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عـــــرض شــــامل لبلـــدية حــاس أتيلـــه
التـــموقع  ،تاريخ النشــأة و المصــدر

:

تمتـــد ﺒﻠدﻴﺔ ﺤﺎس أﺘﻴﻠﻪ ﺒﻴن ﺨطﻲ اﻝﻌرض 7درﺠﺎت و  21ﻏ ـ ـرﺒﺎ و  7درﺠﺎت و 8ﺸ ـرﻗﺎ  ،و ﺒﻴن ﺨطﻲ
اﻝطول 18د و  20ﺸﻤﺎﻻ و 16د و  70ﺠﻨوﺒﺎ.ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺒﻠدﻴﺔ إدارﻴﺎ ﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﻨﻌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ وﻻﻴﺔ اﻝﺤوض اﻝﺸرﻗﻲ و
ﺘﺒﻌد ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ  50ﻜﻠم.
خارطة البلديات التابعة لمقاطعتي النعمة و تمبدغـــة ) الحظ بلدية حاس أتيلة باللون األخضر(

عـ

تحتل بلدية حاس أتيلة حيزا ترابيـــا تقدر مساحته ب  1850كلم .2و لقد أنشئت البلدية بموجب األمر القانوني رقم
 87.289الصادر بتاريخ  20يوليو  1987المنشئ للبلديات الريفية .تعد حــــاس أتيلة بتجمعاتھا القروية البالغ عددھا 42
تجمعـــا ضمـــن بلديات المقاطعة ذات الكثافة السكانية العالية.
عرفت البلدية بھذه التسمية نسبة إلي االسم المركب من كلمتي ) حــاس ( أي البئر التقليدية ،و )أتيله( و ھي شجرة
معروفة عند الموريتانيين بفوائدھا لإلستياك و باستعمال أوراقھا مطحونة و مخلوطة بالسكر للتداوي من عسر الھضم .و
ألن أول )حاس( حفر في المنطقة كان بمقربة من ھذه الشجرة المعروفة بظلھا الظليل و قدمھا في المنطقة ،و حيث ظھرت
أول نواة للتقري ،فإن أول نواة للتقري حمل اسم ) حاس أتيله( و ھو من باب تسمية الكل بالجــزء ،ثم أطلقت التسمية فيما
بعد علي البلـــدية كلھا لتعرف إداريا باسم ) بلدية حــاس أتيلة(.
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تقع بلدية حاس أتيلة في الجزء الجنوبي الشرقي للنعمة  ،خطي العرض 7°8شرقا و ’ 7° 21غربا
و بين خطي الطــول ’16°70جنوبا و  18°20عاصمة المقاطعة علي مسافة  50كلم حيث تمتد بين شمــاال

وتحدھا :
 من الشمال  :بلدية المبروك ومن الشمال الشرقى بلدية إجريف ؛ من الغرب  :بلدية أم آفنادش ؛ من الجنوب  :تحدھا بلدية آمرج )مقاطعة آمرج (؛ من الشرق  :بلدية بنكو .ويشير تاريخ توافد السكان على بلدية حاسى آتيلة إلى المراحل الثالث المختلفة التالية التي مرت بتا تشكيل ھذه البلدية وھى
تاريخ
النشأة

تاريخ النشأة

القرية

تاريخ النشأة

القرية

4

القرية

1962

لمبيقدد

1995

دبل

1990

عين الرحمة

1930

لميلح 1

1959

دجكنياي

2001

بغداد ) عوينات الظل(

1983

لميلح 2

1999

ادرسيه

1998

البنيـــات

2007

لميلح 3

2000

أھل أحمد عبــد

1967

الشعبة 1

1993

املح التجاھل

1997

أھل أحمد دين

1967

الشعبة 2

2001

مقام

2000

أھل دمي

1969

اشريتيــــته

1995

مســعود

1995

أھل كنــــداي

1890

ذيبت بغداد

1986

الربينة) أھل الطالب عثمان(

1998

أھل للنش )اسبيع (2

1890

ذيبت إبراھيم

2000

الرباط

2001

الحاث لبيظ

1890

ذيبت أھل أحمد سالم

1981

اسبيع 1

2001

المتلوية

1890

ذيبت أھل أبالل

1985

سيـــد ّل
طيبـــة

1958

حــاس أتيله

1890

ذيبت أھل بكــاري

1978

لبيـــدي

1890

ذيبت أھل الميمــــون

1990

التيشيليت

1991

لقـــرين

1890

ذيبت أقرينات لبھا نيس

1995

تفرغا زينـــه

1905

فــرع الكتان 2

1905

فرع الكتان 1

1991

المرحلة األولى  :ما قبل سبعينيات القرن الماضي :تميزت بظھور البوادر األولية لظاھرة التقرب حيث ظھرت
التجمعات العنقودية المعروفة باسم )ذيبات( , (1890 ) ...و فرع الكتان  1و  ، (1905) 2لميلح، (1930) 1
حــاس أتيله ) ، (1958دجكنياي ) ، (1959لمبيقدد)  ، (1962الشعبة  1و (197) 2و اشريتيته) .(1969

-

المرحلة الثانية :و ھي المرحلة التي صاحبت سنوات الجفاف منذ السبعينيات حتى  .1985برزت خالل ھذه الفترة قرى
لميلح  (1983)2و سيدلّ )(1985
المرحلة الثالثة و األخيرة :و ھي التي بدأت مع المسار الديمقراطي و الالمركزية التي تبنتھا الدولة الموريتانية منذ
 .1986و منذ ذلك التاريخ  ،شھدت البلدية تطورا سريعا في ما يتعلق بالنمو الديموغرافي و الحضري ،و ھكذا
بين  1986و  ، 2007برزت إلي الوجود معظم قرى البلدية .

الوســــط الطبيعي:
يسود الوسط الطبيعي لبلدية حــاس أتيلــه ثالثة أصناف من التضــاريس :
الجزء الشمالي و الشمالي الشرقي :يتألف من ھضبــة قديمة تمتد من قرية حــاس أتيله حتى تجمع ذيبات العنقودي، الجزء الجنوبي – الشرقي :تغطيه ھضبة انكسارية تمتد من قرية الربينة ) أھل الطالب عثمان( حتى اشريتيته .التربة ھنا طينية وطينية رملية غنية بالمواد العضوية مما يؤھل المنطقة لزراعة الحبوب و الغالة الزراعية األخرى ) زراعة الذرة البيضاء ،و
الفاصوليا و البقوليات ...يتنوع الغطاء النباتي و يتكاثف حيث وجود أشجار التمات  ،و الطلح  ،و اسدر ،و تكيفين الخ ..و األخ نواع
المعشوشبة ) لحشيش لبيض ،الخ ،(...و ھذا ما يجعل من ھذا الجزء منطقة رعوية ھامة .التساقطات المطرية السنوية مھمة و حيث
الفصل المطري أطول مقارنة مع أجزاء البلدية األخرى.
 المنطقة الوسطى و ھي الممتدة عبر المحور اسبيع في اتجاه البنيات و المتلوية غربا و بغداد في الشمال الشرقي .تمتاز بوجود عددكبير من المستنقعات ) تامورت( مثل تامورت بغداد و تامورت تفرغ زينه  ،و بوجود الوادي المعروف بوادي اسبيع الذي يمتد علي
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طول عشرات الكيلومترات جارفا كميات كبيرة من مياه األمطار .تنحصر المياه في ھذه المستنقعات لمدة تتراوح بين  3و  4أشھر.
التربة ھنا ذات لون رمادي يالءم نمو غالة الزرع و الذرة.
المنــــاخ و التساقطــات المطرية :

إن المناخ السائد على مستوى البلدية حاس آتيلة من النوع الساحلي السوداني وينزع الى الحرارة وارتفاع
درجات الحرارة التى تصل الى  °42خالل شھر مايو وتنخفض في الفترة الممتدة من شھر دجمبر الى منتصف مارس
وتتراوح درجات الحرارة ما بين  °37.5الى  °24.5درجة كحد أدنى
أما الرياح فتتشكل من نوعين ھما:
• الرياح الحارة التى تھب من الشمال الشرقى المسماة بالسموم والتي تغلب خالل شھر أكتوبر الى غاية منتصف
شھر مايو وتتميز بنشاط تعرية قوى
• الرياح الموسمية الشمالية التى تھب خالل شھري مايو الى سبتمبر وتبدأ فى التناقص واالنحسار خالل شھر
أكتوبر فاسخة المجال لرياح السموم
التساقطات المطرية  :تتميز التساقطات المطرية مع أھميتھا بتذبذباتھا السنوية وعدم ثباتھا حيث يتغير متوسط
التساقطات من  230مم الى  300ملم سنويا حسب مصلحة األرصاد الجوية بمدينة النعمة
المصادر المائية:وتتشكل من ثالث أنواع متمايزة:
تتشكل الشبكة المائية منا:
• المياه السطحية  :األودية و البرك والمستنقعات )التي ومرن(
• والمياه الجوفية
مياه السطح  :وتترائي فى ثالثة أشكال مختلفة ومتمايزة ھي :
أ( البرك  :التيشيليت دجكنياي
ب( التيومرن مثل  :المزروفة وكنانة )أھل كنداي ( والكرديات )لكرين( وأم آمرة وللفصيحة )مسعود ( والمتقلبة
)سيد ّل ( تامورت تفرغ زينة وھذه البرك والتيمن تستقبل ما يتراوح بين  2000الى  7000من المواشي فى
منتصف سبتمبر ومنتصف دجمبر.
ت( األودية  :اسبيع وھى غابة كثيفة وغنية ومتنوعة حيث مازلنا نجد فيھا اليوم بعض النباتات النادرة واألنواع
الحشرات والحيوانات مثل األرانب والسنجاب
السدود والحواجز  :إن أھم السدود الموجودة ھي :حاس أتيلة والبنيات وليملح  1أما أھم الحواجز فھي دجكنياي وسيبات
وتتغير فترة بقاء ومكوث المياه حسب أھمية التساقطات المطرية إال أن الطاقات االستيعابية والتخزينية للمياه تظل ضعيفة
وغير مؤثرة )شھر أو شھرين ( وذلك بسبب ضعف منسوب المياه وتذبذباتھا وتدفقھا وانتشار ظاھرة زحف الرمال وعدم
الصيانة  .وفيما يخص المياه السطحية فاآلبار تبلغ عمقا متغيرا يتراوح مابين  20الى  40متر وھذه اآلبار فى جلھا
ضعيفة المنسوب ومرتفعة الملوحة نسبيا
المياه الجوفية:
تتوفر البلدية على نوعين من الجيوب المائية الجوفية أحدھما حاسى أتيلة واآلخر يوجد فى منطقة الربينة وطيبة
وإشريتيتة على الطريق الرابط بين النعمة ومرج وتتوفر ھذه الجيوب على مقدرات مائية كبيرة
مياه الشرب:
تعرف معظم التجمعات القروية التابعة لبلدية حاسى أتيلة مشاكل كبيرة فى مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب وفيما
عدى عاصمة البلدية والمنطقة التى ذكرنا والواقعة على الطريق الرابط بين النعمة حيث توجد شبكات مياه معظمھا فى
حالة جيدة أما السكان فى القرى المتبقية فتتزود بالماء إما من اآلبار التقليدية المرتفعة الملوحة فى معظمھا ھذا إن وجدت
المياه أصال .
وبئر لميلح  1والبئر الجديدة لميلح  3غير عاملين بسبب عدم توفر التجھيزات

جدول يقدم البرك والمستنقعات
العدد

المنطقة  /القرية

فترة
الخريف

المكوث

بعد

أصل القطعان المستقبلة
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1
1
1
2
3
4
1
1

عين الرحمة
البنيات
دجكنياي
أھل كنداي
لكرين )كنانة (
مسعود
سيديلّ
تيشيليت

 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر
 3الى  4أشھر

قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة
قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة

1

تفرغ زينة

 3الى  4أشھر

قرى البلدية وقرى البلديات المجاورة

6

التربة والموارد النباتية
يعتبر الغطاء النباتي على مستوى بلدية حاسى أتيلة غنيا بالمواد العضوية أما الغطاء النباتي فكثيف ومتنوع
التربة:

أما التربة فيمكننا أن نميز بين نوعين منھا:
– تربة طينية فى مناطق السدود  :حاسى أتيلة وليملح  1و  2و 3والشعبة ......
– وتربة حجرية وطينية صخرية صلبة فى المناطق الجبلية  :فرع الكتان وطيبة الربينة وإسبيع
الموارد النباتية :
إن الغطاء النباتي فى بلدية حاس أتيلة غطاء كثيف ومتنوع نسبيا
ويتميز بانتشار الشوكيات ويتشكل أساسا من األنواع التالية ) :
إنتورج ـ التمات ـ الطلح ـ تشيط ـ وأسدر (
أما األجناس النباتية العشبية األكثر انتشارا فھي  :تادريصة
والقصبة ولحشيش لبيض ..........
أما الحيوانات البرية ففي طور االندثار ماعدا ألفنك وبعض القردة
التى نجد من حين لآلخر فى منطقة إسبيع وھضبة فرع الكتان .

)صورة من الغطاء النباتي علي المحور اسبيع 2و المتلوية .الحظ تنوع النباتات و خاصة شجر اسدر(

إ ن التقلبات المناخية من جھة والصيد الفوضوي الغير قانوني وتدھور المناطق الخاصة باإليواء كلھا عوامل
ساھمت فى اختفاء وتوارى ھذه الحيوانات غير األليفة
األنواع الشجرية:
اﻻﺴم اﻝﻤﺤﻠﻲ

اﻻﺴم اﻝﻌﻠﻤﻲ

اﻝﻤﻨــﺎﻓﻊ و اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت و اﻝﻤــﻼﺤظﺎت

آﺘﻴل

Maerua crassifolia

وﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺴﻜﺎن ﻝﺘﻨظﻴف اﻷﺴﻨﺎن وﻝﻠﻤﻌدة وﻜﺤطب ﻝﻠﺘدﻓﺌﺔ

إﻨﺘورج

Calotropis procera

وﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻸﺴﻘف وﻝﺤظﺎﺌر اﻝﻤواﺸﻰ

اﻝﺴدر

Ziziphus mauritania

ﺘﺸﻴط

Balanites égyptiaque

اﻝﺘﻐذﻴﺔ ـ وﻝﻠﺘﺴﺨﻴن وﺘﺴﺘﺨدم أوراﻗﻬﺎ ﻝﻌﻼج ﻀرﺒﺎت اﻝﺸﻤس
وﺘﺴﺘﺨدم ﻜﺘﻐذﻴﺔ وﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺼﺎﺒون و اﻷدوات اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ ) اﻝﺼﺤوﻴن واﻝﻤذاق( ...
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Acacia radiana

اﻝطﻠﺢ

وﺘﺴﺘﺨدم أوراﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻼج اﻝﻤﻌدة واﻝﺘدﻓﺌﺔ وارﺘﻔﺎع اﻝﻀﻐط ودﺒﺎﻏﺔ اﻝﺠﻠود

Acacia ehrenbergiana

اﻝﺘﻤﺎت

Combretum glutinosum

ﺘﻴﻜﻔﻴت

وﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻌﻼج اﻷﺴﻘﺎم وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوات اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ وآﻻﻻ م اﻝﻤﻌدة ودﺒﺎﻏﺔ اﻝﺠﻠود

أما األنواع العشبية األكثر شيوعا في المنطقة فھي:
االسم العلمي

االسم المحلي

Dactyloctenium aegyptiacum
االكصبة  /اكراع لغراب
Cantharus biforme
أنيتي
Tribu lus terrestres
تادريصة
Digit aria stp
تمكلزت
)المصدر :التشخيص ألتشاركي لنير سوليدالي ( 2011
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الوسط البشري
الحجم والتوزيع المجـــالي للسكان
تطور عدد سكان البلدية من  4387سنة ) 2000حسب مصادر بلدية حاس آتيلة ( الى  5677سنة  ) 2009حسب الكتاب األبيض
لالمركزيةفى الجمھورية اإلسالمية الموريتانية لسنة  ( 2009والى  7359ساكن سنة ) 2010حسب تشخيص منظمة أرض التضامن سنة
 ( 2010من بينھم  3541من الذكور ) ( %48.11و 3818من جنس اإلناث ) (% 58.89محقا بذلك زيادة تبلغ  2972أي حوالي % 40.38
( في أقل من عشر سنوات .
التشكيلة اإلثنية والتنظيم االجتماعي
يتألف سكان بلدية حاس آتيلة أساسا من قبائل عربية بربرية وينتمي معظم سكانھا إلى مجموعات أھل الطالب مختار ) فخط أھل الشيخ ماء
العينين وھم أقلية تسكن فى قرية حاس آتيلة وعين الرحمة ( وھم قيادات روحية وسياسية ومنھم الشيخ الكبير والمعروف ببركاته وتبريكاته
وكرمه السيد الشيخ الندى ولد سيد الخير ومجموعة مشطوف ) أوالد ملوك وإسكاككنه ولحمنا وھم األكثرية ( وأھل الطالب عثمان ) فى
الربينة و وطيبة وإشريتيتة وفرع الكتان ( واجمان فى قرى دجكنياي تيشيليت وعين الرحمة ( ة لشياخة وقبيلة كنته فخط اركب ،أوالد بوصيف،
أوالد سيد الوافي( .وھناك أقليات من قبائل مشطوف )في أغليگ اشويخات ،أھل أگداوية( و أجمان )جيادجى( وأھل الطالب محمد ،وتمثل ھذه
األقليات  %10من مجموع السكان.
ويتألف سكان البلدية منا ......أسرة من بينھا  1140أسرة نشطة ) (%71 ،97موزعين على النحو التالي:
  378أسرة تتعاطى التنمية الحيوانية %43 :من السكان النشطين؛  539أسرة تتعاطى الزراعة% 45.5 :؛  154أسرة تمارس التجارة% 26 ،9 :؛ 69 -أسرة تمارس أنشطة اقتصادية مختلفة % 54 ،2 :من األسر النشطة

مجموع السكان7359 :
-

عدد األسر1548 :

-

الذكور3541 :

-

اإلنـاث3818 :

-

األطفال في سن المدرسة1960 :

-

عدد البنات الالئي يرتدن المدرسة:
population
800
masculine=3541

population totale=7359
nombre de
familles=1548

خارطة التقسيم الذي على أساسه تم القيام بعرض التشخيص التشاركى والمخطط البلدي
القــرى المحاذيــــــة

التجمع الرئيس
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عين الرحمة ،بغداد  ،الشعبة  ،1الشعبة  ، 2سيــد ّلe

البنيــــــات

المنطقة )ا(

اسبي 1

المنطقة )ب(

البينة

المنطقة )ج(

تفرغا زينـــــه

المنطقة )د(

لمليح 1

المنطقة)ھـ(

حــاس أتيله

المنطقة )ف(

ذيبت بغــداد

المنطقة)ق(

دجكنياي

المنطقة)س(

اسبيع  – 1اسبيع ) 2أھل لكنش( -أھل أحمد دين – المتلوية – أھل أحمد عبد
– أھل دمي – مقام – الرباط
لربينه – طيبة – ادرسيه -الحاث لبيظ – اشريتيته – فرع الكتان  1و2
تفرغا زينه – مسعود – أھل كنداي – دبل – لبيد – لقرين ) كنابت(
لميلح – 1لميلح  – 2لميلح ) 3أھل احملمين( -
حــاس أتيله – لميلح التجاھل
ذيبت إبراھيم – بغداد – أھل أبالل -أھل بكاري – أھل الميمون )عرش ذيبت(
– أقرينات لبھانيس  -لمبيقدد
دجكنياي – التيشيليت

الجدول  :4توزيع األســـر حسب القرى و اإلحــداثيــــات ) (GPS
GPS

اإلحـــــداثيات

عدد األســــر

عدد السكان

القــــــــــــرى

UTM 1802366

29 Q 0682523

110

21

عيــن الرحمة

UTM 1782324

29 Q 0677139

299

60

بغداد ) عوينات الظل(

UTM 1786330

29 Q 0675993

233

53

البنيــات

UTM 1785474

29 Q 0678123

344

75

الشعبة 1

UTM 1784323

29 Q 0678323

173

34

الشعبة 2

UTM 1790610

29 Q 0688217

141

22

اشريتيتـــه

UTM 1795320

29 Q 0695031

64

11

ذيبت بغداد

UTM 1792896

29 Q 0694697

138

20

ذيبت ابراھـتيم

UTM 1792196

29 Q 0696598

43

7

ذيبت أھل أحمد سالم

UTM 1809044

29 Q 0683546

24

3

ذيبت أھل أبالل

UTM 1792603

29 Q 0688515

33

5

ذيبت أھل بكــاري

UTM 1777647

29 Q 0676436

84

20

UTM 1792960

29 Q 0674554

24

5

ذيبت أقرينات لبھا نيس

UTM 1790019

29 Q 0688652

42

9

جبل

UTM 1790200

29 Q 0674549

550

124

جكنيــاي

UTM 1799799

29 Q 0695217

149

34

ادرسيه

UTM 1786588

29 Q 0673061

12

3

أھل أحمـــــد عبد

UTM 1783843

29 Q 0671744

30

8

أھل أحمــد دين
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أھل دمي

UTM 1791264

29 Q 0691923

47

9

UTM 1795799

29 Q 0692969

77

15

أھل كنــداي

UTM 1794490

29 Q 0692070

61

14

أھل لكنش ) اسبيع (2

UTM 1794720

29 Q 0690208

85

18

الحاث لبيض

UTM 1796664

29 Q 0692548

60

12

المتلوية

UTM 1795443

29 Q 0677470

1816

464

UTM 1779233

29 Q 0672825

118

21

لبيـــدي

UTM 1793219

29 Q 0686747

70

12

لقريــن ) كنانة(

UTM 1795876

29 Q 0678207

178

23

لمبيقدد

UTM 1793633

29 Q 0677009

370

69

لمليح 1

UTM 1787972

29 Q 0675059

116

20

لمليح 2

UTM 1793011

29 Q 0688527

83

17

لمليح  ) 3أھل ألم(

UTM 1805094

29 Q 0683146

219

42

لمليح التجاھل

UTM 1779920

29 Q 0671455

78

15

مقام

UTM 1790762

29 Q 0681306

53

9

مسـعود

UTM 1790382

29 Q 0682356

147

25

الربينة ) أھل الطالب عثمان(

UTM 1802366

29 Q 0682523

95

18

الربــاط

UTM 1782324

29 Q 0677139

439

82

اسبي 1

UTM 1786330

29 Q 0675993

81

18

سيـــد ّل

UTM 1785474

29 Q 0678123

150

24

طيبــة

UTM 1784323

29 Q 0678323

50

10

التيشيليت

UTM 1790610

29 Q 0688217

49

11

تفرغا زينــه

UTM 1795320

29 Q 0695031

352

70

فرع الكــتان 1

UTM 1792896

29 Q 0694697

74

16

فرع الكتــان 2

7361

1584
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السكان والھجرة
نظرا لعدم وجود مؤشرات تتناول مستوى معيشة األسر في بلدية حاس آتيلة  ،اعتمدنا على التقسيم المتعارف عليه بين السكان المحليين
والذي يوزع األسر إلى ثالث فئات:
والمستوى المعيشي للسكان فى بلدية حاس آتيلة يبقى ضعيفا ومتواضعا وھشا ومعايير تصنيف األسر المعتمدة من طرف المجموعات المدروسة
والتي تم مقابلتھا تقدم أنواعا ثالثة نوردھا فيما يلي :

.1
.2
.3

أسر غنية :تتوفر على 50رأسا من البقر على األقل و  100من الماعز وحانوت ومن بين أعضائھا من يعمل فى الدولة ؛
أسر متوسطة الحال :تتوفر على  15الى 20رأس من األبقار وما بين  40الى  50رأس من الماعز ؛
أسر فقيرة :كل األسر المرتبطة بأعمال وأنشطة زراعية أو رعوية وباألعمال اليدوية )حراسة المواشى وغيرھا(.

