ Convention :DCI-NSAPVD/2009/218662
) ('  &! "# $ !%

25

       
سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

زواز

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

ٔ
اهل بوب

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

لعبيـر

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

ٔ
اهل بيب

26
سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

2
*

حاس احمدات

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

ٔ
احسي اهل
اعبيدي

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

ٔ
اهل بوسحاب

سوق بوسطيلة

مالي :مارس
إلي يوليو

سوق
بوسطيلة

اطيار ن بوقيد .
التطعيم

بئر
حديثة

1

ٔاهل ٔاحمد
الحاج

إستغــــالل الموارد الغابوية:
)أ( -االحتطاب  :ألغراض الطھي و اإلنارة الليلية  ،و في البناء و الســور حول المنازل  .تقوم علي ھذه العملية
النســاء و األطفال  ،و ال يعرف بالضبط كميات الحطب المجمـــّع  .إن ھذه العمليــة في طور التقلص بعدما
اكتشفت معظم األســـر غاز البوتان و أصبحت تستعمله في شتى األغــراض المنزليـــة  .تقطع األخشــاب و تترك
تجف قبل أن تستعمل في تغطية أسطح البيوت و صناعة األعرشـــة :
 أغصان انتورج في البناء أغصان الطلح و تيكفيت  ....تستعمل كأعمدة ألسطح البيوت و دعائم األعرشة...)ب( – الفحم  :يتم إنتاج الفحم بصفة فوضويـــة و جائرة حيث تقطع كل األشجار سواء اليابس منھا و األخضـــر .
يوجه اإلنتاج إما لالستخدامات الذاتيــة  ،و إمــا ألغراض تجارية حيث تباع خنشة الفحم من فئة 100كلغ بثمن
يتراوح بين  700إلي  1000أوقية في سوق بوسطيلة  ،و ملغ بثمن  100أوقية .
)ج( – جنــي الثمــار البرية  :الصمغ العربي  ،توقــه ) ثمار تيشط(  ،النبق ) ثمار السدر(  ... ،كل من ھذه
الثمار لھا مزاياھا الخاصة في العالجات الطبية أو لصناعة تحويلية لصناعة الصابون مثال من ثمار توقــه ) راجع
المصادر الغابوية و فوائدھا في الصفحات السابقة(.

التجـــارة:
يأتي النشاط التجاري في الرتبة الثالثة في االقتصاد المحلي لبلدية بوسطيلـــة الريفية حيث يشتغل فيه
 320أسرة ) أي  %8،64من اليد العاملة( .عـدا سوق بوسطيلــة عاصمة البلدية لم تكن ھناك أسواق منظمـــة .
فسوق بوسطيلـــة تستقطب سكان كافة قرى البلديــة  ،إضافة إلي البلديات المجاورة .تضم السوق  500حانوتا
و أزيد من  1000محلــة تجارية غير ثابتة .تعتبر سوق بوسطيلــة من أھم األسواق األسبوعية في المنطقة و
األكثر إشعاعا علي مستوى الوالية ككل .تنظم الــسوق األسبوعية كل يوم أربعاء و تستقطب التجار القادمين من
داخل مقاطعة تمبدغة  ،و أؤولك الوافدين من جكنــي  ،و النعمة ،و آمرج  ،و انواكشوط و انواذيب و لعصــابة و
تكانت و لبراكنــة و المناطق المتــاخمة من جمھوريــة مالــي الشقيقــة.
ينــدر أن تبحث عن مــادة إال ووجدتھا تباع في ھذه الســوق بدأ من أبسط المـتواد و األدوات إلي أفخم
األفرشــة و الصناعات المنزليــة الحديثة  ،و الصناعات الكماليــة التجميلـــية منھا و االلكترونية ) الھواتف و أجھزة
التلفزيون الراقية( ،و أنواع الحيوانات ) األبقار و األغنام  ....إلخ( ،و مختلف المنتجــات الفــالحية.
إلي جانب التجارة الخصوصية  ،يوجد  16دكانا جماعيا ) تمويل من مفوضية حقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و
الدمج  ،و مشروع التنمية الجماعية القروية  ،و مفوضية األمن الغذائي  ،و برنامج األمم المتحدة للغذاء  ،و مشروع
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التضامن الذي أقرته الحكومة الموريتانية منذ سنة  .(2011تورف ھذه الدكانين المواد الغذائية بأسعار تتماشى مع
القدرة الشرائية للفقراء .
 التموين بمادة اللحوم تضمنه  25مجزرة منتشرة علي مستوى البلدية .يبلغ سعر كلغ اللحم  700أوقية طوالفصول السنة في يخص لحوم البقر  ،و  800أوقية بالنسبة للحوم األغنام.
 مــادة الخبز توفرھــا  30مخبــزة تقليدية من بينھا  12في عاصمة البلديـــة تضمن  19طاحنة )  3منھا قدمت سنة  2013كدعم للبلدية من طرف مشروع دعم قدرات الفاعلين غيرحكوميين ،ركبت في قرى ابحيــره  ، 2و تــاق و بوتزكــراي( :تضمن إذن تزويد األسر بمادة الدقيق  ،حيث يبلغ
سعر طحن مــد الزرع  40أوقية  ،و خنشة  100كلغ بسعر  200أوقية .
 تتوفر البلدية علي  23بنكا للحبو من بينھا واحد فقط يعمــل و ھو بنك الحبوب الممول من طرف مشروع ابر فيكوعام 2010
تصـــل سلة األسعار بالنسبة للمواد األساسية حسب المعطيات المتحصل عليھــا خالل التشخيص التشاركى

27

الفــــارق

سعر كلغ علي سوق النعمة

سعر الكلغ علي سوق بوسطيلة

المـــادة

+30

300

270

السكـــر

+50

400

360

زيت نبــاتي

+20

240

220

مار يبــرق

-8

 180للمــد

80

متـــري

- 30

 200أوقية للمد

110

تقليت

-20

 700أوقية للمــد

300

آدلكــان

 210أوقية للمــد

160

فستق غير مقشر

 320أوقية للكلغ

350

فستق مقشر

-30

أمــا أسعــار الحيوانات و المنتجات الحيوانية و مشتقاتھا فھي كالتالي .
خالل الخريف)شتمبر إلي
خالل الصيف) فبراير إلي أغشت(
دجمبر
 120 000إلي 130 000
 110 000إلي 100 000
 90 000إلي 80 000
 70 000إلي 60 000
60 000
60 000
 50 000إلي 40 000
 55 000إلي 45 000
 17 000إلي 16 000
 16 000إلي 15 000
 21 500إلي 18 000
 16 000إلي 14 000
 14 000إلي 13 000
 13 500إلي 12 000
لتر 1200 :إلي 800
 700أوقية للكلغ
 700أوقية للكلغ
 800أويقة للكلغ
أوقية_للكغ 800
أوقية_للكغ  2500إلي 3000
 500 UMإلي 700
 500 UMإلي 700
لتر  200 :أوقيو
 300أوقية للتر
300
300
800
800
15 000
15 000
 120 000إلي 90 000
 120 000إلي 90 000

النــــوع
البقرة الحلوب
الجــــدعة
التبيعــة
الجــــدع
كبــش
نعجة حلوب
خروف ) أويال(
دھن الحيوان
لحم البــقر
لحم الغنــم
ثريد البقر) التشطار(
الجلد المدبوغ
لبن البقر
لبن اإلبــل
لحم اإلبــل
الحمــار
الحصـان

اﻟﺻﻧــﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﺧــرى :
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

 25مجـــزرة
 38مخبــزة تقليدية
 19نشاط طحن للحبوب
 30حفر آبــار
 45في البنـــاء
 8عاملين في مجال
الصحة
 60ناشطا في ميدان
التعليم
 18إمــاما و شيخ
محضــرة
 52صانعا تقليديا

28

 20ناشطا في المصالح
الحكومية و األمـــن

فضال عن النشاطات الزراعية و الرعوية و التجــارية  ،تمارس  306أسرة نشاطات مدرة للدخــل متنوعة )%8،26
من اليد العاملة ( ،فمــــن تلك النشاطات :

اﻟﺳﻳـــــﺎﺣﺔ  :يظل القطاع السياسي غائبا بل و مجھوال علي مستوى بلدية بوسطيلــة الريفية  ،و السبب في
ذلك مؤداه إلي غياب االستثمار في القطاع  ،و جھل المواطنين المحليين بفوائده  ،و االفتقار حتي إلي مواقع
تستقطب السياح ...

ﺷﺋــون اﻟﻧـــوع )اﻟﻣﺮأة(:
علي غرار جل المناطق الموريتانية  ،تظل التنظيمات الجمعوية يستولي عليھا العنصـــر النسوي  :ضمن 75
تنظيما جماعيا علي مستوى البلدية  54 ،منھا تسيرھا نساء و  16فقط يسيرھا رجال و  5جمعيات مختلطة.

اﻟﺷﺑــــــﺎب:
رغم أن الفئــة الشبابية تشكل السواد األعظم من ساكنة البلدية  ،إال أنھــا ال زالت تفتقر إلي البني التحتية
الثقافية و الرياضيــة الضرورية  ،و ھو ما يحتم التدخل من أجل دعم و تشجيع و تحفيز ھذه الفئة من أجل بعب دور
أكبر في ازدھار و تقدم البلديــة.
          

:

 5رابطات قروية جماعيـــة
 16رابطــة آلباء التالميــذ
 54تعاونية نسائية
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اﻹطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ و اﻟﺗﻧظﻳﻣــﻲ
1البلدية:
في إطار تنفيذ سياسة الالمركزية التي تھدف إلى زيادة مشاركة السكان في تسيير الشؤون المحلية تم
التنازل للبلدية التي يديرھا منتخبون )عمدة ومستشارون بلديون ( عن العديد من الصالحيات وتزويدھا بقدرات
في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وفى العديد من المجالت بما في ذلك التخطيط واستصالح التراب
اإلقليمي.

مجاالت اختصاص البلديات الريفية
-

المسالخ؛
التزويد بالمياه واإلنارة العمومية؛
ٔ
استصالح وتسيير اﻻراضي التي تنازلت عنها الدولة لصالﺢ البلدية؛
مساعدة المحتاجين؛
المقابر؛
ٔ
بناء ،ﺻيانة وتجهيز المباني المدرسية الخاﺻة بالتعليم اﻻساسي؛
ٔ
بناء ،ﺻيانة وتجهيز المستوﺻفات ومراكز حماية اﻻمومة والطفولة
نزع القمامة والنفايات المنزلية ؛
التجهيزات الرياضية والثقافية البلدية؛
الوقاية الصحية والنظافة ؛
مكافحة الحرائق؛
ٔ
اﻻسواق؛
الساحات و الحدائق العمومية
النقل الحضري
الطرق الداخلية

.2ھيكلة وتنظيم البلدية
على غرار البلديات الريفية البالغ عددھا 207ر و التى أنشئت فى موريتانيا تنتمي بلدية بوسطيلة إلى
ھرم وھيكلة اإلدارة الالمركزية التي تعد أحد أسسھا و قواعدھا وأھدافھا ومقاصدھا .
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وقد أسند ھذا النمط الجديد من اإلدارة إلى العمدة الذي ھو في واقع األمر أحد وكالء الدولة الذين يمارسون بعض
المھام والصالحيات لحسابھا .ويتصرف في الغالب بشكل مستقل عن المجلس البلدي ولكن مع التقيد التام
بالمسار الھرمي الذى أقرته اإلدارة وعلى ھذا األساس يعھد إلى العمدة تنفيذ وتطبيق القوانين والنصوص
وبشكل عام جميع القرارات والتوجيھات الصادرة عن رئيس المركز اإلداري والسلطات اإلدارية العليا وذلك في ظل
االلتزام و التقيد التام بالسلم اإلداري ويقوم العمدة بوصفه ضابط شرطة البلدية بضمان الرقابة والمتابعة والنظام
والنظافة والھدوء واألخالق العامة على التراب اإلقليمي البلدي ويسھر على ذلك تحت إشراف رئيس المركز
اإلداري1.

