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������  �� ����! � ���� �����:  

1.1. ������� 
���� �����: 

 ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����60  ��� �� ������� �!�� ��� ����"� #�$
35 ���%�� ������ �!�� ��� #�$ .  ����"� ���& '&���� (��� )����� *��� �+��� ���  ��$

,��- ���$ ����� ���� �+��� ��$ '���-� ����"�.  
������� ��-�� �+ ������ ��� ���� . �+�.� �/� (� 0�� �%� ���!� �1� �� �2 )��$

 )����� ��� �2 '��� �� ������1940 . 3�� ������� )���1973  4� �� ���� ��"��� )��5� �67
� ���2�� ���� 8�. �� )� ���1���� 9"��� �� ��� �"����.  

 ويعد البحث عن نقاط تواجد المياه السبب الرئيسي في تأسيس القرية التي ستصبح 	حقا عاصمة

 165/88: بموجب ا'مر القانوني رقم 1988وقد تأسست البلدية في . البلدية التي تحمل نفس ا	سم

 .في مقاطعة تمبدغه ريفيةبلديات  4المتضمن إنشاء 

                                                                                              
                             ����!  #��1 :'&����  '����� )����"� )�����  

  

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

  662/200ـ218: ـ العقد رقم/ ية ا5وروبية ـ بتمويل من المفوض
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1.2. ������� ����: 

1.2.1. ����:� ;����� 

 )� �� �� ��  ��� <�����- ������ ��5� 3 ����� ����� ;������ =��� >���42  ��� �2 � ��
���� ���� ��� ��� � >��2 (?! ���� @�.!�� �� ��� . ���:� ���� 4� >������ )� �� 0����37,5 

 ���:� ���� ��7 � ��24,6 � ��.  
0��� ;����� ��� ����� �2�  >��� ��.�- »  (l’harmatan) 4����: »  ������ (����� 4� 9��

 (?! 9�� B�!C ����� ����� D��+ 4C ��� <86$� ����� ����� 5���� ��� ���� ���$� 4�� �� �6$�
 (?! � ��� �� ������ ��7 ��� 4� 8�-�����$� ��� .  

 ����� B��� ��� )���$�� �2 ���� ��& ��5� ����� (?! ���$ ��%� ����:� ����� ����
������� . 4�� �� ������� )?������ ����� (����� 0����260 300 #�)��-��� : � �� �-��� ���-�

'&�����.(  
��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� C��� ����:� >��2 ���$� ����� ������ ����� ��� (-���. 

2.2.1 .��/���� ���-���:  
��2 �� ������ �2 ��� ��$ G"� ��2��&���+ �$��� #�� 9��& '�� ������� ��1�C ���� . ($��

4�$��� ����-��*� ������ *� )� ����*� 9�� �2��% �� 5���� (?��* �����C ?��� ��"��� H3+.  
(�.���  C �������� C ��/�3%�� )� ����*�� ��:� I��� J�� H����� �2 G"� 4� ����� ������� 4K2

�����5�� )��������.  
#$��� %���:  

 )��"������ 4� ������ 4$� ��� ��� >��6$�� )�������� �� ����� H��� ' �� ����:� (-2 (?!)36 
��"���� (�.��!��� )����"�� )�3 .(L� ����  4�� �� 0���� >��� )��"������ H3+ �2 H�����3  ��74  ��� ���C

����:� (����.  
)��"������ ���� 4��� ����2 �"�* �1��.  

��	�&����� #'
� (
�):  

�"������ #��  
))������(  

 �"���– ���"��   ��� ������*� >��
8��!��  

���"����� ������� ���  ������ ��-�  

4���N  ��N �"���4�   4�� ��3 – 4 
���C  

1000 O1500 �"�  
2000 O1000 #�&  

 4���N �"��� B��
�� �����  

'��!��  �"����� B��    3000 >�"�  
5000 #�&  

4�� ���� B�"��  

'.$ #C      4000 �����    

��*��� :���+,�  

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



6 

 

P��� )5 �C )��"������ ��� �����ٕ 4�5!��� >��� >���5� ��/�� )))������ :( D���� #C '.$ #C 5 ��
)��/���� �����:� ����� �L�C.(  

���
)�� %�����:  

 '.$ #C <9�� ��� B�� �"��� �2 �!R� ������� ��-�� ������ ��� �2 ��+��C 4��/�� 4���  � �
#+�� #C . 5!� ��� ���� 9� �� H3+ �3�� J���� <>���� ���� )�3 '+��� 4C ��& (/�+ �/�� 4

 ���� �� ������� 9��& �2 ������� )� ����?� ����-�� H����� ��2� S�� 4� ��  ($��� 8�!�
�6���� ������� H����� � �����.  

3.2.1 .�!����:  

������ 4� 4��� D��+ :�� J��%�� ������� ����� �6�6 ��%� ����� ���� ,���� '��� 9�%� ���2 �����
"���� "")�.$� ""(��N " (6� 9���C")��7 ""'-����� "")-�$�� " ����� 4��� J���� ���- ����

 (6� (����� D/���� )����� �3 ���%�� 9� �� �-�C �2"���N ""���� "")�����."  

4.2.1 .����!&�� ���
���:  

� >���� ����C ������� J��%�� #1� ���& ��� D/�� ���L�� �� �:� 4")����� "",���� ""���� "
"���� ""(��N " (6� ������� I��C )�3 B�!C �� �C")�.$�."  

 ��2 �� �� �6$:� ����/��� )������� U��C ��C"'-����� ""����7 "")-�$�� ""'�-$��."  

����)�
 ��)�.:  

������ #�*�  ������ #�*�  #��!��*�  ���)�L�?:  
"(��C " Maerua Crassifolia  (��� <4���C 8L��  �/2���� �2 '� ,-�� *  
"V����"  Calotropis Procera J�����   ���� <����$ #�!���

J����� �2 ���� �  ���  
  

  

  

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

"����"  Ziziphus mauritania  J�3&–  ��–  ����–   
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 9���)4���� #*N(  
"����"  Balanites Agyptiaca �� ?� >��6� >� �   �/2��–  )��C

 �����5–  ����-��
�����"���  

",����"  Acacia Radiana  4����� ��3%� �/2����    
")����� "  Ehrenbergiana Acacia ������    
")�.$�"  Combretum 

Glutinosum 
6� #��!�� )��–  ����-

 >��:�– ���R� @��C  
 '&�����–  9���
 �/�3&– V?���  

��!�	�� ����!&��:  

������ #�*�  ������ #�*�  
"'�-$��" /"9��%� U��$�"  Dactyloctenium Aegyptiacum 

")��7"  Cenchrus Biflorum 

"'-�����"  Tribulus Terrestris 

")-�$��"  Digitaria Spp  

  
3.1. ���!�� $�
��:  

1.3.1 .����� /��
�
 0)�:  

 ����� ������� 4�$� ��� =���15.116  ����)��-��� : G�!�� 0��2010O  U���
ANEHECH/TS (��R�$ ��5�:  

(� ��� :7555  ���� �C48,7 %J����� :7916  ���� �C51,3 .% (?! 4�$��� ��� ���5� ��"�
 9 ��1���� >����� )�����9696 ��� ��� �2000 ))����� 4$�����  4�$��� #���� J�-�Y�  

 RGPH ( �����58 % =��� �� (���4,7.%  
 ����"� ����$��� �2�6$�� 5+���7 ����"� ����� ������ #�$�� G�!�C.  

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

ر الظروف ا4نتاجية للنظم البدوية وكذا واحب لنزوحات التقري الناجمة عن تدھإن النمو الديمغرافي المص
، )الولوج إلى الماء والخدمات الصحية والمدارس وا'عمال البسيطة(البحث عن ظروف معيشية أفضل 
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 1978قرى محصية سنة  5من : كل ذلك كان السبب في التكاثر المتزايد لمواقع إقامة السكان بصفة دائمة

تجمع قروي  84والتحقيقات التي أجريت خBل التشخيص تشير إلى وجود . 2000في سنة  54العدد  بلغ
 500مقيم في حين  يبلغ عددھم أكثر من  100و6 يتعدى عدد المقيمين في نصف ھذه القرى . 2010سنة 

  .قرية 24في  200إلى  100قرية وما بين  11نسمة في  200تجمعات وأكثر من  8نسمة في 

أسرة ويطلق عليھا في  20تجمعا صغيرا بعدد أقل من  21ا'سر تبلغ /اھد ميBد الكثير من القرىونش
  ...أسرة) = أھل(الغالب قرى 

  : ئحة القرى وتوزيع ا5سر والسكان حسب القرية الواحدة
  البعد عن المركز بالكلم  تاريخ ا�نشاء  عدد السكان  عدد ا5سر  القرية  

  20  1985  1047  172  أم لمداك  1

  35  1971  842  158  أم كفه  2

  10  1982  788  144  إدارة  3

  14  1984  814  143  لحسيات  4

  53  1981  1315  127  أم لدھام  5

  35  1981  586  112  نصر أھل احميده  6

  43  1867  513  101  طلحايت أھل اليھاه  7

  10  1977  476  90  1آشويف   8

  0  1973  550  89  حاس امھادي  9

  17  1983  370  67  اكراده  10

  27  1980  350  60  ادخينه  11

  38  1986  341  55  حاس باب  12

  7  2002  290  55  بطلحاي  13

  25  1981  293  52  آشميم  14

  30  1985  92  52  المتفروكه  15

  39  1976  292  51  اتويميرت  16

  38  1981  262  48  أم اطيور  17

  36  1995  266  47  النجاح  18

  37  1986  253  47  الرشيد  19

  22  1981  230  36  تاكريفي  20

  41  1990  177  34  أھل لكبيد  21

  24  1986  174  34  سايله  22

  46  2003  188  33  أھل زين  23

  10  1083  193  31  2آشويف   24

  52  2003  144  30  أھل الديه  25

  15  1975  185  29  دنبايه  26

  34  1991  156  29  حاس البار  27

  45  1976  145  29  أھل نوار  28

  53  1990  165  27  أھل المبارك  29

  27  1999  150  27  السيف  30

  28  2000  146  26  أھل السالك  31

  34  1994  186  26  أھل عبد الكريم  32

  27  1986  155  25  أھل انديده  33

  15  2004  149  24  أھل مراد  34
  

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

  45  1986  142  24  أ ك  35

  20  1998  102  24  أھل أعمر  36
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  35  1994  127  24  أھل الفالي  37

  43  2006  131  23  حاس حامدو  38

  34  1993  120  23  أھل سيد ولد موسى  39

  26  1974  124  22  أھل بون اعمر  40

  50  1985  125  21  أھل الطالب  41

      106  20  زمزم  42

  16  1994  120  17  الشفايه  43

  20  1996  90  17  حاس الخالفه  45

  29  1990  84  16  أھل حيماد  46

  28  1990  93  16  الصفا  47

  27  1987  104  16  لحرار  48

  40  1986  83  16  اطويل  49

  40  1996  65  14  أھل الطالب ولد سيدي  50

  31  1998  71  12  أھل عبدي  51

  31  1987  58  11  أھل ديه  52

  28  1996  52  11  2أھل ديده   53

  32  1992  57  11  اقليك محمد يرب  54

  31  1983  74  11  حاس ولد آدبه  55

  42  1990  57  11  أھل باھن  56

  25  2005  41  10  أھل بھاه  57

  29  1998  52  10  1أھل ديده   58

  36  1991  80  10  أھل السيد  59

  20  1979  65  10  أھل يسر  60

  37  2003  62  10  حاس مولود  61

  28  1990  46  9  أھل المختار  62

  42  2004  53  9  أھل مو ي  63

  35  1979  55  9  أھل الصايم  64

  38  1990  50  9  طيبة  65

  23  2000  50  9  أھل بانم  66

  39  2003  34  8  أھل الفاضل  67

  41  1992  50  8  أھل احميده  68

  40  2003  41  8  أھل مسعود  69

  25  1991  55  8  غاية  70

  26  1986  34  8  حاس سيداتي  71

  29  1990  14  7  أھل الحاج  72

  22  1984  28  7  حاس حمودي  73

  30  1999  33  6  أھل اشريكي  74

  40  2003  34  6  أھل كنت  75

  43  2004  25  6  إدوعل  76

  31  2000  49  6  بادباغ  77

  23  1984  17  5  حاس بلل  78

      25  5  حاس ولد العيد  79

  59  1990  45  5  أھل زيدان  80

  39  2003  24  4  أھل لبيظ  81

  26  1986  17  4  أھل لغظف  82

  43  1989  26  4  أھل اميليد  83

  57  2004  23  3  أھل عباس  84

      15526  2699  المجموع  

  

 ����� ����� ���	�
 �
�� ���
���� ��� ������� ����������� ��� ������ �
���  
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2.3.1 .�����)1� 0�2&���
 ��&34� �������:  

 8L�� ����� ($�� S�� ������ ��� ����� �2 (/��� >�� � ���71%   ��$���� 4� (?�:�21 %
 �C ������� ������ 4$�� �����8 %)������ٕ <'2���� <(��7 <)�$ �+ B�!C )����C )��� � 4�.  