10

80
70
60
50
40

 % 3أسر غنية

30

 18إلى  % 21أسر متوسطة الحال
 % 76أسر فقيرة

20
 % 76أسر فقيرة

10
0

 % 3أسر غنية

 %السكان

التركيبة االجتماعية والتنظيم
أ( -التـــــنظيم التقليدي
يقطن فى بلدية حاس آتيلة عدة مجموعات قبلية ھي : :
أھل الطالب مختار ويمثلون  % 10من السكان ويقودھم الشيخ الندى ولد سيد الخير المرجعية الروحية والسياسية المعروف بكرمه
وحسن ضيافته وببركاته ويرتكزون فى قرية حاسى آتيلة  ،الزعيم الروحي المعروف والذي يستقطب المريدين ربه محاضر كثيرة
مزدھرة ومعھد للدراسات اإلسالمية
مشطوف  :ويمثلون  % 72من سكان البلدية وھم مشتتون وموزعون بصفة غير متناسقة فى مختلف جيوب الموطن والتراب البلدي ومن
أھم قادتھم التقليديين السيد سيد المختار ولد إمحيمد والقاطن فى النونيات والسيد أحمد سالم ولد حبرين القاطن فى الشعبة وحمين ولد
مولود القاطن فى لميلح  .وھم مرتبطون ارتباطا وثيقا بمجموعات أھل الطالب مختار ويتبعون لھم روحيا وسياسيا وتعتبر مجموعات
مشطوف من أغنياء البلدية فھم يتربعون على جل المقدرات التنموية فى البلدية
أجمان  :ويمثلون  % 6من السكان ويرتكزون أساسا فى جكنيـــــــاي ويلتحمون وراء القيادي والرجل السياسي واإلداري محمد ولد
ديدى ويحتكرون جل المبادالت التجارية ويمتلكون مقدرات وموارد اقتصادية ورعوية وزراعية معتبرة
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أھل الطالب عثمان ويمثلون  % 7من مجموع السكان فى بلدية حاسى أتيلة ويتواجدون فى الربينة وطيبة وإشريتيتة على الطريق الرابط
بين النعمة ومرج وفى منطقة فرع الكتان التى ينحدر منھا السيد مسعود ولد بالخير الوزير السابق ورئيس الجمعية الوطنية الحالي
ورئيس حزب سياسي .
أقليـــات أخرى  :الشرفــاء و لقلال الذين يمثلون نسبة 5في المائة من مجموع ساكنــة البلدية

/النمط التنظيمـــي )الرسمي( :ھناك نوع آخر من التنظيمات التى تم تشكيلھا وتأسيسھا من طرف الفاعلين المحليين وھى فى معظمھا قانونية ومعترف بتا بترخيص أو
مقرر من طرف السلطات العمومية ماعدا بعض الحاالت القليلة )وزارة التنمية الريفية ووزارة الداخلية والبريد والمواصالت ( .
والتنظيمات األكثر انتشارا ھي التعاونيات النشوية ذات الطابع الزراعي الرعوي التى تضم عشرات النساء وھذه التعاونيات فى الحقيقة
تعاونيات وھمية ) محفظيه جيبيه ( لتتوفر على تمويل وال على مقر وال على ھيئة تنظيمية والتنفيذية وبدون تكوين والكفاءات وغير
فاعلة والمنتجة وفى معظم األحيان أسرية .
إن رابطات آباء التالميذ تتشكل دائما داخل المدارس وھى عبارة عن تنظيمات لتتطلب االعتراف القانوني وليتجاوز دورھا دعم ومتابعة
الشأن التربوي .

ويمكننا ذكر وجود :
  21تعاونية نسويه تضم ما يقارب  905امرأة إناث بنسبة  % 100ويمارسن التجارة ومن بينھن من يمتلكن  6حوانيت جماعيةوالعشرات من المجازر .
  12رابطة لآلباء التالميذ  02رابطة تنمية جماعية مختلطة تم تأسيسھا ودعمھا من طرف مشروع التنمية الريفية الجماعية سنة  2007فى كل من حاسى آتيلةوالنونيات وتضم ھذه الرابطات ما بين  60الى  100منتسب تمارس التجارة والتنمية ) وتسير حانوتين جماعيين وبعض المنشآت
الزراعية والمائية التى مولھا المشروع المذكور .
ويبقى التمثيل المرتفع نسبيا للمرأة داخل التنظيمات التعاونية والرابطات على مستوى البلدية مسألة مھمة وتجد تفسيرھا حسب السكان
فى المسألتين الجوھريتين التاليتين :
أن الرجال يعطون أھمية أكبر ووقتا أكثر ألنشطتھم الرعوية والتنموية لذلك ليعيرون اھتماما كبيرا لھذا النوع من المشاغل



4.1



استعداد المرأة وتماشيھا مع المسائل التنموية وتأقلمھا معھا خاصة المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية القاعدية الى ذلك ينضاف كونھا
لتمارس نشاطا يشغلھا عن تنمية القرية غير النشاطات المنزلية الروتينية .



والعينة التى تم استجوابھا تعطى شرحا وتفسيرا غير مقنع البتة  :وھو أن المرأة تمتلك القدرة على تسيير األمور العامة والبلدية بصفة
أكثر شفافية وصرامة وليست لھا صراعات والمشاكل لذلك فھي مؤھلة أكثر من الرجل أن دخلت فى إطار منتظم وتوفرت على التمويل
الضروري .

اللحمة االجتماعية :
تتعايش الساكنة على مستوى بلدية حاس آتيلة فى تناغم وانسجام تام وھى متالحمة ومتضامنة فيما بينھا بالدم والقربى والجوار ومتحدة
وراء مثلھا الروحية وتسعى لبلوغ ھدفھا التنموي اإلقتصادى واإلجتماعى .
إال أن سنوات الجفاف المتتالية وحركة لتقرى والتحضر التى تبعتھا ومصاحبھا من توزيع غير منصف للموارد المائية وللمقدرات
الطبيعية )مناطق الرعي خاصة ( فرضت على السكان التعايش وتقاسم الموارد المتوفرة والتعايش السلمي )قبائل وأفخاذا مختلفة مما
سيمكنھا من تجاوز معظم تلك العراقيل والعقبات مھما كان مصدرھا وعمقھا ونوعھا .

5.2

العالقات الخارجية :

ترتبط البلدية بالعديد من العالقات القرابة والدم والمصاھرة والتوافق السياسي والروحي اإلقتصادى والتربوي مع معظم البلديات
المجاورة وترتبط معھم كدك فى المسائل المتعلقة بتسيير المراعى والماء ونقاط المياه وسقى العطش من المواشى كما أنھا مرتبطة بالعاصمة
الجھورية وببعض الدول المجاورة فى شبه المنطقة )مثل مالي وكوت ديفوار ( كما أنھا تلتزم ببعض عقود التعاون مع بعض المؤسسات الوطنية
والدولية فى مجاالت البني التحتية المدرسية والمائية والصحية والزراعية الى غير ذلك .
وترتبط البلدية بالعديد من الروابط التجارية والتبادالت مع النعمة وبنك ومرج وعدل بكر ) األسواق األسبوعية ( حيث تباع المواشي
وبعض المنتجات الزراعية والحبوب ) التزود بالمؤن خاصة الحبوب ( والمالبس األساسية.
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وقد عرفت البلدية عالقات تعاون وشراكة مع :
أ( الدولة الموريتانية:
 إدارة المياه  :الوكالة الوطنية للتزود بالماء الشروب  ...من خالل حفر اآلبار االرتوازية واآلبار الرعوية . وزارة التھذيب الوطني من خالل مشروع التھذيب رقم  5الذي بني فصوال وحجرات دراسية. وزارة التنمية الريفية من خالل إدارة البيطرية التى قامت ببناء  4حظائر لتلقيح الحيوانات على مستوى البلدية وتنظيم العديد منالحمالت التلقيحية المتزامنة .
 وزارة الصحة من خالل بناء وتجھيز مركزين أو نقطتين صحيتين وتنظيم العديد من حمالت التطعيم والتلقيح لفائدة الفئات الھشةوالفقيرة.
 -مفوضية األمن الغذائي من خالل فتح مخازن الحبوب وتوفير المواد الغذائية الضرورية األولية .

ب ( الممولين وشركاء التنمية  ) :اإلتحاد األوروبي ( .
 برنامج الغذاء العالمي :الذي دعم األمن الغذائي من خالل فتح مراكز التمرن بالحبوب وتخزينھا وتوفير المادة األولية الضرورية. مشروع تسيير الموارد الطبيعية فى المناطق المطرية من خالل تمويل المشاريع الصغيرة الزراعية وزراعة الخضروات والتشجير -......مشروع التنمية الريفية الجماعية من خالل تمويل المنشآت المائية والزراعية )السدود ( والدكاكين الجماعية والمحميات الرعوية
) الخزانات الرعوية والمحميات والحقول الرعوية ( ودعم التعاونيات النشوية النشطة فى مجال التجارة وزراعة الخضروات وغيرھا
من األنشطة المدرة للدخل  .كما قام المشروع بتمويل عمليات إعداد وإصدار مخططات التنمية التشاركية والتشخيص التشاركى للقرى
التابعة للبلدية دجكنياي  .النونيات .حاسى آتيلة وإسيبيع  1وليملح ( .
 مشروع التأمين الغذائي القروي ) (PREVICOعنطريق بناء و تمويل مخزون للتأمين الغذائي القروي في
اسبيع ، 2و بناء سدود رملية في قرى اسبيع ، 2و
مسعود  ،و تفرغ زينة )عام  ، ( 2010و مشروع دعم
قدرات الفاعلين غير الحكوميين ) (ANE HECHعن
طريق التشخيص و كتابة المخطط البلدي  ،فضــال عن
تمويل عدد النشاطات المدرة للدخل و ذلك في إطار
تحسين الظروف المعايشة لساكنة البلدية ) مسال ،
مخابز  ،وحدات لصناعة مادة الكسكسى ،دكاكين
جماعية(...

نموذج مخزون مؤمن للغذاء القروي

أما القبائل الرئيسية فى البلدية فھي  :أھل الطالب مختار :فخط أھل الشيخ أحمد ألھيب وھم أقلية يقطنون فى حاسى
التنظيم واإلجتماعى:
آتيلة وعين الرحمة ويعتبرون قيادات روحيو مشايخ ومرجعيات سياسية ومنھم شيخ المقاطعة األسبق والعمدة السابق المشھور السيد الشيخ الندى
ولد سيد الشيخ والمعروف بطيبه وكرمه وسخائه المنقطع النظير  .ومجموعات مشطوف ) أوالد ملوك وإسكاكنة ولحمنا ( وھم أكثرية وأھل
الطالب عثمان ) فى منطقة الربينة وطيبة وإشريتيتة وفرع الكتان ( واجمان فى جكنيـــــاي وإشريتيتة وعين الرحمة (.
أما األسر النشطة فيبلغ عددھا  1140أي ) ( % 71.97من األسر 378 :أسرة من المنمين ) (%43.1من النشطين و 539مزارع ) (%45.5و154
من التجار ) (%9.26و 69يمارسون أنشطة اقتصادية مختلفة ثانوية )قطاع الموظفين والمھن الحرة ( محققين بذلك نسبة  % 2.54من نسبة
النشطين على مستوى البلدية

الھجرة
يبدو أن ھذه الظاھرة محدودة على مستوى ھذه البلدية الريفية غير أن ھناك نوعين رئيسيين من الھجرة ومن تنقل السكان المحليين:
ھجرة غير رسمية :ويتعلق األمر بالسكان األصليين لبلدية حاسى سنوات.لذين يغادرونھا بحثا عن موارد إضافية وعن حياة أفضل ويبلغ عدد
المھاجرين  137شخص أي حوالي  % 1.52من مجموع سكان البلدية وتطول فترة الھجرة لتصل إلي عدة سنوات.
 .وكما ھو حال المناطق المجاورة يتعاطى مھاجرو بلدية حاس أتيلة النشاط التجاري العام وبوجه خاص تجارة المواشي .وبعد العودة إلى مسقط
الرأس يصبح بمقدور بعض المھاجرين الذين وفروا أمواال تتجاوز متوسط الدخل المحلي أن يبنوا مساكن بالحجارة أو من األسمنت أو يفتحوا دكاكين
لبيع المواد الغذائية.
الھجرة الموسمية  :تتميز بتنقل مئات األفراد وعشرات األسر مع القطعان منتجعين ويتجه الجميع إلى المناطق الحدودية مع مالي .وتبلغ مدة ھذه
الھجرة  70يوما أو أكثر وتبدأ في نھاية شھر إبريل و تستمر حتى سقوط األمطار في منتصف شھر يوليو .وال تتوفر إحصاءات دقيقة حول عدد
المھاجرين الموسمين أو أعداد المواشي ولذلك فإن األرقام التي تصدر عن السكان تبقى دائما عشوائية وتقريبية.

خصائص المساكن
في بلدية حاسى آتيلة تتبع أنماط احتالل المسكن وخصائصه ألھمية وسرعة التقرب وكذلك للتزايد والكثافة السكانية وسرعتھا كما
أنھا تتعلق كذلك يسرع لتقرى والنزعة الى التحضر وتجمع السكان .
وكانت إقامة القرى تتم بشكل فوضوي كما أن المساكن متشابھة وتعكس إلى حد كبير مدى فقر ھذه األسر.
وتضم بلدية حاسى آتيلة  2121مسكنا وتتوزع المساكن حسب طبيعة البناء ويمكننا تقديم األرقام التالية :
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تضم البلدية  2121مسكنا دائما على النحو التالي:

 1546دار مبنية بالطين

 %.72 89.من المجموع

 529سقيفة أعريش )من جذوع وأغصان الشجر أو من الحديد والخشب(

 %24.94من المجموع

 5دار إسمنتية )من اإلسمنت المسلح أو من الحجارة واإلسمنت(

 %0,23من المجموع

 41خيمة

 %1.93من المجموع

76

 %2,1من المجموع

مرحاض

مخطط نمط المساكن :

13

النواحي االجتماعية واالقتصادية
 1.1النفاذ إلى الخدمات األساسية :كما في معظم البلديات الريفية في المنطقة ال توجد خدمات أساسية بھذا المفھوم وما يوجد
منھا يعتبر بدائي ومتواضعا جدا .وھكذا فإن نفاذ السكان إلى الخدمات األساسية شحيح غير كاف على مستوى بلدية حاسى آتيلة
الريفية.
التعليم :على مستوى بلدية حاس آتيلة توجد نوعان ودرجتان من التعليم يتعايشان ويكمل بعضھما البعض ويتعلق باألمر بالتعليم
الحديث والعليم التقليدي.
التعليم النظــامي :افتتحت المدارس في بلدية حاس آتيلة ألول مرة في بداية الخمسينات من القرن الماضي مع افتتاح فصل دراسي
واحد في قرية فرع الكتان فى حدود ؟.1954.
 واليوم يضم التراب البلدي  19مدرسة أساسية متنوعة ومختلفة حسب بنائھا وطبيعتھا وعدد حجراتھا وعدد التالميذ فيھا
وعدد المعلمين بتا ويبلغ عدد المسجلين الذين يتابعون الدروس بانتظام  1571تلميذ منھم  771من الذكور ) ( %49.08و
 800من الفتيات ) ( %50.92أما الطاقم التدريسي فھو 29معلم و 3معلمات ,
ﻤﺨطط اﻝﺘﻤدرس اﻝرﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴب وﺤﺴب اﻝﺠﻨس :

الجدول  :البني التحتية المدرسية فى البلدية :حاسى أتيلة
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ر آ
ت

1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

العراقيل والعقبات

ع.التالميذ

بدون معدات
عدم األمان وبدون معدات
المعدات والمعلمين
المعدات والمعلمين
المعدات والمكاتب والسياج
عدم األمان والمعدات والمعلمين
عدم األمان والمعدات والمعلمين
المعدات والمكاتب والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج
عدم األمان والتجھيزات والسياج

ف
0
0
o
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ذ
3
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1

ع
الفصول

إناث
90
25
23
33
52
43
29
90
15
20
13
42
53
20
13
43
23
14
64

 3مدارس مبنية باألسمنت المسلح حالتھا جيدة
7مـدراس مبنية بشبه األسمنت حالتھا جيدة
 9مـدراس مبنية بالطــين حالتھا سيئـــة
 46فصــال تربويا ) من سنة أولى حتى سبة سادسة(
 1571تلميذا من بينھم 771 :ولـدا ) نسبة  49في المائة( و
 800بنت ) نسبة  51في المائة

الكيف والنوع

.

ذ
93
30
37
33
62
58
34
120
25
19
17
40
93
32
14
75
22
15
45

يتبن من خالل ھذا الجدول أن بلدية حاس أتيلــة تتوفر علي 19
مـؤسســة تعليميــة تتوزع علي النحو التالي :

لتجھيزات

الوضعية

القرية

6
2
2
2
2
3
2
6
2
1
1
2
6
1
1
2
2
1
2

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
 54طاولة
ال
ال
ال
ال
 52طاولة
 4طاولة
ال
ال
ال
ال
ال

جيدة
سيئة
جيدة
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
جيدة
سيئة
سيئة
سيئة
سيئة
جيدة
سيئة
جيدة
جيدة
جيدة
سيئة
متوسطة

اإلسمنت
الطين
شبه إسمنت
شبه إسمنت
شبه إسمنت
الطين
الطين
شبه إسمنت
الطين
الطين
الطين
الطين
شبه إسمنت
الطين
إسمنت
شبه إسمنت
إسمنت
طين
شبه إسمنتى

حاسى أتيلة
عين الرحمة
عوينات الظل
البنيــــات
الشعبة  1و 2
إشريتيتة
ذيبت إبراھيم
دجغكنياية14
دريصة
الحاسى لبيض
لكرين
لمبيغدد
لميلح 1
لميلح 2
الربينة
إسبيع
طيبة
تيشيليت
فرع الكتان

10

Sans Batiment

8
construite en
Dur

6
4

en Semi Dur
en Banco

2
0
Ecoles de la
commune

المزايا :
 وجود موارد ومقدرات بشرية مھمة جدا 1960:من األطفال في سن التمدرس ، -العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية كلھا مشجعة ومعينة على التمدرس والتعلم ،

المعــوقات:
النقص الحاد في التجھيزات والمعدات )الطاوالت ،والمقاعد
والكراسي ،واللوازم المدرسية والكتب (...؛
 النقص فى البني التحتية المدرسية التى تستجيب للمعايير المعتبرة فى القطاع ).ف معظمالمدارس غير آمنة ومھددة بالسقوط وبدون سياج بسبب ھشاشة المباني )ومعظمھا من الطين(
 النقص فى المدرسين وعدم مواظبتھم مما يؤدى الى إغالق بعض المدارس؛ إضافة الى عدمتوفر الكافالت.
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ضعف طاقة استمرارية التالميذ ومواصلتھم لدراستھم وكثرة تسربھم خاصة الفتيات .
انتشار الفقر بين اآلباء واألقارب مما ال تشجع على التمدرس والتعليم مما يحمل غالبية التالميذ
على فى سن التمدرس على ترك دراستھم والبحث عن سبل العيش وترك البلدية أو البحث عن
مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون فيھا دراستھم مثل النعمة آمرج وأم آفنادش .
.ضعف دور رابطات آباء التالميذ وغيابھم التام عن الوسط المدرسي
.

التعليم التقليدي )المحظرة( :
التعليم التقليدي :لقد رأت المحظرة النور في الموطن البلدي منذ القديم حوالى سنة  1800حسب بعض السكان ولقد تماھت
المحظرة مع القرية ووضع الحجر األساسى لھا مع وضع الحجر األول للقرية فى موقعه الحالى سنة  1958وكان ذلك بمادرة من
الفقيه والمرشد الشيخ محمد الھيبة وكانت فى تلك الفترة تشمل العشرات من التالميذ فقط أتوا من مختلف البالد )الحوضين ومن الدول
المجاورة )مالى السنغال ( ومن موريتانيا وكانت المحظرة تدرس القرآن الكريم وتفاسيره إبن كثير والجاللين والحديث
وكانت المرأة تدرس فى جناح خاص بھا التربية والفقه اإلسالمى المعتمد على تلقى الدروس المتعلقة بالطھارة والواجبات الشرعية
)فرض العين ( وكن يحفظن عن ظھر قلب المتون مثل األخضرى وإبن عاشر ويكتبن مقاطع من الشيخ خليل والرسالة البن زيد
القيرواني .
وكان المدرسون يبذلون الغالى والنفيس على مستوى المحظرة لتعليم روادھم وترسيخ القرآن وحفظه وغرسه فى أظافرھم وأسنانھم
لكى ال ينسوه ويترسخ فى أذھانھم .
واليوم نأسف للقول إن ھناك تراجعا مزريا لدور المحظرة وإشعاعھا وللقيام بمھمتھا النبيلة المتعلقة بالتربية والتعليم وترسيخ
التواصل واللحمة والسلم اإلجتماعى وذلك بسبب فقد األمل وعدم رؤية المردودية والفائدة من طرف األھل اللذين يستعجلون
المردودية والنتيجة وكما أن فائدة ھذه المحظرة فقدت أھميتھا لدى شيوخ المحظرة أنفسھم ولدى السلطات السياسية والتربوية .

