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 صالح الريفيــة كمــبيعــــرض شــامل  عن بلــــدية -1

 

  و ا!عمــــار  الموقـــع ، تاريخ  التأسيـــس
 

)ضر الفاتحانظر اللون ا�خ( وض الشرقيحفي و3ية الالريفية صالح  كمــبيخارطة توضح  تموقع بلدية   

 

      :الموقع و النشــــأة    
كلم مربع ، و ھي إحدى كبريات بلديات  4875مساحـــة قدرھا الريفيــة صالح  كمــبيتحتل بلدية     

  .نسمـــة)  2011مسح التشخيص التشاركي (  12432مقاطعة تمبدعة ، و يبلغ عدد سكانھا 

للبلديات الرفية المنشئ  1988دجمبر  6بتاريخ  188-88رقم  أنشئت البلدية بموجب المرسوم القانوني      
تقريب ھذه البلديات من المزايا التقنية و السياسية   ((على مستوى المقاطعات و المراكز ا6دارية من أجل 

 )).لEمركــزية

  

اطعـــة تجمعا قرويـــا ، و تتبع من الناحية ا6دارية لعاصمـــة مق 81صالح من  كمــبيتتألف بلدية 
  .كلم 60التي تربطھا بھـــا  طريق رمليـــة  طولھا أزيد من . تمبدغــــة 

  :صالح   علي النحو  التالي كمــبي، حدود بلدية  6يحدد المرسوم القانوني المذطور في  مادته       

 بلديـــة  أم افنـــادش  في مقاطعة النعمة:  من الشــرق  •

 ي  في مقاطعة تمبدغةبلدية حاس امھـــاد: من الغرب  •

 بلدية اطويل و بلدية تمبدغة:  من الشمال •

  بلدية بوسطيلـــة الريفية : و من الجنوب •

 

  :تـــاريخ ا!عمـــار 
ة سريعة علي تواريخ تأسيس القرى من سنلقي نظــرة صالح الريفية ،  كمــبيلتتبع تاريخ إعمار بلدية   

:خEل الجدول التالي  
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التأسيس .تا من  كلم 
عاصمة ال  

  .تا التجمع القروي

 التأسيس
من  كلم
عاصمة ال  

 التجمع القروي

 الشيخ ولد الراعي  25 2006 أھل الحسن  2 2006
 لقرين  10 1964 باسلي�ي  21 1982
 ابقيديد 11 1964 بوحفرة  7 1961
 اتويميرت  18 1963 امنا عيش  5 1985
)اجمان(مدينة  12 1965 أھل محمد المصطف  5 2006  
 ام اندريناي  13 1989 أھل بونا  5 2007

2008 16 
محمدو ولد الشيخ ولد 

 سيد
1860 10 

 ينقي لكصر 

2005 15 
حاس سيد ألمين ولد 

 الخ ولد الراعي   21 1984 الراعي 
 الباردة  8 1961 أھل خيري ولد مولود 4 2004
 بوري الزمـــال  30 1987 أھل الـــنن  5 2006
ريك اج 9 1974  طيبة  33 1980 
 ازرايب أھل زيدان  21 1984 الباه  7 2001
 أھل محمد العبد  3 2006 أھل بيب  4 2007
 المدروم  3 1991 لميلح  5 1982
 محمدو ولد صالح  1 1971 بير دحمود 32 2000
 أھل محمد  سعد بوه  7 1999 باب ولد حمي  33 2009
اعمر داھي أھل  9 1981 احسي أھل سيداو 23 1984  
 تنعزة  15 1985 تيجطي كيبي  25 1984
 أھل مو,ي  7 1980 أھل باده  12 2007
 زروقو  15 1980 بير يحفظ 23 1995

1972 26 
امباركه ( بوري لبداع 

)اعلين  أھل الــدح  25 2008 
 اعمر ولد  المامي  2 2008 أھل سيد المختار  20 1987
 أشــايف  2 2008 أھل أعل ولد موسى  28 1999
 محمد ا;مين ولد ايده  1 2007 أھل بــــبّ  4 2000
 أھل كبدات  1 1992 الملزم  36 1992
 أھل عبد  هللا  17 ? أھل سيـــد  ابّ  25 1998
)المقدس( الكيل  40 2007  اّج عبــي  16 2008 
 اكليوات تنواجيو 20 1973 لكحل ولد يوي  15 2004
 المنشطح 25 1984 حاس محمد نوح 27 1997
 قظفــه 25 1984 أھل حمّ  29 1996
 أھل أحيمد  26 2000 مبروك أھل الشيخ  16 2006
 انبيات الركم  40 1986 اكليوات أھل ابّ  20 1982
 مقام التيسير  17 1991 اتوشليت  17 1984
4-3- 2-1أمظلمان  18 1984  أھل تياه  32  1997 

1986 52  
حاس ( بير ادوامس

)احمدناه  2001  34 
يحفظ ولد سيد عبد 

 الرحمن 
؟,  2000  كمــبيدالي    14 1986  التراد ولد محمد  
3- 2-1كساري  9 1986 )بوسدره( أھل حمل  ؟  2002   
 الشيخ ولد الحاج   1999 الســدرة  3 1986
 بوحجرة    1994 ينكي الزمــال  24 1991
صالح  كمــبي 0 1979  طلحايت قاره  25 1981 

 انبيات الركم  40 1986   
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:مــر تاريخ إعمار البلدية بمراحل ثEثة  مختلفة   

 

تاريخ تأسيس قرية   1860امتدت من :  ما قبـــل سبعينيات القرن المـــاضي: المرحلة ا;ولى  �
خEل ھذا الحيز الزمني ، ظھرت قرى . و ھو تاريخ تأسيس مدينــة اجمان   1965ينكي لكصــر حتي 