 G�!�:� 4� ��� � ���C�� ���� ($ B��� ��� ����  �  �2 �� �� ������� ����"��� #�L����
������� ����5�� ��C ��7 4���� .��"�� J��  4� 4$�� ���� �� H3+ ,��-��� ��� ���� ���� �

 ���� �� ������ )�3 ($����� (�� ��$ H����� ���-� ���ٕ ������� @�:� ��7 3�.��� #L�� �$������
B�!:� ���"�� )��� ��� B�� ���+:� (6��.  

3.3.1 .5�)���
 �����:  
� (��� �-�! �"����� '�� (� �� (���� ��-"�� B���� ��� >� ��� )�$�� 47 ����� ���� V���

 ���� >��� 4�� ����� ��� =��� ���141 )0,62 %������� 4�$� 4� .( ��+��� 4C 4R� L�?��� 4�
 ����� ����� ����C �"��� J���� #������6��� 4� � �3�� )��� �2 ���/1 ������� �2 4�� ����� J*Z+

�� ���Y� ������ *�.  
.3.14 .����� 89�*::  

���C 47 �� H� �*� 4� �3$ ��"��� ���� ���+C 4� # �� B�"�� �2 4$��� )�5��� 5���� (?��� �
���$��� )��� ��� ���5� .��:� �"2 � �� �$�� �12 ($�� B�"�� ����7 )�� �3$+.  

 ������� #1�2226 ������ ���� ��� U5�� ��/�� ��$��:  
�����  4$���� ($�  ����� Y� ������  

2520  4��  96  
92  9�- 9�! ���� C )�� 9�!� ���� [���  3,50  
14  9�-  0,5  

2626      
  
II O ����*��1�
 ������)1� ���
&��:  

1.2 .�����,� ����:�� ;�< =��&��:  
1.1.2 .��*	�� 0��	���  

 ������� 4� �2 #+ 4�3�� 4�$��� ��� =���3688  ���� 4C ��&41 % ��7 4�+3� (�.�:� 4� �"2
��� ����)2430  (-C 4� (.�3688.(  
  

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



11 

 

 )����� ����� ���� (-�25 % ($ 4� ��� (.� I���� S�� �.��12 ������� J�"���*� ���� ��C
10 ����6�� �������� ������ 8-�� 4�-� (�.�C .� H3+ ����� 4$�� )?/���� (!� 8�1� >�+�L�

 ���� ��7 J ��� >��1 ��7 �2�1Y�� #�/���C ����� ������� 4� �� ���� J���:� (��� #��$�� * S��
������ )������� ������� �-�! ����:� �������.  

 ��� ��7 ��� ������ ��� �2 ����� (C 0���2� 471978 . ��� H����� ��7 D�3 ��� ���"� #�1980 .
 ��� ������ ��� �2 B�!C ����� ���  4� )���2�1985.  

 ������� #1�33  �����)29  �������� ����� �22003O2004 ( >��L� ������� (�� �� �2 ����� �+
���� ($ 9�� 4������� 3��?��� (-.�� ��� ������� �����.  

 (
�)��2 :���� (� >�� �������� ������� ;&!�� #9�
�:  

�/�
��? ������  ;&!���  ������  ���)���  0���,�  =��@��� ���  ���	��� ���  =��@��� A�!B ��$!��  

           �
�=  C�&<  �!��  ��&��    

 D�
�B1  >�*  1  1  2  50  48  2  0  1  

%�����  >�*  1  0	&  1  27  31  1  0  1  

��!  ��  >�*  1  1  2  19  25  1  0  0  

������  >�*  1  1  1  49  37  1  0  1  

E�)&��  *>�  1  1  1  39  48  1  0  1  

�
�$� 0.  >�*  1  1  1  38  22  1  0  1  

���B  >�* F!�  1  1  2  28  32  1  0  1  

G1.  >�* F!�  1  1  1  18  16  1  0  1  

>�!  ��  >�* F!�  1  30 H�  2  34  38  1  0  1  

%�����  >�* F!�  1  1  2  97  93  1  0  1  

�����
��  >�* F!�  1  1  2  25  39  1  0  1  

������  ��  >�* F!�  2  1  2  62  52  2  0  1  

F!�B (+.  >�* F!�  2  1  1  15  15  1  0  0  

F�� 0.  >�* F!�  2  41 H�  2  92  65  2  0  1  

G���� 0.  >�* F!�  2  30 H�  2  82  86  2  0  1  

 D�
�B2  �$  3  1  1  13  18  1  0  0  

F����$!  �$  3  1  1  22  21  1  1  0  

D!�  �$  3  1  1  14  23  1  0  0  

0����� �!� (+.  �$  3  1  1  33  35  1  0  1  

;�
� ��� (+.  �$  3  1  1  11  32  1  0  1  

������ (+.  �$  3  1  1  17  17  1  0  1  

�������  �$  3  1  1  37  17  1  0  1  

������  �$  3  1  1  23  13  1  0  0  

F������  �$  3  1  1  15  10  1  0  0  

(�
$�  �$  3  1  1  12  12  1  0  0  

0���  �$  3  1  1  22  14  1  0  0  

���� (+.  I���  3  1  1  17  19  1  0  0  

>��$�� (+.  I���  3  1  1  20  9  1  0  0  

�*&��  I���  3  1  1  46  52  1  0  1  

F&�:��  >�* F!�  3  1  2  31  40  3  0  1  
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���
&�� (+.  >�* F!�  3  1  1  18  29  1  0  1  

0+�� 0.  >�* F!�  3  1  3  84  103  2  0  1  

F����$��  >�* F!�  3  1  2  48  57  2  0  1  

      J
�)���  47  1237  1193  41  1  24  

;&!��� ����� /)���� :1 = L��)��2 = L$�
����3 =M����  

������� B��� ��� � � �-?!�� �2:  
 O 6 >��  ���� �2 ���$ )���*�� ����� ����� 

 O 13  ���� )���*� '��� ����� �����9 >��  ���� �2 �"2 

 O 11 �/�� ���� �2 ���$ 4����� ����� ����� 

 O 3   ���� 4� ������ >� � �����9�! 

 O 2430  #���� 4� 3����1237  ��)50,91 (%1193  )��)49,09(% 

 O 24 3��?��� J��R �����. 

�+ 5���!�� �����,� H9�
	��:  

 O  �������� )������ G"�) )*��–  ���"�–  )����– 9�$( 

 O  �/��� )����� �2 >� � ������� 8-� 4� �6$C 4C S�� �������� ������� ����� �/���� ������
 ����-�� #�� � ��� )� �C �2 �����*�� >���� �3� 4���� 4� )������� S�6. 

 O  ($� ��� #�� � � S�� #���:� 4� �2�$ ��%�� �����50 �3���� 

 O ������� >���Y �"/?�� 9��$��� G"� 

 O ������� @�� �2 #L��� ��& � �� 4������� G"� 

 O ���*� ������� ����� ��� 3��?��� J�"���� 8�1��/� 

 O �������� 4Z��� ����� �2 3��?��� J��N )����� �� 8�1 

 O ����$� ������ ����� �C �  #�� 

�������� 0��	���:  

 � �20  >�L��)���N�� ����� ( 4� 4��2��� 9?��� )���� �+����� ������� 9��� ������ ��� >�����
S����� 4N�"�� #���� ������� J���C 8��!�.  

2����� (
�)�:  

 /�
���– ������  =��@��� ���  
��	���  

  J
�)���  �1
.  ��&!    

 (��
��1  ×        

%�����  ×        

F��!  ��  ×        

������  ×        

E�)&��  ×        

�
�$� 0.  ×        
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���B  ×        

G1.  ×        

>�!  ��  ×        

%�����  ××        

�����
��  ×        

������  ��  ×        

F!�B (+.  ×        

F�� 0.  ××××        

G���� 0.  ××××        

 (��
��2  ×        

F����$!  ×        

D��  ×        

0����� �!� (+.  ×        

;�
� ���� (+.  ×        

������ (+.  ×        

�������  ×        

������  ×        

F������  ×        

(�
$�  ×        

0���  ×        

���� (+.  ×        

>��$�� (+.  ×        

�*&��  ××        

F&�:��  ×        

���
&�� (+.  ×        

0+�� 0.  ××        

F����$��  ××        

>�� ���� G����  ××        

2.1.2 .��*��:  

 ������  �� ����! 0'�5  P�!� �&���� ���* $��&15516  (�� 5���
 ���* �$�& /��
! ���&3000 ���& . �)
�


� � J
&�� �=�! D����� ��*�� (��
 >��� >!�! (�	�� � ��$	�� F!� ������ ���* 5��
 �'�.��9��� . �������


 F��!�� �� 5�
)
��� G�� �+ ����� >��,�
 >�!$ ���.�� ���� ���*��)52 0�� ( F��$*
!
)48 0��.(  

�
�)�� 
�	�� ;����� 
. ��	&��! �
�)�� ;������� ��	�� 0��� �)���� �1���� �!�&��!
 . D�	�< 5���� >��� ��


 �! �� (�&�� ����� (*�15000  ;�<20.000  
.������ >��� ;�� G�=
 ���
����� >����� 
� ���.  

�+ ����!�� �
��� ;�� �*�:�� �3�,� ����,�
 : %����� (��	���! ��*�� ��= (���4� ����.
 ���@��� ;�� ��!�'

���!�� G@���@� ����* ��S��.  

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



14 

 

 (
�)��3 :��*�� ������� ;&!��:  
/�
���  ��&!��  A��&4�/��
���  8�:�,�  �����*��  �	9���� ����,�  

������  ��  ��* 0  2002 ��)  5��
� L��* (��
 L��
� ����  1  (���4�
 ���@��� ;��  

F&�:��  ��* 0  2005 ��)   ��
� ���� +��* (��
  1  (���4�
 ���@��� ;��  

�����  ��* 0  2007 ��)  ��
� ����  1  (���4�
 ���@��� ;��  

F�� 0.  ��* 0  2004 (
!��  ����
� L��* (��
 L��
� ����  1  (���4�
 ���@��� ;��  

0+�� 0.  ��* 0  1989   ��
� ���� + ��* (��
 +5��
�  1  ���@��� ;��  

0���� 0.   ���* 5��


������  

2010 �$ �  �����) ��* (��
    4�
 ���@��� ;��(���  

H9�
	��:  

�+ 4������ �2 ���� �6$:� )��"��� : �--!���� ������� G"� @���:� @�� ��Z� >���5) �-�!
)������ )?��"�� (�����:� ���:� ����C U�.��� ��-�� 5$���� ���.  

2.2 .�����)�� �����)���
 ������� ;&!��.  

1.2.2 .��9���� �����,� ;&!��:  

 ������� #1�306  4�� �� ����&C �2 )�.� )���*�� ����� �/�1974 2005 .�� 0����" 4�� �� ��
10 30 ��� . 4� �6$C >��%�� J���� ����40 %����� '�� H��� )�3 ���R� 4�.  

�������� >"��� H����� 
1 )���N (��� #���� ��� . #�� #� 4��/� ����1 4� ��5���� ���N �6?6 � �
%��� )�5�� ��� 9��%� ����?)'��!�� �2 ( H����� ��.����� ������ C)#+�� #C.(  

 �1�C D��+8  4�� �� ��"�� 0���� �����"� ���N8  ��718 ��� . >���� ���R� H3+ 9��� �1!�
 <������ ����:� +� J����� (-2 (?! ����:� >��2 ��:� )� ����� ���� . >��� 91�� ���C ��&

?! 4�� �� 0���� )�2��� ��� ��� 4�$��� (��� ��� �����2 ��� (6  ��710  H������ �5��� #�$) 4�
>�� � �6��� ���N.(  

 '�� � �� ������� #1�314  ����� 4� �/�306  ��7 �2�17 )���*�� �����8 �����"� ���N.  
������� B��� ��� ���� ��/�� )P��� � �:  

 * >��  ���� �2 �� 4�� �� >��.�� ��7 HZ��� ���2006 2009  4�� D���� (���� '.$ #C �"��� �2
���������� ����� �����Y� 4����� . 4�� �� 0���� >��.� H������ ���� �3+ L.���3  ��74  ��� ���C

�� �� ����5 #�� (?! I�1 I��� ��� )��1!�� ���-�.�� V����ٕ 4����� ���� 4� 4$�� J
����� . 4�� �� ����� (?! 0���� ����5�� 4� ($��� �3�� ����-�� )�������3  ��74 ���$+.  

 *(%��� ��& '�C *7 H���$� �"��� �2 >��  ���� �2 ���� 5 ��.  
 *16  5 ���  4C *7 J����� L�.��?� ��%- ���$ 4�� ��9  �����  9/�- ��& ����-� ���-� ����

 �� �/�� ���� �2�����5�� )������� (%��� D�3.  
  