مخطط يقدم عدد الكبار األميين

الصحة:
إن نفاذ سكان بلدية حاس أتيلة الى خدمات الصحة اليزال محدودا فخدمات القطاع بعيدة كل البعد من أن تلبى حاجيات وتوقعات
البلدية الريفية ذات الكثافة السكانية العالية  .والبنى التحتية الصحية تقتصر على وجود مركزين صحيين ھما مركز حاسى أتيلة
ودجغكنياية .
والطاقم الصحى المتوفر على مستوى ھذه الوحدات الصحية البدائية زيادة الى كونه ناقصا فھو يعانى كذلك من عدم الكفاءة :
 مولدة تقليدية وحيدة فى حاسى أتيلة لتغطية ساكنة تتجاوز  % 51.89ة ممرضون لساكنة تتجاوز  7359نسمةويبقى أقرب المراكز الصحية مركز آمرج للمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من البلدية ومركز النعمة للمناطق الشمالية والغربية
والوسطى من البلدية  ،أما التنقل فى الحاالت المستعجلة وحاالت الطوارئ فكثيرا ما يكون مكلفا )تأجير سيارة يبلغ ما بين 15000
الى  30000ألف أوقية ( نظرا لعدم توفر السيارات وندرتھا وعدم مرورھا ببعض المناطق مما يؤدى فى العديد من الحاالت الى
Terre Solidali Onlus

PROJET ANE HECH

15

المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
مضاعفات كبيرة خاصة بالنسبة للنساء الحوامل ومن إرتفاع نسبة الوفيات لدى األطفال وأمھاتھم ) من بين  10حاالت رفع تموت
 4حاالت قبل وصول المستشفى (
جدول يبين البني التحتية الصحية المتوفرة على مستوى بلدية حاس أتيلة

القرية

العمال أو
الطاقم

متوسط الزيارات /للشھر
T

E

F

H

SF

ممر
ض

طبيب

-

-

-

حاس آتيلة
دجكنياي

تاريخ
اإلنشاء

الخدمات
نوع البناء
والمصالح

أھم األمراض

1

1

0

2002

مركز
صحى

الحمى المالريا

0

1

0

2005

مركز
صحى

الحمى واإلسھال

المعوقـــــات
انتشار األمراض
عدم وجود ممرض وأطباء أكفاء و مؤھلين
عدم وجود قابلة
عدم وجود معدات طبية وال تجھيزات
بعد المراكز الصحية
ارتفاع و زيادة أسعار األدوية
عدم وجود الوسائل اللوجستية
إن وضعية الصحة الحيوانية فى بلدية حاسى أتيلة ليست أفضل من حال الصحة البشرية  .ففي جميع أنحاء البلدية حيث
يمثل التنمية الحيوانية النشاط الثانى من حيث األھمية ويمارسه مايقارب  % 43.11من السكان النشطين .على الرغم من شيوع
األمراض الحيوانية فالبلدية ال تتوفر على أية تغطية صحية بيطرية .وال يوجد ممرض أو وكيل بيطري للمتابعة والرصد وكل
ماھنالك ھو  4حظيرة لتلقيح المواشى.
أما حمالت التطعيم التلقيح أن تم تنظيمھا سنويا من قبل مديرية البيطرة التابعة لوزارة التنمية الريفية  ،فإنھا التشمل سوى
نسبة قليلة من الثروة الحيوانية المنتشرة في بلدية حاسى آتيلة من مواشى وقطعان .وما يفسر ھذه الوضعية ھو عدم وجود تنسيق
أواتصال بين المصالح البيطرية والمنمين  ،من جھة ،وبعد مواقع تجميع القطعان من نقاط التلقيح المحددة سلفا .
أما بالنسبة لمدى توافر المدخالت البيطرية فنذكر وجود صيدليات لبيطرية خاصة توفير المنتجات البيطرية في جميع البلدية
وبأسعارجھنمية ال يمكن تحملھا.
أما بالنسبة لعلف الحيوانات فيعتمد فى جله على )الفول السوداني أو القطن كعكة( المعروف محليا باسم" راكلل" أن تم
الحصول عليه فى السوق المحلى أو فى سوق مدينة النعمة حيث يبلغ ثمن الخنشة )50كجم ( منه حوالى  6000أوقية أو تزيد خاصة
خالل الصيف .
البنى التحتية والتجھيزات الجماعية :
البنية التحتية المائية :
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تتوفر البلدية على  11بئرا إسمنتية أنشئت معظمھا مابين  1974و 2005ويتراوح عمقھا مابين  40الى  20متر ومائھا
عذب نسبيا وبمنسوب متوسط
ويتم سحب الماء من اآلبار بالطريقة التقليدية بالجر أو الرفع عن طريق الجمال أو الثيران والحميرا غالبا ونمط الرفع البدائى ھذا
والمعتمد على الطريقة البدائية يجعل حاجيات السكان ومواشيھم من الماء غير متوفرة .
ولحد اآلن لم يتم تكميم الكميات المسحوبة من الماء وال عدد الحيوانات التى ترد على ھذه اآلبار .
وتوجد بئرين إرتوازيتين مالحتين بعض الشئ لكنھما غير مستعملتين بسبب الملوحة وعدم التجھيزات وتتوفر قرى حاسى آتيلة
والربينة وإشريتيتة وطيبة على شبكات مائية أنشئت سنة .2010
ويمكننا أن نعدد وجود  118بئرا تقليدية ويصل عمق ھذه اآلبار الى مابين  8و 18متر ويرتفع منسوب مياه ھذه اآلبار
حسب مستويات التساقطات المطرية السنوية  .وعلى العموم فالمقدرات المائية تكفى إحتياجات السكان خالل فترة الخريف والشتاء
وتبدأ فى التناقص إبتداءا من شھر فبراير مما يجبر السكان على التزود بالماء من مسافات بعيدة نسبيا تصل الى  6الى  10كلم ) .
تتكفل العربات المجرورة بالحمير بتوفير المياء للقرى من اآلبار القريبة الحديثة الحفر ( و ويستخدم القرويون القنينات واألوعية ذات
الحجم  20لتر والقربة المصنوعة من جلد الماعز والحاويات التى تصل الى  50لتر لحفظ الماء الخاص باشرب
وعلى مستوى البلدية يوجد عدد ھام من المنشآت المائية :
•

•
•

7سدود فى حالة جيدة وأھم ھذه السدود ھى  :حاسى آتيلة ودجغكنياية  :وھذه السدود تتحكم فٮى الماء لمدة  3الى 4
أشھر ممكنة من حل مشكل شرب الحيوانات من جھة ومن القيام ببعض األنشطة الزراعية الفيضية مثل زراعة الفول
واللوبيا وزراعة الخضروات وتتراوح المساحة المروية عن طريق ھذه السدود ما بين  5الى  3ھكتارات من
األراضى الزراعية وزيادة على ذلك فھذه األراضى مستغلة زراعيا بصفة مناسبة ومتكاملة
17حاجزا ترابيا فى حالة جيدة ,
347حواجز صغيرة معدة بطريقة مستعجلة وغير مناسبة وھى جميعھا فى حالة جيدة

جدول يبين البنى التحتية المائية الموجودة على مستوى بلدية حاسى آتيلة
آبار معاصرة
المشاكل

سد/حاجزا

بئر تقليدية

صعوبة سحب ورفع المياه

1حاجز

0

اإلستخدام

مالح

غص

البشرى وسقى
المواشى

ص

بئر ارتوازية
خارج
عامل
الخدمة

القرية

2

0

0

عين الرحمة

0

1

0

بغداد

0

0

AE
P

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

 1سد

3

0

0

0

الشعبة 1

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

2

0

0

0

الشعبة 2

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

2

0

0

0

إشريتيتة

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

سد رملي

2

0

0

0

ذيبت بغداد

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

3سدودرملية

2

0

0

0

ذيبت إبراھيم

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

ذيبت أھل أحمد سالم

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

ذيبت أھل بالل

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

2

0

0

0

ذيبت أھل بكاري

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

2

0

0

0

ذيبت أھل ميمون

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

ذيبت إكرينات
لبھانيس

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

دبل

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

سد رملي

5

1

0

0

دجكنياي

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

الشرب البشرى
وسقى المواشى
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صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

سد رملي

2

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

5

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

4

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

5

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته سد و 3حواجز

1

الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى
الشرب البشرى
وسقى المواشى

0

0

0

إدريس

0

0

0

أھل أحمد عبد

0

0

0

أھل أحمد دين

0

0

0

أھل دمب

0

0

0

أھل كنداي

0

0

0

أھل لكنش

0

0

0

الحاسى لبيظ

0

0

0

المتلوية

1

0

1

حاسى آتيلة

0

0

0

لبيدى

0

0

0

أكرين أكنانة

0

0

0

لمبيغدد

1

0

1

لميلح 1

0

0

لميلح 2

0

لميلح  ) 3أھل ألمين (
لميلح التجالة
مقامة

18

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

3

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

3

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

5

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

سد

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

حاجز رملي

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

حاجزين

1

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

حاجز رملي

3

1

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب

0

3

1

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

5

0

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

3

1

0

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

10

الشرب البشرى
وسقى المواشى

الشرب البشرى
وسقى المواشى

الشرب البشرى
وسقى المواشى

البشرى وسقى
المواشى

 AEالربينة (أھل الطالب
 Pعثمان (
0

مسعود

 AEربينه أھل الطالب
 Pعثمان

0

0

0

الرباط

1

0

0

إسبيعى 1

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

3

0

0

0

سيديللى

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

0

0

0

طيبة

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

0

1

1

0

0

تيشيت

صعوبة الحصول على ماء الشرب

0

1

0

0

0

تفرغ زينة

صعوبة الحصول على ماء الشرب وملوحته

حاجز رملي

3

0

1

0

فرع الكتان1

البشرى وسقى
المواشى

البشرى وسقى
المواشى

البشرى وسقى
المواشى
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صعوبة الحصول على ماء الشرب

0

0

0

0

0

فرع الكتان 2

المعــــوقات في قطاع المياه:








صعوبة الحصول على المياه والنفاذ لھا
عدم توفر تجھيزات والمعدات للبئر الحديثة
عدم صيانة المعدات والتجھيزات الخاصة بشبكة الماء الشروب والبئر االرتوازية
عدم وجود بئر حديثة
عدم توفر آبار رعوية
ضعـــف انسيابية اآلبار والشبكة الموجودة .
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البنية التحتية الـــطرقية :
ليس ھناك طريق معبد أوحتى طريق رملى على مستوى بلدية حاسى أتيلة وكل ماھنالك ھو ممرات وخطوط ريفية تسمح
بالتنقل داخل البلدية وھى فى الغالب ممتلئة بالطين والرمال وغير قابلة سالكة فى معظم فترات السنة خاصة فى فترة الخريف إال أن
ھناك مناطق تجد نفسھا معزولة عن باقى البلدية لمدة قد تصل الى يومين أو أربعة والطرق األكثر أھمية ھى :
• الطريق الرابط بين حاسى آتيلة والنعمة التى تمر بالمبروك )بلدية المبروك ( على بعد عدة كيلومترات من كريق آمرج
النعمة وبطول يتجاوز  58كلم وتمر به فى المعدل  3سيارات .
• الطريق الذى يصل مابين إسبيعى )أھل لغنش ( والنعمة مرورا بالمبروك ويبلغ طوله  50كلم وھو طريق رملى فى فترة
الصيف ومليئ بالطين والوحل فى الخريف وبمعدل يومى يبلغ فى العادة سيارتين .
• الطريق الثالث الذى يربط بين دجكنياية والنعمة مرورا بالمدروم فى بلدية المبروك على طول  42كلم بمعدل  5سيارات
لليوم
وتبقى وسائل النقل األكثر استخداما من قبل القرويين ھى السيارات الخفيفة والمركبات العابرة للصحارى التى تصلح لقطع
المسافات الطويلة وعبور الرمال زيادة على العربات المجرورة يدويا أو عن طريق الحيوانات خاصة الحمير فى المسافات القصيرة
والمتوسطة .
وفيما يتعلق بالتجھيزات والبنى التحتية االجتماعية واالقتصادية الــداعمة في خلق تنمية مستدامة للموطن البلـــدي يذكر
المواطنون المحليون وجود نقص حاد فى المياه وخدماتھا ويطالبون ببناء مركز صحي في عاصمة البلدية وشق طريق معبد
يصل البلدية بعاصمة الوالية وبالقرى األساسية فى البلدية .

التجھيزات الجماعية

أ .مخازن الحبوب
) (aتم بناء خـــزان للمواد الغذائية في قرية اسبيع) 2أھل لكنــش(وجرى تزويده عام  2010بمساعدة مشروع
) PREVECO/TSM/TSI/UEمشروع المتابعة الغذائية والجماعية /تير سوليدالي -موريتانيا /تير سوليدالي -إيطاليا/
االتحاد األوروبي(  .تبلغ سعة ھذا الخــزان  25طنــــا من الحبوب.
) (bالسدود
تضم بلدية حاسى آتيلة  17حاجزا وسدا تقع فى القرى التالية  4 :منھا فى عين الرحمة و 1في ذيبت أھل بغداد و 3فى ذيبت
إبراھيم و 1في جكـــنياي و  1في آدريس و 1فى حاس آتيـــــلة و 2في لميــــلح  2في لميلح  2و 1في لميلح التجال

ب.
ج.

المطاحن :توجد طاحنة حبوب وحيدة خصــــوصية فى قرية البـــــــنيات .
حظائر التلقيح وتطعيم الحيوانات .:توجد  4حظائر على مستوى البلدية ولم نتمكن من معرفة تاريخ إنشاء تلك الحظائر
ولكن من المرجح أنھا بنيت فى السبعينات من القرن الماضي من طرف مصالح la Tripano.

ومن المفترض أن تتسع الحظيرة لألعداد تتراوح مابين  100الى  150رأس فى كل دورة للتلقيح إال أن الحيوانات الملقحة ألتعد
ولتحصى  .زيادة على ذلك ال يوجد وكيل بيطري مختص ومركز بيطري متخصص وصيدلية بيطرية على الرغم من األعداد
المتزايدة للمواشي والتركيز المنقطع النظير للمواشي فى البلدية .
ومن أجل تلقيح مواشيھم يلجأ جل المنمين الى بناء الحظائر الشائكة من الخشب والعيدان والحطب الميت ويقومون باستقدام بعض
ھواة الصحة الحيوانية للقيام بالتقيح مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة
أماكن العبادة
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من المؤسف أننا الحظنا غياب أي نوع من أماكن العبادة فى بلدية حاسى آتيلة وفى معظم التجمعات السكنية الحضرية وتنفرد قرية
حاسى آتيلة بتوفرھا على مسجد مبنى من اإلسمنت والحديد ومجھز وفى حالة جيدة  .وقد تم التكفل ببناء ھذا الصرح العظيم ھذا
المسجد من طرف الشيخ الندى القيادي والمرجعية الروحية والسياسية التقليدية المعروف بأفعاله الحسنة .
النشاطات االقتصادية :يبلغ عدد األسر النشطة  1140أي ) ( % 71.97من األسر 378 :أسرة من المنمين )(%43.1
من النشطين و 539مزارع ) (%45.5و 154من التجار ) (%9.26و 69يمارسون أنشطة اقتصادية مختلفة ثانوية )قطاع الموظفين
والمھن الحرة ( محققين بذلك نسبة  % 2.54من نسبة النشطين على مستوى البلدية
)أ ( التنمية الحيوانية والتربية :
يحتل النشاط الرعوي المركز الثاني في االقتصاد الريفي لبلدية حاسى آتيلة بعد النشاط الزراعي وھى تنمية إنتجاعية شبه
مستقرة  .وسيكون من الصعب جدا تقديم أرقام دقيقة وصحيحة حول أعداد الثروة الحيوانية في البلدية بسبب عدم تعاون المنمين
وعدم وثوقھم في تقديم المعلومات والخوف من الضرائب  .وعلى الرغم من ذلك وبعد العديد من التحقيقات والبحوث والمقارنات التى
تمت من طرف فرق البحث والتشخيص فالنتائج والمعطيات المتوفرة لدى المصالح الجھوية العمومية ) وزارة التنمية الريفية (
والمفتشية الجھوية للتنمية الحيوانية بالنعمة /مصلحة البيطرة بالنعمة تمكنا من الحصول على األرقام التالية بوصفھا تنير وتعطى
صورة عن أعداد القطعان في البلدية وھى أرقام تعين فقط وغير رسمية :
•
•
•
•
•

 3000-6000رأس من األبقار
 10.000الى  7000رأس من الماعز والضأن
 150رأس من اإلبل
 1400رأس من الحمير و
 100رأس من الخيل والبغال

وما وفرة المراعى وتنوعھا وتنوع المواشي إال دليل يضفي علي البلدية الطــابع الزراعي الرعوي.
ومكان الرعي األكثر استخداما ھو الوحدات الرعوية المحاذية للقرى من كافة جوانبھا إال أنه ال يوجد نظام متبع للرعي ولتوزيع
المراعى لذلك فليس ھناك تمييز والحتكار للمراعى وال لمجاالت الرعي فكافة المنمين يمكنھم االستفادة من حقھم في الرعي.

مقـــومات قطاع التنميـــة الحيوانية:
استقطاب شريحة كبيرة من السكان للعمل في شبه القطاع حوالي ) ٪43.11من اليد العاملة
النشطة (
األھمية الكمية والنوعية للثروة الحيوانية
الوسط الطبيعي المساعد على تنمية و ازدياد وتكاثر الحيوانات ) وجود مساحات واسعة
من المراعي والغابات ومن نقاط المياه (
وجود األسواق االستھالكية الواعدة في الداخل والخارج )التبادل التجاري مع مالي
والسنغال(
مساعدة ودعم المصالح الفنية للدولة خاصة المصالح المختصة بالتنمية الحيوانية والبيطرية
)التلقيح والتحصين ضد األمراض الرئيسية(

معوقات التنمية علي مستـــوى البــلدية:
انتــشار األمــراض نقـــص ميــاه الشــرب الضغط الكبيــر للمواشي المحلية و المارة للتراب البلدي األمر الذي يسھم في التدھــورالسريع للمراعي و البيئــة
 -غــالء أســعار األدويــة الحيوانية و األعــالف غيــاب االستثمارات في القطاع غيــاب التنظيم علي مستوى المتم كثرة النزاعات بين الفالحيــن و المنمـــينمخطط توزيع المواشي حسب رؤوسھا
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األمراض الحيوانية الرئيسية ھي :
النوع الحيواني
األبقار
الماعز والضأن

األمراض المنتشرة
بوكليب وبوكيد الصفراء ولوريمة
إطيار

مناطق المراعى ونقاط المياه أو الشرب:إن أماكن الرعي والشرب األكثر استخداما ھي عموما تلك الوحدات التى تقع على مقربة من
القرى ومحاذية لھا ومن كافة مناحيھا وال تتوفر على مناطق معھودة للرعي أو حتى على مناطق محمية فإن المنمين ييممون
مواشيھم حيثما أرادوا وفى كافة االتجاھات بحثا عن المراعى
و يجــدر التذكير دائمـــا بأن النشاط التنموي يعانى من بعض العقبات مثل  :ضعف البنى التحتية المائية المالئمة لشرب المواشي .
وغالبا ما تصاب الحيوانات بأمراض مثل بوكليب وبكيد التى تصيب األبقار ومرض إطيار الذي يصيب األغنام  .ويشكل التطعيم
والتلقيح أفضل عالج متوفر لھذه األمراض كما أن مالك المواشي ھم من يتكفل بشراء األدوية إن وجدت.
تذھب الحيوانات في الرحلة اإلنتجاعية إبتداء من شھر يونيو ) ويقدر المنمون أن المواشي التى ال تعود الى موطنھا إال بعد انتھاء
نصف فترة الخريف ب  5000 :من األبقار الى  6000من الماعز ( أي منتصف أغشت .
وفى فترة الصيف يكون المنمون مرغمين على شراء أعالف المواشي والقمح لضمان مكمالت غذائية لمواشيھم التى لم تتمكن من
االنتجاع وبالتالي بقيت في التراب البلدي .ويتم اقتناء كميات كبيرة من ھذه المنتجات )عشرات األطنان لكل منمى حسب أعداد
مواشيھم التى يتكفلون بھا ( ويتم اقتنائھا في أسواق النعمة وآمرج وعدل بكرو وفى حال عدم توفرھا يكون المنمون مرغمين الى
البحث في المناطق الحدودية واألسواق األسبوعية المحاذية والمحادة لدولة مالي.
ويبلغ ثمن الخنشة التى تزن  50كلغ من المكمالت الغذائية المسماة ركل الى ما بين  5500أوقية ) ( 110000أوقية للطن مما يثقل
كاھل المنمى ويضعف طاقاته الشرائية .
لألسف فالكثير من المنمين اليراعون البعد التجاري في تنميتھم وال يعيرونه باال فالمرد ودية التھمھم والزالوا يمارسون الممارسات
التقليدية من خالل استثمارھم في تنمية حيوانية تقليدية إنتجاعية الفائدة منھا تنمية للقدر والمكانة والمباھاة والفخر ال غير

جدول األنشطة الرعوية :
توجيه المنتجـــات
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فرع الكتـــان 2

ب – الزراعة  :تشكل الزراعة مھنة واعدة في بلدية حاسى آتيلة وتأتى في المرتبة األولى من حيث األھمية في االقتصاد المحلى
حيث نجد أن من بين  1548أسرة التى تقطن في البلدية ھناك  539أسرة تمارس الزراعة أي حوالي  ( % 45.52من اليد العاملة
النشطة .
على الرغم من فوائدھا ومقدراتھا تبقى ممارسة الزراعة بعيدة كل البعد عن تلبية حاجيات السكان من الحبوب على مستوى البلدية لذلك
فھي زراعة تھدف الى توفير ما يمكن توفيره فالبلدية تعيش تبعية تامة وكبيرة في مجال الحبوب مما يثقل كاھل األسر ويزيد من حجم
مديونيتھا ويفتح المجال واسعا أما المضاربات والمنافسة غير الشريفة والتالعب بأسعار المواد الغذائية مما يؤدى الى انتشار مرض
سوء التغذية وغيره من األمراض .
) (Iمؤھالت ومزايا النشاط الزراعي :
 الموارد البشرية الھامة والمقدرات الكبيرة ) ٪45.52من اليد العاملة النشطة ( .. ثراء وتنوع الموارد األرضية الباطنية مما يعين على ممارسة الزراعة، وفرة األراضي الخصبة و الصالحة للزراعة، الظروف المناخية والبيئية المناسبة والمالئمة )الحرارة والرطوبة والرياح والغطاء النباتي ( لنمو وتطور النباتات، التأطير واإلرشاد الزراعي المقدم من طرف مصالح وزارة التنمية الريفية .على المستوى الجھوي .لوعلى غرار التنمية الحيوانية ال يوجد نظام محدد سلفا لتقسيم األراضي وتوزيعھا وتحديد المناطق القابلة للزراعة وتلك الغير قابلة
لھا .بحيث يحق لكل المزارعين والمستخدمين القيام بالنشاط الزراعي مستغلين المساحات الصالحة المحاذية للقرى في كافة
االتجاھات  ،وبشكل عام ال يوجد نظام زراعي تقليدي يحرم زراعة تلك المناطق أو الرعي فيھا وليس ھناك ما يشير الى كون
بعضھا أراض قابلة للزراعة وأراضي رعوية.
إال أن المناطق ذات األھمية الزراعية ھي:
• قرى فرع الكتان فى الجزء الوسط من البلدية .
• بغداد وإعوينات اظل والشعبة  1و  2في الجزء الجنوبي والوسط
• مجموعة القرى التى تحمل اسم ذيبات في الجزء الشمالي الشرقى
• حاسى آتيلة عاصمة البلدية
• مجموعة القرى التى تسمى لميلح على الشرق
وتتراوح مساحة الحقل في ھذه المناطق مابين .1الى  2.5ھكتار تستغل بصفة دائمة ) فالمزارعون ال يعرفون االستراحة (
وغالبا ما يكون المنتوج متواضعا وضعيفا .
.ويمكننا أن نميز بين نوعين من الزراعة على مستوى البلدية ھما  :الزراعة تحت المطرية وزراعة الخضروات .
وعلى غرار التنمية الحيوانية ال يوجد نظام مسبق ومحدد قبليا لمعرفة وتحديد مناطق الزراعة يمكن كافة المزارعين من
معرفة مزارعھم وحقولھم إال أن المساحات المحاذية للقرى يمكن للمزارعين استغاللھا دون عقبات تذكر وعلى العموم ليست ھناك
مدونة زراعية أو قانون يرجع إليه أو يرخص للبعض ويحرم البعض من استغالل األراضي الصالحة للزارعة أو للرعي إال أن
المجاالت الكبرى والمتعارف عليھا للزراعة على مستوى البلدية ھي :
• قرى فرع الكتان في الجزء األوسط من البلدية ,
• بغداد وإعوينات اظل والشعبة  2و  1في الجزء الجنوبي والوسط من البلدية ,
• مجموعة القرى المعروفة باسم ذيبة في الجزء الشمالي الشرقى من البلدية ,
• حاسى آتيلة عاصمة البلدية ,
• مجموعة القرى التى تحمل اسم لميلح الى الشرق من البلدية
وتتراوح مساحة الحقل فى المتوسط بين  1ھكتار الى  2.5ھكتار وتستغل المساحة بصفة متواصلة ومستمرة وتستخدم األدوات
واآلالت الزراعية القديمة والبدائية مما يجعل اإلنتاجية ضعيفة ويحد منھا
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ويمكننا التمييز بين نوعين من الزراعة على مستوى البلدية حاسى آتيلة ھما الزراعة المطرية وزراعة الخضروات
ثانيا( أنواع الزراعة :
)(ii
الزراعة الموسمية)المطــرية( :و تبدأ مع ھطول األمطار نھاية يونيو وبداية يوليو )إعداد الحقول وتقليب األرض والبذر والزرع(
وتستمر حتى نھاية يناير)موسم الحصاد( .وتتنوع المحاصيل المزروعة وتتغير من الذرة المسماة تغليت البيظة والحمرة وإشويطرة أو
إرحى ومترى والفول األخضر والمسمى محليا آدلكان )أوالفاصوليا الخضراء( )اللوبيا(. ،وعلى الرغم من أن اإلنتاج لم يقدر أبدا
بصفة كمية إال أنه يزيد ويتناقص حسب التساقطات المطرية السنوية ومدى انتشار الحشرات الضارة بالمزارع .
قدم المزارعون اللذين تم استجوابھم فى مختلف المناطق الزراعية تقديرا متوسطا لمنتجاتھم من الحبوب وھو معدل متغير ما بين
 1400الى  500مد) والمد يقدر بحوالي  2.5كلغ ( مما يعنى منتجا يبلغ حوالي  3500الى  1250كلغ لكل حقل ولكل أسرة من
المزارعين ولمحاولة معرفة المر دودية النقدية فإنتاج الحقل يدر ما يقرب من  280000الى  100000أوقية )فالكيلوغرام يباع فى
العادة بحوالي  80أوقية.