قرى   6، أي ما مجموعه  ) 1964(، ابقيديد و لقرين ) 1963(، اتويميرت ) 1961(ة  و الباردة بوحفر:
كانت ساكنة ھذه القرى عبارة ). من مجموع القرى% 7،40( المكونة لليوم للبلدية   81فقط من أصل 

ـّر عن مجموعات من البدو استقرت في مواطنھا الحالية حيث ظلت تمارس النشاط الزراعي علي مـ
عن مبكرا مجموعات من  فئة لحراطين التي استقلت ( السنين إذ لم تكن لھا  مصادر إقتصادية غيرھا 

 ).اسيادھا 

  

حتي   1971امتدت منذ مطلع السبعينيات حتي  العقد ا�ول من الثمانينات أي من  :  المرحلـــة الثانية �
تميزت ھذه الفترة الجافة . رفته البEد عقد   سنوات الجفاف الحاد و الصعب و الخطير الذي ع(  1987

نضوب مصادر الكp و المراعي باستقرار كثير من سكان البدو الرحل بعد انھيار ثرواتھم الحيوانية و 
و بضيغة  –ولقد استقر ھؤ3ء البدو ). البقر و ا�غنام علي حد سواء( و موت آ3ف رءوس القطعان 

ب من ا�راضي الخصبة حيث اتخذوا من النشاط الزراعي بالقر -عشوائية و فوضوية 3 تحسد عليھا
بديE عن النشاط الرعوي رغم  افتقارھم إلي الخبرة و المھنية بمناھج و طرق و أساليب النشاط الدخيل 

، اكليوات ) 1971(محمدو ولد ضالح : برزت إلي الوجود  قـــرى  و ھكذا ). أو البديل ا6ضطراري(  
أھل مو3ي و زوروقو و طيبة ، ) 1979(صالح  كمــبي، ) 1974(  ، اجريك) 1973(تنواجيو 

، اتويشليت ) 1982(، اكليوات أھل اّب و لميلح ) 1981(، أھل أعمر داھي  و طلحايت قاره ) 1980(
، المنشطح و قظفة ،احسي أھل سيداو و تجطي كيبي ، ازرايب أھل زيدان و الخ  4-3-2-1و أم ظلمان 
و  كمــبيانبيات الركم و بير ادوامس و دالب ، ) 1985(نعزه و امنا عيش ،ت) 1984(ولد الراعي 

 28أي ما مجموعه ) . 1987(، أھل سيد المختار و بوري الزمال ) 1986(و السدرة  3-2-1كساري 

مقارنة مع المرحلة % 27،16و بمعدل ازياد بلغ ) من مجموع قرى البلدية % 34،58( تجمعا قرويا 
 .ا�ولى 

 

صاحبت بداية المسلسل الدموقراطي و الEمركزية التي بدأت بإنشاء :  ـة الثالثة و ا;خيرة المرحلـ �
من أجل تقريب المواطنين من الخدمات العمومية و إشراكھم في الحياة  1988البلديات الريفية سنة 

من سكان البدو  و بتشجيع من الحكومة الموريتانية ارتأى كثير.السياسية و ا6قتصادية و التنموية للبلد 
إ3 أن ھذه ا6ستراتيجية لم تواكبھا إجراءات توجيھية . ا6ستقرار و التخلى من حياة ا6نتجاع و الترحال 

استغEل  معايير التقــرى ، ا�مر الذي أدى إلي عشوائية و فوضوية صارمة  تأخذ في الحسبان 
 . المجا3ت الحيوية

. تجمعا قرويا  يختلف من حيث الحجم و السبق إلي التقرى 47تميزت ھذه المرحلة بظھور  ما يناھز 

صالح الريفية ، و ھو ما يقدر بمعدل ازياد  بلغ  كمــبيمن مجموع قرى بلدية % 58،02أي نسبة 
 .مقارنة مع المرحلتين السابقتين%  16،04

  

  

)التضاريس ( السطـــــــــح مظاھــر   
 

 

:المنــــــاخ و التساقطات المطرية   

صالح الريفية  بوجود  وحــدات تضاريسية  تطغى علي  كمــبيالمظھر الطبيعي في بلدية  يتميز           
التربة علي العموم من .مجملھــا سھول منبسطة   تكثر فيھا  ا�ودية و المنحدرات  و المجــــاري المائية

و النوع الرملي الحجري الصلب تميل )ا�جزاء الشمالية و الشمالية الغربية للبلدية ( النوع الطيني الرملي 
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و أما بعض المناطق  الوسطى للبلدية فتكسوھا ) ا�جواء الشرقية و الشمالية الشرقية( إلي اللون الرمادي
  ) .و السدرة ، و بعض جھات زوروقو كمــبيمنطقة دالي ( كثبان رملية 

  

شديد الحرارة صيفا حيث تبلغ درجات :  السوداني -المنــاخ السائد في البلدية ھو المناخ الساحلي      
  .د بين شھري دجمبر و منتصف مارس30د خEل شھر مايو لتنخفض إلي ما دون  42الحرارة 

  :يتعرض التراب البلدي لھبوب نوعين من الرياح

  من أكتوبر حتى منتصف مايو ) إريفي( رياح الھرمطان - �

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

أما التساقطات المطرية المسجلة سنويا في البلدية فإنھا غير منتظمة و تختلف أھميتھا  السنة تلو ا�خرى ، 
  )بتمدغـــةمصلحة الرصد الجوي ( مم 350و حيث يبلغ معدل ا�مطار السنوية 

  

:مصـــادر الميـــاه  

صالح الريفية  ،  كمــبيقسم مصادر التموين بمياه الشرب  بالنسبة للبشر و الحيوانات علي مستوى بلدية تن
:تنقسم إلي   

o التي تتشكل مباشرة بعد )  تيومرن( و ھي عبارة عن مجموعة من المستنقعات :  المياه السطحيـــة
.  أسابيع بعد انتھاء فصل الخريف 5إلي  3التساقطات المطرية حيث تحصر المياه خEل فترة أقصاھا  