 ����� ����� ���	�
 �
�� ���
���� ��� ������� ����������� ��� ������ �
���  
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 (
�)4 :
 ��9����
 �����,� ;&!��"��
����:"  
/�
��� ������  ��!W�  ���
��� �9!  >�)���  ��  �)�
�  ��
���  

F�� 0.  8    1    1    3  

G���� 0.  12  #���        1  2  

 0.0+��  19  #���  ���:�� X��:        1  

�
�$� 0.  11  >
�&��� D�	'          1  

������  5            0  

%���� (+. �����$  8  7 ��S��� ���        1  1  

�����
��  10  >
�&��� D�	'        1  0  

>�!  ��  4          1  0  

������  ��  4      6      0  

%�����  6            0  

�������  4  #���        1  1  

������  31  28 #���          0  

%����� (+. �*&              0  

E�)&��  3            0  

0���B  8  #���          1  

 D�
�B1  7            0  

 D�
�B2  4            0  

G1.  2  A�� 8�&        1  1  

Y�!��!  2            0  

F����$
!  4            0  

D��  4          1  1  

F������  2            0  

F��!��  6  #���          0  

F&�:��  21  >
�&��� D�	'
 #���  1        1  

!� (+. �  1            0  

0����� �!� (+.  5  A�� 8�&          1  

��!� (+.  3            1  

���� (+.  2  A�� 8�&          1  

+�! (+.  2            0  

0&�! (+.  1            0  

%�+
! (+.  1            0  

F��	&
! (+.  2            1  

F���� (+.  4  A�� 8�&          0  

F���� (+.  1            1  

 ��� (+.1  1            0  

 ��� (+.2  1  A�� 8�&          0  

������ (+.  3  A�� 8�&          1  

(2���� (+.  2          1  0  

����� (+.  1            0  

%����� (+.  1  #���        1  0  
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�&� (+.  1            0  

2�!� (+.  1            0  

D2S� (+.  1            1  

�!��� (+.  1          1  1  

������ (+.  2            1  

�
	�� (+.  1            0  

�1
� (+.  1            0  

���� (+.  2            0  

F���&� (+.  2  #���          0  

���
& (+.  6  #���          0  

G����� (+.  2            1  

09�*�� (+.  1            0  

����� (+.  2            1  

;�
� ��
 ��� (+.  5  D�	' >
�&�          1  

>��$�� (+.  1            0  

������ (+.  3  #���          0  

��� (+.  1          1  0  

���� (+.  2            0  

���� (+.  2  �� 8�&A          0  

F�
������  1            1  

����  1            1  

>�� ���� G����  2  D�	' >
�&�        1  1  

%�����  2            1  

(�!  ��  2            1  

��!  ��  4  #���          0  

F���:��  ��  2  #���          0  

��
��  ��  1            1  


���.  ��  12  10 �����          1  

�
�
�  ��  1            0  

F!�B ��
  ��  3            0  

���� ��
  �  1            0  

������  ��  1            0  

(�
�<  1            0  

�����  2          1  1  

A��*��  2            0  

F������  5  D�	' >
�&�        1  1  

�!�$  3  D�	' >
�&�        1  1  

(�
$�  6          1  0  

0���  1            0  

J
�)���  306    1  6  1  16  36  

2.2 .����$�� ������� ;&!��:  

 >���� I��� ��C � � *������ ��� ����� B��� ��� ����� B�!C * . )?-���� ��! ��C
����� (�� (�����?� ����- ����� I�� ��2 �����:�.  

�+ ���+C �6$:� I����:  
 O  ������ ��� I���–  (-�� *� ���� ���� '&����52  ����]� 86$� � � 5���� #�$

�2 )������� � �� >��� ��"� ��$ <�������9 ��5 (�:� ��� #��� �2 )�����. 
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 O  ������ ��� I���– '.$ #C #���N <8�� <H����� B�"� ��� ���� '����� . (� ��� ����
400 9 ���2 )������� � �� >��� ��"� ���L�� �2 ����� I��� �+ #�$4  �2 (�:� ��� )�����
#��� .+ 4���"�� 8�� 4� *������ �6$:� ("��� (/�� �2��� ������ )������� �.�.!�� )������� �

>��-"�� )�2����� �2 ������ )����  ������ )�2�����. 

3.2.2 .�1�*�1�
 ���$��: 

 ��� � � * ��--! )������ ������C ���� ������� )�5�� ��� ��/����$�� )������ @�� ��� ���2
 ����� J����$�� ����� �$�� ������� B��� 4C ��$ <��� I��� ��� B�"�� �2 ����3Y� >5� :�

 >� ����� (�-�*� )�$�� U���* ��L� �2��� ���"��� 8�����) (����– (��� ( ���-� 9��& 4$�
�����C �"/�� ($�� (L� ����%��� ����1�� ������.  

@�� ����� 4����� 9�� ��� (6� B�"���� 4� #���� ������� ����5.���� )�'&���� �� : #� �"2
J����$��� >��%-�� )������ H3+ ��5�� ����� 0��C J�����.  

4.2.2 .�����)�� �����)���:  

>
!��� 2�� ��:�:  

9�� ��� ������ ��� B�� �2 9���� 4�5!�� 4�����  4��5!� ��!Z� ^��C . 9������ >� ��"�
9 ���� �����30 ��� . ��L�� ���5 �C ��Terre Solidali  ���2010  U��� ���7 �2Previco 

����:� �� ��� 8�� 4� (����.  
 ����� ����� ���	�
 �
�� ���
���� ��� ������� ����������� ��� ������ �
���  

>
!��� ��&
��$:  

 � �4  =��� ��$�� ����!��� 9���� )�����2028 B�� ������ ��� ��5� ���� : �-� <)�.��$�
����� (+CH���$� '.$ #C <H.  
 �9�2�#������:  

 ������� 9��� #1�8 >��L� ,�"���� : <#���N <'.$ #C <#+�� #C <������ ��� <9�� ��� <H���$� <'��!��
H�����.  
 �
�5��!	��:  

 >���$ � ��� ��� �2�� ���� �+�� �+ ������� ��-�� ������ ��� <'.$ #C <9�� ��� B�� 47
'�� )���*�� ����� >��  ������ >5� � . I������ H3+ ����� 9��� ��� � ����� H3+ J��� #� ��

>������ ������� )����Y� �����-�� '�� ��"��27 �2 V��!�� �2 >� �����.  
3.2 .����*��1� ��$��&��:  

 ������ ��:� ��� =���2121  5+��� �� �C79 % (��� S��1567 ������� ������� U��� �2 >��C �
)74 %4������� 4� (65  ����5�� (� � �2 >��C)3 %4������� 4� .( (���348  4���� �2 >��C
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 >�� ���)16 (%141 ����-��� B�!C )����� (�5� >��C : <�����Y� (���:� <�����"��� ����-��
 ���������� 8/�L��)7 %4������� 4�.(  

1.3.2. ��&�
���� ���&���: 

 �������� ������� (��� 4� �6$C 4C S�� ������� ��-��� �2 ��:� �������78 % ����� ��:� 4�
���� )�����.  

��6� ��/�-�7 )����� 9��& �2 ������� ���+C (� �"��� #���C #��"� 9�-�� 4� . ����� 4�
��.-� ������� 8���� ���L� ����� ��& 4� '�K2 �������� ������� #L� ��$�� ��7 ��L� B�!C  �$��

4��� ����� 5��� . U����� ���2 ���� C ���� )�"�"���� >�2���� )�������� ����� (�6��� (��� ���2
��� ��� ��"� ������� 9��� ��� >� ����� ������� ���$�� 4K2 G�!���� ����� (?!:  

 O 10.000  ��713000 �"��� 4� �C� 

 O 6000  ��77000 5����� 4�1�� 4� �C� 

 O 1000  ��72000 (�Y� 4� 

 O 4000 ���� 

 O 150  ��7200 (�!�� 4� 

>���� ����� )���2 J��6C ������� 4���� '�2 � ��� ��1� '�� �������� ������� #�L� . ��7 ��� *
 8��!�� (-2 ����� �2 *7 ������)���&C.(  

 ������ )����� #���� ��� �+ ������� B��� ��� ����!��� �6$:� ������� 47 B�"�� (� >� �����
 )�2����� (?%��* ����"� �1� * )������ #�L� ��� ����� * 9��%�� �2 ����) ��� U5��� ��-�

#����.(  
 @�� C 9���� J��� ��� 4��&�� ������ 4���-��� 4�� �� >��2 �2 #��.�C 4� � 4������ 47

� #� ���� )������� J�3& ���$�� 4����� 8�� 8��-C������� 9��� ���% . )���$� ���"� )� ����� H3+
 >���$)����� ������ 4���:� )���� ( ������� B�"�� �2 ��� ������ �"� (�� <V��N I��C �2

���� �2 ���� �-�! �������.  
��� I��C �2 4+��� U��� (��"���� ����3 �.-� '$?���� #�� #���� ��� ����6 >��� 4���� ����� '&�

'�����.  
'&���� I� �2 ���� [���� #C '������ ����:� I��� �2 )������� ��� #�� . �� �� ������� U���

B�!:� 4��� )��* 4� ��$�� 4� 4�����.  
  
  

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



19 

 

 (
�)5 :� ������� ��	�,������,� ��&�
���� ���&��� ��)�&�:  

�����  ���:�� ������ 4�6��  
9�� >�"�  150.000  

 ��� ��5� �+��� 9��  ��& >�"�6 )���  75.000  

 4�� �� 0���� �+��� >�"�3  ��74 )���  90.000  

 4� H��� �63  ��74 )���  90.000  

4��� �-!� [�$  22.500  

9�� � ��  20.000  

 >�� �+��� 4�17 ���C  11.000  

������� 4���� ����  1000  

�"��� #�� #��&��$  800  

4�1�� #�� #��&��$  900  

_��� >�� ��   650  

�"��� ������� �+ 4������ ��� ���� �6$:� �������� @���:� :'���� �2�- <9���� <���� . �������
5����� 4�1�� :�����.  

������ ,�"�� C��� �2 ��� � ���2� ���� 4� )�/�L����R� B�"�� B��� ��� ����� �� ,�"���� � :
4���N '.$ #C <#+�� #: <������ ��� <9�� ��� <���$�.  

�� H3+ U� �� ��������*� >��"��/�L�9 ��"� �20.000  @�� �2 <����"���� ������ 9�� �C�
 4����� ���� I������/�L���� 9�! 4� ���Z� � ������ ?��� 4����� ������ H3+ �2 #������� ,�"

'����! 4�6 '� ��2�� 4C ���.  
 '��!�� �2 5$���� �3+ �"� ������� 9��� ������ ���  ��� �������� ��-�� ��� 5$�� � �)24  #�$

������� ��-�� 4�.(  
������ J�$��� �����,� ��!�	��:  

� ����"� 4� #&��� ���'  >���$��4K2  )����� ��� H����� ���� G"� 9��� ��"� ����� 4������
(?%��?� ����-��. 

�  ������ ��� 47(!��  ������� ����� I���� #�L�� 9��& �2 J���� ��7 3�.��� )�3 I������
������ ���-���� �+���� �2 #+��� <��� J?$��� ���� �2 . 4� # �� �2 )������� H3+ ���5�

�� �"����� ���� >������ ������� ��� ����� ���!��� ������� 9��� ��� S?6 C 4���� (�� � ��
������� ������� ���& ��� ��� �C 4� �������. 

� �������� ��-�� ,��-� ������� ����� G"� @���:� ��6��. 
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2.3.2 .�������:  

�-��*� )�����.�� �2 ����6 ���$� ����5�� ������ (��� ��� ����� �2 4�.���� 4�$��� ����5� ���� ���
������ . �����65  5+��� �� �C �"2 >��C3 %�����C ����� ��.-� ����5�� 4������� 4�.  

���$��� �������:  

����� ������ ��� ����� 4� ����5�� ����� �����.  
 J�1���� >�3�� �+ ����C ���5��� 8��-:�))��"�( 4!��� <) ̀�a�� (���-�.��.  

 4�� �� 0���� ����.�� ("��� ������� �������0,2 0,5 ���$+ . �3��� @�:� �/��� ����� 47
 ����� )���� ���� I��� 4� #�� 9���:� U5�)��/��� (�.(  

 4�� �� 0���� V���Y� ����700 1500 ����� ���$��� =�$.  
��*� �� ��� V���Y� 4� J5  U��� D?���?� �!R� J5 �� G-!� ����� �� ���� ���"��� )� ��

���3��.  
�+ 
������� ���)�
� ���� �����,� H9�
	��:  

� ����:� #�L��� #�� 

� ��/?��� 8��-:� ������� �3��� G"� 

�   @���:� ��6��� �����5�� )�2R) <��� �� <�����"����5��(" 

� @�:� ��-!� ���5���� G"��� 

� �� #�������� 0��� � 4� ����5�� ��� 

� ����3�� )?����� )���� 8�1. 

��
�':�� �����:  

 4� J����� ������ ��� ����� �2 )��1!�� ����5 )�!�C1990  '.$ #C 0?-��� U��� ���7 �2
 >������ 5 �C �3�� �����:� 4�����) ��L��G.T.Z(.  