30

يستعين العمــدة عند االقتضاء برئيس مـركز بوسطيلــة اإلداري )المسئول والمكلف بالشرطة والذى
تتبع له ( لتنفيذ بعض القرارات .كما أنه مخول كذلك اتخاذ وتنفيذ القرارات المترتبة على مداوالت المجلس البلدي2
وھو ما يمنحه صالحيات :إعداد الميزانية البلدية وتنفيذھا ،إعداد الحساب اإلداري ،القيام باألمور المتعلقة بالتأجير
والبيع واالقتناء والتوزيع والقسم والمعامالت المتعلقة بقبول الھبات والوصايا وإبرام الصفقات العمومية ومراقة حسن
تنفيذ الصفقات البلدية وفرض الضرائب و الرسوم واإلتاوات3..
 وتتخذ القرارات بموجب مقرر بلدي أو بقرار .وينص القانون على أن العمدة يدير البلدية تحت إشراف ومراقبةالمجلس البلدي وسلطة رئيس المركز اإلداري(. 4.
ومنذ إنشائھا عرفت بلدية بوسطيلـــة الريفية تعاقب ثــالث عمد على رأسھا وھم :ولـــد اميـــس ،
و فاطم الزينة منت اسبــاق  ،و اسغيــــر بن امحيمـــــدات ) علي رأس البلدية منذ انتخابات (2007
ويستعين العمدة بمجلس بلدي يضم 19مستشارا بلديا بينھم  3نســاء ،و يجري انتخاب جميع أعضاء المجلس
البلدي بتصويت ديمقراطي واقتراع عام.

الھيكل التنظيمي للبلدية:
العمدة
المستشار األول

مست
شار

مستشا
ر

مستش
ار

مستش
ار

المستشار
الثاني
مست
شار

مستشار

مست
شار

مست
شار

مست
شار

مستشار

مستش
ار

مستشا
ر

مستشار

مستشا
ر

مستش
ار

مستش
ار

أمــــــــــــــــــــــــــالك البلدية
حصلنا علي الئحــة أمالك البلديــة من طرف السيـــد العمــدة و السيــد األميــن العام و بمساعدة من
بعض المستشارين البلديـــين:

المــدارس

المراكز الصحية
بوسطيلة

ادكاور اھل بيتي

انبي الصفراء

عرش يرب
ابحيره1

1المادة  46من المرسوم رقم  87- 0289الصادر بتاريخ  20أكتوبر 1987
2المادة  46من المرسوم  289-87بتاريخ  20أكتوبر 1987
3مشابه  /نفسه
Idem

4
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ابحيره2

حظيرة تلقيح الحيوانات

بو نوارة

بوسطيلة

بوسطيلة

النبكة

بوتزكراي

اھل احمد الحاج

ادشيرة

انبي الصفراء

ديده قلي
أھل أحمد الحـاج

31

El Jedida

حاجزرملي ) ابرفيكو(

خزان مؤمن

لمطبل

بوسطيلة

أتيلة أھــل بوب
احسي لــرضع
كمــب جفي
لمطبــــــتل
انبي الصفراء

حفــــر

بئر حديثة
بوتزكــراي

بوسطيلــة

النبكــــــة
سكنــي

بوسطيلـــة زينت المنــزل

تــاق

أم ھينــي ديده قلي ) عاطل(

طير طوبــة 1

ابحيــره  2كمب جفــي ) عاطل(

طير طـوبة 2
طير طــوبة 3

لحفيــرة
تــاق
عــرش يمــھل

اتويكــيت

ســـــوق

أتيلة أھــل بوب بوسطيلـــة

فركــلي

زينت المنــزل

لمطبــل

زواز

بونــوارة

ميـــزانية البلديـــة :
مالحظة :لم يتسنى لنا الحصول علي الميزانية لسنوات  2009و  2010و  2011و، 2012
و سنلحقھا بھذا المخطط حينما يتأتي لنــا ذلك إن شاء ﷲ.
2011

2010

2009

الميزانية األصلية
التسييــــر
التجھيــــز
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المجعيـــــــــــات القاعدية ) المجتمع المدني(:
 :تنظيم جماعي

ھناك نمطان من التنظيمات االجتماعية يتعايشان على مستوى بلدية بوسطيلــــة الريفية
تقليدي وتنظيم عصري كھيئـــات المجتمع المــدني
وبالنسبة للتنظيم االجتماعي التقليدي على مستوى كل تجمـع قروي ،ھناك مجلس أو جماعة بقيادة رجل
)األكبر سنا( أو مجموعة من الرجال يتم اختيارھم على سبيل االنتقاء .وال يخضع ھذا االختيار لقواعد ديمقراطية
وإنما لمبادرة من سكان القرية وھو يستجيب بالدرجة األولى لمتطلبات التسيير العقاري أو للموارد الطبيعية
المحلية ،أو الزعامة القبلية أو السبق في التقري و بنـــاء اللبــنة األولى للقرية.

32

يعھــد ھذه الجماعة السھـــر على الصالح العام للقرية وتنظيم المراعي وفترات التنقل بحثا عن الكأل واألعمال
في الحقول وتسيير األراضي الزراعية وصيانة اآلبار وسقي الظمأى من المواشى وحلحلة المشاكل الداخلية
والمناسبات االجتماعية كالزواج  ،و المناسبــات السياسية و الدينيــة ...كما تمثل المجموعة لدى التجمعات
القروية األخرى ولدى ھيئات الدولة و مصالحھـــا الخدماتيـــة  ،وتسھر الجماعة كذلك على تسيير المجاالت
السياسية وتختار الحليف السياسي الذي سيتبناه القرويون .ويجدر التنويه بأن ھذا النوع من التنظيم الزال ھو
السائد واألكثر فاعلية في حياة معظم القرى حيث يعتبر الضامن األساسي للسلم والوئام االجتماعي واللحمة .
.
إلى جانب ھذا التنظيم يوجد تنظيم عصري أورسمي في طور التشكل وھو يحاول أن يرسم طريقه
لممارسة بعض الصالحيات التي يجب أن تعود إلى الروابط أو إلى البلدية بالتنسيق مع السلطات اإلدارية.
ورغم أننا ال نشاھد للوھلة األولى وجود أي نوع من الحياة الجمعوية النشطة في التراب اإلقليمي للبلدية ،إال
عددا من التنظيمات تشكل في السنوات األخيرة بإمالء من بعض المشاريع اإلنمائية التي تدخلت على مستوى
البلدية.
ومن أصل قرى البلدية  ، 71ھناك  36قرية تحتضن تنظيمات اجتماعية تنشط في بعض المجاالت ومنھا
التعاونيات والرابطات القروية يصل عدد منتسبيھــا  1690عضوا  1435 ،منھم من العنصر النسوي أي نسبة
 %71،84من مجموع المنتسبيـــن.
وتتميز ھذه المنظمات بضعف ھيكلتھا وافتقارھا للوسائل البشرية والفنية والمالية .ويؤثر ھذا الوضع سلبا على
الرابطات المحلية ويحد من الدور الذي تلعبه في مجال التنمية المحلية للبلدية.

معوقــات التنظيمات االجتماعية
-

غياب االحترافية و الخبرة؛
انتشار األمية بين الفاعلين في المجتمع المدني المحلي؛
غيــاب االستثمارات و الدعم
ضعف التنظيم؛
الحاجة إلى االعتراف واالعتماد الرسمي من طرف السلطات
العمومية )الكثير منھا غير معترف به رسميا(.

جدول  :7قائمـــة التنظيمــات حسب القرى
ﻣﺟﻣوع

اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت
ﺷﺑﺎب
ﻣﮫﺎﺟرﻳن

ﻣﺧﺗﻠط

اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت
ﻧﺳﺎء
رﺟﺎل

60/1
34/1
84/2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15/1

0

0

0

106/17

0

0

0

15
0
12

60
34
12
72
0
91
3

اﻟﻘرﻳﺔ +اﺳم اﻟﺗﺟﻣــﻊ

أھل احمييد  :الفائزة 2007
عــرش أھل أحمد ســالم  :النجاح 2009
عرش أوالد العناني  :توق اتقيـــر 2007
رابطة التنمية الجماعية عرش أوالد علول
بونوارة  :رابطة آلباء التالميذ
بوتزكــراي 15 :تعاونية  1 ،فقط مشرعة،
رابطة آلباء التالميذ
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
88
0

0

0

80/2
142/4

0

0

0

15
15
0
2
15
7
0
0
4
0
14
0
0
0
8
0
10
0

0
0
44
13
0
0
0
44
3
70
2
0
30
50
0
65
15
142

15/1
15/1
44/1
15/1
15/1
7/1

0
0
0
0
0
0
0

23/1
12/1
45/1
42/1
10/1
60/1
216/4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
42
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

23
12
45
0
10
60
216

20/1
32/1
51/1
35/1
75/2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

50/1
30/1
20/1
30/1
ND/1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

47/2

0

0

0

0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
7
15

215/5

0

0

20
32
51
35
60
5
50
30
20
30
غ محدد
40
0
0
110
0

1690 / 71

0

0

15

1435

139/3
0
86/2 33
20/1
30/1

0
0
0

0
0
0

20
0
0

0

0

0

58/2

90
240

ادشيرت ادويالل  :رابطة آلباء التالميذ
ديده قـــلي  :رابطة آلباء التالميــذ
أھل أحميــــد :التقدم 2007 ،
أھـل بيـــب  :النجاح 2008 ،
أھـــــل الخير:رابطة آلبــاء التالميذ
الجــديدة :رابطة آلباء التالميـــذ
أھـــل بوب  :تعاونية أھل بوب ، 1998
التوفيق ، 2007
رابطة آلباء التالميذ
احسي لرضع :النجاح ، 2007
رابطة آلباء التالميذ
احسي لرضع تشمشه2009 :
اجمــــان :التقدم و النــجاح 2007
كمـــب جفي:النـــزاھة ، 2007
رابطــة آلباء التــالميذ
عــرش يرب :النجاح النسوي ، 2002
رابطــة آلباء التــالميذ
عـــرش يمــھل  :التقدم 1و التقــدم ، 2النجــاح  ،الفــوز  ،غير
مشرعة كللھا
عــرش خيي :النجاح 2004
عــرش فين  :تعاونية عرش فين 2004
عـرش أحمد مسعــود  :النجاح 2006
عــرش كيدو  :رابطة التنمية الجماعية 2006
لحفيـــره  :النصر و التيسير وصل اعتراف  008865عام 2005
لوتيد :العمل و التقدم 2007
انبي الصفرة :رابطة آلباء التالميذ 4 ،تعاونيات نسوية من بينھن 2
مشرعة عام  2007و تلقتا الدعم من م ح أ ح ف د
أم ھينــي :النزاھــة 2008
ستـــارة  :2النزاھة 2009
سكني :التقدم 2004
تــاق :النصر و التيسير2002
طير طوبة :1طير طوبة ، 1999
رابطة آلباء التــالميذ
طير طوبة :2النجاح 2001
طير طوبة :3طير طوبة 2005
تيشليت اللب  :1النجاح 2008
تيشليت اللب  :2النصــر 2004
فـركلي :التقدم و اإلزدھار
زينت المنزل :الفتح ، 2006
رابطة آلباء التالميذ
اتويكيت :رابطة آلباء التالميذ
3تعاونيات نسوية
رابطة مختلطــة للتنمية الجماعيــة 2007
 36قـــرية

االستــــنتاج :
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تتميــز الحركة الجمعـــوية علي مستوى بلــدية بوسطيلـــة بھيمنــة العنصر النســوي  :من بيــن  1690فاعــال
منتسبـــين إلي  71جمعيــــة  1435 :منھم من النســاء أي نسبــــة %84،71

الشراكة و العــــــــــــالقات الخارجيــة :
رغم العزلة والمشاكل الجمة التى تعانى مھنا بلدية بوسطيلــة الريفية إال أن ھذه البلدية والجماعات
المحلية تمكنت خالل السنوات األخيرة من تنمية عالقات شراكة قوية مع العديد من الشركاء التنمويين والعديد
من المتدخلين :

أ -الحكومة الموريتانية :
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• مفوضية األمن الغذائي من خالل مشروع العمل مقابل الغذاء وذلك من خالل دعم األمن الغذائي بفتح
مراكز التزود بالمنتجات والحبوب والمواد الغذائية األساسية الضرورية
• إدارة المياه والوكالة الوطنية للماء الشروب لحفر وتعميق اآلبار
• -وزارة التھذيب الوطني  :ومشروع التھذيب من خالل بناء وتشييد المدارس
• وزارة التنمية الريفية من خالل إدارة البيطرة وتنظيم حمالت التلقيح والتطعيم
وزارة الصحة من خالل بناء وتجھيز مراكز الصحة وتنظيم العديد من حمالت التلقيح والتطعيم لصالح الفئات الفقيرة
والھشة اجتماعيا