توفر ھذه المستنقعات  مياه الشرب للحيوانات و أھمھا  من حيث ا�تساع و طول المدة ھي تامورت  
إلي جانب المستنقعات ھناك مصادر أخرى للمياه ) . راجع الجدول الموالي....(كمــبيبحفرة ، دالي 

موجودة علي مستوى البلدية و حيث أھمھا  حاجز السطحية و ھي عبارة عن أحواض الحواجز الرملية ال
قدرة ھذه الحواجز علي .  )PREVICO(ينكي الزمـــال الذي تم بناؤه من طرف مشروع ابرفيكــــو 

حصر المياه 3 تتعدي الثEثة أشھر نظرا  لتقادم  البناء و سوء التصميم أصE و نظرا للتھديد التي 
و يطھر التشخيص التشاركي المعّد من ... غياب الصيانة تتعرض له من زحف للرمال و التصحر و

حــاجزا رمليا تسھم كلھا  15و ) تيومرن( مسطحات  9وجود ) TSM(طرف فريق أرض التضـــامن
 .في  توفير مياه الشرب للحيوانات المحلية و تلك القادمة إما من وسط البلدية ، و إما من البلديات المحاذية

 

ن و المستھقعات المائية                                           أھم التيومر:  1جدول   

 الحيوانات الواردة
 

 العدد المنطقة المدة بعد الخريف

القرية و القرى المجاورة و الحيوانات 
 العابرة 

شھور  5إلي  4من   4 بوحفرة  

القرية و القرى المجاورة و الحيوانات 
 العابرة 

شھور  5إلي  4من  عيش  امنا   1 
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القرية و القرى المجاورة و الحيوانات 
 العابرة 

شھور  5إلي  4من   1 تنعزة  

القرية و القرى المجاورة و الحيوانات 
 العابرة 

شھور  5إلي  4من   1 زروقو 

القرية و القرى المجاورة و الحيوانات 
 العابرة 

شھور  5إلي  4من   1 اتويشليت  

يوانات القرية و القرى المجاورة و الح
 العابرة 

شھور  5إلي  4من   1  كمــبيدالي  

 

 الميــاه الجوفيــة : 
صالح الريفية علي مخزون مــائي ھام ، إ3 أن ا6ستفادة من ھذه المياه   كمــبيتتوفر بلدية                 

المناسبـــة لجلب تظل رھن جملة من المعوقات أھمھا صعـــوبة التنقيب و الحفــر و التجھيـــز  با�ليات 
  ...المياه كما أن ا�بار الموجودة حاليا تعاني قلة الصيــانة و غياب التجھيزات ، و نقص في التعميق

م ، و المياه غالبا ما تكون مالحة نسبيـــا و كمياتھا 3 تكفي لسد 50إلي  20يتراوح عمق ا�بار بين      
شھور مخلفة بذلك عطشا حادا ينعكس سلبا علي  9ي إل 7الحاجيات اليومية سوى مدة فترة 3 تتجاوز 

 217خEل التشخيص التشاركي تم إحصاء ما 3 يقل عن . ا6نسان و المـــاشية  علي عموم الحيّــــز البلدي

منھــا مياھھا مالحة و بالتالي 3 تستخدم في غير شرب الحيوانات و بعض ا�غراض % 79بئر حديثـــة ، 
  .مالحة جدا و قليلة المياه 3من بينھا ) صنداج( حفريات  5ا تم إحصاء  كم. ا�خري كالبناء 

  :المصــادر النباتيـــة
و لقد كاد ھذا الغطاء أن يختفي نتيجة .  صالح الريفية كمــبيتكثر النباتات الغابوية في عموم تراب بلدية 

ف فانتظموا في جمعيات و روابط لو3 أن السكان أدركوا خطورة الموق... عمليات القطع الجائر و الحرائق
في ( قروية لحماية ثرواتھم الطبيعية حيث جّرمت كل قرية علي حدة قطع ا�شجار إ3 في ا6طار المحدود 

  ,)البناء خاصة

   صالح الريفية كمــبيالنباتات الشجرية و العشبية علي مستوى بلدية :  2جدول

 النــوع الفــوائد و ا,ستخدامات

و ا�دوات المنزلية ، الطھي، إنتاج الفحم ، الثمار يصنّع منھا  صناعة المعدات
....الصابون و شراب مفيد  لعEج مرض السكري  

 تيشـــط

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

 اســـدر

المعدة ، الخشب في البناء و الطبخ  الخروب في دباغة الجلود و عEج أمراض
)....غسل اللباس(و إنتاج الفحم ، الصمغ يستخدم في القصارة   

 الطــلح

مضر في  طھي الطعام. السواك ، ترعاه الحيوانات   أتيــــل  

 

 

آنيتي و لحشيش لبيظ و تادريصةن و ھي اصناف : أمــا  ا�عشــاب ا�كثر شيوعا في البلدية فھي          
 عزيزة علي الحيوانات آكلة ا�عشاب 
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:الوسط البشـــــــري   

 
 حجم و توزيع السكان :

 6202: ســاكنا موزعين إلي  12432صــالح الريفية ساكنة بشرية يقدر عددھا  كمــبيتأوي بلدية           

% .50،22من ا6نــاث  أي نسبة  6330، و % 49،65من الذطور أي نسبة   

Population Totale=12432

Nombre de 

Familles=2457

Population 

Masculine=6202

Population 

Feminine=6330

Enfants en Age de 

Scolarisation=3868

Filles 

scolarisées=914

 

 

 

أسرة 2457: عدد ا;سر  

   6202:ور ـالذك

6330: اثـــان  

 