2 ���� )������ 8�� 4� ����C ������ �3+ (�5� �� 0���� ���5� ����� ��� '.$ #C �� @� �
 4��0,5 0,7 U������ #������ �+ �����:� )���5��� ���$+.  

 (�!��� (��2 ��� ��"� ������� H3+ )��� B��� ��� �!N ����5 ���� '.$ #C �2 �1�C � �
9200 ���� J����� )��� � 4� )�/��� 9��  ��7.  

� )��1!�� )����� C��� 8-��� �2 >�����$C  �����2 ��� ��� (-���)#������ G-!� (
 U������ G-!� ��� 8-���)����:� (-2 �����(  

�2 G!��� )��1!�� ����5 I/�� #+�:  
 O J���� G"� 

 O ������� G"� 4���!����� ���2 8�1 
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 O ���3�� (����� >��� 8�1 

3.3.2 .��!�S��:  

�!�S�� ���3 D$�  

 �3�� 8�"�� ��������� ��� ����� ��$��� #�� (!� ��-� ��� I��� ��� ����� (�5� *.  
 ����"��� 9��� ������� ��3%��� �2 ��������� ����� ���� ��$���� �5� �.��!��� )��� ��� �� �:�2

������ ��3%� �����"��� ����-��.  
�$3� >� ��� )������� #+C 4� : H���6 (����� �3�� �����)�D�� ("���� "����6 ���� �3�� )'$�( 

 D���� ����"��� 9��� 4����� ��3%� �2 (������� ,���� D�3$ �����"� ���C)������ =�-��.(  
'&���� '����� �2 �����C ���"��� I��:� �2 ��� � (���� �1� 4$� H3+ 8�"�� ��� . ���6

9 U��� D����200 ��� =�-�� =�$�� ���C9 U��� ��  9����� ���700 =�$�� (�:� ��� ���C.  
)���� H��0:  

47 (������ 4� ���� '� (����� #�L��� #�.�� (�� (�� �� ���� ,�-C �3�� 5�%�� ��5� ��!:� �3+ <
 �2 ����� (�5� * ������ �3+ 4C *7 <������� B��� ��� #�.�� � ���Y� ������ ���+C 4� )��� ���$

��� @����5���� I��� . ����C '����� I� �2 #�.�� ��� #��) #�.�� ���! ���500 ���C( *7 <
 ��� ����� ���� (�.� ��"�"� �"/�� ($�� ���� �� ��-��� 9���� ��� (-��� �� �:� ��� 4C

������ @��� �2 B�!C )����� ������.  
4.3.2 .5��)���:  

���� B��� ��� ��� ��� ������ (��� S�� <�������� ������� ��� ���+:� S�� 4� ����6�� ������� ���
 ������348  '���� �� �C ������ �3�� >��C10,23 %��:� 4�.  

���� � � ����ٕ ������ ��� ����� 9��� (��$ B��� ��� ��L�� I��C � � * ���.$ �/�� �)76 
�������� (������ ����� �1��� ������� 8���C �2 >� <����� )�5 <)�$���� <����� <�$��� ��.��

 D�3$ � � 9���� 5�:� <����� <>�������� )�������� <4��-��6  �1� ���2 ���� �����  )����
 8�� 4�PDRC CSA/PAM ,�"�� �$��� 5�:� 4� )���$� ��L��� ��& �"���� �5� �+.  

  
  
  
  
  

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

�����)�� ��&�
��� ��91:  
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 4$��:�:  
 O D*C  
 O ���2 (+C 

 O 9�� ��� 

 O ������ ��� 

 O )�.��$� 

 O D���� #C. 

����� ����:� U�.��� ("��� I/�� #&� '����� '&���� I��C 4� ��$?���*� ������ �5��� #��.  
�� ��� ����� (-����� ����:� ��� U��� ���2 ��� )��� ���� )�����ANEHECH  �����2 �2

2010 ��� �� ��L� ������ ��� ����� B��� ��� 4�$������� 4� 4�.�- ���:  
�����  '&���� I� �2 =�$�� ���  ������ ��� I� �2 =�$�� ���  ������� >���5��  

�$���  270  300  10%  
)�5��  360  400  10%  
 5�:�)��$���(  220  240  9%  
U�5��  80  100  25%  

���-�.��  300  300  0%  

�����:� I��:� @�� �� #�� ���� ��� )*������ 4K2 '&���� I� ��� �� �2 : <'����� I��C
��$  '&���� <[����� #C <V��N . ������� �Z� @�� I��:� H3+ �2 ������� �� � ����) ��"�:�

�-�! 4�1�� (����� 4���� ���� 9���� ���5���� ����� ����1�� ��/�3%��.  
5.3.2 .��������� ���&*��:  

 ���� ����� �����"��� ����-�� ($��7 % ����� J�-�7 #� ��100  )����� ����� >��%- ���Z�
������� 9��� #�� ��� �.��!� :37  <#�� �/��28  <�����"� >5�!�15  ���N (��� J��� 4�� ��20 

!� ������.��.  
4.2 .A��&�� D
�2:  

 ���"��� ������� ��$�� 8-� 4� �6$C ����� �-���� ($��)51,3 (% (���:� (��$ 4���7 ��� D�3�
(!��� >����� )������� V� G�2 4� � �� ?��� 4��C *7 ���5���� . )������ �2 4�L��� 4��� ��6$

� ����-�� >��%-�� >�� ��� )��1!�� ����5� #"�����- ����� >��� 4���� �����"�� . #� ��
����� )��� � �2 ,��3� )���� )����� �6$ J��� J�-�7.  
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 ������� )��� ��� (!�� >����� V���Y� >����ٕ V���Y� )����� �2 '����� �3�� ��/?��� ���� #&�
�"�� �/���� B��� ��� 4+�  4C *7 )����"�� 3�!�� �2 4��$���� ("� #� 47 ��  �.��1 (�5� * ����

�����.  
III ? ���2&���
 ���Z��� ��$4�:  

1.3 .����!��:  

 �� ��� 4Z� ����� �2 4�$��� �����2 �6$C �$���� ��7 �2����� ��5$��?�� ����� 3�.�� ���7 �2
������ . 4��!��� 8�� 4� ���� ���� �������)������ �� ��� >����� ( #��"�� 4�!� �2 >���� #����

������� 0?-��*� ���!��� ���� 4����� ���7 �2 ������ *� ����-��*� ������� (� �.  
��.���� )������� )���?- 4������ �$3�:  

? ������� H�$�� 

? ��
�$��
 ��
�,� ����� ����� L���*
����� ���)�
 �&��*
 A�&! 

? ���
�	�� 5��&4�
 %�����! ��
���� 

? 	�� (�&���������
 ��*��
 ��
� 

? H9����� �!���� 

? ���2&�� 

? ����&��� �����&�� � 8�:��� 

? H�
�,� 

? [������ 

? ����!�� �� �����3��
 ��'����� 0��
��� 

? H9�����
 ��$���� 

? �!����� 

? �)������ 
� 

 O ����!�� ��
��� D�$ � 5�$	��� H$�&��� �����
 E@*���  
1.1.3 .����!�� ������� 0�2&��:  

>����� :9�� �� ���� ��� �����  
������ �� ��� :19  �������)12  ? �7 J���(  

(����� :#�� 4��C /1 8���C (Z�� /1 ���� /(���.  
  
  
  

 ����� ����� ���	�
 �
�� ���
���� ��� ������� ����������� ��� ������ �
���  
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����!�� ������� ��91:  

>����
 0�1�  ���2
��  ��	��  	��� �
���0��  ������  ����
�\��� ���  

>�! ��
 ���� ���  5��	��  64  5�2����  >�!  ��  3  

�&��' ��
 ���� ���  ������  55  ..  ������  1  

���� �&! �&�B  ;�
,� 5�������  ���� ���  �9���!�  0+�� 0.  1  

�*
���� ��
 ���!��  ������  ..  5�2��  ������  1  

>�! �&! F&��  5������  ..  ..  ..  1  

 0���(�� �&!  ..  ..  ..  G1.  1  

D���� ��
 (�� (��  ������  ..  ..  G���� 0.  1  

��! 
!. ��
 ��,� ����  ..  ..  �����  F�� 0.  1  

�2�� �&! 0$��  5������  ..  5�2��  F��:��  1  

F!��! ��
 ����  ������  ..  5�2��  ���� (+.  1  

E@* ��
 ���!��  ..  ..  ..  0���B  1  

���� ��� ��
 ���.  ..  ..  ..   (��
��1  1  

(��) /(�� G�����  ..  ..  �
&�3  ��!  ��  1  

X���� �&! �
�  5������  ..  5�2��  %�����  1  

���!�� ��
 ����  ������  ..  ..  ��!��  1  

��. ��
 ����  ..  ..  ..  (��
���1  1  

F��+ �&! �&�  5������  ���� ���  5�2��  G���� 0.  1  

>
)�� ��
 ���.  ������  ..  5�2��   �����%  2  

���� ��
 0��  ..  ..  �����  0����� �!� (+.  2  

�2�@� :4���.�� '/?$ ������ �� ��� )���� #�� )�� �� �L�C.  
2.1.3 .����!�� �������:  

)�+���-��� ������� ��� ��� >�2�� )��� �"�6��(  
3.1.3 .����!�� ��&����:  

� ����� �2 >�2���� (/���� ������� ���-��� ($�� #��C 4+���� )��� �2 ��"�"� �"/�� ������ ��

����� �� ������� 3�.�� �-�.  ���� ������� �� �� I��-�� ��5� ,���2010  ������ ��� ������

 H��� ������� �--!�3.742.215  (-� 5�� ��� �!N ���C7.973.002  9��� ��5��� �3+ ���C

 �+��� ��$�� ���C ���10.688 )�7 J�-2001.(  
 ����� ����� ���	�
 �
�� ���
���� ��� ������� ����������� ��� ������ �
���  
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 '�� C �3�� ,���� 9�� 4��"�"��� 4�$��� 4C *7ANEHECH  ���2011  =���15.526 ����.  

4� ������� )���� 8����:  
)�+���-��� ������� ��� ��� >�2�� ��& �"�6��.(  

2.3 .��2&����������� �:  

����� ������ >�� �2� �67 ���:� �2 )�$�� ������ )��L�� >�� ������� �2 � �.  
 ���.�� )���"�� G"� ��"�"� ����  >��� �� �7 �2 G"� ��$���� 8�1� )��L���� H3+ 5����

�� �� ������� ������� #C ����� '���� �3�� ���� ���-��� G�!�:� 9��& ������� �-�C ��
 '�� C �3�� ,����ANEHECH ��� �� ������� 9��� ���:  

 (
�)OCB  

�/���� #��  4�$��� C �"�����  (���� )*� �  4�������� ���  
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18 �� ��
�& ��&
�	� � �3�. (�400  �����
 ��������� ���&*��
 5��)��� ��**:� �1�)� L>��&�

��
�':��.  

24  D����1� >�$�� 1 ���2&� =��@��� A�!B ��$!��
 L ������ /��
� (:�� �+Z��&< 0�� =��@� A�!B �$!��

\! 1 5�
*! �@3�� A��&��
 L�������� 
Z��� ����� �� ������ 8:���
 L�&
&���� %=+ �� ��!  

��$!����.  

5 D�$ � �����
 �+Z��&< 0� ��
	�)�� ���&��� (�)� �� (�	� ����:� ��$!��  ������� ���&��� J
���

 �����)��)PDRC(  =&�2007  5��)��� ����� �� ����*��1� ��$��&�� ����� ������
) ��&�
��� �����

[������ L�����)�� ( ������� X��&4�
)&��� �������������
 ��9���� �]�.(  

3.3 .�������:  

����!�� �� ������� ��	��)��� #��*� ��&
�
 �����! ��:,� ���&��� ��9�+ �=�
 ��
��� #��*� 0+���.  

��
��� #��*� D�$ � ������  �� ����! 0�� �1�)�:  

5���<  %�����)��

 8/ANEPA(  ��
���� ��!W� H��	�  

�&$
�� >�=���� 5���
  �&!����� A �  �  

�9�!��
 ������� ���&��� 5���
  

5�$�!�� 5���<  

 #������ �9�2� A�&!)8 ������� 0�(  

#������ �@�� 0�2&�  

��*�� 5���
   ���* ����� ���)�
 A�&!)5 ������� 0�(  

����+ �3�,� ��9��� #���� �@�� 0�2&�  

�9�=S�� �,� ��'
��   @���1� ��
���! �
���� ����� #�����
,� ���  

���&��� �� ��:B A���� D�$ � ������  �� ����!� 0���� �1�)�:  

����	�� ��=S��� ^��&�!   �����
 ���
�'�� ���@���1� ��
���! �
�� ����� #�� �!� �9�=S�� �,� 0��

��=S���  

)��
��� G���� (PRDC   ������
 ��9�� /����� (�
��)�
�� (�) ��&�
�
������
 ��� 0��
 ��
�� ��$

(:��� 5����� ��$��&�� �!� ��
�&�� ���&
�	���  

 ���
��� ����� J
���PGRNP 

��
��� G&!��  

��)����
 ��
�':�� ����� /�����
 5��S*�� /������� (�
��  

���
��� ����� J
���  ����� ���2&� ��$< �� ��&��� /�)  

 ��
���� ��������
 ��	�!$��
(BAD) 

��
���� : H�: ��&�
���� D�� /�! ��:� A��&�ٕ
 �
�� ������*)(��(  

PREVICO (TSM)   
��!
�
,� �&)���  

 A�&!2  �!��� E@*��� (���. L����� ��
	�) ��9�=� ��$����� A��&�ٕ
 �:�

�����
  

ANEHECH (TS/TSM) 
��!
�
,� �&)���  

 ����� 0��ANE ��S* ������ ����)&<  

  

 ����� ����� ���	�
 �
���� ���
���� ��� ����� ����������� ��� ������ �
���  
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VI?  J
��� D�$ � �)&��� 8�:���� �*@:ANEHECH  

���S�� 5�
��� ������  �� ����! �� 5�
)
��� �������� . �+ ���3� �����+� ;�
� . >)� ���� �������� 0+.