ب -المنظمات وھيئات التمويل الدولية

 صندوق األمم المتحدة للزراعة ) :(FAOالتزويد ،في عام  ،2008بالمدخالت الزراعية )توزيع البذور
المحسنة لصالح المزارعين الذين تأثروا بارتفاع األسعار(؛
 مشروع دعم البلديات الريفية في الحوض الشرقي لتأمين تسيير الماء /تير سوليدالي -إيطاليا /تير
سوليدالي -موريتانيا ) :(H.E.F.E.M/TSI/TSMحفر اآلبار و تمويل بعض المشاريع المصغرة المدرة
للدخل في مجال األمن الغذائي ) دكانين جماعية في عدد من قرى البلدية ( ،ومخابز السليمانية و
مجــــازر في قرى أخرى  ...برنامج الغذاء العالمي ) :(PAMدعم األمن الغذائي من خالل فتح نقاط
التموين بالمواد الغذائية األساسية؛
 مشروع التنمية الجھوية الجماعية ) PDRCالبنك الدولي( :تمويل البنى المائية -الزراعية )السدود(
والدكاكين الجماعية والمخزن الرعوي )حماية المساحات الرعوية( ودعم التعاونيات النسوية الناشطة في
مجال التجارة الصغيرة وزراعة الخضروات ونشاطات أخرى مدرة للدخل؛
مشروع تسيير المصادر الطبيعة في المناطق المطرية ) PGRNPالبنك الدولي( :تمويل المشاريع الصغيرة في
مجال زراعة الخضروات والتشجير؛
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الملحقـــات
استنتاج التشخيص ألتشاركي
الورقة التعريفية لكل قريـــة
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االحتياجات

المقـدرات

المعـــــوقات

فتح بنوك للحبوب
فتح دكانين جمـاعية
خلق أنشطة مدرة للـدخل

غالء األسعار
العـــزلة
غالء الوقود
 %مرتفعة البطالة

)(%7%21 514

التنقيــب و حفــر اآلبـــار
أنشـاء شبكــات لتوزيع الميــاه

نقص المياه الصالحة للشـرب
فقـــــر السكان

D # z       154

بنــاء قاعات مؤمنـــة ) اسمنت مدعم( و تجھيزھا
فتح حضانات في المدارس المكتملـــة و دورات
للمياه
بناء مكاتب إلدارات المدارس و تجھيزھا
توسعـــة اإلعدادية

ھشــــاشة البنــي التحتيـــــة
نــقص التجھيـــزات التربوية
و المدرسيـــن
فقــر األھــــالي

تحويل مركز بوسطيلة إلي مستوصف و تجھيزه
تحويل طبيب أخصــائي في الطب العام
تحويل طبيب أخصائي في أمراض النساء

انتشار اإلسھاالت و حمى
المالريا
بعــد المراكز الصحية و

  !"/5  ! 8%B

      [9 z150

المــــــحاور

األمن الغذائي

الميـــاه
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التعليـــم
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فتح مركز لألمومــة و الطفولـــة
منـح سيارتي إسعاف علي األقل لنقل الحاالت
المستعصية و الخطـــرة
تعميـــم نظام التغطيـــة الصحية في مجال األدوية

المستوصفات
ارتفاع أسعار األدويـــة
نقص خبرة أشخاص الصحة

التطبيق الحرفي للمدونة الرعوية و تنظيم المساحات
الزراعية و الرعوية
توفيــر للسيــاج
تعميــم خدمات صندوق القرض الزراعي
تحــفيز المزارعين و حماية منتجاتھم ضد المنافســـة

نزاعات المنمين و المزارعين  J  *H(; UT

سوء اإلنتــاج الزراعي
منافســة المنتجات القادمة من
جمھورية مــالي
استدانة المزارعين

الصحـــة

`

(%81358) %B  %

  -M Q% 4

37
التنقيب و حفر آبار ارتوازيــة و تجھيزھا
تنظيم المــراعي و تطبيق مدونة الــرعي
إنشــاء مصلحة للبيطــرة
فتح صيدليات بيطرية و حوانيت لتوفير األعـــالف

نقص مياه الشــرب
انتشار األمراض
التدھور المتسارع للمراعي
نقص في المتابعة البيطرية
غالء أسعار األدوية البيطرية
و كــذا األعــــــــــــــالف

*       UT

كھـــربة عاصمــة البلديـــة
فتح نقــاط لتوفير و بيــع غـاز البوتـــان

الفقــــــر

(Ud 4222) / 7%

بناء طــرق معبدة تربط عاصمة البلدية بعاصمة
المقاطعة) تمبدغة80:كلم(
تحسيـــن الطرق الرابطة بين عاصمة البلدية و
التجمعات القروية الكبـــرى
تنظيم النقـــل
بناء محطـــة للنقل البــري في عاصمة البلدية

بعــد األسواق التموينيـــــة

إشراك المواطنين و الفاعلين السياسيين و ھيئات التصحـــر السريع
المجتمع المدني في عمليات التشجير و المحافظة اختفاء الغابات
علي البيئة
تموين و تأطير و مرافقة المجلس البلدي علي
مجاالت التسيير المالي و اإلداري و تسيير
األشخاص
التكوين علي مبادئ الشفافية و الحكم الرشيد و
التناوب السلمي

(%[; 2%Q  *n  9  UD7
 ;8%$
 %B   %

 %B  (% X9 '.%

*9%   R%@  R |  9

نقص التكوين و التأطير و
التخصص
غياب استراتيجية واضحة
للتنمية المحلية تأخ 1بعين
االعتبار التنمية البشرية
المستدامة
تغييب النــوع)النساء( في
اتخاذ القرار و المشاركة
الفاعلة في الحياة االقتصادية
و السياسيـــة

الزراعـــة

U 7   (%J

غياب الھيكلة و التخصص   C   '%PX  !  7

إعادة ھيكلة منظمات المجتمع المدني المحلي و
تمويله و تأطيره و دھمه ماديا و معنويا انعدام الوسائل المالية و
المادية
نقص التكوين و الخبرة
الجھل التام و الفادح لدور
المجتمع المدني
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الــــــرعي

الــطاقة
التجھيز و
النقل

البيئـــة

الحكــامة
المحلية

الحركة
الجمعوية
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 -توجهات واستراتيجيات مخطط التنمية البلدية PDC:

3

تقديم لإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر المتعلق بأولويات بلدية بوسطيلة الريفية

38

يشكل اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر في موريتانيا أحد أھم المحاور واآلليات واألدوات الرئيسية الخاصة
بتحديد التنمية على المستوى الوطني والتي تحكمھا وتنظمھا وقد تمت صياغته لغاية . 2015
ويقضى القانون رقم  2001-050الصادر بتاريخ  19تموز  2001بضرورة القضاء على الفقر ويجعل منه واجبا وطنيا
)المادة  1من القانون(  -القانون رقم . 2001
ويقدم اإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر أربعة محاور إستراتيجية وأربعة مجاالت ذات أولوية ھي:

 التعليم الصحة النفاذ والحصول على المياه الصالحة للشرب )المائية( الرفع ومن مستوى التنمية الريفية والحضريةأما المحاور االستراتيجية فھي :
 تسريع وتيرة النمو والحفاظ على االستقرار االقتصادي توضيح وتعميق تجذيرالنمو في األوساط االقتصادية للبالد وتنمية الموارد البشرية والتوسع في توفير الخدمات األساسية تحسين إدارة الحكم وبناء وتعزيز القدراتباالعتماد والرجوع الى المجاالت والمحاور المذكورة أعاله كأولويات فإن األولويات التي حددتھا بلدية بوسطيلة تنسجم
بصفة جيدة مع ھذه اإلستراتيجية .
ومن خالل قراءة اإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر  IIنتمكن من معرفة وقراءة مايلى :
فى المجاالت ذات األولوية لإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر
في المجاالت ذات األولوية في استراتيجية الحد من الفقر II
 الصحة  :وتشمل بناء و إنشاء المراكز الصحية والعيادات ومراكز لصحة األم والطفل  ،ومراكز التغذية،
 التعليم :وتشمل بناء وتجھيز المدارس ،وفتح فصول محو األمية
 المياه  :النفاذ أو الحصول على مياه الشرب  :ويشمل تجھيز اآلبار العاملة وتوفير المضخات ووسائل السحب والرفع
والحفر اآلبار الرعوية و توسيع شبكات اإلمداد بمياه الشرب .


التنمية الريفية والحضرية :يتضمن :
إستصالح المساحات الزراعية
حماية المحاصيل وتسويرھا
بناء السدود والحواجز وتقويتھا ،
بناء حظائر لتلقيح الحيوانات
افتتاح الصيدليات البيطرية
افتتاح محالت بيع أعالف الحيوانات والمكمالت الغذائية
إستصالح حقول لزراعة الخضروات
حماية البيئة من التدھور
فتح حوانيت جماعية
وبناء المساجد
بناء مخازن الحبوب
وبناء المنشآت العامة )دور الشباب ،وملعب ،مقرات البلديات ،دار الكتاب
فك العزلة
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وفى إطار المحاور اإلستراتيجية :
كافة وجميع األولويات تعتبر جزءا من محاور اإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر  IIولھا أولوية فيه .
الى ذلك يمكننا أن نضيف المحور الخاص المتعلق بتحسين اإلدارة الالمركزية وتعزيز وبناء القدرات ،والالمركزية للتمكن
من توفير تسيير جيد من قبل البلدية لألموال االستثمارية التى ولصندوق االستثمار القروي وبناء قدرات الكفاءات
والقدرات االجتماعية  -المھنية المحلية.

39

 2. 3الصبغة الغالبة والطابع العام للبلدية  :إن الطابع الغالب على البلدية ھو كونھا بلدية زراعية رعوية وتھيمن على
بلدية بوسطيلة الريفية السمة الزراعية حيث نجد من بين  4222أسرة  903أسرة من المنمين ) (%24،17و  2178أسرة
من المزارعين ) (%58،81من النشطين و 321أسرة من التجار حوالي ) (%8،64و % 64من األسر تقوم ببعض
األنشطة المختلفة ذات الصلة بالقطاع ) الرقابة و الرعي والعمل فى األراضي الزراعية وھو ما يبلغ حوالي  %8،26من
األسر النشطة ) 307أسر(,
ومن حيث الموارد لدينا :
 منطقة ومجال غني بالموارد الشجرية و العشبية و األراضي الزراعية الخصبة الحيوية معطيات مناخية مالئمــة و مساحات شاسعة موارد وإمكانات بشرية متوفرة ومستعدة وصالحة.للمزيد من التفاصيل  ،حصرنا محاور التنمية كما يلي :
-1في مجال التعليم
الھدف القصير و متوسط المدى سيكون :
 بناء و تجھيز المدارس طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليھاتزويد المدارس المتكاملة بحضانات
بناء دور للمحاضر و تحفيز مدرسي المحاضر
فتح فصول لمحو األميــة لصالح كبار السن
بناء و تجھيز مكاتب إلدارات المدارس
بناء دورات ميــاه علي مستوى المدارس

 -2في مجال الصحة  ،الھدف القصير و متوسط المدى يرمي إلي :
-

-

دعم قدرات المركز الصحي ببوسطيلة و النقاط الصحية الموجودة
و تحسين خبرات الفاعلين في حقل الصحة علي مستوى
البلدية
بناء و تجھيز مركز لألمومة و الطفولة في عاصمة البلدية
اعتماد نظام الرعاية الصحية و المساعدة االجتماعية للفئات
األكثر ھشاشة
منح سيــارة إسعاف لنقل المرضى في الحاالت الخطرة و
اإلستعجالية ،
فتح مركزين بيطريين علي األقل في المناطق ذات الضغط
الحيواني المركز
تكوين أشخاص في مجال الصحة الحيوانية ،و فتح صيدليات
بيطرية و دعم األدوية البيطرية،

 -3في مجال الميـــــــــــــــــاه :

الھدف القصير و متوسط المدى ھو توفير المياه الصالحة للشرب علي نطاق واسع حتي يشمل
كافة قرى و جھات البلدية  ،و ذلك من خالل:
-

-

تجھيز اآلبـــار الحديثة الموجودة و تعميقھا
التنقيب و الحفر إليجاد مصادر مائية أخرى
حفر آبــار ارتوازيـــة و تجھيزھا
إنشـــاء شبكات لتوزيع المياه الصالحة للشرب في القرى ذات
الكثافة السكانية المرتفعة.
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 -4في مجال األمـــن الغذائي و مكافحة الفقر:
الھدف القصير و متوسط المدى سيكون ضمان األمن الغذائي توفير المواد الغذائية و خلق فرص عمل مدرة للدخل و
ذلك من خالل.:

40

تعميم الدكانين الجماعية و دعم الدكانين الموجودة
بناء مخازن آمنـــة للحبوب
توقية األنشطة المدرة للدخل ) مسالخ ،مخابز ،ميكانيكا ،بناء .....،
منــح طاحنات للحبوب في التجمعات القروية الكبــرى
وضع استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الحرائق و التصحر و القطع الجائر لألشجار و الرعي
الجائــر ....،
استصالح مساحات لزراعة الخضــراوات و تسييجھــا
استصالح المزيد من األراضي الصالحة للزراعة و تسييجھا
دعــم المواد الغذائيــة الضروريــة
توفير مصادر للطاقات النظيفــة) ھوائية أو شمسية (
فتــح مراكز لتعليم الكبار
فـــك العزلــة
إلخ.....