المقـــومات
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وفرة المقومات البشرية ) 45في المائة من األسر تتعاطى الزراعة( خصوبة التربـــة و مالءمتھـــا لألنشــطة الزراعية اتســاع الرقـــع الصالحة للزراعةظروف مناخية و بيئية ) حرارة ،رطوبة ،رياح ،غطاء نباتي (...مالئمةلنمو النباتات
 -التأطير المتسمر من طرف المصالح الجھوية المختصة في مجال الزراع

زراعة الخضروات  :ظل ھذا النوع من الزراعة مجھوال لدى سكان البلدية الى حدود سنوات الثمانينات من القرن الماضي وقد تم
إدخاله الى بلدية حاسى أتيلة من طرف السيد الشيخ الندى بفضل دعم مقدم من مشروع التسيير المندمج للموارد الطبيعية فى الجنوب
الشرقى الموريتاني )( GIRNEM
تمارس زراعة الخضروات على مستوى البلدية من طرف  15تعاونية نسوية ) من بين  21تعاونية التى توجد فى البلدية (
ويستغلون مامجموعه مابين  5الى  7ھكتار من األراضي الواقعة فى مصاب السدود ومصارفھا )سد حاسى أتيلة والبنيات ولميلح 1
 (...أو تلك الحقول الواقعة قرب اآلبار ونقاط الماء وأھم المحاصيل المزروعة ھى الطماطم والنعناع األخضر .
يبــدأ موسم زراعة الخضروات عادة فى منتصف شھر أكتوبر وتستمر الى غاية شھر فبراير )بالنسبة للطماطم ( والى منتصف يونيو
بالنسبة للنعناع األخضر ) أى بداية فصل األمطار ( وال يتوفر المنتجون ال على الخبرة وال على الموارد وليس لديھم أى نوع من
التشجيع وتستھلك المنتجات محليا بسرعة ويتم بيع ما تبقى منھا ويصل الكيلوغرام الواحد من الطماطم الى  250أوقية أما النعناع
األخضر فيباع بالكومة ) الصرة ( بمبلغ  20أوقية و 50أوقية و 100أوقية حسب الحجم وعادة ما يكون موجه الى االستھالك اليومي
لألسر وحسب إعداد الشاي يوميا .
و ال يزال القطــاع علي مستوى البلديــة يعاني من مشــاكل جمة أھمھــا :

معوقــات القطاع الزراعي.
 عدم انتظام التساقطات المطرية  ،و بالتالي النقص الحاد في المياه مما يسبب نقص المنتج الزراعي  ،األمر الذييجعل سكان البلدية يعانون نقص الحبوب
 كثرة األمراض النباتية ) ارميده علي وجه الخصوص( و اآلفــات ) الجــراد(... غياب السياج للحيلولة دون ولوج الحيوانات إلي الحقول سوء استخــدام التربة ارتفاع أسعار الحبوب و البذور مما يـــدفع المزارعين إلي االستدانة لسد حاجياتھم جھل فوائد و تقنيــــات الخضراوات -غيـــاب االستثمارات في شبه القطاع الزراعي
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وخالصة  :بما أن الزراعة تعتبر النشاط اإلقتصادى األكثر انتشارا وأھمية وممارسة من طرف السكان على مستوى حاس آتيلة
فھي زراعة موسمية ويقصد منھا تأمين الحاجيات واالستھالك المحلى واليومي وھو ما يدعم الفرضية التى توحي بكون البلدية
تعيش أزمة خانقة خاصة فيما يتعلق بالتبعية فى مجال الحبوب وعدم االستقاللية مثقلة بذلك كاھل األسر وواضعة أعباء إضافية
عليھا وھى الفقيرة المعدمة أصال والتي ترزأ تحت وطأة مديونية ال ترحم ومنافسة غير شريفة ومضاربات فى أسعار المواد
الغذائية مما يؤدى الى انتشار األمراض وسوء التغذية .

)ج( -الغابات و المصــادر الغابويــة :
جمع وقطف األخشاب للتدفئة والطبخ والتسخين  :وھذه الممارسة فى الحقيقة آفلة وآخذة فى الزوال بعد اكتشاف السكان لغاز البوتان
وتوجه مايزيد على  % 90من األسر الى استخدامه على مستوى البلدية فى شتى االستخدامات المنزلية اليومية .
وتتم عمليـــة االحتطاب عــادة إبان المناسبات المخلدة لألعياد  :العيد المولد النبوي وعيد الفطر أو فى اإلستجمامات السياحية
الترفيھية اإلستعجالية غير المعدة خالل فصل الخريف لإلعداد المشوى وذلك على مستوى جل القرى  .أما فى القرى النائية
والمعزولة فيقوم األطفال بجمع الحطب وفى بعض الحاالت النساء والرجال إن تطلب األمر ذلك خاصة إ ّذا تعلق بقطع األشجار
الصلبة وأغصانھا مثل تيشط والطلح فى محيط القرى وكثيرا ما يكون القطف والجمع بقصد تلبية الحاجيات المنزلية مثل الطبخ أو
بناء األسورة حول المنازل .
أما أخشاب البناء والمنشآت التى يتم جمعھا فھى فى الغالب من )إنتورج و الطلح والقتاد وتيشط ( ويتم قطعھا محليا إن لم يتم توريدھا
من الخارج مثل خشب الرونيى .
أما الكميات المستھلكة من طرف ساكنة بلدية حاسى آتيلة )للتسخين والبناء وإقامة األسورة والمحميات ( فلم نتمكن من العثور على
حصيلة رقمية لھا ألنھا غير متوفرة كما أن الفحم المعد محليا لم يتم قط تكميمه والمعرفة مقادير منتجاته ولكنه فى األساس موجه الى
االستخدام المنزلي اليومي لألسر ولكننا نالحظ أن ھذه الممارسة والظاھرة فى طور االنحسار واالختفاء بعد توجه السكان الى
استخدام غاز البوتان ) األكثر أمنا وأمانا واقتصادية واألرخص ثمنا كما أنه يكسب الوقت كما يقول مستخدموه من أھل البلدية ( .
أما فيما يخص العقبات المرتبطة باستغالل الموارد الغابوية فھي من بين أمور أخرى القطع الجائر والزائد لألشجار والنباتات
)التجريح والتدھور المذھل للتربة ولألراضي والمراعى الناجم عن التقلبات المناخية
تحتوى بلدية حاسى آتيلة على مقدرات وموارد غانية كبيرة ومن بين ھذه المقدرات المتنوعة خاصة الشجرية منھا نجد عددا
كبيرا من األنواع الشجرية المثمرة البرية مثل ) أيروار .وتشيط وأسدر (...
ويقوم سكان البلدية بجمع الصمغ العربي وثمار تيشط )وتركة( المفيدة فى عالج فى عالج مرض ارتفاع الضغط الدموي
البرد والنبق الذي يستخدم فى العديد من الحاجيات خاصة التغذية وإعداد المشروبات وعالج أمراض وآالم المعدة وتستخدم
منتجات وثمار الطلح فى عالج مرض ارتفاع الضغط ودباغة الجلود وصناعة األوعية للرقى )لكرب  :وھو وعاء من جلد
الغنم يعد لمأله من الماء وحمله ( وال يقوم الناس بحساب ما يستخدمونه من تلك الثمار وال مايستھلكونه منھا وحسب بعض
األشخاص القرويين من العينة العشوائية المدروسة وبعض المھتمين والھواة بجني ھذه الثمار من منتجات الغابات يمكن
تقدير المنتج مابين  900و  1200كيلوجرام من أنبك  .وعشرات الكيلوغرامات من الصمغ العربي .وفى السوق حيث تتم
المبادالت التجارية ) النعمة فى الغالب ( يباع المد وھو ) 2.5كلف ( من أنبك بمقدره 600اوقية الى 700أوقية فى
األسواق المحلية أما كيلوغرام من الصمغ العربي فيباع ب 500 :أوقية ؛ وھو ما يدر دخال على القرويين ھم فى أمس
الحاجة إليه
التجارة :
تحتل التجارة المرتبة الثالثة من حيث األھمية فى األنشطة االقتصادية بعد الزراعة والتنمية الحيوانية حيث يمارسھا
حوالي  % 9.26من األسر النشطة ) أي حوالي  154من أصل  1548من األسر ( المھتمين بھذا المجال .ولتتوفر البلدية على
أسواق منظمة جديرة بھذا االسم على كافة التراب البلدي لحاث آتيلة  ..إال أننا نجد حوالي  6دكان جماعي ) ممول من طرف
مشروع التنمية الريفية الجماعية ومفوضية األمن الغذائي وبرنامج الغذاء العالمي ( تساعد فى تزويد وتموين المستھدفين بالكميات
األساسية من األرز والسكر والزيت والقمح بصفة دائمة ومستمرة وبأسعار تأخذ فى الحسبان للقدرة الشرائية للسكان  .ونجد كذلك
 14حانوت خصوصي ) وھذه الحوانيت ليست سوى كيوسكات أو باللغة المحلية بنظرة ( تتخصص فى بيع الشاي األخضر
والبسكويت والبطاريات وغيرھا .
ويتم التموين بالمواد الغذائية الضرورية من سوق النعمة المركزي رغم العقبات والعراقيل المتعلقة بالنقل وارتفاع األسعار والبعد .
 تتوفر البلدية على  12من مخازن أو بنوك الحبوب من بينھا واحدة تعتبر أھمھا ممولة من طرف مشروع PREVICO / TSONLUS / TSموريتانيا  /االتحاد األوروبي منذ سنة  ،2010ولھا طاقة تقدر ب  25طنا من الحبوب و تتوفر على مقر مبني
ومجھز وفى حالة جيدة ..أما بنوك الحبوب اإلحدى عشر ) ( 11المتبقية األخرى فھي موجودة فى بيوت من ھشة من الطين
وتفتقــر ألبسط مقومات المعھــودة ويتم وتموينھا وتزويدھا مرة واحدة علي األغلب علي مدار السنة .
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أما سلة األسعار التى تم الحصول عليھا خالل الحديث مع المستھلكين المحليين فنوردھا فيما يلي ) :مالحظة  :ھذه األسعار تم
رصدھا وتسجيلھا فى بداية شھر فبراير سنة  ( 2011فيمايلى: 1
سعر الكيلوغرام/المد فى سوق النعمة

سعر الكلف /المد محليا

الفارق

المنتج

270

300

30

الزيت

360

400

40

األرز المكسر الجيد

220

260

60

الزرع

80

110

30

اللوبيا

300

250

50

السكر

27

مالحظة :نالحظ انخفاض سعر اللوبيا على مستوى البلدية وذلك لسببين ھما أن المنتج يتم حصاده محليا وبكميات كبيرة
وكافية وثانيا أن الطلب المحلى عليه ضعيف
في ما عدا السوق النعمة والمبادالت التجارية داخل البلدية التى تتم فى األسواق األسبوعية يبقى التبادل التجاري مقتصرا على
 :سوق أمرج .ويقوم التجار والباعة المتنقلون ببيع عشرات من رؤوس مواشيھم ) أبقار وأغنام خاصة( ويستبدلون عوضا عنھا ا
بشراء المالبس والمواد الغذائية  ،والمنتجات المنزلية والحبوب .
وردا على سؤال حول أسعار بيع المواشى و سعر بيع بعض المنتجات الحيوانية خالل فترتين مختلفتين ھما موسم الخريف
وموسم الصيف أجاب الباعة والتجار من خالل تقديم األرقام التالية :
النوع

فى فصل الخريف من سبتمبر الى دجمبر

بقرة حلوب

 130.000الى  140.000أوقية

بقرة غير حلوب من  6سنة فما فوق
بقرة من  3الى  4سنوات
ثور من  3الى  4سنوات

 75 000الى 90 000
80 000
 50 000الى 65 000

كبش فحل
نعجة حلوب
خروف  7أشھر
الدھن الحيواني
لحم البقر
لحم الضأن
اللحم المفروم أو تشطار )القديد (
الجلود المدبوغة ) األغنام (

 18 600الى 20 000
 21 500الى 22 000
 11 000الى 14 000
من  8000الى  1200للتر
 700أوقية للكلغ
 800أوقية للكلغ
أوقية للكلغ  700الى 500

فى فصل الصيف من مايو الى أغشت

 100 000الى 110 000
 60 000الى 75 000
70 000
 45 000الى 50 000
 15 000الى 17 000
 14 000الى 16 000
 10 500الى 12 000
 700أوقية للكلغ
 800أوقية للكلغ
 2500الى  3000أوقية
 500الى  700أوقية للكلغ

ھـ .الصناعة التقليدية وأنشطة متنوعة  :فضال عن النشاطات الزراعية والرعوية والتجارية ،توجد أنشطة اجتماعية ومھنية مدرة
للدخل تمارس على مستوى بلدية حاسى آتيلة من طرف بعض فئات السكان المحليين .ورغم أن الطابع التقليدي الحرفي لألنشطة ھو
السائد فإن النشاط يبقى متنوعا ويشغل حوالى 69أسرة أي  % 1.54من األسر النشطة وھكذا فيمكننا تعداد مايلى :
 15من األنشطة الجزارة
  17من أنشطة الخبازين التقليديين  1أنشطة بطحن الحبوب  3حرفي حفر اآلبار1لقد تم تسجيل األسعار خالل شھر دجمبر  2011ومن المحتمل أن يكون تغييرا ما حصل على الئحة األسعار حسب تذبذب حركة أسعار تلك المنتجات والنقل الى األسواق
الكبرى وتموينھا وارتفاع سعر الوقود والبنزين .
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-

 5متخصصين فى أنشطة البناء
 1ممرض
 1قابلة واحدة
 1مولدة تقليدية
 1ممرض اجتماعي واحد
 60ناشط وعامل في مجال التعليم )ابتدائي وثانوي(
 22صانع تقليدي
رسم بياني عن األنشطة المختلفة

قابلة
مولدة
ممرض اجتماعي
ممرض
حفار آبار
طحان حبوب
بناء
خباز
إمام مسجد
صانع تقليدي
جزار
معلم

60
50
40
30
20
10
0
النشاطات المختلفة

السياحة:يبقى النشاط السياحي مجھوال على مستوى بلدية حاسى آتيلة وذلك لعدة أسباب ھي :
 عدم وجود مواقع سياحية تجتذب السياح عدم المعرفة بالقطاع انعدام المبادرات واالستثمارات في القطاعمزايا ومعوقات فروع اإلنتاج :رغم تنوع النشاطات االقتصادية )الزراعة ،تنمية المواشي ،الغابات ،التجارة ،الصناعة
التقليدية (،ورغم العدد الكبير الذي تستخدم من اليد العملة حوالي  % 84من األسر إال أن مناھج وأساليب وفنيات التطبيق
والممارسات التي تتم بتا تلك األنشطة تتميز بأنھا متقادمة وغير مھيكلة وغيـر منتظمة وھشة وتفتقر إلى التنظيم.
ولذا فإن ھذه األنشطة تفقد المردودية بالنسبة للسكان وھذه األنشطة تفتقد إلى التنظيم التأطير على مستوى الفروع اإلنتاجية مما
سيمكنھا من تثمين وإعادة االعتبار إلى المنتجات والمبادالت التجارية خاصة مع البلديات المحاذية لمالى .
يشتغل في الزراعة حوالي  % 45.52من األسر النشطة وھي تمارس بأساليب بدائية ولذلك فإنھا تفتقر إلى المر دودية ويظل
تأثيرھا على المواطنين محدودا وضئيال سواء تعلق األمر بالقدرة على بسد االحتياجات أو تعلق بالتبادل والقدرة الشرائية.
فأما التنمية الحيوانية المكثفة التى تمارس على نطاق واسع من طرف  %43.11من السكان في البلدية فھي متقادمة أيضا وال
تدر أي دخل يذكر وألترفع من مصادر عيش األسر الذين ھم في الغالب من فئة الفقراء.
وأما التجارة فإنھا تعاني من نقص البني األساسية كالطرق والطاقة الكھربائية والغاز وھي عوامل من شأنھا أن تؤدي إلى
تخفيض تكاليف اإلنتاج وبالتالي تطوير المبادالت التجارية .ويحول تدني القدرة الشرائية للسكان دون التطور السريع للنشاط
التجاري الذي يقتصر حتى اآلن على خدمات األسواق األسبوعية فى البلدية والتي ال تتجاوز بعض عمليات المقايضة تتعلق فى
الغالب األعم بالمنتجات الزراعية والغذائية الضرورية وبيع بعض المواشي .أما األنشطة الفرعية فتعانى ÷ى أيضا من غياب
الخدمات التي تعد نشاطا موازيا واعدا.
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شؤون النوع) النساء( :كما ھو الحال في عموم الوسط الريفي الموريتاني تسيطر النساء على معظم النشاط االجتماعي على
مستوى بلدية حاسى أتيلة  :فمن أصل  35رابطة قاعدية  21منھا تسيرھا وتديرھا نساء و 12رابطة آباء التالميذ ورابطتين
جماعيتين قرويتين
الشباب:يمثل الشباب إحدى أھم فئات سكان البلدية .وال تتوفر ھذه الشريحة لحد اآلن على بني تحتية أساسية أو وسائل لتطوير
وترقية البعد الثقافي أو الرياضي ورغم ھذه الوضعية فشباب البلدية يحتاج للدعم والمساعدة والتشجيع لتطوير مبادرات الشباب الذين
يعيشون في الوسط الريفي.
ومن المستحسن الحصول على دعم يخصص لتطوير األنشطة الثقافية والرياضية في البلدية .كما يحتاج الشباب إلى التكوين التأطير
من أجل تسھيل اندماجھم ومشاركتھم الفاعلة في التعبئة االجتماعية في مجاالت الصحة ومكافحة األمية واألعمال التطوعية وغيرھا .

اإلطار المؤسسي والتنظيمي

29

.2

البلدية: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 ومنحھــا
صالحيــات واسعة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك مجاالت التخطيط واستصالح التراب
اإلقليمي.
مجاالت اختصاص البلديات الريفية

-

المسالخ؛
التزويد بالمياه واإلنارة العمومية؛
استصالح وتسيير األراضي التي تنازلت عنھا الدولة لصالح البلدية؛
مساعدة المحتاجين؛
المقابر؛
بناء ،صيانة وتجھيز المباني المدرسية الخاصة بالتعليم األساسي؛
بناء ،صيانة وتجھيز المستوصفات ومراكز حماية األمومة والطفولة
نزع القمامة والنفايات المنزلية ؛
التجھيزات الرياضية والثقافية البلدية؛
الوقاية الصحية والنظافة ؛
مكافحة الحرائق؛
األسواق؛
الساحات والحدائق العامة
النقل الحضري والصحي والمدرسي
الطرق الداخلية

ھيكلة وتنظيم البلدية
على غرار البلديات الريفية البالغ عددھا  207و التى أنشئت فى موريتانيا  ،تنتمي بلدية حاس أتيلة إلى ھرم وھيكل اإلدارة
الالمركزية التي تعد أحد أسسھا و قواعدھا وأھدافھا ومقصدھــــا .
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 الذي 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
23
والنظام والنظافة والھدوء واألخالق العامة على التراب اإلقليمي البلدي ويسھر على ذلك تحت إشراف رئيس المركز اإلداري((.
قد يطلب العمــدة ويستعين عند االقتضاء بحاكم مقاطعة النعمة )المسئول والمكلف بالشرطة والذى تتبع له ( لتنفيذ بعض القرارات.
كما أنه مخول كذلك ))اتخاذ وتنفيذ القرارات المترتبة على مداوالت المجلس البلدي 4وھو ما يمنحه صالحيات :إعداد الميزانية البلدية وتنفيذھا،

3المادة  46من المرسوم رقم  87- 0289الصادر بتاريخ  20أكتوبر 1987
4المادة  46من المرسوم  289-87بتاريخ  20أكتوبر 1987
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إعداد الحساب اإلداري ،القيام باألمور المتعلقة بالتأجير والبيع واالقتناء والتوزيع والقسم والمعامالت المتعلقة بقبول الھبات والوصايا وإبرام
5
الصفقات العمومية ومراقة حسن تنفيذ الصفقات البلدية وفرض الضرائب و الرسوم واإلتاوات((..
تتخذ القرارات بموجب مقرر بلدي أو بقرار .وينص القانون على أن)) العمدة يدير البلدية تحت إشراف ومراقبة المجلس البلدي وسلطة
حاكم مقاطعة الوصاية )حاكم مقاطعة النعمة في حال قرية حاسى آتيل (. 6.
منذ إنشائھا شھدت بلدية حــــاس أتيلـــه تعاقب عمدتين على رأسھا وھما :السيد النـــــدي ولد الشيخ أحمــد الھيبة
) (2007- 1988السيد :محمــد بن الشيــخ وھو العمدة الحالي الذي يوجد على رأسھا منذ اإلنتجــابات المحليـــة األخيــرة
يستعين العمدة بمجلس بلدي يضم  15مستشارا بلديا تم التصويت علي اختيارھم بصفة ديمقراطية.