 �=�
 ����	�� 5�
)�� ��= �������! ��&S�� �	����� �������� �=�� �&$�
��� ������&��
 ��&��� 5�!:
 ��&�
���� 5��


��������� 0����� $��&.
 ���*,� 0�&$�
�! ������ 
�!� ��)�� H9�
	�� 0��.  

 ���&��� (����� ��� (�����
 0����� �
��� ;�� �3Z� (���� 5�� �
����� �&$�
��� ;�� 8�:���� (@:


����*��1�
 ������)1�.  

) ��2�
 ���� (�! �*�: ��=�=) H�����1 ( ^9��&�� (�*��� �)
�
 5�2�&��� (
���� �=�
 5������ (����	��
 (������


������� (
��)�� ��:  

(������  (����	��  

 A����! �
���� �!
	*

 G@���@� >
����

���!��  

W� A�� ���
& A
�
 ���
�'�� ����������
 %����� �
��� ;�� 5�
��� ����� ��&!��!  

 ��)@	�� X
�
�� ��!
	*

���*��  

 �
��� �)�
�
 5A����� 
���� 0�&. /� 8�:�,� 8�&! �*��& ���*�� ������� ;&!��

;�������
 D*
����� �! ������� H��� L�+��	�. J����� /� ��
�`�.  

  ���� �!�& D	'

(��$,�  

�������� ������� ;&!�� ����+
 8�&  

�	��� ������� ��� �
'�����  

 8�&��������� �1����  

 ��
��� ��	�. J�����

���
�'�� ���@���1�  

H�
�,� � �	!��  

H�$�� 0��	&� >!�! ����� X
�
 �!
	*  

�
���� �������� ������� ;&!�� 8�&  

�������
 �9�!�� �����  5���
 �$�& ;�� ��&�
���� ����� /��
���� �
�)� /A���� $��& 8�& /M���� (@S��1� 

���
��� /���
��� ����� 02& >��� L�
'
��� ������.  

 ���&��� 02& X��&< D	'

��&�
����  

 ����:��
 ������� ;&!�� 8�& L�
���� D�	� �
��� �
)
 L��3���� ��&�
���� ���&���

 >��� L�+��	�. J�����
 ��&�
���� ��
�`� �
��� �
)
 L��&�
���� ���&���! �*�:��

 L��!���� ���$	� 2����� L������
 ��9�� ���@*��� 8�& L��2�&� ��� ��$�.! %���

 ��&��� (9��
�� D	' L����!&�� ����.
 ����. ����� L��,� �!
*: /)��� L#$���

�!��&��� ����
&��
 �
=!�� 8�& L�������� ����:��
.  

 ���$�� (@S��� 0��

A��&��
 >�!��� �������  

0�
���! ��������� �����)���  

&������� ���*��� 8�  

����2&���
 ��&��� ������� D	'.  

 ����Z��� ����� D	'

 ���2&���
 �������

��������.  

���,�  

�	!�����
 0����
 ��$\��� ^���! 8�&.  
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U��"��  (��� (�����  
H�����  ��R� 5�� � I���� <����C ���5� <�1��:� <������� H����� 4� 9�"����� I���� <

R� 5�� � B�"�� �2 H��� )������ 9�� H��� )��� � J���7 <>� ��� ���-��� ���
���R� �.� ����� (�+�� >���7 <�L�$���.  

��-��   5$�� 5�� � J��� <>� ��� ���-�� 5$����� )�5�� � ������ ���$�� )���"�� 5�5��
�-�� ������� 4� � (��.� <8���7 >���� J����� <������ ��� �2 ��-�.  

9�3����   J��N )����� �� (��.� <������*� ������� J��� <>� ��� ������� ����� (�+�� >���7
 �� J��� <������ ��� �2 #�� #���� ������7 J���7 <������ )�5�� � J����� <3��?���

B��$�� �L����� ,��-�.  
 4�:�
�/�3%��  

�� ����"� I��� 4� ���"�� )������ J���7 #���-�!�� )������ �3$ ��$��.  
� >�5� 9�� D�� J���7�� �� �-�!�� )������� #�� <9�� 4���� (6� ���

5��!��� 
������ 
�7...< ���5 )� ��� b���  �1!��)� 4�$��� ��/�3%�� )������ �2.  
�/����   #$���� ������� �2 4������� D����ٕ �/������� ��!� ����7 <�������� ���-�� 0?-

�������.  
���� )����� J���7  

 )�����7������ ��� �2 4����� 5�& ��5� ��"� ,�2 <�� ���� >���.  
 �������
��������  

 45�!� ,�2 <)��"������ 0?-��� (���C 5� �7 <������ (� ��� ���� ���N 5� �7
4�$� <>� ��� ,�"���� �/�L� 5�5�� (�+�� >���7 <4����� 8�� ���  4����� J?$

������� )��� ��� )���� #�� <�������� ��-�� �������.  
����5��   <����� (�+�� >���7 <C < J��� ��� ,���� H��� 0?-��� <4����5��� )���� #��

�� I��� 4� ("��� ��������V  
(�-�*�  I���� ��.���� )������ (�+�� >���7 <C < 5� �7   

   ��� B�� >�-�������  
  
  

������� ������� 

 

  

 )��L���� �--! ������� B��� ��� ������� �����"�� )��L���� )���� #��
 ������ ��� ��� ���Z���� J����ٕ D���7 <(!��� >����� )������� J���7 #�� <������
 ������ ����� >���Y� (� � �2 4� ����� )���� #�� <������� ������� (���� �2

������ <������ ��!�� ��1�� (� =������ #?�Y� )?�� 5�5�� <������� )�$
(������ ...
�7  

)���)
���(  
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  J
��� ���� F! ���� �=�� �������� C�!�� ^9��& (���� (*
�ANEHECH  0� ���� ���&��� �1����� J
�)��

������  �� ����! 5����ٕ
 �&��� D�$ � �+��!�:� . �� �� 8:��� ����
���:  

• �������� ����:�� X
�
�� (���� 

• ��9�=S�� 5������
 ��&�,� D
�2�� ���� 

• �9�!�� ;�� 2�����
 �
���� ������� X��&4� ��2&. ����. 

• ������� (�&�� ;&! ���	�
 ���� 

• ���!��  �)��� ���Z��� 0����
 ����� ������)1�
 ����*��1� ������� ���	�. ��� ���	� � G�=� �!1 ����

���!��  �)��� �!�&��! ������4� ������� (�)� ��. 

1.5 .�������� ����:�� X
�
�� (����:  

 5���) ����� ;&! ��)&�ٕ
 (�+\� 5���< H��$ � �&$�
��� ���)�� ��$S� �!�& 5���� D��� ��)������4� ����

����:�� ���
& ����
.  

1.1.5 .F���
&
 A���� X
�
�� ���:  

 
�
�� (����&$�
��� D�$ � ��&� �!	��� ��)����1� ��91 �� ;�
,� �!����� A���� X.  


 ����
��. ��!B �3@3 ����!�� G���
316  (�� ��9! $�
���� �� (3�� �=�� A���� ;$S� ��9!50 �&���  

(�&��� ��	! �!�$� A���� ;�< �)���� ��!�� (2� G�= 0��
 . � �3�. . /��
��
40 %!W� G�� � ��
�� ;�� (���� ��

���!�� G@���@� (��	��1� ����� =�ٕ
 ��9�� . �� >'& ��'	! .
 D�	' ��!W� � ��3��� A�� >
�&� . ;��

(�	��� %��
 ����
��� ��!B �3@3 (*. � ����
 .
 D�*�� (*�.  

�&'� @�� �!��&� X��:��� (9��
 >��� �� ��!W� � A���� >�) (2�
� � �� F�����A��&��
 ��!*�� 5��	�.  

 (S�� �=�� �
���� $��&�� 0��. @'	� A���� 8�& (���
78 %(:��� ����,� 0+��*� (3��
 ��,� � . (���


$��&�� �=+ ���&�
 ������� 0��. ���!� ��9�� ����� (
$ ;�� ��
���� ��!W� >���
 ��	�&����� ��!��� >
'&��.  

�)��!��� ��$��&��:  

 
 (�+\� 5���<��S����� ��� 5�
)
��� ��!W� ���)�  

>��&��� : H��	�)3 ( ;�� ���&��� ���� ���. �� ����� ����
��� ��!B500 ���&  

�!=� ��+��� 5�
)
� ��!B H��	�  

��
�� ��:'�! ��!B ���)�  

5�
)
��� ����� /�&*� 5���< :H��	��� .$��!���  

$�����
 A����! ��
�� ���!� /'
� ������ ��)&< ;�� ���&��� ���� ���� ���,� �� %��� ��500 ���&.  

���
��� ����	�� ���3��� ��= ����� �� ��
�� ��!B ��)&<  

A��&< /(�	�� /������� �)� 0�2&�  

������� �)�� ��&��� ������� ���	�  

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

2.1.5 .���*�� ��)@	�� X
�
�� ����:  

���*�� 0��
$�� 2
����� 8�&�� �=�
 (�!���@� ������� ;&!�� �
��� ;�� ���)��� �� 8�&! ��*�� J�$� �����.  
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 ���* ����� ���: ;�� ����!�� (����
)1 ���� /3000 ���& ( $�� ������� %=+ � �3@3
 ��
� ���� F�.��

5��
� ;�� (���� .���!��
��S��� ��� ������ ��* 5��
! G�=� 5�
�� �.  

 
 ;�!� �!	*�� �1���� �� /����
 L8	��� ��)@	�� ;�< X
�
��)A��&�� 5��� ( 5�
�)��� �����!�� ���*�� ������� ;�<

��
�	��� 5��	!�� ����� �!�&��! �*�: �!	* ���. 
�!� ����������
.  

 ��
�
. �!��&� ��	�\! ��
�,� ���
� (3��
�����.  

��������� ��$��&��:  

 *@*. 5�
)
��� ���*�� ������� �����)� ���	�.  

 *��* ���� (� �� ��!�� ��	�.  

 *������  �� �� ��* ����
 ��
�$
 ��
�. ���� ���)�
 A�&!.  

 *D�	�< 5���� A�&���  

 *�) ������* A��&<� ;�� ���� ���� ����� ���500 ���&  

 *������� �)� ���	�  

3.1.5 .��� �
����
 0��	��� X
�
�� ������&:  

 (�� 5���
  �� ���� (�	��� �� �)
� C�� L�9�� ���� ��
 �*��& ����!�� 5�
)
��� �������� ������� ;&!�� �	�50 

���� ����� ��	�� ��!��1� �� �&=:. �=< �&��3 (�� 5���
 ���� /��
�� �� �+ �!������ %=+ . 1< ������� @�$ �

 ������ � �� 0+ �=��.  

 �! �
33  5�
)
� 5\�&�15  5�
��  ���� /!�. �+��

 ��
������ ��&$
�� 02&�� >�� �!��&� �+��!��� ��� $��

 ��=  ������ �� 8�&� ��9���!1� ������� �	! =��@��� A��!��� �!�& �� ���� ��	' G�=� 2�@&
 L��&��� �����)���!

� ���	�� �
�������:. >�!�. �!  .�	���� ��:,� �+ ;�!� ������� >�S� �!�&
.  

 =��@��� A�!B ��$!�� � F!  \! 1 ��� �
)
 0��
)24 �.B.� ( J�$��� �� 5�
)
��� (������ ����� �� 0+�
� d�

��) �
���.  

 �S��!�� �&����� �� ���,� �!�& ����
) �&� ��� �	!�. � �3�.56 (% ���,� �!�&
 ��
�&�� �&����� �!�&��!

> ���� �S��!��67.%  

��������� ��$��&��:  

@*. 5�
)
��� ������� ;&!�� (�+\� 5���<.  

 ��&��� H
�� ���� ��
�	��� ����� �� �*�: 5���)  �� ����� A�&!100 ���&.  

�������� �����)���!  ������ ��
��.  