الــطابع الغالب علي مستوى البلديــة  :الطابع الــزراعي  2178 :أسرة من أصل  4222يمارسون النشاط الزراعي أي
نسبة  %58،81من مجموع السكان الناشطيـــن

سلـــة النشاطات المختارة للتنميــة المحلية خالل السنوات الخمس القادمـــة
سنة البرمجة
النتائج المتوقعـــة

الكلفة التقديرية
2 3

1

5

4

290 000 000

X X

X

332 000 000

X

X

ضمان األمن الغذائي للفقراء
تراجع معدل الحالة المرضية

النفاذ التام إلي الماء الشروب
تراجع األمراض المرتبطة بالماء
ارتفاع المحصول الزراعي و إنتاج
الخضراوات

260 000 000

90 000 000

X

تراجع المجـــــاعة نتيجة االكتفاء
الذاتي و خاصة في مجال الحبوب

X

x x

مراعي مسيرة بإتقان

برمجة األنشطـــة

محاور التنمية

تعميم الدكانين و بنوك الحبوب
ترقية األنشطة المدرة للــدخل
توفير طاحنات للحبوب

مكافحة الفقر

التنقيب و الحفر لآلبــار
إنشاء شبكات توزيع المياه الشروب

الميــاه

استصالح األراضي الزراعية
حماية الحقول )السياج(
فتح بنوك للبذور
إنشاء صندوق لدعم المزارعين
بناء السدود و الحواجز الرملية

الزراعـة

حفر اآلبــار االرتوازيـــة

الــرعي
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تثبيت المنمين في مواطنھم
األصلية

حظوظ األطفال من الجنسية
متساوية في الولوج إلي مقاعد
الدراسة

145 000 000

X

X

تخفيف األعباء علي اآلباء و األسر
الفقيرة علي وجه الخصوص

X x

بناء حظائر للتلقيح و فتح صيدليات
بيطرية
تنظيم المــراعي
إعـــادة تأھيل المدارس الموجودة
بناء مرافق تربوية جديدة آمنــة
فتح الحضانات المدرسية
تشجيع تمدرس البنات
تجھيز المدارس
بناء دورات للميـــاه

التعليـم

41

معدل المرضيـــة انخفض بوضوح

140 000 000

X

90 000 000

X

280 000 000

X

64 000 000

X

تراجع نسبة وفيات األطفال و
الحوامل

النفاذ إلي المواد مضمون
المنافسة تراجعت بشكل ملحوظ
خدمات البلدية متوفرة للجميع
شباب حيوي و فاعل علي
المستويين المحلي و اإلقليمي و
الجھوي

بيئة سليمة و غطاء نباتي
يتجدد

الروابط االجتماعية أصبحت أقوى
وأمتن

X

المصادر المحلية تسيير برشاد

10 000 000

8 000 000

X

توطيد الحياة الديمقراطية و
التناوب السلمي
المجتمع المدني يعي دوره و
يشارك في البناء و التنمية
المحلـــية

توسعة مركز بوسطيلة الصحي
تجھيز المركز الصحي بالمعدات و
التجھيزات الصحية الالزمة
إنشاء نقاط صحية جديدة في
التجمعات القروية ذات الكثافة العالية
إنشاء مركز لألمومة و الطفولة و مركز
لتغذية الرضــع
توفير سيارتي إسعاف علي األقل
لنقل المرضى
بناء محطة للنقل البري و تنظيم
النقل
بناء دار للشباب و ملعب رياضي
توفير صھريج و سيارة خدمات
عمومية للبلدية
بناء فنــدق بلدي الئق و تجھيزه

كھربة مدينة بوسطيلة و كبريات قرى
البلدية
فتــح نقاط لتوفير و بيع غاز البوتان
تجھيز مسجد بوسطيلـــة
بناء مساجد في كبريات القرى
دعم المحاضر و تحفيز القيمين عليھا
تكــوين و وتأطير المنتخبين المحليين

التكوين و الھيكلة و الدعم

الصحــــة

التجھيز و
النقل

الطاقـة والبيئة

دور العبادة

الحكم الرشيد
المجتمع
المني

يتطلــب تحقيق الخطة الخمسية األولى غالفا ماليا يبلغ حوالي .17000000000 ) :أوقية ( يجب على بلدية
بوسطيلــة الريفيـــة البحث عن السبل الكفيلة بتعبئته بفضل مساعدة ومساھمة الشركاء للتنمويين  ،بما في ذلك الحكومة
الموريتانية،و المنظمات الوطنية والدولية والجھات المانحة المختلفة العاملــة في حقـــل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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42

الملحق  :2الورقة التعريفية لكل قــرية

نقدم القــرى حسب الترتيب األبجــدي و ليــس حسب األھميـــة أو الميول إلي تلك بدل األخــرى

 -1ادكـــور أھل بيــــــتي
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻧــﺎء

اﻟﺳﻛــﺎن

 53%عــريش

 47%طيــن

التجھيز0 :
اإلناث 23 :

المسجلون42 :
الذكور 19:

مالحظات
مالح نسبيا

بئر تقليدية

اﻟﺗﺄﺳﻳس
414

حــــفر
NF :

نوع البناء
معلم 1
شبه صلب
الحالة :جيدة
 %92من الناشطين
غير معروفة
حاجز رملي0
0
0%
بئر حديثـــة
2
Fonct. :
مصابيح يدوية
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اﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزراﻋﺔ
زراﻋﺔ اﻟﺧﺿراوات
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ
اﻟﺻﺣــﺔ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ
اﻟﻣﻳــﺎه
اﻟطــﺎﻗﺔ
42

       
 3حوانيت خصوصية  ،و بنك للحبوب
إعادة تأھيل المدرسة  ،فتح دكان جماعي ،

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳوﻗﻳﺔ
اﻷوﻟوﻳـــــﺎت

 -2أھل احميــــيد
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻧــﺎء

اﻟﺳﻛــﺎن
118

: 100%عريش

المسجلون:
ذكور"

تجھيز:
إنـــاث :

43

مالحظات
مياه مالحة

بئر تقليدية

اﻟﺗﺄﺳﻳس

نوع البناء
معلم
0
0
0%
غير معروفة
0
تعاونية الفائزة  40 ،امرأة  2007 ،غير مشرعة
0
100%
بئر حديثـــة
حــــفر
1
Fonct. :
NF :
مصابيح يدوية ن حطب
مسلخة ،حانوت خصوصي  ،مخبزة
المياه  ،المدرسة  ،دكان جماعي  ،األدوية البيطرية و األعالف

اﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزراﻋﺔ
زراﻋﺔ اﻟﺧﺿراوات
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ
اﻟﺻﺣــﺔ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ
اﻟﻣﻳــﺎه
اﻟطــﺎﻗﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳوﻗﻳﺔ
اﻷوﻟوﻳــــﺎت

عـــرش أھل أحمد ســـالم 3-
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﻧــﺎء
:عــريش
36%

تجھيز:
إنـــاث
:

اﻟﺳﻛــﺎن
: 231

 : 64%طيــن

اﻟﺗﺄﺳﻳس
اﻟﺗﻌﻠﻳم

المسجلون:
ذكور"

مالحظات

مــدرس:

نوع البناء
0

0%
غير معروفة
0
تعاونية النجاح  14 ،عضوا  ،تأسست  2007و مسدلة في عام .2009
%50
بئر حديثة
حفر
حــاس
2
حطب و فحــم
مجزرة  et 1مخبزة 1
الصحـــة ،دكان جماعي

اﻟزراﻋﺔ
زراﻋﺔ اﻟﺧﺿراوات
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ
اﻟﺻﺣــﺔ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ
اﻟﻣﻳـــﺎه
اﻟطــﺎﻗﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳوﻗﻳﺔ

عــرش أوالد علــول 4-

 : 23%عــريش

المعطيــــات

التسميــــة

22

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

)(100%ناشطــة 19

عـــدد األســـر

77%
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96

عـــدد السكــــان

46%

نسبـــة األنـــوثة

 :0%آخر  : 0%تــجار  :10 0%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

بئـر حديثة قليلة المياه

مصادر التموين بالمـــياه

مصابيح يدويــة

مصــادر الطاقة
الشئ : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
المياه : : 2البنــى التحتية المائية

بئر حجيثة قليلة
بنك حبــوب , 1حـانوت خصوصي3

44

::الخدمــات السوقية

الشئ ::التنظيمات الجمعوية
المعـــوقات األساسيــــة

• صعوبة الحصول علي الماء الشروب
• ھشاشة الوضع األمني الغذائي
• تراجع المحصول الزراعي
• بعد خدمات التعليم .

عـرش أوالد العنـــاني 5-
المعطيــــات

التسميــــة

45

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

) (96%ناشطة  43من بينھا 45

عـــدد األســـر

210

عـــدد السكــــان

52%

نسبـــة األنـــوثة

 :0%آخر  : 0%تــجار  :100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

-بئـر حديثة قليلة المياه

مصادر التموين بالمـــياه

مصابيح يدويــة

مصــادر الطاقة

 : 0%عــريش

100%

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
بدون مياه : :البنــى التحتية المائية

 2بئر حديثة  ،و }بار تقليدية
مخبزة ,مجزرة , 1بنك حبــوب 1

::الخدمــات السوقية
:التنظيمات الجمعوية

تعاونية توق اتقير تأسست في  2006-7-23و رخص لھا عام  2007و تضم  72عضوا  ،و تعاونية أوالد العناني
تأسست  2008من قبل  15امرأة و رخص لھا في 2009

المعـــوقات األساسيــــة
• غياب مدرسة رغم وجود عدد ھام من األطفال في سن المدرسة)(75
• تراجع المحصول الزراعي
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• نقص حاد في مياه الشرب

6بــــــــــــــاميرهالمعطيــــات

التسميــــة

9

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

)(100%ناشطــة 9

عـــدد األســـر

67

عـــدد السكــــان

52%

نسبـــة األنـــوثة

 :0%آخر  : 0%تــجار  :100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

- 1puisardsبئـر حديثة قليلة المياه

مصادر التموين بالمـــياه

Lampes torches

:مصدر الطاقة

 : 0%عــريش

100%

45

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
الشئ :البنــى التحتية المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص الماء الشروب
• تراجع المحصول الزراعي
• غالء أسعار المواد األساسية

ابحيـــره

7–1

المعطيــــات

التسميــــة

102

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

) (74%ناشطة  55من بينھا 74

عـــدد األســـر

448

عـــدد السكــــان

56%

نسبـــة األنـــوثة

 : 31%آخر  :5%تــجار  :0%المزارعون ;  : 64%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

 , puisardsبئر حديثة

مصادر التموين بالمـــياه

غاز البوتان ،مصابيح يدوية و طاقة شمسية علي نطاق محدود

:مصدر الطاقة

 : 48%عــريش

52%

 -مدرسة من طيــن : :البني التحتيــة التربويةالشئ :المنشــآت المائية
تقليدية  et 8بئر حديثة : : 3البنــى التحتية المائية