الھيكل التنظيمي للبلدية:
العمدة
المستشار األول

مستشار

مستشار

المستشار الثاني

مستشار

مستشار

30

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

المواصالت و التواصل:
في سعيه الدءوب لمواجھة التشتت للقرى المشكلة للبلدية وتباعدھا عن بعضھا البعض حيث تتوزع على مساحة كبيرة جدا )3700
كلم (2أقر المجلس البلدي عددا من تقنيات االتصال بما يتماشى ويتفق مع أنماط حياة السكان المحليين.
حيــث يتم استغالل فرصة تنظيم السوق األسبوعي الذي يجمع كافة قرى البلدية ،لتنظيم اجتماعات ميدانية لمعالجة جميع المواضيع
الھامة كالميزانية والتعبئة حــول المســائل ذات االھتمام المشــترك لســاكنة البلديــة الخ
أمــــــالك البلدية :تم الكشف عن ممتلكات البلدية أمام الفريق المكلف بالتشخيص من طرف عمدة البلدية السيد :محـــمد ولد
الشيــخ  ،حيث شرح المعايير التي يتم على أساسھا تصنيف منشئة ما أو بنية تحتية ما بأنھا منشئة بلدية أو على أنھا ملك للبلدية ويتم
استبعاد كل ما له طابع خاص بحيث ال تشارك البلدية في تنفيذه من قريب أو بعيد )آبار ،سدود حواجز أو غير ذلك(.

حفــر و أبـــــار حــديثة
البنيـــــات
اسبي 2

مــــراكز صحيـة
حــاس أتيلـــة
دجكنياي

اسبي 1
الشعبة 1
طيبــة  ،إشريتيتة  ،بغداد  ،البينة

حــواجز و ســدود
• PREVICO
مسعــود
تفــرغ زينــه
اسبيـــع  ) 2أھل لكنــش(
•
ســدود
البنيـــات

خزان حبوب مــؤمن
اسبيــع 2

حظيــرة لتلقيح الحيوانات
حــاس أتيلــه
لميلـــح 1
جكنيـــاي

المــــــدارس
بغــداد
البنيـــــات
الشعبة 1
حــاس أتيلة
جكنيــاي
التيشيليت
لميــــلح 1
اشريتيتـــه
طيبـــــة
إدريس
ذيبـــــت ابراھيم
لمبيـــــقدد
الحــاس لبيظ
لقـــرين
فــرع الكتــان 1
لميلــح 3

ميـــــزانيــة البلــدية:
5مشابه  /نفسه
6
Idem
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التجھيــــــــــــــــز
4 395 043
4 714 341
4 305 924
?

التسيـــــــــــــــــــــير

الميزانية األصليــــة

4 677 750
5 000 368
5 000 368
?

9 072 793
9 714 709
9 306 292
?

2009
2010
2011
2012

نتيجة ارتباطھا القوي بحصة البلدية وقسطھا من مخصصات الصندوق الجھوي للتنمية ،شھدت ميزانية بلدية حاس
آتيلة زيـادة طفيفــة خالل القترة  2010-2009بلــغت مــا يربــو علي  700000أوقية  ،لكن ھذه الزيــا دة سرعان ما تــراجعت
في سنــة  2011حيث لم تسجــل سوى  . 300000و يالحظ أن سلـــــة التسيير بقيت كما ھي خالل سنتي  2010و  2011فيما
تراجع التجھيــز سنة  2011مقــارنة مع ,2010
التنظيمات القاعدية :وجــد نمطان من التنظيمات االجتماعية يتعايشان على مستوى بلدية حـــاس أتيلـــه  :تنظيم جماعي تقليدي
وتنظيم عصري أو رسمي كروابط المجتمع المدني المحلــي .
فبالنسبة للتنظيم االجتماعي التقليدي على مستوى كل طريق ،ھناك مجلس أو جماعة بقيادة رجل )األكبر سنا( أو مجموعة
من الحكـــماء ) الرجال المسنين ( 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.
تسھر ھذه الجماعة على الصالح العام للقرية وتنظم المراعي وفترات التنقل بحثا عن الكأل واألعمال في الحقول وتسيير األراضي
الزراعية وصيانة اآلبار وسقي العطش من المواشى و الحيوانات وحل المشاكل الداخلية والمناسبات االجتماعية كالزواج كما تمثل
المجموعة لدى التجمعات القروية األخرى ولدى ھيئات الدولة .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 ورسمي 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 على التراب اإلقليمي للبلدية حاسى آتيل  ،إال أنه يوجد
عدد من التنظيمات تشكل في السنوات األخيرة بإمالء من بعض المشاريع اإلنمائية التي تدخلت على مستوى البلدية.
ومن أصل  42قرية تتألف منھا بلدية حاسى آتيل  ،إال أن جل قرى بلدية حاسى آتيلة قرية تحتضن  58منظمة اجتماعية تنشط في
العديد من مجاالت التدخل ومنھا التعاونيات والرابطات القروية.
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.
وتواجه ھذه التنظيمات عددا من المعوقات أبرزھا:
 نقص الخبـــرة عدم االحتراف؛ انتشــار األمية بين الفاعلين في المجتمع المـــدني نقص الخبرة؛ ضعــف أي غيــاب الھيكلــــة نقص االستثمارات؛ الحاجة إلى التــرخيص واالعتماد الرسمي من طرف السلطات العمومية )العديد من ھذه التنظيمات ا غير مــرخص لهرسميا(.
جــدول :8التنظيمــات الجمعوية علي مستوى بلــدية حــاس أتيلــه:
المجموع|القرية

التعــــاونيات

الجمعيـــــات

القرية |إسم التنظيم و اإلطار القانونـــــي
مھج

شباب

مخ

ر

ن

2

0

0

0

0

2

بغداد )اعوينات الظل( :تعاونيتان نسويتان غير معترف بھا و غير مسجلة

3

0

0

1

0

1

النبيـــات :رابطة آلباء التالميذ ،و تعاونية نسائية معترف بھا من طرف السلطات العمومية

1

0

0

0

1

0

الشعبــة  : 1رابطة آلبــاء التالميذ

1

0

0

1

0

0

الشعبــة :2رابطة آلبــاء التالميذ مختلطــة

2

0

0

0

1

1

اشريتيتـــه :رابطة آلباء التــالميذ و تعاونيــة نسائيـــة معترف بھا

1

0

0

0

0

1

ذيبـــت ابراھيم  :تعاونيــة نسائيــة غير معترف بــھا

2

0

0

0

1

1

جكـــنياي  :رابطة آلباء التالميذ و تعاونية نســائية معترف بھا منذ 2008

2

0

0

0

1

1

ادريســــه .رابطة آلباء التــالميذ و تعاونية نسائية غير مرخـــص لھا

Terre Solidali Onlus

PROJET ANE HECH

31

المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
1

0

0

0

0

1

أھل كنــداي  :تعاونية نسائية مرخص لھا مھذ  2008و ناشطة في مجال التجارة

1

0

0

1

0

0

أھل لكنـــش تعاونية مختلطة مرخص لھا منذ  2005و ناشكة في مجال التجارة

25

0

0

15

0

 10حــاس أتيلة 10 :تعاونيات نسائية من بينھا  6غير مرخص لھا  ،و 15رابطة تنموية جماعية مرخص
لھا منذ 2007

1

0

0

0

0

1

لمبيقدد :تعاونية نسائية مرخص لھا منذ  2008و ناشطة في مجال التجارة

1

0

0

0

0

1

مقــام  :تعاونية مرخص لھا مرخص لھا منذ  2008و ناشطة في مجال التجارة

2

0

0

0

1

1

الربينــة " رابطة آلباء التالميذ و تعاونية نسائية مرخص لھا منذ 2008

0

0

0

1

0

0

اسبيــع  :1تعاونيــة مختلطـــة غير مرخص لھا

1

0

0

0

0

1

سيــد ّل :تعاونية نسائية مرخص لھا و ناشطة في التجارة

2

0

0

0

1

1

طيبــة :رابطة آلباء التالميذ و تعاونية نسائية مرخص لھا منذ  2008و ناشطة في مجال التجارة

1

0

0

1

0

0

فرع الكتان  :1تعاونية مختلطة مرخص لھا منذ  2000و ناشطة في مجال التجارة
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الشراكة :رغم العزلة والمشاكل الجمة التى تعانى مھنا بلدية حاسى آتيلة إال أن ھذه البلدية والجماعة المحلية تمكنت خالل السنوات
األخيرة من تنمية عالقات شراكة قوية مع العديد من الشركاء التنمويين والعديد من المتدخلين :
وقد عرفت البلدية عالقات تعاون وشراكة مع :

أ( الدولة الموريتانية :
 إدارة المياه  :الوكالة الوطنية للتزود بالماء الشروب  ...من خالل حفر اآلبار اإلرتوازية واآلبار الرعوية . وزارة التھذيب الوطنى من خالل مشروع التھذيب رقم  5الذى بنى فصوال وحجرات دراسية . وزارة التنمية الريفية من خالل إدارة البيطرة التى قامت ببناء  4حظائر لتلقيح الحيوانات على مستوى البلدية وتنظيمالعديد من الحمالت التلقيحية المتزامنة .
 وزارة الصحة من خالل بناء وتجھيز مركزين أو نقطتين صحيتين وتنظيم العديد من حمالت التطعيم والتلقيح لفائدةالفئات الھشة والفقيرة .
 -مفوضية األمن الغذائى من خالل فتح مخازن الحبوب وتوفير المواد الغذائية الضرورية األولية .

ب ( الممولين وشركاء التنمية  ) :اإلتحاد األوروبى ( .
 برنامج الغذاء العالمى  :الذى دعم األمن الغذائى من خالل فتح مراكز التمون بالحبوب وتخزينھا وتوفير المواد األوليةالضرورية .
 مشروع تسيير الموارد الطبيعية فى المناطق المطرية من خالل تمويل المشاريع الصغيرة الزراعية وزراعة الخضرواتوالتشجير  -......مشروع التنمية الريفية الجماعية من خالل تمويل المنشآت المائية والزراعية )السدود ( والدكاكين
الجماعية والمحميات الرعوية ) الخزانات الرعوية والمحميات والحقول الرعوية ( ودعم التعاونيات النسوية النشطة فى
مجال التجارة وزراعة الخضروات وغيرھا من األنشطة المدرة للدخل  .كما قام المشروع بتمويل عمليات إعداد وإصدار
مخططات التنمية التشاركية والتشخيص التشاركى للقرى التابعة للبلدية )جكنيــاي  .البنيـــات  .حاسى آتيلة وإسبيع 1
ولميلح . (1
 مشــروع دفع وتيرة الغـــذاء الجمـــــاعي ) (PREVICOعن طريق بناء خزان للحبوب في قرية اسبيع  2و تزوده بكمية 25طنا من الحبوب و الفصوليــــا )  (2010و بناء حواجز رمليـــة في كل من قرى اسبيع 2و مســعود و تفرغ زينـــه ،و
مشــروع دعم الفاعلين غير الحكوميين ) (ANE HECHعن طريق مسح تشــاركي سيفضي إلي وضع مخطط تنموي
للبلدية  ،ھذا فضال عن تمويل جملــة من المشاريع المدرة للدخل في مجاالت الدكاكين و المخابز و المســالخ,

نموذج خـــزان للغــذاء القروي المــؤمن
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 -3خالصة التشخيص التشاركى
المجال

المشاكل

العراقيل والعقبات

فرضيات الحلول
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محاربة الفقر

كثرة عدد المستھلكين

المياه

صعوبة الوصول والنفاذ صعوبة استخراج المياه
الى الصالح الشروب سواء
بالنسبة للبشر أوالمواشى

الزراعة وزراعة
الخضروات

الجھل بالعائد الغذائي
عائدات
ومردودية
المنتجات الزراعية خاصة
الخضروات

لصحة

التنمية الحيوانية

البيئة

تجھيز األبار المعاصرة وحفرھا
إعادة تأھيل وتجھيز اآلبار.
تعميق اآلبار الرعوية

تدھور التربة الزراعية
نقص وانعدام المنشآت
الخاصة بالتحكم فى المياه
بدائية وقدم الممارسات
والتقنيات الزراعية المتبعة
وانتشار الطيور وأعداء
الزراعة
النقص الحاد فى الغذاء
وإنعدام األنشطة النسوية

إعادة تأھيل منشآت التحكم فى المياه الموجودة
بناء السدود والحواجز
استصالح األراضي القابلة للزراعة
إدخال أساليب الزراعة الجديدة )مثل تناوب المحاصيل(
حماية الحقول بالسياج والشبابيك الشوكية
وضع وإقامة وتوفير القروض الزراعية
استصالح الحقول والمزارع الخاصة بالخضروات
تكوين السكان على فنيات وعلى تقنيات زراعة الخضروات وعلى البستنة

عدم وجود مسجد

عدم وجود مساجد
عدم وجود مقر للمحظرة

بناء وتجھيز المساجد
بناء المحاظر وتشجيع طالب المحاظر والمعلمين والشيوخ

ضعف التغطية الصحية

صعوبة النفاذ الى العالجات تعزيز قدرات المراكز الصحية الموجودة في مجال الموارد البشرية والموارد
المالية والتجھيزات والمعدات
والخدمات الصحية
الفقر والھشاشة المنتشرة لدى بناء مركز صحي
بناء مركز لألمومة والطفولة
النساء واألطفال
تزويد البلــدية بســيارة إسعاف لنقل المــرضى

المردودية الضعيفة
للمواشى

عدم وجود متابعة بيطرية
وصحية للمواشى والحيوانات ا فتح مركز بيطري فى عــاصمة البلدية
فتح الصيدليات البيطرية
إدخال أساليب التنمية الحيوانية المركزة و الكثيفة

التربة
تدھور
للزراعة الزراعية

العبادة

صعوبة التموين
والمواد الضرورية

بالمؤن فتح دكاكين جماعية
تطوير المجازر والمذابح والمخابز .
إحياء وتفعيل وتنشيط األسواق األسبوعية وبناء سوق بلدية مشتركة تضم األنشطة
المدرة للدخل والبناء والمقوالت والحجارة المصنعة وصناعة الخردة والخياطة
ودباغة الجلود والصباغة ،والنحر ،والمخابز ......

القابلة

تدھور المراعى

تدھور الغطاء النباتى
والحيوانى

تطبيق مدونة الغابات
تطبيق المدونة الرعوية
التشجير وإعادة التحريج
إنشاء حديقة بلدية عامة مغلقة ومصنفة
تشجيع إنشاء مجموعات من أصدقاء و محبي الطبيعة
فتح نقاط بيع المغذيات والمكمالت الخاصة بالعلف الحيواني

النقص الحاد فى البنى التحتية
المدرسية

تجميع مدارس القرى المتقاربة والذين يعيشون متجاورين
تأمين المباني المدرسية وبنائھا باألسمنت المقوى
تجھيز المدارس وتوفير المعدات
العودة إلى نظام التكفل والسكن الداخلى فى المدارس المتعددة الدرجات وفتح
المقاصف المدرسية في مدارس أخرى
إنشاء و بناء وتجھيز إعدادية فى بلدية بربافة لمحاربة تسرب الفتيات و لتشجيعھن
على إكمال دراستھن
بناء وتجھيز المحاظر
فتح فصول لمحواألمية

تدھور المراعى

التھذيب

المعدل المرتفع للتمدرس
المعدل المرتفع لألميين من
الكبار

لتجھيز والنقل

العزلة وعدم وجود الطرق

34

عزلة السكان وارتباطھم
بمدينة النعمة

بناء الملعب البلدي
بناء سوق بلدي
بناء مزرعة جماعية على مستوى البلدية
تنظيم قطاع النقل داخل البلدية
بناء محطة للحافالت والنقل البرى على مستوى البلدية
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السياحة

نقص البنى التحتية والجھل
بالمجال

عدم وجود منشآت ذات طابع
سياحي

بناء متحف البلدية
بناء مجمع سياحي
تشجيع رجال األعمال على االستثمار في القطاع )الفنادق والمطاعم ووكاالت
السفر والمعارض،

الطاقة

عدم وجود مصادر لإلنارة
ا التطبيق الحرفي والتنفيذ الدقيق لمدونة الغابات
واستخدام وسائل اإلنارة
استخدام غاز البوتان على نطاق واسع من قبل األسر في الطھي ولألغراض
النباتية )الحطب والفحم (
اإلنارة و اإلضاءة
الكلفة العالية للطاقات
المتجددة )الشمسية والھوائية ( فتح محل للتزود بغاز البوتان في عاصمة البلدية

منظمات المجتمع
المدني

الدور المعدوم لمنظمات
المجتمع المدنى فى مجال
التنمية المحلية

ھيكلة منظمات المجتمع المدني على مستوى البلدية وتنظيمھا
تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني
إشراك و وجعل منظمات المجتمع المدني أمام مسئولياتھا وتشجيعھا على35
القيام بدورھا
تعزيز القدرات التسيير اإلداري والمالي لدى المستشارين ،
تعزيز الموارد البشرية في البلدية وزيادتھا
تنظيم رحالت وأسفار لتبادل األفكار والخبرات مع األندية البلدية والمحلية
الطنية واألجنبية ة
الدعم والمساعدة التقنية للبلدية لمدة غير محدودة

الحكامة المحلية

أن المشاكل والمعوقات التى تم ذكرھا خالل المقابالت مع عينات عشوائية من المنمين و المــزارعين وتوضح ھشاشة
ورداءة الوضع الحالي ونوع نمط المعيشة في البلدية ،وتتعلق أساسا بضالة المردودية و العائد المنخفض واإلدارة غير الرشيدة
للموارد الطبيعية وللوسط البيئي .

 - 3توجھات واستراتيجيات مخطط التنمية البلدية PDC:
تقديم لإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر المتعلق بأولويات بلدية حاسى آتيلة
يشكل اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر في موريتانيا أحد أھم المحاور واآلليات واألدوات الرئيسية الخاصة يتحديد التنمية
على المستوى الوطنى والتى تحكمھا وتنظمھا وقد تمت صياغته لغاية . 2015
ويقضى القانون رقم  2001-050الصادر بتاريخ  19تموز  2001بضرورة القضاء على الفقر ويجعل منه واجبا وطنيا )المادة 1
من 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 )المياه( التنمية الريفية والحضريةأما المحاور االستراتيجية فھي :
 تسريع وتيرة النمو والحفاظ على االستقرار االقتصادي توضيح وتعميق تجذير النمو في األوساط االقتصادية الفقيرة وتنمية الموارد البشرية والتوسع في توفير الخدمات األساسية تحسين إدارة الحكامة المحلية م وبناء وتعزيز قدرات الفاعلين غير الحكوميينباالعتماد والرجوع الى المجاالت والمحاور الخاصة بالتنمية المحلية المذكورة أعاله كأولويات بالنسبة لبلدية حاسى أتيلة فھذه
األولويات التي حددتھا البلدية وتتماشى و تنسجم وتتناسق مع ھذه اإلستراتيجية .
ومن خالل قراءة اإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر  IIنتمكن من معرفة وقراءة مايلى :
فى المجاالت ذات األولوية لإلطار اإلستيراتيجى لمحاربة الفقر II
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 عن البالغين
 المياه  :النفاذ أو الحصول على مياه الشرب  :ويشمل تجھيز اآلبار العاملة وتوفير المضخات ووسائل السحب والرفع والحفر
غرق واآلبار الرعوية توسيع شبكات اإلمداد مياه الشرب.
التنمية الريفية والحضرية :يتضمن :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استصالح المساحات الزراعية
حماية المحاصيل
بناء السدود والحواجز وتقويتھا ،
بناء حظائر لتلقيح الحيوانات
افتتاح الصيدليات البيطرية
افتتاح محالت بيع أعالف الحيوانات والمكمالت الغذائية
استصالح 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

36

ولمزيد من التفاصيل قمنا بترتيب محاور تنمية البلدية على النحو التالى :
 -1فى مجال التعليم  :الھدف على المستوى المتوسط والطويل ھو الحصول على مدرسة كاملة تتوفر على كافة األقسام )من
القسم األول الى السنة السادسة من التعليم األساسي ( وعلى محاضر قادرة على لعب دور ھا فى مجال التعليم وممحو
األمية وعلى فتح فصول لمحو األمية لصالح الساكنة والفئات العمرية المسنة .