��� ��
� 5�*�&�� =��@��� A�!B $!�
� �
� (�	�� ��
���.  
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 L��$���� �	! A�$� ��� ������� �	! F&� ������ �=�� ������� �!���� L������� ���'��� D
�2 ����

 A��&< L�2����� ����� A��&< L�2����� ������� ������� ���	� L������  �� �� ���:�� /� 0�� 0��	� ������< A��&<

 0���.��:���B���� ���	� /�)�� L.  

 A�&!(
*� �A��&�� �*�: ��!���  
�� 0����
 0�2&�
 ���,� 
��.  

2.5 .A�=S�� (�)� �� ��������
 ��&�,� D
�2�� ����.  

����� �
��� ;�� ��
�'�� �9�=S�� X��&e� X
�
�� ���
�
 X��&4� ����! ��,� H�	�� . � 5��	!�� ��
�	��� �*�:

��!��� �
���� �����.  

&�
��� 0+��� . ���4�!
�)�� �����	�,� ��!3�
 8�&
 ��
��� ���
� ��' �� ���) ���� ���� >
!��� G
&!
 ��� .

��) 5��	! 
�� �� ���� H�
�,� ;�< ���
!�,� �@�&��� �&$�
��� >�&)�
.  

 ������ ��= ��9�=S�� ��
��� ��� 5���� ��&\� � ����)� ��$��& ����� �=�
 �������� 0�� G�=� D�����
)��� �!�:

[������
 ( A�&���! LA��&�� ����&��� (���,� D��:� �� ��+�����
� � �9�=S�� �,� ���� � C�!�� 0���
 ��$

 ��9�=� ����� ����� H��$ 5���)����� �)�&��� ��
�':�� � ����!�� ��)�&� (�:�< �!� (��$,� ��� �*
*:.  

��������� ��$��&��:  

• ��)�� ��&�
��� A��&< 0���)�� ��&�
��� ���	�
 �����5�
)
��� �� 

• 5�
)
��� >
!��� G
&! ��$��& ���	�
 �	!��� 

•  ;�� ���&��� ���� ���� H$�&���
 ����� �� >
!� G
&! A��&<500 ��$�! �+��
��
 ���&. 

•  A�=S�� (�
�� (�)� �� ��S* ����)� ����Z� A��&< �����!� 0��)��$� L�!�:� L[���� ( A�$��ٕ


�
�
,� ;�� ���&��� ���� ���� ����� �500 ���&. 

•  0�����&
�	� �������� �
��
 ��
�':�� X��&< 

• ��=S��� (�)� �� �
����
 �9!	���. 

3.5 .��	�!$�� ���*��� ;�� 2�����
 �
����
 ������� X��&4� ��2&. ����:  

(��� ���� ��	�!$�� ���*��� (3�. ����� �!� D���� �=�! �	��� (*�
���  ;&!�� ���	� H��$ � X��&4� 5����

 ������� 
�9�!�� ;�� 2����� J
'
� (
� �&$�
��� �9!	�
 X��&4� ����: ����!.  

��������� ��$��&��:  

��&�
���� ���&��� J�$� :��
���� ������� � J�����
 ��
�� ������ A��&<.  

 ��)&4 ������ ����< L������� (
$ ;�� ��
�� ��!B ��)&< ��	�&����� E@*��� (���.)��
���� ( ���$< ��S!

�+����..  

 ���	�
 (�+\� 5���< L�
���� D�� /�! ��:� A��&<�9�2� 5�
)
��� #������ . ����� A@�
 �
��) ������

���$�!�� ��*�� �	!���� ���$�!(���$�! ������* A��&< L.  
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4.5 .������� (�&�� ;&! ���	�
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 ������)1� ������� ���	�:  

 ������� ��	�)��� #��*� (:� 8�� ��)�< H��$ � ����� D��:� �� 0���4� 
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 (:��� 5����� ��$��&�� 0��	�) L������ L���!*�� L)�
��� ����� L5��)�����
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  رعوية: اسى باب الھوية السائدةح

 

71: عدد المساكن  

بالمئة   8: المسلح بالمئة    ا�سمنت 72: بالمئة        أعرشة 20:  طين:      طبيعة البناء  

55: عدد العائ ت  

بالمئة نساء  51من ضمنھم  341:عدد السكان  

بالمئة 8: بالمئة      آخرون 15: بالمئة    التجار 77:السكان النشطون المنمون  

الغاز المنزلى و الفحم: مصدر الطاقة  

8ھاجرون مال   

  88 ةا�مي كبار المتحرون من ال

سوق تمبدغة,  ا�سبوعيطيله سبو سوق: مصدر التموين بالمواد  

1حال جيد تتكون من فصلين غير مجھزة لھا معلم واحد  يف ا�سمنتمدرسة من :  البنى التحتية التربوية  

آبار حديثة مالحة نسبيا و ذات ضخ ضعيف  4: المائية البنى التحتية  
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منعدمة:  البنى التحتية المائية الزراعية  

المواشي لقيحرة لتحظب 1:  البنى التحتية الصحية  

طنا من الحبوب مثل الذرة  20و طاقته  2010من لدن  مشروع ابريفكو سنة  مبني ممول مخزن ساكس  1 :المرافق التجارية

حانوت جماعي 1حانوتين خصوصيين و 2مخبزة و  1مسلخة و  2البيضاء و اللوبيا  و   

). رآت(رابطة :باء الت ميذ  1: المنظمات القاعدية  
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  تحسيس المنمين حول ضرورة تسيير جيد للمصادر الطبيعية ? 

 

عاصمة البلدية : حاسي امھادي 7◌ً   

71: عدد المساكن  

  8 :ا�سمنت المسلح              72: أعرشةبالمئة                20:  طين:      طبيعة البناء

   89: عدد العائ ت

بالمئة نساء  52ن ضمنھم م  550 :عدد السكان  

بالمئة 8: بالمئة    آخرون 15: التجار   بالمئة 77 :السكان النشطون المنمون  

الغاز المنزلى و الفحم: مصدر الطاقة  

6 :المھاجرون   

Bميةا�120 :ر المتحررون من ا   

سوق تمبدغة, سوق بوصطيله ا�سبوعى : مصدر التموين بالمواد  

2ان  تتكون من فصلين غير مجھزة لھا معلم متوسطمدرسة من الCسمنت فى حال :  تربويةالبنى التحتية ال  
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مركز صحي يديره ممرض دولة تساعده قابلة و و كيل صحة مبني من طرف الدولة في حال جيد و  1: البنى التحتية الصحية

 مجھز

.عذبة نسبيا تقليدية 6ا بار حديثة  و 4: العذبة البنى التحتية المائية  

من حبوب والفاصوليا طنا 20و طاقته  2010 1مبني وممول من لدن مشروع ابرفكو سنة  /مبنى ساكس  1: المرافق التجارية  

سافس 1و حانوت جماعي 1حانوت خصوصي و  1مخبزة و 1مسلخة و  1طنا من ا�رز و  2,5يحتوي حاB على    

. ية رعوية نسوية نشطة في مجال التجارةرابطة :باء الت ميذ وتعاونية زراع 1: المنظمات القاعدية  

 مقترحات  الحلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء شبكة للتزويد بالماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح مركز الصحة أو دعم القدرات البشرية و المادية لمركز الصحة 
 تحويل قابلة
 فتح صيدلية

 اقتناء سيارة إسعاف لتسھيل رفع المرضى إلى المستشفيات
 إنشاء مركز لCمومة و الطفولة

الإنشاء مركز لتطعيم ا�طف  
 إنشاء مركز للصحة الحيوانية

 فتح صيدلية بيطرية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بناء مقر Bئق  للبلدية 
 تصميم و بناء سوق للبلدية و سوق للمواشي

ثقافة.يه الشباب ـرياضة تصميم و بناء مركز لترف  
 بناء محطة لسيارات النقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البلديةبناء طريق معبد يربط بين عاصمة البلدية و المراكز ا�ھلة بالسكان ب

ي امھادي ـ تمبدغة عن طريق حاسي باب بناء طريق حاس  
تحسين حالة الطريق حاسي امھاجي بوسطيلة Bذي يربط بينھا و بين إداره السيف ءا 

...شميم أم كفه إلخ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح قطع  أرضية لفائدة السكن داخل عاصمة البلدية استص   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعم قدرات المجلس البلدي في ميدان التسيير اIداري و المالي واIشراك الفعلي لكل   
في مسار التنمية المحلية و البلدية  المنظمات  

المجالس البلدية الممولين و مصالح الدولة غير : تنظيم أيام تبادل مع شركاء التنمية 
 الممركزة 

 

ـ الصعاب.المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالبة استخراج الماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إشكالبة صحة اIنسان  و صحة 
 المواشي

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انعدام منشئات بلدية

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 العزلة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 الفوضى في البنايات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ◌ضعف استقطاب و عمل منظمات 

 المجتمع المدني
 

 

 

رعوية: الميزة العامة : إداره 8  

  248: عدد المساكن

بالمئة 7: ا�سمنت المسلح             بالمئة 53: أعرشةبالمئة                 40:  طين:      طبيعة البناء  

    144 : عدد العائ ت

بالمئة نساء  51من ضمنھم   788: عدد السكان   

بالمئة 10: بالمئة  اخرون 26: بالمئة التجار 64 السكان النشطون المنممون  
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الفحم:  مصدر الطاقة  

16: المھاجرون   

مئةبال 42نساء أي  56من بينھم  135: البالغون غير ا�ميين   

سوق تمبدغة, سوق بوصطيله ا�سبوعى : مصدر التموين بالمواد  

التعليم انظر إلى جدول: البنى التحتية التربوية  

حظيرة لتلقيح المواشي من حديد مھدمة  1: البنى التحتية الصحية  

عير مجھزة ا بار حديثة  6 : البنى التحتية المائية   

ب  محل و ب  مخزون فسسا 1المرافق التجارية                                                

ة للتموينت خصوصييانوح 4و تقليدية بزامخ 4مسلخة و  1و   

نسوة 8منھم  17أعضاؤھا  رابطة :باء الت ميذ1: المنظمات القاعدية  

 مقترحات  الحلول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بار حديثة آالتجھيز ب  
 إنشاء شبكة للتزويد بالماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تموين حانوت جماعي 
سافس و دعم الخدمةبناء محل با�سمنت ل  

 تشجيع نشاطات المخابز و المسالخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء مركز صحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تكوين وكيل مكلف بمتابعة الصحة الحيوانية 

 إعادة تأھيل حظيرة تلقيح المواشي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي الحياة النشطة للقريةإشراك النوع ف  

 تنظيم النساء في رابطات تنمية متخصصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشراك المنمين في مسلسل حماية و تسيير المصادر الطبيعية   
 عمليات إعادة التشجير

 تنظيم المراعي و إنشاء محميات رعوية
ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فت

 فصل لمحو ا�مية عن الكبار
 

ـ الصعاب.المشاكل     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

استخراج الماء إشكالية  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد سوق التموين بالمواد اIستھ كية 

 و البضائع
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انعدام بنى تحتية صحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مشاكل تتعلق بأمراض المواشي
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أھمية تواجد عدد ھام من النساء في 

 السكان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدھور المراعي   
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 السكان ا�ميون 

 

 

 

 

 

التنمية الحيوانية: الميزة العامة : اكريفيت – 9  

65: عدد المساكن  

بالمئة 0: ا�سمنت المسلح             بالمئة 55: أعرشةبالمئة                 45:  طين:      طبيعة البناء  

    36 : عدد العائ ت

بالمئة نساء  51ن ضمنھم م  230 :عدد السكان   

بالمئة 0: بالمئة  اخرون 9: بالمئة التجار 91 السكان النشطون المنممون  
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الفحم:  مصدر الطاقة  

  2: المھاجرون 

   34: البالغون غير ا�ميين

سوق تمبدغة, سوق بوصطيله ا�سبوعى : مصدر التموين بالمواد  

التعليم انظر إلى جدول: البنى التحتية التربوية  

منعدمة  :البنى التحتية الصحية  

ماءھا مالح غير مجھزة بار حديثة آ 4 : البنى التحتية المائية   

حانوت جماعي 1مسلخة و  1مطحنة  1المرافق التجارية                                                

منعدمة: المنظمات القاعدية  

 
 مقترحات الحلول  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 التنقيب عن الماء وحفر آبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل با�سمنت المسلح و تجھيزهبناء فص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتح فصل محو ا�مية للكبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عمليات تجديد الغطاء النباتي

 إشراك المنمين في حسن تسيير المصادر الطبيعية
 ـ

 دعم خدمات الحانوت الجماعي الموجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تنظيم النساء في تعاونيات 
 تمويل نشاطات مدرة للدخل لصالح نساء القرية 

 
المعوقات –المشاكل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صعوبة النفاذ إلى الماء الصالح 

 للشرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مباني المدرسة غير آمنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسبة مرتفعة لCميين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدھور الوسط الطبيعي
 

 بعد السوق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعف دخل النساء 
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98: عدد المساكن  

بالمئة 3: بالمئة             ا�سمنت المسلح 63: بالمئة                أعرشة 34:  طين:      طبيعة البناء  