بئر
بنك للحبــوب , 1حـانوت خصوصي 3

المعـــوقات األساسيــــة

الشئ

::الخدمــات السوقية

::التنظيمات الجمعوية
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•

ھشاشة البني التحتية المدرسية

•

نقص في المدرسين )  1ل 120
تلميذا(
ارتفاع نسبة األنوثة في ظل غياب

•
فرص مدرة للدخل

انتشار األمراض الزراعية و ھشاشة

•
الصحة البشرية

46
ابحيــره 8- 2
المعطيــــات

التسميــــة

167

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

) (76%ناشطة  71من بينھا 94

عـــدد األســـر

517

عـــدد السكــــان

50%

نسبـــة األنـــوثة

 : 14%آخر  :7%تــجار  : 2%المزارعون ;  : 77%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

آبار تقليدية غائرة  ,بئر حديثة

مصادر التموين بالمـــياه

غاز البوتان ,

:مصدر الطاقة

 : 48%عــريش

52%

مدرسة مبنية بشبه صلب  ،حالة جيدة و بدون تجھيزات

: :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
: :البنــى التحتية المائية

 9آبار تقليدية و بئر حجيثة
الشئ
الشئ ::التنظيمات الجمعوية

::الخدمــات السوقية

المعـــوقات األساسيــــة

انظــــر أعــاله ) ابحيـــره (1

•

أبو نــواره 9-
المعطيــــات

التسميــــة

65

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

) (91%ناشطة  59من بينھا 65

عـــدد األســـر

325

عـــدد السكــــان

51%

نسبـــة األنـــوثة

 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

بئر حديثة

مصادر التموين بالمـــياه

حطب و مصابيح يدوية و غاز البوتان

:مصدر الطاقة

 : 0%عــريش

100%

•

طيــن : : Ecole de 2 classes enالبني التحتيــة التربوية •
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الشئ :المنشــآت المائية •
بئر حديثة : : 6البنــى التحتية المائية •
مخبزتين متعطلتين  ،مجزرة  ،طاحنة معطلة و أربع حوانيت خصوصية ::الخدمــات السوقية •
رابطة آلباء التالميذ من  15عضوا ::التنظيمات الجمعوية •

المعـــوقات األساسيــــة
•

47

نقص و ھشاشة البني التحتية
المدرسية و حضانة

•

صعوبة جلب المياه من اآلبار

•

تراجع المحصول الزراعي

•

النزاعات مع المنمين

•

غالء األسعار

بـــوسطيلــة ) عاصمة البلدية( 10-
المعطيــــات

التسميــــة

1130

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

) ( 79%ناشطة  862من بينھا 1093

عـــدد األســـر

5623

عـــدد السكــــان

52%

نسبـــة األنـــوثة

 :22%آخر  :25%تــجار  : 42%المزارعون ;  : 12%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

آبار تقليدية  ،حفــتر  ,بئر حديثة

مصادر التموين بالمـــياه

 :2%عــريش

 : -1%,صلب

97%

غاز البوتان

:مصدر الطاقة

مدرستين و إعدادية : :البني التحتيــة التربوية •
الشئ :المنشــآت المائية •
حفر ,بئر تقليدية s, 16مالحة  27من بينھا بئر حديثة : : 36البنــى التحتية المائية •
 ،سوق أسبوعية 8 ،طاحنات حبوب  ،مركز للقصب  12 ،مخبزة  ،دكان جماعي  ،بنك للحبوب مبني و ::الخدمــات السوقية •

ممول من طرف مشروع ابرفيكو  2010و  500حانوت خصوصــي

رابطتين آلباء التالميذ  150 ،تعاونية نسائية معظمھا مرخص له  4 ،روابط للتنمية الجماعية القروية :: 5 ،التنظيمات الجمعوية
تجمعات للصناعة التقليدية .

•

المعـــوقات األساسيــــة
• صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب ) المياه المستعمل حاليا مالحة(
• العزلــة بالنسبة لعاصمة المقاطعة
• نقص في البني التحتية الصحية و في األشخاص
• تراجع المحاصيل الزراعية
• ھشاشة المصالح الخدماتية الموجودة
• غالء أسعار المواد األولية و المواد الضرورية و الوقود
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• فوضوية التحضر
• التسرب المدرسي المبكر
• ھشاشة السكان
• منافسة المواد القادمة من مـــالي

48

أبو تـــزكراي 11-
المعطيــــات
144
 90%طيــن
 : 10%عــريش  : 0%,صلب
) ( 99%ناشطة  132من بينھا 134
547
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
آلبار تقليدية  ,بئر حديثة
مصابيح يدوية  ،حطــــب

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

مدرسة مبنية بشبه الصلب حالتھا جيدة : :البني التحتيــة التربوية •
بئر حديثة و  3آبار تقليدية مالحة نسبيا و قليلة المياه : :البنــى التحتية المائية •
.بنك للحبــوب :: 1الخدمــات السوقية •

رابطة آلباء التالمي 1من  15عضوا من بينھم  3نساء ،

 15تعاونية نسائية تضم  91عضوا – تعاونية ::التنظيمات الجمعوية
واحدة فقط مرخص لھا عام  2005تحت الرقم . 7873

•

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص مياه الشرب
• تراجع المحصول الزراعي
• غياب سيــاج حول الحقول
• غالء األسعار
• انتشار األمراض اإلسھالية و حمى
المالريا
• ھشاشة البني التحتية التربوية

شيشـــــن 12-

 : 62%عــريش

المعطيــــات
34
 38%طيــن
 : 0%,صلب
) ( 90%ناشطة  27من بينھا 30
154
54%
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
48

       
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

 :0%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 100%المنـــــمون
بئر حديثة
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
بئر حجيثة : : 2البنــى التحتية المائية

حانوت خصوصي واحد ,بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص مياه الشرب

49

• تراجع المحصول الزراعي
• غياب سيــاج حول الحقول
• غالء األسعار
• انتشار األمراض اإلسھالية و حمى المالريا
• ھشاشة البني التحتية التربوية

ادشيـــرت ادوبالل 13-
المعطيــــات
82
 99%طيــن
 : 1%عــريش  : 0%,صلب
) (94%ناشطة  77من بينھا 82
436
54%
 :0%آخر  : 0%تــجار  : 10 0%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
أبار تقليدية ,بئر حديثة
حطب

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

 -صلب: --البني التحتيــة التربويةالشئ :المنشــآت المائية
حديثة : : 1البنــى التحتية المائية

آبار تقليدية مالحة و قليلة المياه t 4بئر
.بنك للحبــوب :: 1الخدمــات السوقية
عضوا رابطة آباء التالميذ :: 1التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص مياه الشرب
• ھشاشة حالة األمن الغذائي
• النزاعات من المنمين
• سوء التغذية و انتشار األمراض و األمية
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14-ديده قلـــي

50

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
174
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) ( 90%ناشطة  156من بينھا 174
876
53%
 :1%آخر  : 13%تــجار  : 85%المزارعون ;  : 1%المنـــــمون
آبار تقليدية
المصابيح اليدوية  ،حطب

صلب حالتھا جيدة : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
مستعمل و  6بئر تقليدية : :البنــى التحتية المائية

حفر غير
 2دكان خصوصي  ،طاحنة حبوب  ،و مخبزة,بنك للحبــوب :: 1الخدمــات السوقية
رابطة آباء التالميذ :: 1التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة
• تجھيز الحفر
• ھشاشة األمن الغذائي
• انتشار األمراض
• النزاعات مع المنمين
• تدھور البئية
• غياب فرص بديلة مدرة للدخل

 -15أھل أحمــــد الحاج
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
71
 42%طيــن
 : 58%عــريش  : 0%,صلب
) (83%ناشطة  34من بينھا 41
266
53%
 :12%آخر  :5%تــجار  : 12%,المزارعون ;  : 71%المنـــــمون
بئر تقليدية  ,بئر حديثة
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
صلب: --المنشــآت المائية
4أبار حديثة و بئر تقليدية واحدة : :البنــى التحتية المائية

.بنك للحبــوب

المعـــوقات األساسيــــة

:: 1الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ
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• نقص التجھيزات التربوية
• سوء التغذية و انتشار األمراض
• النزاع مع المنمين

16الجــديدة )أھل بــــاس(51

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
11
 64%طيــن
 : 36%عــريش  : 0%,صلب
)(100%ناشطــة 8
38
37%
 :12,5%آخر  :0%تــجار  : 87,5%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
بئر حديثة قليلة المياه : :البنــى التحتية المائية

حانوت خصوصي ,بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ
المعـــوقات األساسيــــة
• نقص المياه
• تراجع المنتج الزراعي و غالء أسعار المواد األساسية
• تدھور البيئـــة

.

17أھــــل احمييــــدالمعطيــــات
8
 0%طيــن
 :100%عــريش  : 0%,صلب
)( 100%ناشطــة 8
45
49%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 62,5%المزارعون ;  : 37,5%المنـــــمون
بئر حديثة
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
51

       
:مصدر الطاقة

المصابيح اليدوية  ،حطب
,الشئ :البني التحتيــة التربوية
بئر حجيثة

الشئ :المنشــآت المائية
: : 1البنــى التحتية المائية

.الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• تراجع المحاصيل الزراية
• تدھور الوسط الطبيعي

52
18أھــــل الجيــــدالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
12
 67%طيــن
 : 33%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 8 toutes
59
58%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة
المصابيح اليدوية  ،حطب
0

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

آبار حديثة 5
0
تعاونية مختلطة من  13نساء و  2رجال تأسست عام  2007و غير مرخص لھا ::التنظيمات الجمعوية

: :البنــى التحتية المائية
::الخدمــات السوقية

المعـــوقات األساسيــــة

• ھشاشة األمن الغذائي
• انتشار األمراض
• تدھور الوسط البيئي و الطبيعي

19أھــــل بوسحــــابالمعطيــــات
18
 0%طيــن
 : 100%عــريش  : 0%,صلب
)( 100%ناشطــة 18
97
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
52

       
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

آبار تقليدية غائرة
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
حـــاس جاف : :البنــى التحتية المائية

0

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب

53

• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
• غياب فرص مدرة للدخل

20أھـــل بلخيــــرالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
21
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) ( 99%ناشطة  20من بينھا 21
120
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
 2بئر حديثة قليلة المياه و مالحتھا : :البنــى التحتية المائية

دكان خصوصي ,1بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
• غياب فرص مدرة للدخل
• ارتفاع نسبة األمية

21أھــــل الدوتالمعطيــــات
18

  PROJET ANEHEC/ Convention :DCI-NSAPVD/2009/218662
) ('  &! "# $ !%

التسميــــة
عـدد المســــاكن
53

       
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
)( 100%ناشطــة 18
97
53%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر تقليدية
المصابيح اليدوية  ،حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
تقليدية : : 9البنــى التحتية المائية

بئر
بنك للحبــوب 1

54

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ
المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
• غياب فرص مدرة للدخل.

22أھـــــل الديالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
7
 14%طيــن
 : 86%عــريش  : 0%,صلب
)(100%ناشطــة 7
28
57%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
من مصادر زينت المنزل
حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
الشئ : :البنــى التحتية المائية
الشئ:الخدمــات السوقية

0

::التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
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• غياب فرص مدرة للدخل.

23-أھــــل الخيــر

55

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
15
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 15
96
49%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
حــاس
حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
حاس : : 1البنــى التحتية المائية

بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ
المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
غياب فرص مدرة للدخل

24-أھــــل اعلي بوطــو

 : 100%عــريش

 :0%تــجار

100%

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة

المعطيــــات
10
 0%طيــن
 : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 10 toutes
45
47%
 :المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 :0%آخر
حاس ناضب
حطب

مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
حاس : : 1البنــى التحتية المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ
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المعـــوقات األساسيــــة
• ضعف المنتج الزراعي
• غياب مصدر للتموين بالماء الشروب

25أھــــل الجيد56

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
24
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) ( 83%ناشطة  20من بينھا 24
99
57%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
حاس
حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية

حاجز

: :المنشــآت المائية
رملي ردئ ،
حاس : : 1البنــى التحتية المائية
:: 1الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ مخبزة

المعـــوقات األساسيــــة
• ضعف المنتج الزراعي
• غياب مصدر للتموين بالماء الشروب

أھــل كيكــره 26-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
12
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 12
65
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة
حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
بئر حديثة قليلة المياه : :البنــى التحتية المائية

0

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• غياب مدرسة
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• تارجع المحاصيل الزراعية

أھـــل مولود 27-

57

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
7
 71%طيــن
 : 29%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 7
96
49%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 71%المزارعون ;  : 29%المنـــــمون
0

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
الشئ : :البنــى التحتية المائية

مجزرة , 2

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• غياب مدرسة
• تارجع المحاصيل الزراعية

أھـــل ازھيـــو 28-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
68
 43%طيــن
 : 57%عــريش  : 0%,صلب
) ( 87%ناشطة  34من بينھا 39
201
50%
 :41%آخر  :9%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 50%المنـــــمون
حاس
حطب

,الشئ :البني التحتيــة التربوية

حاجز رملي درئ
بئر تقليدية
:: 0الخدمــات السوقية
: :المنشــآت المائية

: : 3البنــى التحتية المائية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
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• غياب فرص مدرة للدخل.