: أطفال في سن المدرسة

3868 

914: المدرسة أطفال في  

 

من مجموع  % 31،11ي نسبة أطفE  3868: سّن الذھاب إلي المدرسة ھم في ا�طفال الذين عدد و يبلغ     
يبلغ عدد . فقط من مجموع ا�طفال% 50،23 أي نسبة  طفE  1943يرتاد مقاعد الدراسة . سكان البلدية

 .الدارسين  ل من مجموع ا�طفا% 47،04بنتا أي نسبة   914يذھبن إلي المدرسة  الEتي ا6نات 

 

  %.18،15إمرأة أي نسبة   189من بينھم  1041يبلغ عدد الكبار المتعلميــــن 

  

أســرة تمارس نشاطا إقتصاديا ما أي  1951. ا نساءتعيلــھ% 20أسرة من بينھا   2457يبلغ عدد ا�سر  
% 72،36( أسرة تمارس النشاط الرعوي  1048: من مجموع  أســر البلدية موزعة إلي % 79،4نسبة 

( أسرة تھمھــا التجارة 356، %) 10،94(أسرة  تتعاطى النشاط الزراعي  370، ) من ا�سر الناشطة

  %).5،39( قتصادية متنوعة أخرىأسرة تتعاطى أنشطة إ 177و % ) 10،07

  

قريـــة تختلف من حيث حجم السكان و عدد ا�سر المكونة لھا   81صالح الريفية من  كمــبيتتألف بلدية 
 :كما ھو مبن في الجدول التالي

 

القـــرى و عدد سكانھا: 3جــدول   

عدد 
 ا;ســـر

ـم القريـــةإسـ عدد السكان  عدد ا;ســـر  إســم القريـــة عدد السكان  

 الشيخ ولد الراعي  25 3 أھل باده  52 7

 لقرين  125 28 بير يحفظ 45 8

)امباركه اعلين( بوري لبداع  28 5  ابقيديد 191 40 
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 اتويميرت  93 16 اعمر ولد  المامي  12 3

)اجمان(مدينة  380 78 أشــايف  24 6  

 ام اندريناي  62 13 محمد ا;مين ولد ايده  23 5

 ينقي لكصر  606 102 أھل كبدات  33 7

 الخ ولد الراعي  50 9 أھل عبد  هللا  54 12

 الباردة  386 85 اّج عبــي  54 11

 بوري الزمـــال  181 39 اكليوات تنواجيو 239 46

 طيبة  101 17 المنشطح 147 29

 ازرايب أھل زيدان  23 5 قظفــه 219 42

حسن أھل ال 162 31 أھل أحيمد  124 28  

 باسلي�ي  160 31 أھل سيد المختار  70 12

 بوحفرة  198 64 أھل أعل ولد موسى  46 10

 امنا عيش  124 24 أھل بــــبّ  27 5

 أھل محمد المصطف  40 7 الملزم  62 9

 أھل بونا  16 4 أھل سيـــد  ابّ  44 9

)المقدس( الكيل  24 5  محمدو ولد الشيخ ولد سيد 9 2 

لد يوي لكحل و 31 7  9 46 

حاس سيد ألمين ولد 
 الراعي 

 أھل خيري ولد مولود 10 2 حاس محمد نوح 21 3

 أھل الـــنن  86 19 أھل حمّ  88 17

 اجريك  138 29 مبروك أھل الشيخ  74 14

 الباه  109 22 أھل اعل ولد جدو  80 14

 أھل بيب  26 6 انبيات الركم  186 29

 لميلح  254 46 مقام التيسير  53 10

 أھل محمد العبد  141 27 أھل تياه  51 9

 المدروم  146 26 يحفظ ولد سيد عبد الرحمن  14 3
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 محمدو ولد صالح  43 8 التراد ولد محمد  47 10

)بوسدره( أھل حمل  60 11  أھل محمد  سعد بوه  51 9 

 أھل اعمر داھي  36 5 الشيخ ولد الحاج 124 22

جرة ـــــــبوح 113 23  تنعزة  310 66 

 أھل مو,ي  262 45 طلحايت قاره  217 43

 زروقو  260 44 اكليوات أھل ابّ  390 80

ليت ــــــــــاتوش 261 48  أھل الــدح  48 11 

4-3-2-1أم الظلمان  413 84  بير دحمود 10 2 

39 201 
)حاس احمدناه( بير ادوامس  

 باب ولد حمي  18 3

106 575 
  كمــبيدالي  

 احسي أھل سيداو 60 14

77 437 
3-2- 1كساري   

 تيجطي كيبي  88 21

94 494 
 الســدرة 

163 772 
 ينكي الزمــال 

  
 

280 1329 
صالح  كمــبي  

 

 التركيبـــة ا;ثنيـــة و التنظيم ا!جتمـــاعي :
ي تتعايش جنبا إلي صالح الريفية من خليط من القبــائل الموريتانية البيظانية الت كمــبيتتشكل ساكنة بلدية   

جنب في سلم و تفاھم و تكامل تحسد عليه حيث لم تسجل خEفات قد تعكر صفو ھذا  التعايش و ھذه 
  ):لحصيلة التشخيص التشاركيطبقا ( و من أھم المجموعات القبلية نذكر . الطمأنينـــة

ختلف أرجاء البلدية في م) لعبEت ، أو3د الفاقي، أھل اّب ، ادكوكات ، أھل حمـــان (  مشظـــوف 
 .من سكان ا لبلدية% 65يمثلون أزيد من  . ، و التجــار في قرية البــاردة 

 ).صالح  كمــبيمعظمھم في قرية ينقي الزمال و ( من السكان%  10يمثلون ما يناھز : لق�ل  