143: عدد العائ ت      

بالمئة نساء  49من ضمنھم   814: عدد السكان   

بالمئة 2: اخرونبالمئة   1 المزارعونبالمئة  11: بالمئة التجار 86السكان النشطون المنمون   

الفحم:  مصدر الطاقة  

3: المھاجرون    

نساء 43منھم    94: ةا�مي ن منوالمتحرر باركال    

سوق تمبدغة: مصدر التموين بالمواد  

انظر إلى جدول التعليم: البنى التحتية التربوية  

منعدمة: البنى التحتية الصحية   

الباقية مخصصة لسقي المواشي لشدة ملوحة مياھھا  28ماؤھا عذب ال3إB ر حديثة ماءھا مالح ئب 31:  ئيةالبنى التحتية الما  

حانوت خصوصي للتزويد بالعدد الضئيل من  14مخبزة و  1مسلخات و  5المرافق التجارية                                             
مرتفعة البضائع و المواد اIستھ كية بأسعار جد   

نساء تستشار جزئيا في القضايا المدرسية 5رجل و  16رابطة :باء الت ميذ من  1 :المنظمات القاعدية  

 

 المشاكل و المعوقات مقترحات  الحلول
 إنشاء شبكة للتزويد بالماء الشروب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إنشاء مركز صحة و فتح صيدلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شق طرق واقية من الحرائق

 عمليات إعادة التشجير
وية تنظيم مناطق رع  

 تحسيس المنمين حول ضرورة تسيير جيد للمصادر الطبيعية
 عمليات تجديد الغطاء النباتي 

 إشكالية إستخراج الماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بعد مركز الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشاكل تتعلق بالتنمية الحيوانية
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 بناء حظيرة للتلقيح
 تزويد القرية بصيدلية بيطرية لمكافحة ارتفاع أسعار ا�دوية البيطرية

 تحسيس المنمين المحليين حول أھمية التنمية الحيوانية النعتمدة على الكيف B على الكم 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إنشاء بنك للحبوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إنشاء نقطة صحية و تزويدھا باBدوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتح فصل لمحو ا�مية عن الكبار
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية تخزين الحبوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بعد المصالح الصحية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية ا�مية
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139:عدد المساكن  

  بالمئة 6: ت المسلحبالمئة             ا�سمن 81: بالمئة                أعرشة 13:  طين:      طبيعة البناء 

     112: دد العائ ت ع

مئة نساءبال51من ضمنھم   586: عدد السكان   

بالمئة 4: اخرون  بالمئة 18: بالمئة التجار 78السكان النشطون المنمون   

و الغاز المنزلي الفحم:  مصدر الطاقة  

8: المھاجرون   

    124: البالغون غير ا�ميين

تمبدغة سوق: مصدر التموين بالمواد  

مدرسة تحت عريش من خشب  :البنى التحتية التربوية  
منعدمة: البنى التحتية الصحية   

عذب نسبيا و ضخھا جيد  ر حديثة ماءھا آبا 9:  البنى التحتية المائية  

مطحنة  1طن من ا�رز و  1بنك حبوب بدون محل لديھا مخزون حالي بقدر ب 1رافق التجارية الم                                            
حانوت خصوصي  1مخبزة و  1مسلخة و 1خصوصية للحبوب و    

غير معترف بھا و  2007امرأة و تعاونية نسوية تم تشكيلھا منذ  15رجال و  10رابطة :باء الت ميذ من  1 :المنظمات القاعدية
 غير مسجلة تسير نشاط المسلخة التي أنشأت على أساس مشاركات ا�عضاء

ترحات  الحلولمق  المشاكل و المعوقات 
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 فتح حانوت جماعي  
 دعم قدرات بنك الحبوب

 تأمين عمليات تخزين مواد الحبوب
 بناء مبنى من ا�سمنت المسلح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بناء فصل من ا�سمنت المسلح و تزويد المدرسة بالطاوBت و المقاعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تشجيع استغ ل الغاز بوتان لCغراض  المنزلية 

ر عمليات تشجي  
 تنظيم المراعي 

 إشراك السكان في حماية و تسيير المصادر الطبيعية  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بناء حظيرة للتلقيح
اع أسعار ا�دوية البيطريةتزويد القرية بصيدلية بيطرية لمكافحة ارتف  

 تكوين وكيل متابعة للصحة  الحيوانية  

ارتفاع أسعار المواد الغذائية و 
 ا�ولية

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انعدام منشآت مدرسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 تدھور الوسط الطبيعي

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشاكل متعلقة بالصحة الحيوانية 
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58: عدد المساكن  

  لمئةبا 0: بالمئة             ا�سمنت المسلح 81: بالمئة                أعرشة 19:  طين:      طبيعة البناء 

     47: دد العائ ت ع

مئة نساءبال 50من ضمنھم   266: عدد السكان   

بالمئة 0: اخرون  بالمئة 0: بالمئة التجار 100السكان النشطون المنمون   

و الغاز المنزلي الفحم:  مصدر الطاقة  

3: المھاجرون   

    57: ةا�مي ر المتحررون من باكال

سوق تمبدغة: مصدر التموين بالمواد  

انظر جدول التعليم  :البنى التحتية التربوية  
منعدمة: البنى التحتية الصحية   

عذب غير مجھزة  ر حديثة ماءھا آبا 3:  البنى التحتية المائية  

ضوا ع 30رابطة :باء الت ميذ  و تعاونية زراعية رعوية  نسوية من  1 :المنظمات القاعدية                                            
 نشطة في مجال التجارة و زراعة الخضروات  

 المشاكل و المعوقات مقترحات  الحلول
 

بار حديثة آتجھيز   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح بنك للحبوب
المخابز والمسالخ تشجيع نشاطات  

 دعم تشاطات زراعة الخضروات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 إشكالية استخراج الماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الغذائية  ارتفاع أسعار الموا  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 فتح فصل لمحو ا�مية لصالح الكبار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 دعم قدرات منظمات آباء الت ميذ والتعاونية النسوية الموجودة 
 تأطير و تنظيم السكان في إطار تجمعات للمنتجين

                                                                                            

___________________________________________________ 

 عمليات إعادة التشجير 
 إشراك المنمين و الفاعلين المحليين والسكان عموما في تسيير المصادر

 ا�مية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضعف قدرات منظمات المجتمع 

 المدني المحلية 
 

_______________________ 

 اختفاء الغابات
 

 

و تجارية زراعية: السائدةميزة العامة ا: أم قفه 13  

 

268: عدد المساكن  

3:   ا�سمنت المسلح                       54: أعرشةبالمئة                         43:  طين:      طبيعة البناء  

  158: عدد العائ ت

بالمئة نساء  53ن ضمنھم م 842:عدد السكان  

بالمئة 18بالمئة     آخرون  27مزارعين  بالمئة     33 التجار     بالمئة 22 المنممون :السكان النشطون  

الغاز المنزلى و الفحم: مصدر الطاقة  

  22المھاجرون  

   85 :ةا�ميالكبار المتحررون من 

, طيله ا�سبوعى سسوق بو: مصدر التموين بالمواد  

  انظر إلى جدول التعليم:  البنى التحتية التربوية
ةانظر إلى جدول الصح: البنى التحتية الصحية  

وبئرمستغل آبار حديثة لكن غير مجھزة 8: البنى التحتية المائية   

في حالة جيدة  2007سد مبني على حساب التعاون اIطالي سنة :  البنى التحتية المائية الزراعية                                            
زراعة الواحات محاط بسياج يستغل في الزراعة الموسمية  بعد انسحاب المياه و في   

مخبزات تقليدية 6حانوت خصوصية و  25ن م مسلخات و سوق 4مطحنة خصوصية  1المرافق التجارية   

 1 :منظمات القاعديةلا 

و تعاونية ) عددھم عير معروف(عضوا و رابطة للتنمية الجماعية مكونة من قرويين انتموا إليھا 12طة :باء الت ميذ من ب را
عضوامعترف بھا و مسجلة نشطة في مجال التجارة وزراعة الخضروات و بيع اللحوم 20ن زراعية رعوية نسوية م  

 

 المشاكل و المعوقات مقترحات  الحلول
 

 تجھيز آبار حديثة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 B توجد حلول 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تجھيز مدرسة القرية 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 خلق فرص عمل لشبان القرية

 إشراك المھاجرين في اBستثمار في التنمية المحلية  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ظيم النساء في إطار تجمعات تن  

 دعم مادي و معنوي للمنظمات النسوية 
 المناصرة لصالح تمدرس البنات في القرية

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تحسين تسيير السد

لمدخ ت و ا:Bت الزراعية  دعم في ا  
الزراعية و أمراض النباتات  ا:فاتتكوين المزارعين حول تقنيات الزراعة و أساليب مكافحة   

 تكوين وك ء اIرشاد الزراعي
و للزراعة في ضفة السد  استص ح صالح  

 إشكالية استخراج الماء
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واد الغذائية  لمارتفاع أسعار ا  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عدم وجود تجھيزات مدرسية
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نوعدد ھام من السكان مھاجر  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فرص ضئيلة للنساء في النشاطات 

 المدرة للدخل 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضعف اIنتاج الزراعي و سوء 

تية المائية ـ استغ ل البنى التح
 الزراعية
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 إنشاء بنك للبذور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح صيدلية بيطرية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)قطب جذب ساكنة القرية(البلدية و ببوصطيله بناء طريق معبد يربط بين القرية  بعاصمة   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارتفاع أسعار ا�دوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صعوبة النفاذ إلى الطرق 

 

 

رعوية:  يزة العامةمال: (ـ  أم لدھم 14  

   401: عدد المساكن

1باامئة 1 :ا�سمنت المسلح       بالمئة 50: أعرشةبالمئة             49:  طين     : طبيعة البناء   

   227: عدد العائ ت

بالمئة نساء  51ن ضمنھم م 1315 عدد السكان  

بالمئة 10بالمئة     آخرون  0بالمئة     مزارعون  15 التجار     بالمئة 75 المنممون :السكان النشطون  

)انظر إلى جدول المياه(آبار حديثة و حفر عير مستعل : اءمصدر التموين بالم  
  الغاز المنزلى: مصدر الطاقة

  12المھاجرون    

: 410 : ةا�مي منون متحررلر اباكال   

  تمبدغة واعوينات ازبل سوق : مصدر التموين بالمواد

انظر إلى جدول التعليم :  البنى التحتية التربوية  
ظر إلى جدول الصحةان: البنى التحتية الصحية  

ة الملوحة و غير مجھزة وكذلك حفر غير مستغل نظرا إلى حال تدھور تجھيزاته غبئرابال 19: البنى التحتية المائية   

سد رملي صغير في وصعية سيئة :  البنى التحتية المائية الزراعية                                              

حوانيتــ خصوصية                                                                  7مخبزات و  4مسلخة و 1المرافق التجارية   

تعاونية زراعية ـ  ر عوية  نسوية ناشطة في التجارة  1رابطة :باء الت ميذ و  1: المنظمات القاعدية   

 مقترحات الحلول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح حانوت جماعي
 فتح بنك للحبوب

 التزويد بمطحنة للحبوب
 فتح صيدلية بيطرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعادة تأھل فصول مدرسة القرية 
 بناء محل يسع إدارة المدرسة  

 التزويد بطاوBت مدرسية 
 بناء فصل مدرسي جديد

 بناء محل Iيواء كفالة مدرسية 
 بناء حظيرة 

 

 المشاكل و المعوقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية و ا�دويةارتفاع أسعار المواد الغذائ  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوء حالة البنى التحتية المدرسية و 

 النقص في التجھيزات 
 

التجارة: ـ  أم لمداق الميزة العامة 15  

 

    246: عدد المساكن

باامئة 1 :ا�سمنت المسلح       بالمئة 67: أعرشةبالمئة             32:  طين:      طبيعة البناء   

   172: عدد العائ ت

بالمئة نساء  55ن ضمنھم م 1047 عدد السكان  

بالمئة 7بالمئة     آخرون  14بالمئة     مزارعون  43 التجار     بالمئة 36 المنممون :السكان النشطون  

لفحم ا: مصدر الطاقة  

  15المھاجرون    

: 340 :ةا�مير المتحررون من باكال   

  تمبدغة وبوسطيله سوق : مصدر التموين بالمواد

انظر إلى جدول التعليم :  البنى التحتية التربوية  

مالحة  حديثة بار  آ 12: لبنى التحتية المائيةا  

انظر إلى جدول الصحة: البنى التحتية الصحية  
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سد رملي صغير في وصعية سيئة   :البنى التحتية المائية الزراعية                                              

حانوت  جماعي                                                 1حوانيت خصوصية و   5مخبزة  و   1مسلخة  و  2المرافق التجارية 
              

تان زراعيتان ـ  رعويتان  تعاوني 2رابطة للتنمية الجماعية و  1عضوا و  25رابطة :باء الت ميذ من  1: المنظمات القاعدية 
 نسويتان ناشطتان في التجارة