29-الجـــديدة

58

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
52
 85%طيــن
 : 15%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 49 toutes
246
49%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة و حـــاس
حطب

طين و مجھزة ب  24طاولة :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• تقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية
• غياب فرص مدرة للدخل.

30الجديدة أھـــل أحمــد عبدالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
8
 0%طيــن
 : 100%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 8
24
42%
 : 62,5%المزارعون ;  : 12,5%المنـــــمون
 : 25%آخر
بئر حديثـــة 2
حطب
,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

بنك للحبــوب 1

المعـــوقات األساسيــــة

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ
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• ضعف المنتج الزراعي
• غياب مصدر للتموين بالماء الشروب

31-أھـــل بوب )أتيلــة(

59

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
150
 37%طيــن
 : 63%عــريش  : 0%,صلب
) ( 98%ناشطة  93من بينھا 95
470
49%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 14%المزارعون ;  : 86%المنـــــمون
ٮبار حديثة 19
حطب , charbon de bois,غاز البوتان
مدرسة من الطين مغلقة منذ : : 2008البني التحتيــة التربوية

الشئ :المنشــآت المائية
 19بئر حديثة غزيرة المياه و باردة : :البنــى التحتية المائية
دكان جماعي متعطل  2 ،مخابز ::الخدمــات السوقية
خص لھا عام ::التنظيمات الجمعوية
 ،تعاونية مختلطة ) تعاونية أھل بوب( تأسست  15مارس  1998و ر ّ

،
 1999استفادت من دعم برنامج الغذاء العالمي بمبلغ  172000علي شكل تمويل لدكان جماعي ،
رابطة آلباء التالميذ من  4رجال و  3نسوة ،تعاونية نسوية من  44امرأة تأسست  15نوفمبر  2007و رخص لھا في
 29شتمبر  2009تمارس زراعة الخضراوات و تسير في الوقت الراھن مجزرة في القرية.

المعـــوقات األساسيــــة
• ضعف المنتج الزراعي
• غياب مصدر للتموين بالماء الشروب
• ھشاشة البني التحتية التربوية
• غياب فرص عمل مدرة للدخل
• ارتفاع معدل األمية
• تدھور البيئـــة
• غياب االستثمارات في نجال زراعة الخضراوات

32احمـــــــدات )حاس(المعطيــــات
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59

       
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة

12
 2%طيــن
 :98%عــريش  : 0%,صلب
) ( 78%ناشطة  7من بينھا 9
52
50%
 :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 100%المنـــــمون
 :0%آخر
بئر تقليدية
الفحم

60
بئر

مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
تقليدية : : 3البنــى التحتية المائية

0

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• غالء األسعار
• انتشار األمراض الحيوانية
• صعوبة استخراج المياه من اآلبار

33احسي أھــل اعبيديالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
28
 50%طيــن
 : 50%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 14
76
52%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثـــة
الفحم

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
بئر حديثة غزيرة المياه : :البنــى التحتية المائية

0

المعـــوقات األساسيــــة

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

تراجع المحصول الزراعي
غالء األسعار
تقص مياه الشرب
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34-احســـــي لرضــع

61

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
90
 84%طيــن
 : 16%عــريش  : 0%,صلب
) ( 98%ناشطة  75من بينھا 76
498
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر تقليدية
الفحم

شبه صلب و غير مجھزة : :البني التحتيــة التربوية
حاجز رملي ردئ : :المنشــآت المائية
 3آبار تقليدية قليلة المياه : :البنــى التحتية المائية

بنك للحبوب معطلة ,حـانوت خصوصي , 2مخبزة , 1مجزرة 1

تعاونية نسوية مرخص لھا تضم  70امرأة،

,طاحنة خصوصية ::الخدمــات السوقية
::التنظيمات الجمعوية

رابطة آلباء التالميذ من  14رجل و امرأتين ،

•
•
•
•
•

المعـــوقات األساسيــــة
• نقص المياه
• انتشار األمراض
• تراجع المنتج الزراعي
• ارتفاع معدل األمية
• ھشاشة البني التحتية التربوية و نقص التجھيزات,

35احســي لرضع تشمشـــةالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
21
 49%طيــن
 : 51%عــريش  : 0%,صلب
) ( 100%ناشطة 11
78
33%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 9%المزارعون ;  : 91%المنـــــمون
بئر حديثـــــة كثيرة المياه ,بئر تقليدية
الفحم

,الشئ :البني التحتيــة التربوية

حاجز رملي ردئ
دكان خصوصي واحد ::الخدمــات السوقية
رابطة قروية تأسست  2005و رخص لھا 2006تضم  20عضوا ::التنظيمات الجمعوية
: :المنشــآت المائية

المعـــوقات األساسيــــة
• تراجع المحصول الزراعي

  PROJET ANEHEC/ Convention :DCI-NSAPVD/2009/218662
) ('  &! "# $ !%

61

       
• ضعف المردود الحيواني
• غياب االستثمارات ,

36-اجمـــــان

62

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
41
 2%طيــن
 :98%عــريش  : 0%,صلب
) ( 88%ناشطة  36من بينھا 41
177
53%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 100%المنـــــمون
آبار احسي لرضع تشمشه علي بعد 1كلم
الفحم

,الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
الشئ :البنــى التحتية المائية

néant

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
• تراجع المحصول الزراعي
• ضعف المردود الحيواني
• غياب فرص للعنصر النسوي

37كمـــــب جفيالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
118
 50%طيــن
 : 50%عــريش  : 0%,صلب
59
) (100%ناشطة
316
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
ٮبار تقليدية غائرة  ،حفــــر معطل
الفحم
شبه صلب و مجھزة ب  24طاولة : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية
: :البنــى التحتية المائية

 8آبار تقليدية نادرة المياه  ،وحفر معطل نظرا لعدم تجھيزه
دكان خصوصي واحد  ،بنك حبوب ال يعمل و بدون مقر ,مجزرة 1

::الخدمــات السوقية

تعاونية كمب جفي النسوية تأسست  2007و غير مرخص لھا تضم  50امرأة  .ناشطة في مجال ::التنظيمات الجمعوية
القصب ) مجزرة(

المعـــوقات األساسيــــة
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• نقص المياه
• انتشار األمراض
• تراجع المنتج الزراعي
• ارتفاع معدل األمية
-

ھشاشة البني التحتية التربوية و نقص التجھيزات,

63
38لعبيـــــر-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
20
 50%طيــن
 : 50%عــريش  : 0%,صلب
12
) (100%ناشطة
66
47%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر تقليدية واحدة
الفحم

الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

طاحنة حبوب

::الخدمــات السوقية

.التنظيمات الجمعوية:الشئ
المعـــوقات األساسيــــة
• تراجع المحصول الزراعي
• ضعف المردود الحيواني
-

غياب فرص للعنصر النسوي

39عـــرش يــربالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
71
 56%طيــن
 : 44%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 45
220
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 3آبار تقليدية و بئر حديثة قليلة المياه
الفحم
شبه صلب و مجھزة ب  24طاولة : :البني التحتيــة التربوية
بنك حبوب بدون مقر و بدون مخزون ::الخدمــات السوقية
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تعاونية نسوية :عرش يرب تأسست  2002و غير مرخص لھا تضم  65عضوا  ،رابطة آلباء التالميذ تضم ::التنظيمات الجمعوية
 25عضوا من بينھم  15من العنصر النسوي.

المعوقات :
• نقص مياه الشرب
• ھشاشة األمن الغذائي
• ضعف المنتج الزراعي
• النزاعات العقارية

64

• غياب فرص مدرة للدخل
ارتفاع نسبة األمية
تدھور البيئــة

40عـــرش يمھـــلالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
206
 49%طيــن
 : 51%عــريش  : 0%,صلب
) (94%ناشطة  100من بينھا 106
473
52%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
3آبار تقليدية و  3آبار حديثة كلھا قليلة المياه
الفحم
راجع عرش يرب أعاله : :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

مخابز s,2مجزرة

 4 ،4دكانين جماعية و بنك حبوب بدون محتوى و بدون مقر

::الخدمــات السوقية

 4تعاونيات نسوية من بينھا  2مرخص لھا و مسجلة لدى المصالح المختصة:: :التنظيمات الجمعوية
-التقدم  ، 1و التقدم  . 2التعاونيات  4تضم  142إمرأة .

المعـــوقات األساسيــــة
•
•
•
•
•

تدھور ا نقص مياه الشرب
ھشاشة األمن الغذائي
ضعف المنتج الزراعي
النزاعات العقارية
غياب فرص مدرة للدخل
ارتفاع نسبة األمية

41-عــــرش خي

 : 59%عــريش

المعطيــــات
51
 41%طيــن
 : 0%,صلب
) (90%ناشطة  27من بينھا 30
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
64

       
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

123
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 2بئر تقليدية قليلة المياه
الفحم
مدرسة عرش يرب

: :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

الشئ ::الخدمــات السوقية

تعاونية

65

المعـــوقات األساسيــــة

•
•
•
•
•

::التنظيمات الجمعوية

نقص مياه الشرب
ھشاشة األمن الغذائي
ضعف المنتج الزراعي
النزاعات العقارية
غياب فرص مدرة للدخل
ارتفاع نسبة األمية

42عــرش أھل امسيعــيدالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
14
 93%طيــن
 : 7%عــريش  : 0%,صلب
) (92%ناشطة  12من بينھا 13
50
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
آبار تقليدية قليلة المياه
الفحم

الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
:: 0التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب مصدر للمياه

-

ضعف المحصول الزراعي

43عـــرش فيــنالمعطيــــات
16
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 16
73
51%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
65

       
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

 2بئر تقليدية قليلة المياه
الفحم

الشئ :البني التحتيــة التربوية
الشئ :المنشــآت المائية

مجزرة

:: 1الخدمــات السوقية

تعاونية نسوية منذ  2005تضم  12أمرأة .

::التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة

66

-

غياب مصدر للمياه

-

ضعف المحصول الزراعي

44عــــرش أھل أحمد مسعــودs:
المعطيــــات
78
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 78
318
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
آبار تقليدية قليلة المياه
الفحم
 3حواجز
 1مخبزة, 1 fبنك حبوب بدون مخزون

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب مصدر للمياه

-

ضعف المحصول الزراعي

-

غياب مدرسة

-

انتشار األمراض

-

غالء األسعار

-

تراجع المنتج الزراعي

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
رملية رديئة كلھا : :المنشــآت المائية

و بدون مقر  , 1دكان خصوصي ,3مجزرة :: 1الخدمــات السوقية
تعاونية من  45امرأة ناشطة في التجارة منذ :2005التنظيمات الجمعوية
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45عــرش كيـــدوالمعطيــــات
37
 95%طيــن
 :5%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 35 toutes
172
48%
 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
آبار تقليدية قليلة المياه
الفحم

67

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

بئر تقليدية مالحة المياه و قليلتھا

: :البنــى التحتية المائية

دكان خصوصي  ،مخبزة  ،دكان جماعي ::الخدمــات السوقية
تعاونية مختلطة تضم  30عضوا غير مرخص لھا ::التنظيمات الجمعوية

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب مصدر للمياه

-

ضعف المحصول الزراعي

-

غياب مدرسة

-

انتشار األمراض

-

غالء األسعار

-

تراجع المنتج الزراعي

46-عـــرش سيـــدي

-

المعطيــــات

التسميــــة

3

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

3

عـــدد األســـر

16

عـــدد السكــــان

48%

نسبـــة األنـــوثة

 :0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

آبار تقليدية قليلة المياه

مصادر التموين بالمـــياه

الفحم

:مصدر الطاقة

 : 0%عــريش

 : 0%,صلب

100%
) (100%ناشطة

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية
: : 0البنــى التحتية المائية

0
0

::الخدمــات السوقية
::التنظيمات الجمعوية

-

المعـــوقات األساسيــــة
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-

نقــص حاد في المياه

47لقديحــــه الزرقــاءالمعطيــــات
33
 21%طيــن
 : 79%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 33 toutes
213
56%
 : 9%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 91%المنـــــمون
بئر تقليدية قليلة المياه و مالحة
الفحم

68

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

دكان جماعي و مجزرة 1
:: 0التنظيمات الجمعوية

::الخدمــات السوقية

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب مصدر للمياه

-

ضعف المحصول الزراعي

-

غياب مدرسة

-

انتشار األمراض

-

غالء األسعار

-

غياب حظيرة للتلقيح و مواد األعالف و األدوية البيطرية

-

تدھور المراعي

-

األمية

48لحفيــــــــــــــرةالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
103
 42%طيــن
 : 58%عــريش  : 0%,صلب
) (93%ناشطة  56من بينھا 60
294
45%
 : 4%آخر  : 5%تــجار  : 30%المزارعون ;  : 61%المنـــــمون
 2آبئر حديثة و  3تقليدية كلھا غائرة المياه
الفحم
الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
-

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

الشئ:الخدمــات السوقية
تعاونية من  10نساء غير مرخص لھا :التنظيمات الجمعوية

غياب مصدر للمياه
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-

ضعف المحصول الزراعي

-

غياب مدرسة

-

انتشار األمراض

-

غالء األسعار

-

غياب حظيرة للتلقيح و مواد األعالف و األدوية البيطرية

-

تدھور المراعي

69

49لخـــريزةالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
159
 46%طيــن
 :54%عــريش  : 0%,صلب
) (91%ناشطة  83من بينھا 91
467
47%
 : 5%آخر  :3%تــجار  : 17%المزارعون ;  : 75%المنـــــمون
بئر حديثة
الفحم
الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

 23بئر حديثة قليلة المياه
 .بنك حبــوب , 1مجزرة , 1مخبزة , 1دكان خصوصي
الشئ ::التنظيمات الجمعوية

: :البنــى التحتية المائية
::الخدمــات السوقية

المعـــوقات األساسيــــة
-

سوء استخدام المياه
النزاع مع المزارعين المحليين
ضعف المنتج الزراعي
تدھور المراعي
غالء أسعار الحبوب
غالء أسعار األدوية
غياب مدرسة رغم وجود  173طفال في سن المدرسة
الضغط الكبير للحيوانات
غالء أسعار األعالف

50لمطــــــــــــــبلالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
78
 38%طيــن
 : 62%عــريش  : 0%,صلب
) (84%ناشطة  43 toutesمن بينھا 51
257
48%
 : 30%آخر  :23%تــجار  : 7%المزارعون ;  : 40%المنـــــمون
بئر تقليدية
الفحم
طيــن

: :البني التحتيــة التربوية
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حاجز رملي بني من طرف مشروع ابرفيكو حالته جيدة
بنك حبــوب , 1مجزرة , 1مخبزة :: 1الخدمــات السوقية
: :المنشــآت المائية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة

70

-

ھشاشة المدرسة

-

ھشاشة األمن الغذائي

-

سوء استخدام المياه

-

النزاع مع المزارعين

-

الھشاشة الصحية

-

تدھور المراعي

-

ارتفاع األمية

51لــــوتيدالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
15
 40%طيــن
 : 60%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 9 toutes
53
45%
 : 44%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 56%المنـــــمون
 2بئر حديثة
الفحم
الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

بئر حديثة 2

: :البنــى التحتية المائية

0
تعاونية نسائية من  60عضوا تأسست منذ  2007و غير مرخص لھا
-

غالء األسعار

-

تدھور المراعي

-

األمية.

::الخدمــات السوقية
::التنظيمات الجمعوية

52محكـــم أھل امبـــاركالمعطيــــات

التسميــــة

5

عـدد المســــاكن

 100%طيــن

نـــوع البـــناء

) (100%ناشطة 5 toutes

عـــدد األســـر

28

عـــدد السكــــان

46%

نسبـــة األنـــوثة

 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

بئر تقليدية قليلة المياه و مالحتھا

مصادر التموين بالمـــياه

الفحم

:مصدر الطاقة

 : 00%عــريش

 : 0%,صلب
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الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ
المعـــوقات األساسيــــة
-

تراجع المحاصيل الزراعية

-

صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب

71
53مـــدينة ادوبــــاللالمعطيــــات

التسميــــة

18

عـدد المســــاكن

طيــن

نـــوع البـــناء

18

عـــدد األســـر

99

عـــدد السكــــان

51%

نسبـــة األنـــوثة

 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون

الساكنــــة الناشطـــة

 2بئر حديثة و بئر تقليدية واحدة كلھا قليلة المياه

مصادر التموين بالمـــياه

الفحم

:مصدر الطاقة

 : 0%عــريش

 : 0%,صلب

100%
) (100%ناشطة

الشئ

: :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية

بنك للحبــوب 1

::الخدمــات السوقية

التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب المدرسة

-

ھشاشة األمن الغذائي

-

سوء استخدام المياه

-

النزاع مع المزارعين

-

الھشاشة الصحية

-

تدھور المراعي

-

ارتفاع األمية

-

تدھور الوسط الطبيعي

انبــــي الصفـرة 54-

 : 19%عــريش

المعطيــــات
251
 81%طيــن
 : 0%,صلب
) (99%ناشطة 213
956
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التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
71

       
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

51%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 4آلبار تقليدية قليلة المياه و مالحة نسبيا
الفحم
صلب

: :البني التحتيــة التربوية

.نقطة صحية تنقصھا التجھيزات و األدوية Infrastructures de santé :
: : 0المنشــآت المائية
طاحنة حبوب عاطلة  ،مخبزتين  ،بنك حبوب بدون مخزون و بدون مقر  ،دكان جماعي ::الخدمــات السوقية

72

 4تعاونيات نسائية تضم  216عضوا تشكلت ما بين  2006و  2007و غير مرخص لھا ::التنظيمات الجمعوية
رابطـــة آلباء التالميذ تضم  15رجال
: : 1االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
-

ھشاشة المدرسة

-

ھشاشة األمن الغذائي

-

سوء استخدام المياه

-

النزاع مع المزارعين

-

الھشاشة الصحية

-

تدھور المراعي

-

ارتفاع األمية

55النبكــــةالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
183
 56%طيــن
 : 44%عــريش  : 0%,صلب
) (96%ناشطة  98من بينھا 102
553
52%
 : 18%آخر  :4%تــجار  : 22%المزارعون ;  : 56%المنـــــمون
 6آبار حديثة كثيرة المياه شيئا ما
الفحم
صلب  ،غير مجھزة و مغلقة منذ : : 2007البني التحتيــة التربوية
.نقطة صحية بدون مقر  ،حظيرة لتلقيح الحيوانات حالتھا ردئية ::البنـي التحتية الصحية
: : 0المنشــآت المائية
حانوت خصوصي واحد  ،بنك للحبوب بدون مخزون ز بدون مقر ,طاحنة حبوب ::الخدمــات السوقية
:: 0التنظيمات الجمعوية
 11شابا في دولة ساحل العاج حيث يمارسون النشاط التجاري : :االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
-

ھشاشة المدرسة

-

ھشاشة األمن الغذائي

-

سوء استخدام المياه

-

النزاع مع المزارعين
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-

الھشاشة الصحية

-

تدھور المراعي

-

ارتفاع األمية

56أوالد الــــــــــــــناصرالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصدر المياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
10
 0%طيــن
 : 100%عــريش  : 0%,صلب
) (80%ناشطة  8من بينھا 10
46
43%
 : 62,5%آخر  :12,5%تــجار  : 12,5%المزارعون ;  : 12,5%المنـــــمون
بئر تقليدية واحدة قليلة المياه
الفحم
الشئ : :البني التحتيــة التربوية
: : 0المنشــآت المائية
بئر تقليدية واحدة : :البنــى التحتية المائية

73

الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ

المعـــوقات األساسيــــة
-

نقص الميـــاه

أم اعـــــويد 57-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
8
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
8
) (100%ناشطة
33
45%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
من مصادر زينت المنزل علي مسافة  2كلم
الفحم

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
: : 0المنشــآت المائية
: : 0البنــى التحتية المائية

0
0

المعـــوقات األساسيــــة
-

نقص المياه

-

تراجع المنتج الزراعي

-

غالء األسعار

::الخدمــات السوقية
::التنظيمات الجمعوية
: : 0.االمھاجرين
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58أم ھينـــيالمعطيــــات
18
 0%طيــن
 : 100%عــريش  : 0%,صلب
18
) (100%ناشطة
66
45%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 2بئر حديثة معطلة
الفحم

74

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
الشئ : :البني التحتيــة التربوية
:: 0البنـي التحتية الصحية

الشئ

: :المنشــآت المائية

:0الخدمــات السوقية
رخص لھا في :: 2008التنظيمات الجمعوية
تعاونية أم ھيني النسوية ) النزاھة( تضم  20عضوا  ،تشكلت  2007و
ّ
: : 0االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
-

نقص المياه

-

تراجع المنتج الزراعي

-

غالء األسعار

-

النزاع مع المنمين

ستــارة 59- 1
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
8
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
8
) (100%ناشطة
32
48%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
مصادر انبي الصفرة علي بعد  6كلم
الفحم

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية
الشئ :البنــى التحتية المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
التنظيمات الجمعوية:الشئ
0

: :االمھاجرين

-

المعـــوقات األساسيــــة



نقص المياه
تراجع المحصول الزراعي
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ستــاره 60- 2
المعطيــــات
39
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 39 toutes
172
58%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 2بئر حديثة قليلة المياه
الفحم

75

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
الشئ : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية

دكان خصوصي 1

::الخدمــات السوقية

تعاونية النزاھة تضم  32عضوا  ،تشكلت  2007و رخص لھا عام ::2008التنظيمات الجمعوية
: : 0االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
-

المعوقات نفسھا كما في ستاره 1
ارتفاع األمية
تدھور البيئة

61سكنــــــــــــيالتسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
75
 57%طيــن
 : 43%عــريش  : 0%,صلب
) (90%ناشطة  47من بينھا 52
291
53%
 : 6%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 94%المنـــــمون
 10آلبار حديثة غزيرة المياه و باردة
الفحم

مدرسة مغلقة منذ  2007لعدم وجود مقر لھا : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية

الخدمــات السوقية:الشئ
طرف ::التنظيمات الجمعوية

تعاونية نسوية تشكلت  2004و رخص لھا يوم  ، 2004-8-31تلقت الدعم من
مفوضية األمن الغذائي علي شكل أدوات الحراثة )الخضراوات و السياج( و تسير اآلن مجزرة في القرية
: : 0االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
-

غياب مدرسة) 102طفل في سن الدراسة(
ھشاشة الحالة الصحية
سوء تسيير الموارد الطبيعية
الرعي الجائر
صعوبة التموين بالماء الشروب
ارتفاع األسعار
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تــــــــــــــــــاق 62-
المعطيــــات
93
 62%طيــن
 : 38%عــريش  : 0%,صلب
) (99%ناشطة  57من بينھا 58
242
53%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 3آلبار حديثة و  2بئر تقليدية قليلة المياه و مالحة نسبيا
الفحم

76

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

صلب: --البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
حاجز رملي ردئ : :المنشــآت المائية

بنك حبــوب 1
التنظيمات الجمعوي ::تعاونية نسوية من  35عضوا تشكلت  2007و رخص لھا  2008تلقت
 100000كدعم من البلدية
: : 0االمھاجرين
المعـــوقات األساسيــــة
::الخدمــات السوقية

-

ھشاشة البني التحتية التربوية و نقص التجھيزات
تراجع المحاصيل الزراعية
غالء أسعار الغذاء و األدوية
ارتفاع معدل األنوثة في ظل غياب فرص للدخل
سوء التغذية و كثرة األمراض
ارتفاع نسبة األمية بين الكبار
ھشاشة المنشأة المائية

63طيـر طوبة 1المعطيــــات
137
 45%طيــن
 : 65%عــريش  : 0%,صلب
) (87%ناشطة  67من بينھا 77
414
55%
 : 19%آخر  :15%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 66%المنـــــمون
 6ٮبار حديثة و  10تقليدية
الفحم ,غاز البوتان

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

صلب ة حالتھا جيدة :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
حاجز رملي ردئ : :المنشــآت المائية
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حـانوت خصوصي  et 3مجزرة 1

::الخدمــات السوقية

رابطة آلباء التالميذ من  15عضوا من بينھم  5نساء ::التنظيمات الجمعوية
تعاونية نسوية ) التقدم( من  60عضوا تشكلت في  1999-1-3و رخص لھا في  1999-8-29و تلقت الدعم من مشروع ھـ-ف -م
علي شمل أدوات زراعة الخضراوات و السياج .