، ) نةقرية مدي( ، اجمــان)قرية أھل زيدان( ، الشرفاء )تنعزة( أو3د علول  :مجموعات مختلفة  
 ).أھل محمد سعد بوه(، أھل الطالب مختار ...)اكليوات تنواجيو( ، تنواجيو ) بير ادوامس ( أو3د بسبع 

 .صالح الريفية كمــبيمن سكان بلدية %  25تشكل ھذه المجموعات نسبة 

ة أســر 1951. تعيلــھا نساء% 20أسرة من بينھا   2457تتوزع ھذه المجموعات القبلية  بين         
  : من مجموع  أســر البلدية موزعة إلي % 79،4 تهتمارس نشاطا إقتصاديا ما أي نسب

 ، ) من ا�سر الناشطة% 72،36( أسرة تمارس النشاط الرعوي  1048 •

 ،%) 10،94(أسرة  تتعاطى النشاط الزراعي  370  •

 % )10،07( أسرة تھمھــا التجارة 356  •

  %).5،39( عة أخرىأسرة تتعاطى أنشطة إقتصادية متنو 177و   •
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 رسم بياني للتوزيع حسب النشاطات :

 
 

 
 نشاطات مختلفـــة

 
 

 التجـــارة
 

 

 الــــرعي
 

ةالـــزراع  0
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  :السكـــان و الھجــرة
و تجـــه المھاجرون نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء و علي وجه . ساكنا في الغربـــة   399يعيش        

كما يعيش بعضھم في الغـــابون و دولة ا6مارات العربية . الخصوص دولتي مـــالي و ساحل العاج 
  .المتحدة

أما في ما يتعلق بالھجرة الموسمية فE توجد إحصائيات دقيقة لعدد ا�شخاص و المواشي التي تغادر     
يبدأ ھذا النوع من . ــالي الشقيقةتراب البلدية لغرض ا6نتجـــاع في  المناطق الحدودية مع جمھورية م

، و يعود المھاجرون بقطعانھم إلي   ) نھاية مــارس و بداية إبريل( الھجرة عادة عند استفحال  فصل الصيف 
يبين الجدول التالي عدد  ).نھاية يونيو و بداية يوليو( مواطنھم ا�صليـــة بعد تساقط ا�مطار الخريفية 

 : المھاجرين و قراھم ا�صلية

  )الھجرة الخارجية( حــركية السكان : جدول 

  الوجھة  عدد المھاجرين  القرية  الوجھة  عدد المھاجرين  القرية

 اتويميرت 
 ساحل العاج مالي 4

 أھل محمد سعد بوه
 ساحل العاج 2

 مديتة
 ساحل العاج 24

 تنعزه
 مالي 13

 أم اندريناي
 مالي 3

 أھل مو,ي
 ساحل العاج 6

 ينقي لكصر
العاجساحل  24  

 زوروقو
 مالي 28

 بوري الزمال
 مالي 19

 أھل كبدات
 ساحل العاج 2

 طيبة 
 ساحل العاج 8

 اكليوات تنواجيو
 مالي 7

ازرايب أھل 
 زيدان

 مالي 1
 أھل اعلي موسى

 ساحل العاج 3
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 أھل الحسن
 ساحل العاج 3

 الملزم
 مالي 1

 بوحفرة
 مالي 1

 المبروك
 ساحل العاج 3

 أمنا عيش
جساحل العا 12  

 أھل اعلي جدو
 مالي 1

أھل 
 محمدالمصطف

 مالي 1
 انبيات الركم

 ساحل العاج 2

 أھل النن
 ساحل العاج 2

 مقام التيسير
 مالي 1

 اجريك
 مالي 7

 بوحجرة
 ساحل العاج 4

 لميلح
 ساحل العاج 20

 اكليوات أھل اب
 مالي 18

أھل محمد 
 العبد

 مالي 1
 اتويشليت

 ساحل العاج 17

 المدروم
عاجساحل ال 1  

 4-3-2-1أم الظلمان
 ساحل العاج 3

كمــبيدالي   
29 

الغابون و ساحل 
 العاج

 ينقي الزمال
30 

+ ا�مارات 

ساحل + مالي 
 العاج

  كساري
10 

الغابون و ساحل 
 العاج

صالح كمــبي  
65 

+ ا6مارات 

 ساحل العاج

 السدرة

الغابون و ساحل   23
 العاج

      

 

 

  

:السكــان و مستوى العيـــش  

معايير ثابتة لتوزيع ا�ســر  حسب المستوى المعيشي ، فإن السكان علي مستوى بلدية  را لغيــاب نــظ 
  :توزعون أنفسھم علي ثEث فئــات مختلفة من حيث الدخلصالح  كمــبي

و ھي تلك التي تمتلك بضع عشرات رؤوس ا�بقار و ا�غنام ، و متجــر و سيارة :  ا;ســر الغنيــة-
  من مجموع ا�سر % 3تمثل ھذه الفئة أقل من . عرباعية الدف

و من , و حقل زراعي , و ھي تلك التي علي ا�قل عشرة رؤوس من البقر :  ا;ســر متوسطة الحال-
من مجموع % 21و  18تمثل ھذه الفئة ما بين . بينھــا فرد في الخارج أو عامل يتلقى مرتبا من الدولة 

  ا�سر

مجموع ا�سر التي  ترتكز أساسا إما علي النشاط الزراعي أو لھا عEقة بالنشاط  و ھي: ا;ســـر الفقيرة -
الحدادة ، النجارة، الصناعة التقليدية ، ( ، و ا�سر التي تمارس ا�عمال اليدوية )رعي القطعان( التنموي 

  .من ا�سر علي مستوى البلدية% 67إلخ ، تضم ھذه الفئة حولي ... البناء 
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  :ي يوضح توزيع ا�سر حسب مستوى المعيشةرسم بيان

3% de …
76 % de …0
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40
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80