وفى الوضعية الراھنة فإن المسائل األساسية اإلستعجالية بالنسبة للبلدية ھى :
-

-

إعادة بناء الدرسة باألسمنت المقوى
تجھيز المدرسة
توفير المخصصات واللوازم وتوفير سكن داخلي
بناء مقر للمحظرة وتوفير محفــزات للمعلمين ومشايخ
المحظرة
فتح فصول لمحو األمية
فتح إعدادية على مستوى عاصمة البلدية وفتح قسم داخلي
بھا

 -2فى مجال الصحة  :الھدف على المدى المتوسط والبعيد ھو :

تقوية وتعزيز مركزي الصحة الموجودين ودعمھما بالموارد
البشرية واألدوية
بناء وتجھيز مركز صحي على مستوى قرية حاسى آتيلة عاصمة
البلدية
بناء وتجھيز مركز لألمومة والطفولة على مستوى عاصمة البلدية
توفير مخصصات ومعونات اجتماعية فى مجال الصحة وتعميم
التأمين الصحي وتعميم التغطية الصحية وتوفير األدوية
توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى وإسعاف الحاالت المستعجلة
والطوارئ على مستوى البلدية
زيادة الطاقم البشرى الطبي العامل فى البلدية واللوازم وتوفير
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سكن داخلي
بناء نقطة صحية بيطرية وتكوين وكالء بيطريين قاعديين محليين
فتح صيدلية بيطرية
إعادة تأھيل حظائر تلقيح الحيوانات الموجودة وبناء حظائر إضافية
فى مناطق تركز زكثرة المواشي

 -3فى مجال المياه
إن الھدف على المدى المتوسط والبعيد ھو تسھيل نفاذ السكان ومواشيھم الى الماء الصالح للشرب
أما على المدى القريب فالمستعجل ھو :
-

37

تجھيز اآلبار الحديثة الصالحة الموجودة
تحديث وصيانة وتجديد تجھيزات اآلبــار
والشبكات الخاصة بالتزود بالماء الشروب
حفر آبار جديدة إضافية
حفر آبار رعوية فى القرى التى لديھا كثرة فى المواشى
وتركز واستقطاب للحيوانات
توسعة شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب

االرتوازية

 -4فى مجال التنمية الريفية والحضرية
ويتعلق الھدف المنظور بتوفير االكتفاء الذاتي للبلدية فى المجال الغذائي على األقل على المدى المتوسط والبعيد وتوفير
متابعة صحية للمواشى وتحيين مقدرات قطاع الزراعة والرفع من قدرات التموين والتزود بالمواد الغذائية .
أما على المدى القريب فالبلدية تحتاج الى :
-

زيادة الحوانيت الجماعية
افتتاح محالت بيع أعالف الحيوانات فى مناطق الكثافة السكانية العالية واالستقطاب
البشرى المرتفع والمكمالت الغذائية
ترقية األنشطة المدرة للدخل مثل الجزارة والنجارة والمخابز
توفير طاحنات الحبوب للقرى الكبيرة
حماية الوسط الطبيعي  :من خالل وضع وإقامة إستراتيجية بلدية لمحاربة التصحر
وتدھور الغابات والرعي الجائر والحرائق واالستغالل الزائد للموارد الطبيعية واستنزافھا
استصالح حقول لزراعة الخضروات
استصالح المساحات الخصبة القابلة للزراعية
إقامة محميات حول المزارع
فتح نقاط لبيع األعالف
افتتاح الصيدليات البيطرية
إقامة محميات رعوية فى المناطق الرعوية
فك العزلة عن التجمعات الحضرية الكبرى
حماية المحاصيل وتسويرھا
بناء السدود والحواجز وتقويتھا ،
بناء حظائر لتلقيح الحيوانات
إقامة تجمعات قروية تشكل أقطابا تنموية اقتصادية متخصصة وھيكلتھا على ذلك األساس
إقامة حكامه بلدية حسنة للموارد البلدية والتحكم فى تسييرھا وبناء مقر للبلدية
استصالح وتھيئة وتخطيط وبناء السوق البلدي ) الموقع الحالي للمعرض وللسوق
األسبوعية (
تثمين الموارد الطبيعية وتعداد وإحصاء وتصنيف البرك الكبرى )التيومرن ( والرئيسية
بوصفھا ممتلكات وتراث للبلدية وذمة مالية تابعة لھا
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جدول :9حاجيـــات ساكنــة البلــدية و برمجتھـــا علي مــدى السنوات الخمــس القــادمة
الكلفـــة التقديرية
)(UM

5

سنــة البرمجـــة
1 2 3
4

النتــائج المتوقعـــــة

120 000 000

كافة األوساط الفقيرة تلج إلي المواد الغذائية
و بتكلفة أبسط و أيســـر

90 000 000

كافة األســر تلج إلي المياه الصالحة للشرب

50 000 000

المنتــج الزراعي زاد بصفة ملحوظة

25 000 000

الحيوانات بصحة جيدة و منتجاتھا ازدادت و
كذا مردودھا علي ساكنة البلدية

40 000 000

60 000 000

10 000 000

كافة األطفال في سن الدراسة علي مستوى
البلدية يرتادون المدرسة
نسبة تمدرس البنات ارتفعت
كافة ساكنة البلدية نافذين إلي خدمات الصحة
الحالة المرضيـــة تراجعت بسرعة
معدل الوالدات ارتفع

5 000 000
2 000 000

الغابات تتجدد

3 000 000

المساجد و المحاضر استرجعت
دورھا الريادي في تعليم الناس

1 500 000

شئــون البلدية تسيّر بشفافيــــة
كاملة ووضوح

408 000 000

فتح الدكاكين الجماعية
ترقية أنشطة المسالخ و المخابز
إحياء دور األسواق األسبوعية
بناء سوق بــلدي
ترقية األنشطة المدرة للدخل
تجھيــز اآلبار الحديثـــة
إعادة تأھيل اآلبار االرتوازية
حفــر أبار رعوية
إعادة تأھيل المنشآت المائية
الموجودة
استصالح األراضي الزراعية
تسييــج الحقول الزراعية
استصالح قطع لزراعة
الخضراوات
دعم التعاونيات النسائية
تنظيم المراعي
حفر أبار رعوية و بناء حظائر
مغلقة رعوية
فتح صيدلية بيطرية و تكوين
بيطري محلي لمتابعة الصحة
الحيوانية

بناء و تجھيـــز المدارس و بناء و
.تجھيز فصول لتعليم الكبــار
بناء و تجھيــز مركز صحي في
عاصمة البلدية ،و تزويده بالطاقم
البشري الضروري و بسيارة
إسعاف لنقل المرضــى ،و إنشاء
مركز لألمومة و الطفولة

النقل منظم و منتظم

 %90من األسر يستخدمون
غاز البوتان

Hassi Ettile, Lemeileh 1
1 500 000
Djegueniaye

النشـاطات المبرمجة

المجتمع المدني المحلي يلعب
دوره المنوط به في بناء و
ترقية البلــدية

إنشاء مركز لتوفير مادة غاز
البوتان
عمليــات التشجير  ،مكافحة
الحرائق
بناء و تجھيز المساجد ،و كذا بناء
و تجھيز المحاضر
التكوين و التأطيــر و اإلرشــاد و
التوجيه و المتابعة
ھيكلــة و تنظيم و تكوين المجتمع
المدني المحلي

محاور التنميــة

األمـن الغذائـي
الميـــاه

الـــــزراعة

الرعـــــي
التعليـــم
الصحـــــة
النقل و
التجھيز
الطــاقة
البيئــــــة
دور العبـادة
الحــــكم
الرشيـــد
التنظيمات
المدنية
المحلية

الكلفـــة اإلجمالية ) باألوقية(
)(MRO

إن تحقيق الخطة الخماسية األولى يتطلب غالفا ماليا يبلغ حوالي .408000000 ) :أوقية ( يجب على بلدية حاسى أتيلة توفير والبحث
عن السبل الكفيلة بتعبئته بفضل مساعدة ومساھمة الشركاء للتنمويين  ،بما في ذلك الحكومة الموريتانية ،المنظمات الوطنية والدولية
والجھات المانحة المختلفة المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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الملحــــــــــــــــــــــقات
تخليـــص التشخيص التشـــــاركي
الورقــة التعريفية لكل قريـــــة
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الملحــــق :1
تخليـــص التشخيـــــــــص التشـاركي
 -1مقــدرات بلــدية حــاس أتيلــه :تمتلك بلديــة حــاس أتيلــة البنــــي التحيــة التالية

40
:

البني التحية المــائية 11 :بئرا حديثـــة صالحة لالستعمال 4 ،آبار ارتوازية من ضمنھا  2غير عاملة) بدون تجھيزات( 108 ،بئر
تقليدية)حاس( في غالب األحيان تكون مالحة و قليلة المياه
البني التحية المدرسية 19 :مدرسة أغلبھا مبني بالطــين و حاالتھا رديئة  ،تستقطب  1571تلميذا من بينھم  800بنت أي
 %50،92من مجموع التالميذ
البني التحية الصحيـة :مركزان صحيان  4 ،حظائــر لتلقيح الحيوانات و صيدليتين
البني التحيــة في مجال المنشآت المائية الزراعية 7 :سدود  17 ،حاجزا رمليا  15 ،مستنقعــــا ) تامورت(
الخدمات التجارية 12 :بنكا للحبوب  6 ،حوانيت جماعية  14 ،حانوت خصوصي  15 ،مسلخة) مجزرة(  17 ،مخبزة  ،طاحنة
حبوب واحدة متعطلــــة
التنظيمات الجمعويــة 35 :جمعية توزع إلي  12 :رابطة آلباء التالميذ  2 ،تعاونية تنموية جماعية  21 ،تعاونية نســائية غالبيتھا
غير مرخص له من طرف السلطات المختصـــة
البني التحيــة البلدية  :دار متقادمة تأوي مكاتب البلدية  ،فساحة عمومية غير مؤھلــة رغم استخدامھـــا كسوق أسبوعية
البني التحية الطرقيــة :معدومة
البني التحية في مجال الشباب و الثقافة و الرياضــة :عديمــة رغم أن الشباب يشكلون غالبية ساكنـــة البلديـــة
البني التحية في مجال السيــاحة  :معدومــة
مصــــادر الطاقـــة :الحطب  ،المصابيح العاملة بالبطاريات  ،االستخدام المحدود للطاقة الشمسية و غاز البــوتان
الثــــروة الحيوانيــة:
ال توجد أي إحصائيــــات للثروة الحيوانية علي مستوى بلديـــة حـاس أتيلـــه  ،و السبب في ذلك مــرده إلي تحفظ المنميــــن علي
اإلعــالن عن عدد رؤوس القطعان التي بحوزتھم  ،بل في بعض األحاييـــن ينكـــرون حتى امتالكھم للحيوانات .غيــر أنه يجدر
التنويــه أن ســـاكنة حــاس أتيلـــه معظمھــم فقــراء  ،و أن المنميـــن علي مستوى البلديــة قد ال يملكـــــون أزيــد من بضعـــة
رؤوس المــاشيـــة تقتصــر في بعض المرات علي  10أو  15رأســا من األبقــار أو الغنــــم.

 -2المعــــوقات الكبـــرى لبلــدية حــاس

أتيلـــــه:

صعوبـــة التمويــن بالمواد األســـاسية
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غيـــاب المتابعــة في مجال الصحــة الحيوانية ) كثــرة انتشار األمراض الحيوانية المعديــة و الفتاكة(
تــدھور المراعي تحت الضغط المتنامي للحيوانات المحليــة و تلك المــارة في التراب البلدي
صعــوبة التمـوين بالمــاء الشروب بالنسبة للبشــر و المــاشية
جھــــل الفوائد الغذائيــة للخضراوات
عجز مصالح الصحة ) مراكز الصحة الموجودة( عن ضمان العالجات األولية للسكان رغم تفشي األمراض وخاصة إبان
فصل الخريف
غيــاب أمــاكن للعبــادة ) المساجد و المحاضر(
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ارتفــاع نسب األميـــة بيــن الساكنة المسنــــة
ھشاشة البني التحيـــة المدرسية و انعدام التجھيزات التربوية
ضعف التمدرس و باألخــرى بين صفوف البنــــات
تــدھور التربــة و المســاحات المزروعــة
صعوبـة التواصل بين مختلف قرى البلديـــة نظرا لغياب طرق مؤھلــة
ضعف المردود ألفالحي مما ينجر عنه التبعيــة الغذائية في مجال الحبوب و المواد الغذائيــة األخرى
عــــدم الحمــاية للحقول ) السيـاج(
تقـــادم الطرق و األدوات الزراعيـــة المستعملـــة
غيــاب االستثمارات في شبــه القطاع الزراعي
فوضويــــة قطاع النقل البـــري
االفتقار إلي الممتلكــات ذات الطابع العمومي
تــدھور البيئـــــة
ضعف إشـــراك النــــوع) النساء( في اتخــاذ القرار في ما يتعلق بأمور البلدية
ضعف دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية
ارتفاع معدالت البطــالة
إلخ.....

Terre Solidali Onlus

PROJET ANE HECH

المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه

42

الملحـــــق : 2
الورقــــة التعريفيـــة للقـــرى
بغـــداد ) الطابع السائد :الرعي(
التسميـــــــــــــات

المعطيــــــــــــــــــــات

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه
مصدر الطاقة

120
طين  ، %50عريش %50
60
299
44%
المنمون  ، %24المزارعون  %64التجار  %6أخر %6
حسيـــــان ) ٮبار تقليــدية (
حطب  ،فحم

البني التحية المدرسية

مدرســـة مبنية بشبة األسمنت متآكلة و غير مجھزة

 :البني التحيـــة المائيــة

 14,بئــرا ) حاس ( تقليدية

:التنظيمات الجمعوية

تعاونيتين نسائيتين من بينھا واحدة معترف بھا من طرف وزراه التنمية الريفية

المصدر :مسح التشخيص التشاركى
المعوقات و الحلول المقترحة من طرف السكان

المعوقات

فرضيــــــــــــات الحلــول
فتح حانوت جماعي  ،فتح بنك للحبوب  ،تمويل أنشطة المسالخ و المخابز

أھمية أعداد المستھلكين

حفـــر و تجھيــز آبار حديثــــة  ،إعادة تأھيل اآلبــار الموجودة

نقــــص الميــــاه

استصــالح مساحة لزراعة الخضراوات و منح األدوات و البذور الالزمة

جھل فوائد الخضراوات

استصالح األراضي الزراعية و توفير السياج

ضعف المردود الزراعي

شــق طريق يربط القرية بعاصمة البلدية

وعورة التواصل

ترقية استخدام الطاقة الشمسية

غياب مصدر لإلنارة

فتح فصل دراسي لتعليم الكبار

ارتفاع نسبة األمية

يناء مسجد القرية

غياب مسجد

ترقية النفاذ إلي استخدام غاز البوتان

تدھور البيئة

توسعة المدرسة و تجھيزھا باللوازم التربوية الضرورية

االفتقار إلي التجھيزات التربوية
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البنيــــات ) الطابع السائد  :الرعوي(
التسميـــــــــــــات

المعطيــــــــــــــــــــات

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه
مصدر الطاقة

63
طيـــن

عريش 9%

91%

 53أسرة
233
54%
المنمون  ، %68المزارعون  ، %26التجار  %6آخر 0% %0
بئــر حديثة مالحة  ،حفر
مصباح  ،حطب  ،فحم
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المھاجرون

0
.مدرسة مبنية بشبه األسمنت حالتھا رديئــة و غير مجھزة

:البني التحتية المدرسية

ســد حالته جيدة تم بناه من طرف مشروع التنمية الجماعية

 :البني التحتية المائية الزراعية

بئر حديثة وافرة المياه غير أنھا مالحة  15 ،بئر تقليدية  ،بئر ارتوازية غير مجھزة

 :البني التحية المائية

بنك للحبوب سعته  7أطنان بدون بناية  ،طاحنة حبوب معطلة  ،مجزرة  ،مخبزة  ،دكان جماعي ممول من طرف مشروع التنمية الجماعية الريفية  :الخدمات التجارية
رابطة آلباء التالميذ )  17عضوا(  ،رابطة للتنمية الجماعية  ،تعاونية نسائية تضم  62عضوا مرخص لھا من طرف السلطات المختصة
) (Sources/ diagnostic participatif du village

فرضيـــــات الحلول

 :التنظيمات االجتماعية

المعـــــوقات

إعادة تأھيل اآلبار التقليدية الموجودة

مشكلة التموين بالماء الشروب

بنــاء و تجھيز خــزان للحبوب

صعوبة تخزين الحبوب و المواد الغذائية

بنـــاء محميـــــــــــــــــــات رعوية ،بنـــــــــــاء و تمويل دكان لبيع األعــالف  ،بنــــاء
حظيرة للتلقيــــــــــــــــــح و فتح صيدلية بيطرية

الضغط المتنامي للحيوانات و انتشار األمــراض

فتح فصل لتعليم النساء المسنات  ،تشجيع تمدرس البنــات  ،إشراك النسوة في تسيير الشئون
المحلية و اتخاذ القرار

ارتفاع نسبة األنوثة )  %62من ساكنة القرية( مع ضعف
تشريك النسوة في الحياة االقتصادية المحليـــة و اتخاذ القرار

استصالح فسح الســد للتمكين من استغالله في زراعة الخضراوات  ،دعم النساء و التعاونيات
النسوية العاملة في المجال

الجھل بمزايا الخضراوات و إسھامھا في التغذية الصحية الجيدة

تجھيــز مدرســة القرية بالطاوالت و المقاعد و بناء مكتب إلدارة المدرسة و دور للمياه

نــقص التجھيزات التـــربوية

بناء و تجھيز مسجد للقرية

غياب مكــان للعبادة في القرية ) مسجد(

ترقية استخدام غاز البوتان و ترقية النفاذ إلي الطاقة الشمسيــة

مشكلة الطاقة

استصالح المساحات القابلة للزراعة  ،توفير المدخالت و المعدات الزراعية و البذور المحسنة

ضعف المردود الزراعي

توفيـــر السياج لحماية المزروعات

تسيب الحيوانات في الحقول

الشعبــــــــه 1

 ) :الطابع السائد  :الزراعي – الرعوي (

التسميـــــــــــــات

المعطيــــــــــــــــــــات
95
الطين  ، % 79عريش %21
75
344
45%
المنومون  ، %36المزارعون  ، %38التجار  %24آخر %2
 3آبـــــار تقليدية
حطب و فحم ) %70من األسر (  ،غاز البوتان )  %21من األسر(
13

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه
مصدر الطاقة
المھاجرون

البني التحتية التربــوية :مدرسة مبنية بشبه األسمنت حالتھا جيــدة و غير مجھزة
البني التحتية المائية 3آبــار تقليدية قليلة المياه و مالحة نسبيـــــا
الخدمات التجارية  :بنك للحبوب سعته  2طن غير مبني.
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التنظيمات المدنية  :رابطة آلباء التالميذ تضم  17عضوا من بينھن  8نساء .
(Sources/ diagnostic participatif

المعـــــوقات

فرضيـــــات الحلول
التنقيب و الحفر لبئـــر ارتوازيــــة

مشكلة المياه

بناء خزان للحبوب و تزويده  ،فتــح دكان جمــاعي  ،ترقيـــة األنشطة
المدرة للــدخل ) مخبزة  ،مجزرة (.....

أھمية أعداد المستھلكيـــن

خلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة العنصر النسوي

ارتفاع معدل األنوثة

استصالح األراضي الزراعيـــة  ،توفيــــر السياج لحماية الحقول

ضعف المحصول الزراعي

فتــح قسم دراسي للكبار

ارتفاع عدد األميين

ترقية استخدام غاز البزتان و الطاقات المتجددة

مشكلة التموين بمصادر الطاقة

بنــاء محميـــــة رعوية  ،إعادة تأھيــل حظيرة تلقيح الحيوانات ،
إشراك المنمين في التسيير المعقلن للثروات الطبيعية

ضعف مردود الثروة الحيوانية رغم الضغط الكثيف للمواشي

توسيع الطاقة االستيعابية لمدرسة القرية عن طريق بناء و تجھيز فصول
دراسية جديدة

فقدان التجھيزات المدرسية و نقص الفصول الدراسية

توعية المھاجرين علي ضرورة اإلسھام في االستثمار في تنمية القرية
إلقتصاديا و اجتماعيا و إشراكھم في وضع الخطط التنموية

انعدام مساھمة المھاجرين في التنمية المحلية
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الشعبــــه ) :2الطابع السائد  :الزراعي الرعوي
التسميـــــــــــــات

المعطيــــــــــــــــــــات
54
طيــن  %63عريش %27
34
173
49%
المنمون  ، %30المزارعون  ، %64التجار  %2آخــر %2
 2حــاس
حطب  ،فحم  ،غاز البوتان ) %79من األسر (
0

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه
مصدر الطاقة
المھاجرون

البنــــي التحتية المدرسية  :مدرسة الشعبه 1علي بعد  800م
البني التحتية المائية  2 :حــاس قليلة المياه و مالحة نسبيــا
الخدمــات التجــارية  :ال شــيئ
.التنظيمات المدنيــة  :رابطة آلباء التالميذ مختلطة بين القريتين
(Sources/ diagnostic participatif

قف :تتقاسم قرى الشعبة 1و  2نفس العراقيل و تقــــترح الحلول ذاتــھا ) القريتان تبعد الواحدة منھا عن األخرى مسافة أقل من  1كلم و تتقاسمان نفس المدرسة و نفس مصدر
التموين بالماء الشروب و نفس الحقول الزراعية

حــاس أتيلــــــه ) عاصمة البلدية ( الطابع السائد  :الزراعــــي
المعـــــوقات

فرضيـــــات الحلول

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه

523
طيــــن  ، %76عريش  %23أسمنت مسلح %1
464
1816
55%
المنمون  ، %9المزارعون  ، %56التجار  ، %26آخــر %9
بئـــــر حديثــة  ،ٮبار تقليدية  ،بئر ارتــوازية ) صونداج(
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طــاقة شمسية  ،غــاز البوتان  ،مصابيح

مصدر الطاقة

البني التحتية المدرسية  :مدرسة مبنية باألسمنت المسلح مكتملة و حالتھا جيدة و مجھزة  ،عدة محاضر  ،مسجد مبني باألسمنت المسلح علي نفقة
الشيخ و الزعيم الروحي الشيخ النـــدي ولد الشيــخ سيد الخيــر و الذي يتولى نفقـــة عشرات طالب العلم
مركز صحي يرأسه ممرض دولة  ،غلي جانب قابلة  ،حظيرة لتلقيح الجيوانات
البني التحية المائية  :بئر حديثـــة  ،حاس  ،صونداج مجھز  ،شبكـــة توزيع المياه
البني التحية المائية -الزراعية  :ســد حالته جيدة و يستغل حاليا في النشاط الزراعي 6 ،حواجز رملية
الخدمات السوقية  :بنك للحبوب سعته  10أطنان ) بدون بناية( مجزرة و  3مخابز
التنظيمات المدنية  :رابطة آلباء التالميذ تتألف من  12عضوا  ،رابطة للتنمية الجماعية مرخص لھا منذ  2007تضم جميع القرويين المنتسبين ،
 10.تعاونيات نسائية تضم  140امرأة ناشطة في مجال التجارة و زراعة الخضراوات و  15تعاونية مختلطة
(Sources/ diagnostic participatif

45

المعوقـــات و الحلــول المتوقعــة لعاصمــة البلدية

المعـــــوقات

فرضيـــــات الحلول
بناء طريق معبد ة تربط حاس أتيله بالنعمة مرورا بالمحور النعمة آمرج  ،شق و تأھيل الطرق
الرئيسيــة الرابطة بين مختلف قرى البلدية الكبرى
بناء مقر لبنك الحبوب و زيادة سعة البنك
فتح دكانين جماعيين
دعم نشاطات المخابز و المسالخ الموجودة
استصالح و بناء سوق بلدي lو سوق للمواشي
توفير طاحنتين للحبوب إثنتين علي األقل

صعوبة المواصالت

التبعيــــة الغذائية

تحويل المركز الصحي إلي مستوصف بلدي و تجھيزه بالمعدات الضرورية
تحويل طبيب أخصــائي و قــابلة
تجھيز و دعم قدرات المركز الصحي الموجود حاليا
تحســين قدرات أشخــاص الصحة الموجودون حاليــا
فتــح صيدليــــة
فتــح مركز لألمومة و الطفولـــة و مركــز لتغذية األطفــال
توفير سيارة إسعاف لنقل المــرضى في الحاالت الحرجة و اإلستعجــالية

التبعية في مجال الصحة

بناء محميات رعوية
فتح خزان لبيع األعالف
إشراك المنميــن في التسيير المعقلن للثروات الطبيعة
توجيه المنميــن إلي التنمية المكثفــة
بنار مركز بيطري و تحويل طبيب بيطــري
فتح صيدلية بيطرية
تثميــــــــــــن المنتجات الحيوانية