المعـــوقات األساسيــــة

77

-

ھشاشة البني التحتية التربوية و نقص التجھيزات
تراجع المحاصيل الزراعية
غالء أسعار الغذاء و األدوية
ارتفاع معدل األنوثة في ظل غياب فرص للدخل
سوء التغذية و كثرة األمراض
ارتفاع نسبة األمية بين الكبار
ھشاشة المنشأة المائية

طيـــر طوبــة 64- 2
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
266
 48%طيــن
 : 52%عــريش  : 0%,صلب
) (69%ناشطة  98من بينھا 144
651
54%
 : 12%آخر  : 15%تــجار  : 2%المزارعون ;  : 71%المنـــــمون
 7آبار حديثة و  9آبار تقليدية
الفحم ,غاز البوتان

صلب حالتھا جيدة : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية

بنك حبــوب  et 1حـانوت خصوصي , 3مخبزة , 1مجزرة 1

::الخدمــات السوقية

رابطة آلباء التالميذ من  8أعضاء كلھم رجال  ،تعاونية نسوية من  50عضوا تشكلت  2001و رخص لھا ::التنظيمات الجمعوية
نفس السنة تحت رقم 3450 :و تلقت الدعم من السفارة األمريكية و مفوضية األمن الغذائي علي شكل ماكينات خياطة و
 3في ساحل العاج حيث يتعاطون النشاط التجاري :االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة
كما في السابق

طير طــوبة ) 3أھل ھمـــد( 65-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
36
 50%طيــن
 : 50%عــريش  : 0%,صلب
) (78%ناشطة  14من بينھا 18
106
57%
 : 29%آخر  :0%تــجار  : 0%المزارعون ;  : 71%المنـــــمون
 6آبار حديثة مياھھا باردة
الفحم

صلب: --البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية
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الشئ

::الخدمــات السوقية

تعاونية طير طوبة من  30عضوا تشكلت  2005و رخص لھا نفس السنة  ،تلقت الدعم من البرنامج ::التنظيمات الجمعوية
العالمي للغذاء علي شكل معدات لزراعة الخضراوات
: : 0االمھاجرين

المعـــوقات األساسيــــة

نفس المعوقات كما في طير طوبة  1و 2

تيشليت اللب 66- 1
المعطيــــات
29
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
)(100%ناشطــة 29
142
56%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
بئر حديثة واحدة و  5آبار تقليدية كثيرى المياه
الفحم

78

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
الشئ : :البني التحتيــة التربوية
البنـي التحتية الصحية:الشئ
الشئ : :المنشــآت المائية

حـانوت خصوصي 2

::الخدمــات السوقية

تعاونية تيشليت اللب  2من  20عضوا تشكلت  2005و مرخص لھا في نفس العام::التنظيمات الجمعوية
: :االمھاجرين

تيشليت اللب 67- 2
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
23
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
)(100%ناشطــة 23 familles
113
51%
 : 0%آخر  :0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 4آبار حديثة عاطلة و  1بئر تقليدية قليلة المياه
الفحم

الشئ : :البني التحتيــة التربوية
حاجز رملي ردئ : :المنشــآت المائية

مجزرة 1

::الخدمــات السوقية

تعاونية نسوية  1تضم  30عضو  ،تشكلت منذ  2004ا::التنظيمات الجمعوية
: : 0االمھاجرين

:المعـــوقات األساسيــــة :القريتان تقعان علي بعد 700م الواحدة من أألخرى و تتقاسمان نفس المعوقات
-

غياب مدرسة
تراجع المحاصيل الزراعية
بعد سوق التموين ) سوق بوسطيلة علي مسافة 30كلم(
بعد المصالح الصحية
غياب فرص مدرة للدخل لصالح العنصر النسوي
سوء تسيير الموارد الطبيعية
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اتويكــــيت 68-
المعطيــــات
110
 100%طيــن
 : 0%عــريش  : 0%,صلب
) (83%ناشطة  91من بينھا 110
629
48%
 : 5%آخر  : 3%تــجار  : 90%المزارعون ;  : 2%المنـــــمون
 3آبار حديثة و  5تقليدية و حفر ال يعمل
الفحم

79

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

صلب: --البني التحتيــة التربوية
بوسطيلـــة علي بعد  1كلم :البنـي التحتية الصحية
الشئ : :المنشــآت المائية

دكان جماعي  ،بنك حبــوب , 1مخبزة 1

::الخدمــات السوقية

رابطة آلباء التالميذ من  15عضوا :: ،التنظيمات الجمعوية
 3تعاونيات نسوية غير معترف بھا  ،و تعاونية مختلطة تسير الدكان الجماعي و تضم أزيد من  200عضوا
 7يعيشون في ساحل العاج : :االمھاجرين

-

تراجع المحاصيل الزراعية

-

سوء التسيير العقاري

-

النزاع مع المزارعين

-

غالء أسعار المواد األساسية و األدوية

-

نقص التجھيزات المدرسية

-

ارتفاع معدل األمية بين الكبار

-

منافسة المواد القادمة من مـــالي

-

تغييب المرأة في الحياة االقتصادية و السياسية و في اتخاذ القرار

فـــركلي 69-
التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة

المعطيــــات
103
 54%طيــن
 : 46%عــريش  : 0%,صلب
) (100%ناشطة 62
341
47,5%
 : 0%آخر  : 0%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
 3ٮبار حديثة
الفحم
صلب

: :البني التحتيــة التربوية

الشئ ::البنـي التحتية الصحية
الشئ : :المنشــآت المائية

بئر حديثة
بنك حبــوب :: 1الخدمــات السوقية
تعاونية نسوية واحدة ::التنظيمات الجمعوية
: : 3البنــى التحتية المائية

المعـــوقات األساسيــــة
-

صعوبة التموين بالماء الشروب
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-

تراجع المحاصيل
غالء األسعار
ھشاشة البني التحتية التربوية
غياب فرص للشباب و للعنصر النسائي
سوء تسيير الموارد الطبيعية

زينــــت المنزل  +بنـــّت 70-
80

التسميــــة
المعطيــــات
عـدد المســــاكن
58
نـــوع البـــناء
 79%طيــن
 : 21%عــريش  : 0%,صلب
عـــدد األســـر
) (96%ناشطة  44من بينھا 46
عـــدد السكــــان
203
نسبـــة األنـــوثة
46%
الساكنــــة الناشطـــة
 : 0%آخر  :03%تــجار  : 100%المزارعون ;  : 0%المنـــــمون
مصادر التموين بالمـــياه
حفر )صونداج( ,بئر تقليدية  5,آبار حديثة
:مصدر الطاقة
الفحم
 صلب : :البني التحتيــة التربوية -الشئ ::البنـي التحتية الصحية -
الشئ : :المنشــآت المائية -
بنك حبــوب ,1طاحنة حبوب ::الخدمــات السوقية -
رابطة آلباء التالميذ من  7أعضاء كلھم رجال :: ،التنظيمات الجمعوية
تعاونية نسوية من  40عضوا تشكلت في  2006-9-15و رخص لھا في  ، 2008تنشط في مجال الصناعة
التقليدية )دباغة الجلود  ،نسج حصائر (....
.المعـــوقات األساسيــــة
-

تراجع المحاصيل الزراعية

-

سوء التسيير العقاري

-

النزاع مع المزارعين

-

غالء أسعار المواد األساسية و األدوية

-

نقص التجھيزات المدرسية

-

ارتفاع معدل األمية بين الكبار

-

منافسة المواد القادمة من مـــالي

-

تغييب المرأة في الحياة االقتصادية و السياسية و في اتخاذ القرار

زواز 71-
المعطيــــات
85
 44%طيــن
 : 56%عــريش  : 0%,صلب
) (92%ناشطة  44من بينھا 48
321
50%
 : 2%آخر  :0%تــجار  : %المزارعون ;  : 98%المنـــــمون
 3آبار حديثة
الفحم

التسميــــة
عـدد المســــاكن
نـــوع البـــناء
عـــدد األســـر
عـــدد السكــــان
نسبـــة األنـــوثة
الساكنــــة الناشطـــة
مصادر التموين بالمـــياه
:مصدر الطاقة
صلب : :البني التحتيــة التربوية -
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الشئ ::البنـي التحتية الصحية
الشئ : :المنشــآت المائية
حانوت خصوصي  ،بنك للحبوب بغير مقر  ،دكان جماعي :الخدمــات السوقية

-

المعـــوقات األساسيــــة:

-

تغييب المرأة في اتخاذ القرار
تدھور المراعي
غالء أسعار األعالف و األدوية
غياب نشاطات بديلة عن الرعي

اإلحداثيات الجغرافية لقــرى بلدية بوسطيلة الريفـــــية
اإلحد
اثيات

)

عدد
الس
كان

G
PS

عدد
األس
ر

)فريق أرض التضامن (TSM 2011
القر
ية

81

-

بعد أسواق التموين
انتشار األمراض
أمية مرتفعة
سوء تسيير الموارد

318
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13
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16

3

}   

16

} ! T
} 6

UTM 1727795

29P0608745

UTM 1723032

29P0583970

UTM 1721271

29P0622594

UTM 1729935

29P0607257

UTM 1724153

29P0581754

UTM 1729754

29P0607804

UTM 1728452

29P0605623

UTM 1726222

29P0605494

73

UTM 1728124

29P0605013

220

45

UTM 1727179

29P 0604978

473

106

}  4/

UTM 1725440

29P0617760

67

9

~ %

UTM 1737735

29P0587227

448

74

1 U+

UTM 1736626

29P0587470

517

94

2 U+
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65

325

29P0629186

UTM 1721483
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5623

26 P 0598072

UTM 1722593
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134

547

29P 0603515

UTM 1722645
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29P0589549

UTM 1723745
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29P0609001
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UTM 1716801
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UTM 1713999
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UTM 1716907
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97
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 4Bd
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29P0623234

UTM 1716774
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18

97

29P0609146

UTM 1724753
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7

28

29P0625972

UTM 1724151
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15

96

29P0610101

UTM 1721794
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10

45

29P0609819

UTM 1727441
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24

99

29P0587854

UTM 1713486

U"7 4Bd

12

65

29P0621917

UTM 1724151

  4Bd

7

26

B> 4Bd

39

201

29 P 0589987

UTM 1735022

29P0604720

UTM 1716637

(% 4Bd ) U

U

X

49

246

 #d 4Bd ~

Xd

8

24

6 4Bd 9d

95

470

29P0625812
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9

52

29P0637547
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76

29P0614671
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76

498
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78

29P0602287

UTM 1730315
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41
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UTM 1730539
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29P0618556

UTM 1724816
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29P0624394

UTM 1717226
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UTM 1718528
UTM 1717932
UTM 1726319
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33

213

29P 0589342 UTM 1739487
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29P0591546

UTM 1731955
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29P0588876

UTM 1714877

4 

51

257

9

9

53

<(%  4Bd "+
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28
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8
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29P0578852

29P0615143

UTM 1722137

UTM 1715866

29P0628745 UTM 1730381
29P0580682 UTM 1726795
29P0620956

UTM 1719606

29P0625029

UTM 1721565

29P0585308

UTM 1732104

29P0629782

UTM 1716607

29P0630244

UTM 1726185

29P0584440

UTM 1714854

29 P 0590117 UTM 1728920
29 P 0590399 UTM 1729756
29P0590670
29P0591674

UTM 1728433
UTM1725866

29P0623840
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29P0623426
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29P0595252

UTM 1723619
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UTM 1716986

29P0622720

UTM 1726265

29P0571125
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