%population

3% de ménages 

riches

18 à 21% de 

ménages 

moyens

76 % de 

ménages 

pauvres

  

  
  
  

  %3: أسر غنيـــة 

  
  

  %24: أسر متوسطــة الحال
  

  
   %76: أسر فقيــرة 

  
 : خصـــوصية المســــكن  

  :مسكنــــا ثابتا  تتوزع علي النحو التالي  3190صالح الريفيـــة  كمــبيتعّد بلدية    

  

% صنــــفال العدد   

 طيــــــن 1453 45،54
حطب خالص، حطب و ( عريش  1712 53،66

)حديد  
)مدعم أو حجارة(اسمنت  11 0،34  

 دورة مياه 14 
 

 

: رسم بياني يوضح أصناف المساكن  

 

 

%0،34: صلب   

%0،46: دورة مياه  

 

%45،54: طين  

%53،66: عريش  
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:ا,جتماعية وا,قتصادية ,ت ــاالمج  
 

 :النفـــاذ إلي الخدمـــات القاعدية -1.1
صالح الريفيـــة ، علي باقي البلديات الريفية علي المستوى الوطني ، من  كمــبيتعاني بلدية              

صحيـــة عدا بعض المصالح ال. نقص حــاد و كبير في  التغطيـــة بالخدمـــات ا�ساسيـــة للتنميــة البشريــة
ا6نعكاسات ا6يجابية علي المواطنين ، تخلو بلدية  التي في حقيقة الواقع متقادمة و محدودة   –و المدرسيــة 

..صالح من أي مصالح أخــرى بوسعھا تقديم  ما يصبو إليه السكان في حياتھم اليومية كمــبي  

 

:التعليــــــــــم  

منھما له واحد كل ) أو محظــري( ، و تعليم تقليــدي ) يث أو حد( تعليم عصــري : إلي  يصنّـــــف و 
  .خصوصياته و ميزاته

  

صالح الريفية حيث كان افتتاح لھا في بداية  كمــبييثة عھد فيي بلدية دإن المدرسة  ح:  التعليم الحديث �
حلي سوى سبعينيات القرن المــاضي في عتصمة البلــدية ، و حتي تاريخ قريب لم تكن علي المستوى الم

تمدرس البنات جاء متأخرا جدا نظرا 3عتبارات ( مدارس تستقطب عددا ضئيE من التEميــذ الذكور  10
3 ( مدرســـة أساسية من بينھا واحدة مغلقة  23أما اليوم، فإن البلديــة توجد بھا ...). اجتماعية و تقليدية 
من  1029: تلميذا  1943ذه المدارس يصل عدد التEميذ المقيدين في سجEت ھ). مقر و 3 مـــدرس

 % ).47،04(  914: و البنات %) 52،96( الذكور 

 
  :رسم بياني يوضح نسب التمدرس حسب الجنــس

 
 

  
  %47،04:  البنــــات 

  
  

  %52،96: ا�و3د 
  
  

 تEميــــذ التعليم النظامي

44

46

48

50

52

54

Eléves de l'école 

formelle

47,04 % de 

Filles

52,96% de 

Garçons

 

 
ربويةالبنـــي التحتية الت: 4جـــدول   

 الوضعية القرية 
نوع 
 البناء

 حجرات
élèves معلم 

 المعوقات رآت
 إ ذ مج إ ذ

 غياب مقر و معلم 0 0 0 0 0 0 0 طـين مغلقة  ابقيديد

 3 مقر، تجھيز ، 3 معلم 1 0 1 60 35 25 2 بE مقر 1 مدينــة

 1 ينقي لكصـر 

شبه 
 صلب

2 64 

73 137 

1 0 1 
اء و نقص معلم ھشاشة البن  

 ھشاشة المقر  1 0 1 35 12 23 1 طـين 1 الباردة

 1 بوحفرة 

شبه 
 صلب

2 29 

23 52 

1 0 1 
 نقص التدھيزات و حضانة 
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 1 لميلح

شبه 
 صلب

1 26 

24 50 

1 0 0 
 نفسھا 

 1 تنعــزة 

شبه 
 صلب

2 37 

41 78 

1 0 1 
 نفسھا 

 1 زروقو 

شبه 
 1 77 35 42 2 صلب

0 

 نفسھا  1
بي تيجطي كي  نفسھا  1 0 1 52 22 30 1 حجارة 1 

 1 اكليوات تنواجيو

شبه 
 1 73 37 36 1 صلب

0 

 نفسھا  0
 ھشاشة البناء  1 0 1 82 37 45 2 طـين 1 قظفة 

 غياب مقر و تجھيزات 0 0 1 78 41 37 1 عريش 1 انبيات الركم

 ھشاشة البناء و نقص التجھيز 1 0 1 27 11 16 1 طـين 1 مقام التيسير

وحجرة ب  غياب مقر و تجھيزات 1 0 1 44 18 26 3 عريش 1 

 غياب مقر و تجھيزات 1 0 1 50 22 28 1 بE مقر 1 طلحايت قارة

 1 اكليوات أھل ابّ 

شبه 
 1 85 34 51 3 صلب

0 

 نقص التجھيز و حضانة  1
 ھشاشة البناء  0 0 1 47 22 25 1 طـين 1 اتويشليت 

 1 أم الظلمان 

شبه 
 1 91 44 47 2 صلب

0 

 نقص التجھيزات و حضانة  1
 غياب مقر و تجھيزات 0 0 1 54 23 31 1 عريش 1 …بير ادوامس

 1  كمــبيدالي 

شبه 
 2 111 42 69 5 صلب

0 

 نقص مدرس و حضانة  1

 1 السدرة 

شبه 
 1 205 118 87 2 صلب

0 

 نقص التجھيزات و حضانة  1

 1 ينقي الزمات 

شبه 
 1 199 98 101 2 صلب

0 

 نفسھا  1

صالح  كمــبي  1 

شبه 
 5 256 102 154 7 صلب

0 

 نقص معلم و فصول دراسية  1

 