تدھور التربة و انتشــار األمراض و اآلفات
الزراعية و تدھور المراعي و الغطاء النباتي

استصالح المساحات المزروعة بالخضراوات  ،توفيـــر و منح القروض المصغرة لصالح
المزارعين و كذا للتعاونيات النسائية العاملة في المجال

تراجع محصول زراعة الخضراوات

تشجيع التعاونيات النسائية  ،خلق فرص مدرة للدخل لفائدة النساء  ،تشجيع المرأة علي اتخاذ زمام
المبادرات ذات الصلة بالتنمية االجتماعية و االقتصادية ,
إشراك العنصر النســائي في مراكز القرار ذات الصلة بشئون البلدية و إشراكھن في الحياة السياسية
عن طريق تمكينھن من التمثيل في المجلس البلدي

ضعف بل غياب العنصر النسوي في اتخاذ
القرار و في التنمية المحلية

ترقيـــة استعمال الطاقة الشمسية
تزويد عاصمة البلدية بمولد للكھرباء
ترقية النفاذ إلي استخدام غاز البوتان علي نطاق أوسع في الحاجيات المنزلية

مشكلة اإلنــارة

بنــاء و تجھيز فندق للبلدية الئق

ھشــاشة فندق البلدية

بناء مركز ثقـافي
بنــاء دار للشباب
بناء مجمع ريــاضي بلدي
بنــاء متحف بلدي
بنــاء منتــــزه بلدي
تأھيــل ساحة عمومية و حديقة استجمام
تدوين و تثمين المــوروث الثقــافي

غياب بني تحتية شبابية

بناء و تجھيز معــھد للدراسات اإلسالمية  ،الدعم المــادي و المالي للمحاضر الموجودة و للقائم علي

تراجع دور المحضرة
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المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
شئونھــا
تجھيز مدرسة القرية و إعادة تأھيل الفصول الموجودة صول
بناء و تجھيز فصلين إضافيين
فتــح حضانة مدرسية
تنظيم حكامه لصالح تشجيع تمدرس البنات  ،بناء مؤسسة إعدادية للحيلولة دون ترك البنات لمقاعد
الدراسة  ،إعادة و تأھيل و تجھيز مكتب إدارة المدرسة

نقص التجھيزات التربوية ،و ضعف تمدرس
البنات

تنظيــــم النقل

فوضوية النقل من و إلي عاصمة

البلدية

46

جكنيــــــــــــاي

) الطابع السائد  :الزراعي -الرعوي (

المعطيــــــــــــــــــــات

التسميـــــــــــــات

171
طيـن  ، %70عريش  %29اسمنت مسلح %1
124
550
55%
المنمون  ،%27المزارعون  ، %13التجار  ، %20آخــر %40
بئــر حديثة  ،آبار تقليدية
طاقة شمسية  ،غاز البوتان  ،مصابيح يدوية

عدد المســاكن
طبيعــــة البنيان
عدد األسر
عدد الســكان
نسبة األنوثة
الساكنة النشطة
مصدر التموين بالمياه

مصــدر الطاقة
المھاجرون

20
البني التحية المدرسية  :اسمنت مسلح حالتھا جيدة و مجھزة نسبيا
البني التحتية الصحية  :مركز صحي) ممرض دولة و مولدة(  ،حظيرة تلقيح للحيوانات
البني التحية المائية  :بئر حديثة  ،و  5آبار تقليدية
المنشآت الريفية  :ســد حالته جيدة  ،و  56حاجزا

الخدمات التجارية  :بنك لحبوب سعته  10أطنان بدون بناية  ،مجزرة تسيرھا تعاونية نسائية  4 ،مخابز  4 ،حوانيت خصوصية 4
التنظيمات المدنية  :رابطة آلباء التالميذ من  24عضوا  ،تعاونية نسائية مرخص لھا منذ  2008تضم أزيد من  400امرأة .
(Sources/ diagnostic participatif

المعـــــوقات

فرضيـــــات الحلول
حفر بئــــر إضــافية و تجھيزھا  ،تأھيل اآلبار التقليدية الموجودة  ،إنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب

مشكل التموين بالماء الصالح للشرب

خلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة نســاء القرية  ،فتح فصل دراسي لتعليم النساء األميــات

ضعف مساھمة النوع في الحياة النشطة

دعم قدرات بنك الحبوب الموجودة و بناء مقر لھا  ،تمويل حانوتين جماعيين  ،تزويد القرية بطاحنة
حبوب  ،دعم المزارعيــــــــــــــــن المحليين

مشكل التموين بالمواد الغذائية كالحبوب

استصالح األراضي الزراعية وتوفير القروض المصغرة لمزارعي القرية  ،ترقية زراعة الخضراوات ،
تأھيل الحواجز الرملية الموجودة  ،توفير السياج لحماية الحقول الزراعية

ضعف المردود الزراعي

بناء محميات رعوية  ،فتح دكان لتوفير و بيع األعالف  ،التطبيق الحرفي للمدونة الرعوية  ،عمليات
التشجير
مكافحة الحرائق و القطع الجائر لألشجار  ،حفر ابار رعوية  ،تثمين المنتجات الحيوانية

الضغط الكبير للمواشي و سرعة تدھور
الوسط البيئي
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تجھيز مدرسة القرية و إعادة تأھيل الفصول الموجودة صول
بناء و تجھيز فصلين إضافيين
فتــح حضانة مدرسية
تنظيم حكامه لصالح تشجيع تمدرس البنات  ،بناء مؤسسة إعدادية للحيلولة دون ترك البنات لمقاعد
الدراسة  ،إعادة و تأھيل و تجھيز مكتب إدارة المدرسة

تقص التجھيزات التربوية  ،ضعف
تمدرس البنات

اشراك العنصر النسوي في الحياة النشطة و تقريبھن من مركز اتخاذ القرارات ذات الصلة بالحياة
االقتصادية و التنموية للقرية

ارتفاع معدل األنوثة )  %55من مجموع
ساكنة القرية(

تجھيز و دعم قدرات المركز الصحي الموجود حاليا
تحســين قدرات أشخــاص الصحة الموجودون حاليــا
فتــح صيدليــــة

مشاكل تتعلق بالصحة البشرية

ترقية استخدام غاز البوتان في األغراض المنزلية

غالء سعر مصادر الطاقة المتاحة

بناء و تجھيز مسجد للقرية

غياب مكان للعبادة

بناء الطريق الرابط بين جكنيــاي و حاس أتيلــه ) عاصمة البلدية (

صعوبة التواصل مع عاصمة البلدية

التيشيليت
التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
المھاجرين

المعطيات
12
الطين % 100
10
50
% 60
المنمين  % 51التجار % 49
بئرتقليدية

وبئر حديثــة

0
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

•
•
•
•
•

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة مبنية بالطين بھا  29تلميذ إلسمنت وفى حالة صعبة وليست مجھزة
البنى التحتية المائية :بئر حديثة مع مياه غير عذبة وليس مجھزا و  1بئر تقليدية ضعيفة المنسوب تامورت تجف عند نھاية موسم
األمطار
البنمى التحتية الصحية  :منعدمة
الخدمات التجارية  :دكان جماعيين خصوصيين
الحركة الجمعوية  :التوجد

لميلح 1

) الطابع السائد :الرعوي الزراعي(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية

المعطيات
89
الطين  % 78األعرشة واألسقف %22
 69من بينھم  58نشط )(%84
370
% 52
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المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصادر الطاقة
المھاجرين

المنمين  % 53المزارعين  %44التجار % 3
بئرتقليدية

وبئر جديدة

الطاقة الشمسية ومصابيح البطاريات وغاز البوتان
0
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

•
•
•
•
•
•

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة شبه مبنية من اإلسمنت وفى حالة جيدة وليست مجھزة
البنى التحتية المائية :بئر حديثة مع مياه غير عذبة وليس مجھزا و  1بئر إرتوازية ضعيفة
البنى التحتية الزراعية  :سد واحد فى حالة جيدة ومحاط بسوار وسياج و 20حاجزا رمليا
البنى التحتية الصحية  :حظيرة تلقيح المواشى
الخدمات التجارية  :بنك حبوب تبلغ طاقته  7طن اليتوفر على مقر وثالث مخابز تقليدية
الحركة الجمعوية  :التوجد

فرضيـــــات الحلول

48

المعـــــوقات

مشكل الماء والتزود به بالنسبة للسكان
وللمواشى

تجھيز البئر الجديدة ووتعميقھا
وضع شبكة ضخ المياه الصالحة للشرب

التبعية فى مجال الحبوب واألغذية

تعزيز قدرات وتوسيع مخزن الحبوب
تأمين عملية تخزين الحبوب )بناء مقر لبنك الحبوب أو المخزن (
توفير طاحنة حبوب للقرية
ترقية أنشطة الجزارة والمخابز
دعم اإلنتاج الزراعى ومنتجات الحبوب المحلية من خالل :
 إستصالح حوض السد لتوسعة المساحات المزروعة وزيادتھا توفير دعم بالمعدات واآلليات الزراعية والمدخالت ترقية وتطوير زراعة الخضروات توفير قرض ميسر لصالح المزارعين تمتين وتقوية الحواجز والسدود الموجودةوضع محميات رعوية لحماية المزارع بالسياج

مشكل الرعى الجائر

بناء محميات رعوية ) حظائر رعوية )
فتح نقطة لبيع أعالف الحيوانات )ركلل ( التطبيق الصارم والحرفى للمدونة الرعوية والغابية إشراك المنمين ودمجھم فى كافة األنشطة المتعلقة بتسيير الموارد الطبيعية -تجدد الغطاء النباتى والبيئى وترقية إستخدام غاز البوتان والتشجير

ھشاشة وضعف البنى التحتية المدرسية

إعادة تأھيل وبناء وتجھيز الفصول الموجودة .
إشراك ودمج آباء التالميذ فى التسيير المادى واإلداري للمؤسسات التعليمية فى القريةترقية وتطوير الكفالة المدرسية

إنتشار األمراض الحيوانية

فتح نقطة ومخزن لتوزيع أعالف المواشى
فتح صيدلية بيطرية
تكوين وكيل بيطرى محلى للمتابعة البيطرية
توسيع وإعادة تأھيل الحظيرة الموجودة الخاصة بتلقيح الحيوانات محليا

غياب دور المجتمع المدنى ومنظماته فى
تنمية القرية

ھيكلة وتنظيم السكان الشباب والنساء والفاعلين المحليين فى مجموعات إتحادية وتعاونيات
إشراك ودمج المجتمع المدنى المحلى ومنظماته فى الحكامة المحلية وتسيير الشئون اإلجتماعية
واالقتصادية

مالحظة  :ھذه القرى  :لميلح  2ولميلح  3ولميلح التجال توجد على مساحة متقاربة ويعيشون نفس اآلالم والمآسي التى تعانى منھا قرية لميلح 1
ونفس الحلول المقترحة لقرية لميلح صالحة للقرى األخرى )ھذه القرى األربعة متقاربة وتقع على مسافة ال تتجاوز  1كلم ( ..

إشريتيتة
التخصيص
عدد السكان

المعطيات
26
Terre Solidali Onlus

PROJET ANE HECH

المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
الطين  %85األعرشة واألسقفة %15

طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

مصابيح بالبطارية وغاز البوتان وخشب التسخين

عدد المھاجرين

0

22
141
% 47
المنمين % 100
 1بئر تقليدية وشبكة توزيع المياه

المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

49

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من الطين فى وضعية يرثى لھا وال تتوفر على تجھيزات
البنى التحتية المائية والزراعية  :منعدمة
البنى التحتية المائية  2 :بئرين تقليديتين وشبكة لتوزيع المياه تقع فى قرية الربينة الواقعة على بعد  1.5كلم
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :مخزن للحبوب تبلغ طاقته  2طن ومجزرة تمويلھا وتسيرھا التعاونية النسوية
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ و تعاونية نسوية تقوم بالتجارة
المشاكل والحلول المقترحة للقرية
المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول

مشكل التزود بالماء

حفر بئر جديدة وتجھيزھا
تقوية وإعادة تأھيل اآلبار القديمة

ضعف وتراجع دور النساء فى التنمية القروية
والحياة النشطة للقرية

إقامة أنشطة مدرة للدخل لنساء القرية
اإلشراك والدمج الفعلى للمرأة على مستوى القرية فى إتخاذ القرار وفى التسيير العام
لشؤون القرية
فتح فصل لمحو األمية
التعبئة والتحسيس حول أھمية تمدرس البنات

مشكل التمون والتزود بالمواد الغذائية

فتح نقطة لبيع الحبوب أو بنك الحبوب

ضعف مردودية المواشى والقطعان

حفر بئر رعوية وإقامة محمية رعوية
فتح محل لبيع األعالف )ركلل (
تثمين وإستغالل المواد الحيوانية
تنظيم المناطق الرعوية
القيام بحمالت تلقيح ضد األمراض الحيوانية المنتشرة
تكوين وكيل بيطرى قاعدى محلى للمتابعة الصحية البيطرية

العجز الدائم فى المواد الغذائية

تعزيز طاقات الحانوت الجماعى وتوسيعه
إقامة أنشطة تكميلية مثل الجزارة والمخابز

عدم وجود مدرسة

بناء مدرسة متينة وقوية

النسبة المرتفعة األمية

فتح فصل لمحو اإلمية

عدم وجود مكان للعبادة

بناء مسجد وتأثيثه وتجھيزه

غياب دور المنظمات والتعاونيات فى الحياة
النشطة للقرية

تعزيز قدرات التعاونيات والرابطات النسوية الموجودة

طيبة
المعطيات

قرية الربينة
التخصيص

المعطيات
Terre Solidali Onlus

التخصيص
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25

عدد السكان

49

عدد السكان

الطين % 92أعرشة % 8

طبيعة المساكن

الطين %51عرشة% 49

طبيعة المساكن

24

عدد األسر

25

عدد األسر

150

عدد السكان

147

عدد السكان

% 55

نسبة األناث أو اإلنثوية

54

نسبة األناث أو اإلنثوية

المنمين  % 87والتجار 17
%

السكان النشطين

المنمين  %9المزارعين  % 73والتجار 9
 %وغيرھم % 9

السكان النشطين

 1بئرحديثة وشبكة توزيع
المياه

مصدر التزود بالماء

شبكة توزيع المياه

مصدر التزود بالماء

غاز البوتان

مصدر اإلنارة والوقود الغالب

غاز البوتان

مصدر اإلنارة

0

عدد المھاجرين

5

عدد المھاجرين

) -(1البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من اإلسمنت فى حالة جيدة بنيت سنة 2007
البنى التحتية المائية والزراعية  5 :حواجز رملية غير مستغلة من طرف سكان القرية إلنھم اليمتھنون الزراعة
البنى التحتية المائية  :شبكة لتوزيع المياه بنيت سنة 2010
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :مخزن للحبوب تبلغ طاقته  2طن ومجزرة تمولھا وتسيرھا التعاونية النسوية
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ ينتسب إليھا  8أعضاء وتعاونية نسوية واحدة إعترف بھا سنة  2008وتتوفر على مجزرة
ودكان
) -(2البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من اإلسمنت فى حالة جيدة بنيت من طرف مشروع التھذيب رقم  5لكنھا غير مجھزة
ويسيرھا معلم مزدوج وبھا رابطة آباء التالميذ
البنى التحتية المائية والزراعية  3:حواجز رملي لھا ومردودية ضعيفة وھى مستغلة من طرف المزارعين
البنى التحتية المائية  :شبكة لتوزيع المياه بنيت سنة 2010
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :مخزن للحبوب تبلغ طاقته  2طن ومجزرة تمويلھا وتسيرھا التعاونية النسوية
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ ينتسب إليھا  8أعضاء وتعاونية نسوية واحدة أعترف بھا سنة  2008ويبلغ عدد عضواتھا 35
إمرأة ومعترف بھا سنة  2008وتمتھن التجارة
مالحظة  :ھاتان القريتان لھما فس المشاكل والعراقيل وتعرفان نفس المشاكل الملحوظة على مستوى قرية إشريتيتة ولذلك
يتطلب حلھن نفس التدخالت والحلول فى كافة المجاالت البشرية واالقتصادية

عين الرحمة

) الطابع السائد  :الرعوي( :

التخصيص

المعطيات

عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين

26
الطين  % 81األعرشة% 19
 21من بينھم  19ناشط
110
% 54
المنمين  % 56المزارعين  % 16والتجار  % 6وغيرھم % 22
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مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب
عدد المھاجرين

بئر حديثة وتامورت
غاز البوتان وخشب التسخين وبطاريات والخشب
5

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من الطين فى حالة سيئة وغير مجھزة
البنى التحتية المائية والزراعية  4حواجز رملية
البنى التحتية المائية  :بئرين حديثتين مستغلتين وبئرين تقليديتين
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :دكان خصوصى
الحركة الجمعوية  :معدومة

51

المشاكل والحلول المقترحة للقرية عين الرحمة

المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول

مشكل الماء

تجھيز اآلبار الموجودة الحديثة
تعميق وتجھيز البئر االرتوازية

صعوبة التموين والتزود بالمنتجات الغذائية

فتح دكان جماعي
وضع وإقامة مخبزة ومسلخة لبيع اللحوم

تدھور المراعى

إقامة محمية رعوية
فتح محل لبيع أعالف الحيوانات ومكمالتھا الغذائية
إشراك المنمين ودمجھم فى كافة األنشطة المتعلقة بتسيير الموارد الطبيعية

ارتفاع نسبة اإلناث فى القرية مع ضعف
وتراجع دورھن التنموى على مستوى القرية

ھيكلة وتنظيم النساء فى إطار تنظيمي جماعي تعاوني يدر عليھن دخوال .
دعم المبادرات النسوية

ھشاشة البينة المدرسية

بناء مدرسة من اإلسمنت والحديد وتجھيزھا

قرى ذيبت  :بغداد –إبراھيم –أھل أحمد سالم –
أھل الميمون –أھل بالل –أھل بكارى –
إكرينات لبھانيس

) الطابع السائــد " الزراعى(

مالحظات :
مالحظة 1

 :تتواجد ھذه القرى فى منطقة ال تتجاوز  2كلم وذلك بسبب التقرى الفوضوي المنتشر أخرا والمتسارع والذى عرفته البالد

مالحظة : 2
مالحظة 3

لقد تشكلت ھذه القرى حول شخص واحد أو أسرة فى أحسن الحاالت وبقيت القرية تحمل نفس اإلسم

 :تعيش ھذه القرى نفس المشاكل ويتطلعون الى تسويتھا وإيجاد حلول لھا على أن تتماشى مع خصوصيات كل قرية على حدة

البيانات التالية مقدمة تخص كل القرى  -األسرة مجتمعة

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األنــوثة

المعطيات
90
الطين  %78األعرشة واألسقفية %22
 71من بينھم  67من النشطين
448
% % 49.754
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المنمين  % 15والمزارعين % 85

السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

 11بئر تقليدية
مصابيح يــدوية
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من الطين فى ذيبت إبراھيم فى وضعية يرثى لھا والتتوفر على تجھيزات اإلسمنت فى وضعية جيدة
ومجھزة نسبيا
البنى التحتية المائية والزراعية  4 :حواجز و 13حاجز رملى
البنى التحتية المائية  11 :بئرتقليدية
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :منعدمة
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ )ذيبت إبراھيم ( و 2تعاونية نسوية ) ذيبت أھل إبراھيم وذيبت بغداد ( غير معترف بھما
وغير مسجلتين

المشاكل والحلول بالنسبة للقرى :

المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول

مشكل الماء والتزود به

التنقيب عن الماء وحفر بئر مشترك

ضعف المردودية و اإلنتاجية الزراعية

إستصالح و تعزيز وزيادة المساحات الزراعية و األراضي الخصبة و القابلة
للزراعة
بناء وتشييد سد وحاجز للتحكم فى المياه )حواجز وسدود (
تعزيز و وتقوية الحواجز والسدود الموجودة
إدخال وإتباع مناھج زراعية جديدة وحديثة
إدخال البذور المحسنة
استخدام األسمدة العضوية األكثر تالئم مع الوسط الطبيعي
حماية المزارع بالسياج

كثافة وكثرة العنصر النسائي فى القرية

خلق أنشطة مدرة للدخل لصالح نساء القرية
إنشاء صندوق تعاضدي لمساعدة المرأة
دمج المرأة فى الشئون المحلية وإشراكھا فى تسيير الشأن المحلى للقرية وخاصة
فيما يتعلق باتخاذ القرارات .
فتح قسم لمحو األمية خاص بالنساء.

ارتفاع أسعار المواد األساسية

فتح مخزن حبوب مشترك
فتح دكاكين جماعية مشتركة
ترقية األنشطة المتعلقة بالذبح والجزارة والمخابز

نقص المعدات والبني التحتية والتجھيزات بناء مدرسة مشتركة وتجھيزھا تكون مبنية من اإلسمنت والحديد
توفير كفالة القرية
المدرسية
القيام بحملة مناصرة للرفع من تمدرس البنات

قرى  :جبل ومسعود وتفرغ زينة

) الطابع السائد الزراعي -الرعوي(

مالحظة  :تفرغ زينة وجبـل ومسعود توجد على مساحة متقاربة التتجاوز  2كلم ويعيشون نفس األلم والمآسي ويتقاسمون نفس الحلول

معلومات عامة حول القرى الثالث مجتمعة :

التخصيص

المعطيات

عدد السكان

40
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طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

الطين  %72.5األعرشة واألسقفة %27
 29نشطون كلھم
144
% 54.16
المنمين  % 48والمزارعين  % 49والتجار % 3
 7بئر تقليدية و 1تامورت )تفرغ زينة (
مصابيح بالبطارية

المصدر  :التشخيص التشاركى القروى
البنى التحتية المدرسية 0 :
البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية المائية  7 :بئر تقليدية
البنى التحتية الصحية 0 :
الخدمات التجارية  :منعدمة
الحركة الجمعوية 0 :

53

:
فرضيات الحلول

المشاكل /والعقبات
مشكل الماء والتزود به

التنقيب عن الماء وحفر بئر مشترك يكون فى نقطة توسط بين القرى الثالث
تعميق وحفر البئر القديمة وإعادة تأھيلھا

ارتفاع أسعار المواد األساسية

فتح مخزن حبوب مشترك
فتح دكاكين جماعية مشتركة
ترقية األنشطة المتعلقة بالذبح والجزارة والمخابز

ضعف حضور المرأة فى الحياة الفعلية للقرية
رغم كثافة وكثرة العنصر النسائي فى القرية

إعادة تنظيم النساء فى إطار إنتاجي متخصص
دمج المرأة فى الشئون المحلية وإشراكھا فى تسيير الشأن المحلى للقرية وخاصة فيما يتعلق
باتخاذ القرارات .
فتح قسم لمحو األمية خاص بالنساء.