 

 مقترحات الحلول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التنقيب و حفر بئر
 إنشاء شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فتح بنك ـــــــــ
 للحبوب

 دعم القدرات الخدماتية للحانوت الجماعي
)بيع اللحوم و الخبز(تطوير نشاطات المسلخة و المخبزة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 دعم قدرات المركز الصحي

 فتح صيدلية
فتح خدمة لتغذية ا�طفال   

 فتح صيدلية بيطرية لمواجھة ارتفاع أسعار أدوية الحيوانات
 بناء حظيرة لتلقيح المواشي  

الحيوانية تكوين وكيل بيطري لمتابعة الصحة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشراك كل الفاعلين في تسيير المصادر الطبيعية المحلية 
 إعادة التشجير 

 تشجيع استعمال الغاز المنزلي 
صالحة للزراعة   تنظيم مناطق رعوية و مناطق   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنشاء رابطات مدرة للدخل 

 تنظيم النساء في إطار تجمعات للتنمية المحلية
 المناصرة لصالح تمدرس البنات

ساء البالغات و بناء فصل لمحو ا�ميةمحو ا�مية لصالح الن  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعادة تأھل مباني المدرسة
 بناء فصل با�سمنت المسلح 

 تجھيز المدرسة
 بناء مكتب Iدارة المدرسة

للكفالة المدرسية بناء محل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشراك مھاجري القرية في مسلسل تنميتھا المحلية
يعفي تسيير و تصميم و بناء المشار) م م م (دعم قدرات منظمات المجتمع المدني   

 تنظيم لقاءات لتبادل التجارب و المھارات مع م م م على المستوى الجھوي
و المحلي     

 

المعوقات/ المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالية النفاذ إلى الماء الصالح للشرب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية بعد السوقإشك  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشاكل تتعلق بصحة اIنسان و صحة 

 المواشي
  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تدھور المصادر الطبيعية

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرص ضئيلة للدخل متاحة   للمرأة

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوء حالة البنى التحتية المدرسية 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضععف قدرات الفاعلين المحليين في 

 التنمية 
 
 

 

   

) رعوية: العامة الميزة: ( أم الطور  - 16  

56 : عدد المساكن  

باامئة 3 :ا�سمنت المسلح       بالمئة 79: أعرشةبالمئة             18:  طين:      طبيعة البناء   

    48: عدد العائ ت

بالمئة نساء 51 ن ضمنھم م 262 عدد السكان  

بالمئة 4بالمئة     آخرون   0 بالمئة     مزارعون 19 التجار     بالمئة 78 المنممون :السكان النشطون  

لفحم و الخشبا: مصدر الطاقة  

  1المھاجرون    

: 50 :ةا�مير المتحررون من باكال   

  تمبدغة و ديكني سوق : مصدر التموين بالمواد
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انظر إلى جدول التعليم :  البنى التحتية التربوية  

  زةعذبة نسبيا غير مجھ حديثة بار  آ  11: لبنى التحتية المائيةا

معدومة: البنى التحتية الصحية  

مسلخة مؤقتة                                                                1 المرافق التجارية                                              

تعاونية نسوية غير معترف بھا لم تحصل على أية مساھمة و  2007رابطة للتنمية الجماعية منشأة سنة  1: المنظمات القاعدية 
امرأة 25عضوا منھم  40و غير مسجلة و رابطة :باء الت ميذ من   

 
   

 مقترحات الحلول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجھيز آبار حديثة
للتزويد بالماء الصالح للشرب إنشاء شبكة   

بنك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فتح
 للحبوب و حانوت جماعي

 دعم القدرات الخدماتية للحانوت الجماعي
)لحوم و الخبزبيع ال(تطوير نشاطات المسلخة و المخبزة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتح صيدلية بيطرية

 دعم قدرات استقبال حظيرة تلقيح المواشي  
 تكوين وكيل بيطري لمتابعة الصحة الحيوانية

)المركزة على الكيف B الكم( ة المكثفة تطوير التنمية الحيواني  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتح فصل لمحو ا�مية عن الكبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بناء مسجد للقرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشراك كل الفاعلين في حماية البيئة 
ديد الغاباتعمليات إعادة التشجير و تج  

 تطبيق القانون المتعلق بمدونة الغابات و المدونة الرعوية 
 تشجيع استعمال الغاز المنزلي 

 إنشاء محميات رعوية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحليين دم قدرات الفاعلين  
 إنشاء رابطات مدرة للدخل لصالح الشباب و التجمعات النسوية

 

 

المعوقات/ المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالية استخراج المياه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية بعد أسواق التزويد بالمواد

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشاكل تتعلق بصحة المواشي

  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية ا�مية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم وجود مكان للعبادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تدھور الغطاء النباتي والمراعي 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضعف قدرات منظمات المجتمع المدني

 

 

   

رعوية :  الميزة العامة: الرشيد – 17  

 

  51 : عدد المساكن

باامئة 0 :ا�سمنت المسلح       بالمئة 88: أعرشةمئة            بال 12:  طين:      طبيعة البناء   

     47: عدد العائ ت

بالمئة نساء 55 ن ضمنھم م 253 عدد السكان  

بالمئة 12بالمئة     آخرون   0بالمئة     مزارعون  20 التجار     بالمئة 68 المنممون :السكان النشطون  

لفحم ا: مصدر الطاقة  

  5المھاجرون    

: 39 :ةا�مي منون ر المتحررباكال   

  تمبدغة  سوق : مصدر التموين بالمواد

انظر إلى جدول التعليم :  البنى التحتية التربوية  

  عذبة غير مجھزة حديثة بار  آ  5: لبنى التحتية المائيةا

معدومة: البنى التحتية الصحية  

مسلخة                                                                 1 التجاريةالمرافق                                               

معدومة: المنظمات القاعدية   
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 مقترحات الحلول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر حديثةتجھيز آبا  
 إنشاء شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بناء مدرسة القرية با�سمنت المسلح  

 التزويد بطاوBت مدرسية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح بنك للحبوب و حانوت جماعي
 

 تزويد القرية بمطحنة للحبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح مركز للصحة ا�ولية و تحويل قابلة لھذا المركز 
 بناء حظيرة لتلقيح المواشي  

 تكوين وكيل بيطري لمتابعة الصحة الحيوانية
 تنظيم حم ت لتطعيم المواشي ضد ا�مراض الحيوانية الرئيسية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تأطير و تنظيم السكان في رابطات تنمية محلية

 خلق نشاطات مدرة للدخل 
 إشراك آباء الت ميذ في تسيير الشؤون المدرسية

 تنظيم مھاجري القرية في رابطة تنمية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فتح فصل لمحو ا�مية عن الكبار
 إشراك النساء في تسيير شؤون القرية الجارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تشجيع استعمال الغاز بوتان 

 عمليات تشجير 
 تسيير المصادر الطبيعية

المعوقات/ المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالية استخراج المياه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم وجود منشآت مدرسية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارتفاع أسعار الحبوب و المواد الغذائية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تكاثر أمراض اIنسان و أمراض 

 الحيوان
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توى التنظيم ضعف مس  

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إشكالية ا�مية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدھور البيئة 
 

 

 

)رعوية:  الميزة العامة(طلحايت أھل ايھاه  18  

 

    145: عدد المساكن

باامئة 6 :ا�سمنت المسلح       بالمئة 66: أعرشةبالمئة             28:  طين:      طبيعة البناء   

   101: عدد العائ ت

بالمئة نساء  51ن ضمنھم م 513 عدد السكان  

بالمئة 9بالمئة     آخرون  0بالمئة     مزارعون  21 التجار     بالمئة 70 المنممون :السكان النشطون  

لفحم ا: مصدر الطاقة  

  1ن المھاجرو   

: 139 :ةا�مي ر المتحررون منباكال   

  تمبدغة سوق : مصدر التموين بالمواد

ھذه المدرسة موكلة إلى معلمين / انظر إلى جدول التعليم :  البنى التحتية التربوية  

B تستغل إB السبعة الباقية /  مستغل 8فقط من ھذه ال 1, حديثة ذات ضخ ضعيف و غير مجھزةبار  آ 8: لبنى التحتية المائيةا
  جزئيا بسبب ملوحة مائھا وضعف ضخھا

منعدمة: البنى التحتية الصحية  

سدود رملية صغيرة في وضعية سيئة و غير مستغلة �ن  4: البنى التحتية المائية الزراعية                                            
 القرويين B يزاولون النشاط الزراعي 

عضوا ناشطتان  50تعاونيتان   نسويتان من  2رابطة :باء الت ميذ تساعد في تسير شؤون المدرسة  و  1: المنظمات القاعدية 
) دباغة الجلود و صناعتھا(في التجارة و الصناعة التقليدية   

 مقترحات الحلول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تعميق البئر المستعل حاليا و تجھيزه ب آBت استخراج الماء 
 التنقيب و حفر بئر

بنك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فتح
يللحبوب وحانوت جماع  

لمعوقاتا/ المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالية النفاذ إلى الماء الصالح للشرب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشكالية ارتفاع أسعار الحبوب و المواد 
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)بيع اللحوم و الخبز(تطوير نشاطات المسلخة و المخبزة   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعادة تأھيل مباني مدرسة
 بناء فصل با�سمنت المسلح
 التزويد بطاوBت مدرسية

مين المدرسة حظيرة لتأ  
 المناصرة لصالح تمدرس البنات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خلق فرص عمل لصالح نساء و شباب القرية 

 دعم نشاطات الصناعة التقليدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بناء مركز صحة  و صيدلية
تحويل أو تكوين قابلة    

 فتح مركز لتغذية ا�طفال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 دعم قدرات قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية في القرية
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتح فصل محو ا�مية عن الكيار

 

 الغذائية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ھشاشة مدرسة القرية
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم وجود فرص تدر بالدخل 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشاكل تتعلق بصحة اIنسان
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدرات منظمات المجتمع المدني  ضعف

لمحليةا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسبة ا�مية مرتفعة

 

)تنمية المواشي:  الميزة العامة: (اتويميرت – 19    

 

  88: عدد المساكن

باامئة 0 :ت المسلحا�سمن       بالمئة 51: أعرشةبالمئة             49 طين:      طبيعة البناء   

   51: عدد العائ ت

بالمئة نساء  54ن ضمنھم م 292 عدد السكان  

بالمئة 9بالمئة     آخرون  6بالمئة     مزارعون  37 التجار     بالمئة 49 المنممون :السكان النشطون  

لفحم ا: مصدر الطاقة  

  1المھاجرون    

    88 :ةا�مير المتحررون من باكال

  بوسطيلة و سوق تمبدغة  سوق: بالمواد مصدر التموين

انظر إلى جدول التعليم  :  البنى التحتية التربوية  

لكثير من المشاكل المتعلقة باستخراج  مما يؤدي, حديثة ذات ضخ متقلب ضعيف و غير مجھزةبار  آ 10: لبنى التحتية المائيةا
  الماء

منعدمة: البنى التحتية الصحية  
سدود رملية صغيرة  مستغلة من لدن مزارعين محليين ومزرعة :  البنى التحتية المائية الزراعية                                            

 محاطة بسياج تلعب دور محمية رعوية   
 2مسلخة تم وضعھا إثر مساھمات  دفعھا  أعضاء التعاونية النسوية المحلية وذات خدمات غير منتظمة : المرافق التجارية

انوتين خصوصيتين تؤديان خدمة محدودة جد �نھا B تزود إB القليل من الحاجات مثل كواد السكر و الشاي ة و البسكويت و ح
).   آلة اIضاءة و بأسعار باھظة(البطريات   

في التجارة  عضوا ناشطة 30رابطة :باء الت ميذ تساعد في تسير شؤون المدرسة  وتعاونية نسوية من  1: المنظمات القاعدية 
).  دباغة الجلود و صناعتھا(و مواد الصناعة التقليدية ) بيع اللحوم(  
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 مقترحات الحلول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعميق البئر 
آBت استخراج الماءالتنقيب و حفر بئر و تجھيزه ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منح
 المسؤولية للنساء في مسلسل التسيير وأخذ القرارات المتعلقة بأمور القرية  

 خلق فرص عمل للنساء  
اء في إطار تجمعات مدرة للدخلتنظيم و تأطير النس  

 المناصرة لتشجيع تمدرس البنات و محو ا�مية عن النساء البالغات   
 دعم للمبادرات النسوية المحلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل فصول مدرسة القريةإعادة تأھي  

 بناء حائط حول المدرسة 
 تشييد مبنى للكفالة المدرسية 

 توسيع المدرسة عن طريق بناء فصل جديد من ا�سمنت المسلح 
 التزويد بتجھيزات مدرسية م ئمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 فتح حانوت جماعي 
 تنشيط بتك الحبوب 

 التزويد بمطحنة للحبوب 
 إنشاء مخبزة

المعوقات/ المشاكل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إشكالية انعدام الماء
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النساء ضعف مشاركة  

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوء حالة البنى التحتية المدرسية

  
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إشكالية بعد ا�سواق 
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