:صالح الريفية كمــبيرسم بياني لنوع البناء المدرسي علي مستوى بلدية   

  

بناية ( بون  مقـــــر 
  )للمدرسة

  مدارس تحت عـــــريش

  مدارس مبنية بشبة  صلــب

  

  مدارس مبنية بالطيـــن

0

5

10

15

Ecoles de la 

commune

Sans Batiment

construite en 

hangar

en Semi Dur

en Banco

 

 

 المعـــوقات
)طيـــن( ھشاشة غالبية المدراس   

 غياب أو نقص المدرسيـــن

نقص أو غياب التجھيزات التربوية و الحضانات 

 المقــــدرات 
 

 3868:وجود مصادر بشرية ھامة-

 طفE في سن التدرس
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 المدرسية

فقر ا�باء مما 3 يشجع أصE علي التمدرس أو 

ا6عدادي و الثانوي ( متابعة السلك الدراسي

)خصوصا  

باء ضعف أو حتي غياب   و تقاعس رابطات �

التEميذ في لعب ا�دوار المنوطة بھم في الساحة 

 التربوية 

 

معطيات سياسية ، اجتماعية و  -

 بيئية مشجعة علي التمـــــــــــدرس

 
 

 : التعليـــم المحظـــري  �

عدة محاظــر ، إ3 أن ھذه المحاظر أو الكتايب تنقصھا صالح الريفية  كمــبيتوجد علي مستوى بلدية 
المقرات و التجھيزات ، بل و حتي في بعض ا�حيان  فإنھا تفتقر إلي مدرسين  يقومون عليھا بصفة 

  .دائمــة و منتظمــة 

  عدد المحاظر  القريـــة  عدد المحاظر  القريـــة

  1 ينقي لكصـر   1 بوري الزمال

ردةالبا  1 ازرايب أ زيدان  1  

  1 بوحفرة   1 أھل الحسن 

  1 لميلح  1 باسلي�ي

  1 تنعــزة   1 أمنا عيش 

  1 زروقو   1 البــاه 

  1 ينقي لكصـر   1 أھل محمد عبد 

  1 اكليوات تنواجيو  1 المدروم 

  1 قظفة   1 أھل مو,ي

صالح كمــبي   1 انبيات الركم  2 

  1 أم الظلمان  1 ينقي الزمات

  

 

إمرأة  فقط ، و السبب في ضعف تعلم المرأة ھو  189من بينھم  1041ن المتعلميــن يبلغ عدد البالغيــ
.النظرة التقليدية حيال تعلم العنصر النســوي  

  :رسم بياني يوضح نسب الكبار المتعلمين 
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alphabètes Adultes

15,3% defemmes

84,6% d'hommes

  

  
  
  
  
  

  %15،3:النساء
  
  

  %84،6: الرجال

       
  

 

 : الصحـــــــــة
صالح الريفية إلي خدمات الصحة محدودا جدا  �ن المصالح الموجودة  كمــبيل نفاذ سكان بلدية يظ          

و البنى الصحية تتمثل في مركزين صحيين . محليا 3 تلبى من قريب و 3 من بعيد   تطلعات  ساكنة البلدية 
  .كمــبيصالح عاصمة البلدية ، و مركز دالـــي  كمــبيإثنين فقد ھما مركز 

و ا�شخاص القائمون علي ھذين المركزين المتقادمين ليس كافيا فحسب ، بل يفتقر أيضا إلي الخبرة و إلي  
  :يتمثل ھؤ3ء ا�شخاص في . التجھيزات و المعدات الصحية الضرورية

 شخصا ، 6216إي  ممــرض لكل   12432لساكنـــة قدرھا ) 2(ممرضي دولة  �

 .إمرأة  3165إمرأة أي بمعدل  مولدة لكل  6330تبلغ لساكنــة أنثويـــة  )  2(مولدتين  �

 

المستوصف ا�قرب ھو  مستوصف مدينة تمبدغة و حيث الوصول إليه وعر نظرا لوعورة الطريق و 
، و ھو أمر يؤثر )سيارة واحدة بعد كل يومين أو أكثر(إذ يصعب النقل و يندر  خاصة إبان فترة الخريف

المستعجلة   و خاصة بالنسبة للنساء في حالة الوضع و ا�طفال  سلبا علي صحة المرضى في الحا3ت
  .الرضع و المواليد أي الفئات الھشة و ا�كثر تعرضــا لpمراض الخطيرة

 

:صالح الريفية كمــبيالبني التحتــية الصحية علي مستوى بلدية : 5جـدول   

 أشخــــــاص البنية

 ا;مراض الشائعة الموقع
صيدل
 ية

مس
 تو

كمر
 ز

تأس.تا وحدة  وكيل مولدة قابلة ممرض الحالة 

كمــ
 بي

صال
 ح

حمى المEريا ، إسھال، 
طفيليات ، سوء تغذية ، فقر 

الدم ، أمراض جلدية ، نز3ت 
..........البرد   

 

x   x     1 x   x   

دالي 
كمــ
  بي

حمى المEريا ، إسھال، 
طفيليات ، سوء تغذية ، فقر 

ت الدم ، أمراض جلدية ، نز3

x   

x 
  

2002 
بدون 
 مقر

x 
  

x x 
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.........البرد   

 (SR
C)       

 

 

 

 

الصحــي  تحتضنه  شقة من الطين متقادمة و متھالكـــة و كذا عريش من  كمــبييجدر التنويه إلي أن مركز دالي 
ل المركز و بمساعدة بعض أبو بكــر جارا ، مسؤو: الحطب مجعم بالحديد ، بنيـــا  خصيصا بمبادرة من الممــرض 