غياب وجود مدرسة

فتح مدرسة بين القرى تكون مشتركة

ضعف المردودية و اإلنتاجية الزراعية

إستصالح و زيادة المساحات الزراعية و األراضي الخصبة و القابلة للزراعة
حماية المزارع بالسياج
تكوين وإرشاد وتأطير المزارعين حول المناھج الزراعية المستحدثة وحول فنيات مكافحة
الحشرات وغيرھا

 -1أھل أحمد عبد

) طابع رعوى زراعى(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

المعطيات
3
الطين% 100
 3نشطون كلھم % 100
12
%58
المنمين % 0والمزارعين % 100
 7يشربون من مدينة آمرج الواقعة على بعد  7كلم
مصابيح بالبطارية
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى
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البنى التحتية المدرسية 0 :
البنى التحتية المائية  0 :بئرتقليدية
الخدمات التجارية  :منعدمة

 -2أھل دمب :

البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية الصحية 0 :
الحركة الجمعوية 0 :

) الطابع الرعوي(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

المعطيات
9
الطين %100
 9نشطون كلھم
47

54

%36
المنمين % 100
 1بئر تقليدية 1
مصابيح بالبطارية
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية 0 :
البنى التحتية المائية  1:بئرتقليدية
الخدمات التجارية  :منعدمة

 -3مــــقام

البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية الصحية 0 :
الحركة الجمعوية 0 :

)الطابع رعوي زراعي(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

المعطيات
15
الطين  % 100األعرشة واألسقفة %00
 15نشطون كلھم
78
54
المنمين  % 00والمزارعين % 100
 1بئر تقليدية
مصابيح بالبطارية
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية المدرسية 0 :
البنى التحتية المائية  7 :بئرتقليدية ضعيفة المنسوب البنى التحتية الصحية 0 :
الحركة الجمعوية  1 :تعاونية نسوية
الخدمات التجارية  :دكان جماعى ومسلخة
مسجلة وتسير المسلخة والدكان الجماعى

 -4أھل كنـــداى

تشمل  32إمرأة وغير معترف بھا وغير

) الطابع الرعوى(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن

المعطيات
23
الطين  % 65األعرشة واألسقفة % 35
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عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

 15نشطون كلھم
77
% 43
المنمين  % 87والمزارعين  % 0والتجار % 13
 5بئر تقليدية و 1تامورت )تفرغ زينة (
مصابيح بالبطارية
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية 0 :
البنى التحتية الصحية 0 :
البنى التحتية المائية والزراعية  3 :حواجز رملية وتامورتين )بركة (
البنى التحتية المائية  5:بئرتقليدية
الخدمات التجارية  :مسلخة وأربعة دكاكين خصوصية وبنك لتخزين للحبوب تبلغ طاقته  1طن واليتوفر على مقر
الحركة الجمعوية  :تعاونية نسوية تضم  15إمرأة شكلت سنة  2008ومعترف بھا ومسجلة ولھتمتلك اليوم مسلخة ومزرعة
للخضروات تقدر ب  0.2ھكتار
المشاكل والحلول بالنسبة للقرى :

فرضيات الحلول

المشاكل /والعقبات
مشكل الماء والتزود به وصعوبة الحصول
عليه فى القرى  1و 2حيث أنھا توجد فى منطقة
مائلة

حفر آبار حديثة على مستوى القرى  3و 4وتجھيزھا بمضخات ووسائل رفع
تعميق وإعادة تأھيل وحفر اآلبار القديمة على مستوى القرى  2و  3و4

العدد الكبير للمستھلكين

ترقية األنشطة المتعلقة بالذبح والجزارة والمخابز
توفير طاحنة حبوب للقرى  3و4

ضعف حضور المرأة فى الحياة الفعلية للقرية

دمج المرأة فى الشئون المحلية وإشراكھا فى تسيير الشأن المحلى للقرية وخاصة فيما يتعلق
باتخاذ القرارات  .فتح قسم لمحو األمية خاص بالنساء .تعزيز قدرات النساء وتعاونياتھن فى
القرى  3و 4إعادة تنظيم النساء فى إطارإنتاجى متخصص

ضعف المردودية و اإلنتاجية الزراعية

إستصالح و تعزيزوزيادة المساحات الزراعية و األراضى الخصبة و القابلة للزراعة
بناء وتحديث منشآت للتحكم فى المياه
تعزيز وتمتين المنشآت الموجودة مثل السدود والحواجز
إدخال إستخدام البذور المحسنة واألسمدة
حماية المزارع بالسياج
تكوين وإرشاد وتأطير المزارعين حول المناھج الزراعية المستحدثة وحول فنيات مكافحة
الحشرات وغيرھا

تدھور المراعى

إنشاء محمية رعوية على مستوى القرى  2و4
فتح دكان لبيع أعالف المواشى على مستوى القرى  2و4
إشراك المنمين فى حماية وتسيير وتثمين البيئة والوسط القروى
إعادة تجدد الغطاء النباتى والوسط الشجرى

نسبة اإلمية المرتفعة

فتح قسم لمحو األمية خاص بالكبار على مستوى القرية  3والقرية . 4

مشكل اإلنارة

ترقية إستخدام الطاقة الشمسية على مستوى القرى  3و4

ادريســه

) طابع السائـــد :الرعوى(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان

المعطيات
34
الطين % 100
 34نشطون كلھم
149
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نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب
السكان المھاجرين

46
المنمين % 100
 1بئر تقليدية
مصابيح بالبطارية
0
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة واحدة من خلط اإلسمنت والطين ومحظرة ال تتوفر على مقر وال على تجھيزات
البنى التحتية الصحية 0 :
البنى التحتية المائية والزراعية  :حاجزين رمليين غير مستغلين بسبب عزوف الساكنة عن الزراعة
البنى التحتية المائية  2 :بئرين تقليديتين ضعيفتي التدفق والمنسوب
الخدمات التجارية  :دكان خصوصي ومسلخة ومخزن للحبوب بطاقة  1طن المقر له
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ و 1تعاونية نسوية تشمل  20امرأة وغير معترف بھا وغير مسجلة وتسير المسلخة
المشاكل والحلول بالنسبة للقرية:

المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول

مشكل الماء والتزود به

تعميق وإعادة تأھيل وحفر اآلبار القديمة
التنقيب عن الماء و حفر آبار حديثة

األمراض الحيوانية تدھور المراعى

فتح دكان لبيع أعالف المواشى
تكوين وكيل محلى للمتابعة الصحية والبيطرية
توجيه وإرشاد المنمين الى إتباع التنمية الحيوانية المكثفة
تثمين واستغالل المنتجات الحيوانية

النقص فى المواد الغذائية

ترقية األنشطة المتعلقة بالذبح والجزارة والمخابز خاصة لدى التعاونيات النسوية
تعزيز الدكاكين الموجودة وتنويع تجارتھا وأنشطتھا

ضعف حضور المرأة فى الحياة الفعلية للقرية

دمج المرأة فى الشئون المحلية وإشراكھا فى تسيير الشأن المحلى للقرية وخاصة فيما يتعلق
باتخاذ القرارات .
فتح قسم لمحو األمية خاص بالنساء.

التدھور البيئى

التشجير

بناية المدرسة مھددة بالسقوط

بناء مدرسة من اإلسمنت والحديد حسب المعايير وتجھيزھا

إنتشار األمية

بناء وفتح قسم لمحو األمية

عدم توفر مقر للمحظرة

بناء محظرة وتجھيزھا

الحاس لبيظ

)الطابع السائد :الرعوي مع الميول ثمــة إلي

النشاط التجاري(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب
عدد المھاجرين

المعطيات
24
الطين  % 58األعرشة واألسقفة %42
 18نشطون كلھم
85
% 52
المنمين  % 78والمزارعين % 22
 1بئر تقليدية
مصابيح بالبطارية
0
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المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من الطين فى وضعية سيئة وغير مجھزة
البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية المائية  2 :بئرتقليدية غير معمقتين و ضعيفتاالمنسوب وإحداھما مالحة وغير عذبة ) ويتم تلبية اإلحتياجات من المياه من
قرية آمرج الواقعة على بعد  5كلم (
البنى التحتية الصحية 0 :
الخدمات التجارية  :مخبزة ومسلخة تسيرھا التعاونية النسوية المحلية
الحركة التعاونية والمنظمات  :منعدمة

57
فرضيات الحلول

المشاكل /والعقبات
مشكل الماء والتزود به وصعوبة الحصول
عليه

حفر آبار حديثة

مشكل التزود بالمواد الغذائية

فتح حانوت جماعى

تدھور الوسط البيئى والمراعى

تسيير الموارد بعقالنية خاصة المراعى على مستوى المحيط القروى
التشجير وإعادة تشكيل وتجدد الغطاء النباتى على مستوى القرية

إنتشار األمراض الحيوانية

تكوين وكيل بيطرى وتوفير المدخالت واألدوية واللوازم البيطرية

ضعف حضور المرأة فى الحياة الفعلية للقرية

توفير الدعم المالى والمادى للمنظمات النسوية .
تعزيز قدرات النساء وتعاونياتھن فى القرية

ھشاشة مدرسة القرية

بناء مدرسة من اإلسمنت وتجھيزھا

نسبة اإلمية المرتفعة )أكثر من ( % 30

فتح قسم لمحو األمية خاص بالكبار على مستوى القرية

لبيــــــد

) الطابع السائد :الزراعي(

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
عدد المھاجرين

المعطيات
21
الطين 0 % 100
 21من بينھم  16نشطون كلھم
118
% 51
المنمين  % 11والمزارعين % 89
 3بئر تقليدية
0
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية  :منعدمة
البنى التحتية المائية والزراعية  3 :حواجز رملية
البنى التحتية المائية  3 :بئرتقليدية بدون ماء خالل مدة ثمانية أشھر
المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول
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مشكل الماء والتزود به وصعوبة الحصول
عليه

حفروتعميق بئر حديثة وتجھيزھا بمضخات

نسبة اإلمية المرتفعة )(%100

فتح قسم لمحو األمية خاص بالكبار على مستوى القرية

النسبة المرتفعة للنساء

قدرات النساء وتعاونياتھن وإعادة تنظيم النساء فى إطارإنتاجى متخصص تعاونى

عدم اإلكتفاء الذاتى الغذائى

إستصالح و تعزيزوزيادة المساحات الزراعية و األراضى
توفير األسيجة لمحاربة تسيب المواشى
تشجيع اإلنتاج الزراعى
إدخال البذور واألنواع الزراعية الجديدة
الخصبة و القابلة للزراعة
بناء وتحديث منشآت للتحكم فى المياه

تدھورالوسط

إشراك القرويين فى تسيير مواردھم الطبيعية

عدم وجود مدرسة رغم العدد الكبير من
األطفال فى سن التمدرس

بناء وتجھيو مدرسة وفتحھا

لمبيقدد

58

) الطابع السائد :تجارى (

التخصيص

المعطيات

عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
عدد السكان المھاجرين

46
الطين  % 50األعرشة واألسقفة %50
 23من بينھم  22نشطون كلھم
178
% 52
المنمين  % 9والتجار % 91
 5بئر تقليدية
28

المصدر  :التشخيص التشاركى القروى
البنى التحتية المدرسية  :مدرسة شبه إسمنتية فى حالة سيئة وغير مجھزة ومحظرة
البنى التحتية الصحية 0 :
البنى التحتية المائية  5 :آبــار تقليدية
البنى التحتية المائية والزراعية  7 :حواجز رملية غير مستغلة فالقرية ليس بھا مزارعون
الخدمات التجارية  :بنك للحبوب بطاقة  7طن ال يتوفر على مقر وتوجد مخبزة ومسلخة
الحركة الجمعوية  1 :تعاونية نسوية تشمل  20امرأة أسست سنة  2000وغير معترف بھا وغير مسجلة وتسير المسلخة وتقوم
بأنشطة تجارية

المشاكل /والعقبات

فرضيات الحلول

مشكل الماء والتزود به وصعوبة الحصول حفر آبار حديثة وتجھيزھا بمضخات ووسائل رفع
تعزيز وتقوية وتعميق وإعادة تأھيل وحفر اآلبار القديمة الموجودة
عليه
العدد الكبير للمستھلكين

تعزيز قدرات الدكان الجماعى وتوسعته
إدخال زراعة الخضروات فى األنشطة القروية

ضعف حضور المرأة فى الحياة الفعلية للقرية

دمج المرأة فى الشئون المحلية وإشراكھا فى تسيير الشأن المحلى للقرية وخاصة
فيما يتعلق باتخاذ القرارات .
فتح قسم لمحو األمية خاص بالنساء.

إرتفاع نسبة المھاجرين من القرية

إشراك المھاجرين فى تسيير شؤون قريتھم وتنميتھا اإلقتصادية واإلجتماعية
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والثقافية
التشجير
ترقية إستخدام غاز البوتان

تدھور البيئة

لقــرين :
المعطيات

التخصيص
عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
نسبة األناث أو اإلنثوية

20
الطين  % 60األعرشة واألسقفة %40

59

 12نشطون كلھم
70
% 51
المنمين  % 83والمزارعين % 17

السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
عدد المھاجرين

 3بئر تقليدية
0
المصدر  :التشخيص التشاركى القروى

البنى التحتية المدرسية  :مدرسة من الطين فى وضعية سيئة وغير مجھزة
البنى التحتية المائية والزراعية 0 :
البنى التحتية المائية  3 :آبــار تقليدية و 3برك ) تيومرن أو مستنقعات (
البنى التحتية الصحية 0 :
الخدمات التجارية  :مسلخة ودكان خصوصي
الحركة التعاونية والمنظمات  :منعدمة
فرضيات الحلول

المشاكل /والعقبات
مشكل الماء والتزود به وصعوبة الحصول
عليه

حفر آبار

ارتفاع األسعار خاصة بالنسبة للمواد األساسية

فتح دكان جماعي

نسبة األمية المرتفعة )(%70

فتح فصل لمحو األمية

عدم وجود مكان للعبادة فى القرية

بناء وتجھيز مسجد

تدھور الغطاء النباتي والتصحر وزحف الرمال

تشجير المناطق المتصحرة

الجھل بفوائد الخضروات الغذائية

إستصالح مزرعة لزراعة الخضروات
توفير السياج وحماية الحقول
توفير األسمدة النوعية المحسنة والمعدات

تدھور المراعى

إشراك المنمين فى حماية وتسيير وتثمين البيئة والوسط القروى
إعادة تجدد الغطاء النباتى والوسط الشجرى
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إسبيع ،أھل لكنش  ،أھل أحمد دين  ،سيد ّل والرباط
مالحظة  :القرى األربعة تشكل جزءا اليتجزأ من قرية إسبيعى ولفترة قريبة وتظل مرتبطة به لحد اليوم على كافة الصعد

اسبيع ، 1

أھل لكنش ،

سيد ّل

أھل أحمد دين ،

البيان
عدد المساكن
طبيعة المساكن

المعطيات
131
البناء % 61

البيان
ع المساكن
ط المساكن

المعطيات
19
البناء % 51

البيان
المساكن
ط المساكن

المعطيات
8
البناء % 62

عدد األسر

82

عدد األسر

14

عدد األسر

8

عدد السكان
نسبة النساء
النشاط

439
53
الزراعة 50:
%
بئر مجھزة

عدد السكان
نسبة النساء
النشاط

439
61
الزراعة 56:
%
 4آبار تقليدية

السكان
نسبة النساء
التنمية
الحيوانية
التزود
بالماء
عدد
المھاجرين

30
57
النشاط

البيان
المساكن
ط
المساكن
عدد
األسر
81
54
التنمية

 1بئر تقليدى

التزود
بالماء
عدد
المھاجري
ن

التزود بالماء
عدد
المھاجرين

التزود بالماء
عدد
المھاجرين

3

0

الرباط
المعطيات

المعطيات
32
البناء 56
%
18

البيان
المساكن
طبيعة
المساكن
عدد األسر

18

95
48
التنمية
الحيوانية
 3آبار
تقليدية
0

عدد السكان
نسبة النساء
النشاط

439
53
الزراعة % 50:

التزود بالماء

بئر تقليدية

عدد
المھاجرين

0

18
60
البناء % 100

البنى التحتية المدرسية :إسبيعى مدرسة شبه إسمنتية بنيت من طرف مشروع التھذيب رقم  5سنة  2005وغير مجھزة ) إنظر
التشخيص التشاركى ( وتستقبل أطفال القرى المجاورة مدرسة من اإلسمنت فى حالة جيدة بنيت من طرف مشروع التھذيب رقم 5
لكنھا غير مجھزة ويسيرھا معلم مزدوج وبھا رابطة آباء التالميذ
البنى التحتية المائية والزراعية  7:جواجز رملية غير مستغلة فالقرويون اليمارسون الزراعة
البنى التحتية المائية  :آبار تقليدية ضعيفة المنسوب والتلبى حاجيات السكان من الماء
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :مخزن للحبوب تبلغ طاقته  2طن مبنى سنة  2010ومجزرة فى أھل لكنش ومجزرة فى سيدديللى
الحركة الجمعوية  :رابطة آباء التالميذ ينتسب إليھا  8أعضاء وتعاونية نسوية واحدة تضم  12امرأة لم يغترف بتا وتسير المجزرة فى
سيدديللى وتعاونية نسوية تضم  13عضوا من بينھم رجل تأسست سنة  2005وتسير مجزرة أھل لكنش
المشاكل والحلول المقترحة للقرية

فرضيات الحلول

المشاكل /والعقبات
مشكل التزود بالماء

حفر بئر جديدة وتجھيزھا
إنشاء شبكة مائية تغذى القرى األربعة

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

فتح دكاكين جماعية  2على األقل

التصحر وتدھور الغابات

إعادة التشجير
إشراك المنمين فى تسيير الموارد الطبيعية

ضعف وتراجع دور النساء فى التنمية القروية
والحياة النشطة للقرية

إقامة أنشطة مدرة للدخل لنساء القرية
اإلشراك والدمج الفعلي للمرأة على مستوى القرية فى اتخاذ القرار وفى التسيير العام
لشؤون القرية
فتح فصل لمحو األمية
التعبئة والتخسيس حول أھمية تمدرس البنات
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المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
مشكل التمرن والتزود بالمواد الغذائية

فتح نقطة لبيع الحبوب أو بنك الحبوب

الجھل بمرودية زراعة الخضروات وبفوائدھا
الغذائية

إستصالح حقل زراعي مخصص للخضروات فى كل من إسبيعى وسيددي ّل
توفير السياج لحماية المزارع
توفير البذور واألسمدة النوعية والمعدات واألدوات الزراعية

مشاكل الصحة البشرية والحيوانية

تفتح نقطة صحية فى قرية إسبيعى
تخصيص مولدة تقليدية
فتح نقطة لبيع وتوزيع أعالف المواشى وفتح صيدلية بيطرية
بناء حظيرة تلقيح الحيوانات
تكوين وكيل بيطري
نشر وبث وتثمين واستغالل المنتج الحيوانية
القيام بإتباع مناھج التنمية الحيوانية المكثفة
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فــرع الكتـــــان

)1الطابع السائــد :الزراعي(
التسميــــــة

المعطيــــات
70
 100%طيـــن
70
352
56%
مـــزارعين 100%
بئــر حديثة و آبــار تقليدية
0

عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
معــدل األنوثـــة
السكان النشطين
مصدر التزود بالماء
مصدر اإلنارة والوقود الغالب

Source : diagnostic participatif du village

البنى التحتية المدرسية :إسبيعى مدرسة شبه إسمنتية بنيت من طرف مشروع التھذيب رقم  5سنة  2005وغير مجھزة ) أنظر
التشخيص التشاركى (
ومحظرة لتتوفر على مقر بتا عشرات التالميذ
البنى التحتية المائية والزراعية  1:حاجز رملي فى حالة جيدة و 50حاجز صغير فى وضعية صعبة ومتعطلة كلھا على الرغم من أنھا
تستغل فى الزراعة
البنى التحتية المائية بئر حديثة غير مستغل بسبب الملوحة وعدم توفر وسائل السحب و 3آبار تقليدية لھا منسوب ضعيف مما يطرح
مشاكل التموين بالمياه لألسر والمواشي
البنى التحتية الصحية  :غير موجودة
الخدمات التجارية  :مخزن للحبوب تبلغ طاقته  2طن المقر له ومخبرة تقليدية ودكان جماعي ممول من طرف مفوضية األمن
الغذائي وبرنامج الغذاء العالمي و 3حوانيت جماعية
الحركة الجمعوية تعاونية نسوية زراعية رعوية أسست سنة  2000وھى نشطة وتمارس التجارة وتضم مايزيد على  50مرآة و10
رجال وتسير الدكان الجماعي للقرية

فــرع الكتــان  ) 2علي مسافة  800متر من فرع الكتان 1و ھو في األصل أسر منه(
التسميــــة

المعطيــــات
16
 100%طيــــــــن
16
74
50%
مزارعــون 100%

عدد السكان
طبيعة المساكن
عدد األسر
عدد السكان
معــدل األنوثـــة
السكان النشطين
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المخطط التنـــــموي لبـــــلدية حــاس أتيلـــــه
من آبــار فرع الكتان  1مصدر التزود بالماء
 0مصدر اإلنارة والوقود الغالب

المعـــــوقات

فرضيـــــات الحلول
حفـر بئــر حديثة إضــافية

مشكل المياه

دعم خدمــات الدكانين الجماعية المحليــة
بناء مــقر لبنك الحبوب القروي
توفيــــر طاحنة للحبوب
استصالح األراضي الزراعية و توفير السياج لحماية الحقول الزراعية

غيــاب األمن الغــذائي

حمالت التشجير و تجريم القطع المغدق لألشجار والرعي الجائر
المزيد من إشراك المواطنين القرويين في التسيير المعقلن للموارد الطبيعية
فتح نقطــة صحية في قرية فرع الكتــان  1و تحويل مولدة

انحتــــات التربة
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النــأي من الخــدمات الصحيــة

اﻟﺧـــــــــــــــﻼﺻﺔ:
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻝﻤﺠﻤل ﻗرى ﺒﻠدﻴﺔ ﺤــﺎس أﺘﻴﻠــﺔ أن اﻝﺴﻜﺎن ﻴﻌﺎﻨون ﻨﻔس اﻝﻤﻌوﻗﺎت :
النتـــــائج

األسبـــــــات

المعـــــوقات

تشتــــت القـــرى

الفقر ،التصحر ،سوء استخدام المصادر
المائية

نقـــــص المياه

التبعيــة الحادة في مجال الغذاء

الفقــــر ،النأي عن األسواق التموينية

غـــالء أسعار المواد األولية

التبعية في مجال الحبوب  ،الھجــرة من
الريف

نقص التساقطات المطرية  ،انتشار اآلفات
و األمراض الزراعية  ،سوء استخدام
المجال الزراعي  ،النزاعات بين المنمين و
الفل حين

تراجع المردود الزراعي

ارتفاع معدل الوفيات بين الفئات الھشة
)النساء و األطفال(

الفقر ،سوء التغذية ،الجھــــل

األمــراض

تدھور الغابات ،الھجرة الكثيفة لليد
العاملة ،تشتت األسر ،النزاعات
االجتماعية ،الرعي الجائر ،زحف
الرمال ،تراجع المحصول الزراعي،
سوء التغذية ،األمراض ،ارتفاع معدالت
الوفيان...الخ

سوء ترشيد المقدرات الطبيعية
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