 ا�ھالي من
.العنصـــر النسوي علي وجه الخصوص  

 

SRC :دوية المخفضة السعر�  .نظام التغطية با

 

 المعوقـــا ت في مجال الصحة
  نقص ا�شخاص ا�خصائيين

  نقص التجھيزات و المعدات الصحية

  غEء أسعار ا�دوية

  )مرضىسيارة إسعاف لنقل ال( غياب الوسائل اللوجستية 

 .كلم 178كلم ، النعمة 65تمبدغة ( بعد عاصمة البلدية من المستشفيات و المستوصفات

 
صالح الريفية فإنھا لم تكن بأحسن من  كمــبيفي ما يخص الصحة الحيوانية علي مستوى بلدية         

�ولى في ا6قتصاد الصحة البشرية ، إذ أن علي امتداد التراب البلدي  حيث يحتل النشاط الرعوي الرتبة ا
، 3 يوجد أي غطاء صحي 3 من حيث الممرضين البيطريين ، و 3 ) من اليد العاملة% 72،36( المحلي 

و الحمEت التي تقوم بھا إجارة . من حيث الصيدليات البيطرية العمومية  أو حظائر لتلقيح الحيوانات
ن قليلة ، و السبب في ذلك ھو إما سوء التنسيق بين البيطرة بوزارة التنمية الريفية 3 تستفيد منھا إ3 قطعا

المنمين و مصلحة البيطرة ، و إما لصعوبة الوصول إلي أماكن تواجد الحيوانات المستھدفة بحمــEت 
3 ما و التي غالبا ( و علي العموم توجد صيدليتان بيطريتان خصوصيتين توفر بعض ا�دوية . التلقيح

  .بأسعار تفوق  القدرات الشرائية للمنمين  )تستجيب للمعايير الدولية 

صالح الريفية  لعدة إصابات مرضيـــة قد تكون قاتلة في  كمــبيتتعرض الحيوانات علي مستوى بلدية  
فمن أخطر ا�مراض  . بعض ا�حيان ، و يبقى التلقيح الوسيلة ا�نجع لمجابھة ھذه ا�مراض و ا�وبئة 

  .....، لوريمه ، اطيار ، بوقليب ، بوقيد: نأتي علي ذكر 

 

:البني التحتيـــة و التجھيزات الجماعيـــة   

: البني التحية في مجال المياه   

من بين . قليلة المياه و كبيرة الملوحةبئرا تقليدية  217تبين من خEل مسح التشخيص التشاركي وجود        
 و .المياه لجلب الEزمة المعدات لغياب و صEأ تعميقھا لعدم نظرا متعطلة )3( ثEثةالموجودة  5الحفريات 

   .مياھھا ملوحة نتيجة الحيوانات شرب لغرض فقط تستعمل بئرا 41 حديثة، بئرا 129 بين من
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 صالح الريفية كمــبيالبني التحتية المائية علي مستوى بلدية : 6جــدول 

 القرية
 بئر حديثـة حفـر

 المشاكل منشآت بئر تقليدية
 إستخدام مالح غص ص غص ص

 0 الشيخ ولد الراعي
  

2   

شرب ،  مالح
 0 0 زراعة

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 لقرين 
  

1   

  

 1 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 ابقيديد
  

0   

 مالح
 0 3 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اتويميرت 
  

2   

  

 0 3 بشر،حيوان

انسياب المياه ، ضعف 
 ,ملوحة

 0 مدينة 
  

0   

  

 0 15 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أم اندريناي
  

0   

  

 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 ينقي لكصر
1 

0 1 

  

 1 4 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 الخ الراعي 
  

0   

  

 0 4 بشر،حيوان

المياه ،  ضعف انسياب
 ,ملوحة

 0 الباردة
  

1   

 مالح
 0 4 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بوري الزمال
  

0   

  

 0 14 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 طيبة 
  

5   

  

 1 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 ازرايب 

  

1   

 مالح

 0 بشر،حيوان
0 

،  ضعف انسياب المياه
 ,ملوحة

 0 أھل الحسن 
  

0   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 باسلي�ي
  

0   

  

 0 5 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بوحفرة 
  

1   

 مالح
 1 14 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أمنا عيش 
  

0   

  

 0 5 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
حةملو , 

محمد المصكف.أ  0 
  

3   

  

 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل بون 
  

0   

  

 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

محمدو ولد الشيخ ولد 
 0 سيد

  
0   

  

 0 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 حاس سيد ألمين 
  

1   

 مالح
 0 3 بشر،حيوان

سياب المياه ، ضعف ان
 ,ملوحة

 0 خيري مولود 
  

0   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل النن 
  

0   

  

 0 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اجريك 
  

0   

 مالح
 1 4 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 الباه 
  

0   

  

 1 1 بشر،حيوان

لمياه ، ضعف انسياب ا
 ,ملوحة

 0 أھل بيب 
  

0   

 مالح
 0 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة
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 0 لميلح 
  

9   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل محمد عبد
  

1   

 مالح
 0 3 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 المدروم
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ياه ، ضعف انسياب الم
 ,ملوحة

 0 محمد صالح 
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اھل محمد سعد بوه
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل اعمر داھي
  

0   

  

 0 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 تنعزة
  

0   

 مالح
 0 3 بشر،حيوان

نسياب المياه ، ضعف ا
 ,ملوحة

 0 أھل مو,ي
  

0   

  

 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 زوروقو
  

2   

 مالح
 0 5 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل الدح
  

0   

 مالح
 1 5 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بير دحمود
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

اب المياه ، ضعف انسي
 ,ملوحة

 0 باب ولد حم
  

0   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل سيداو
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 تيجطي كيبي
  

0   

 مالح
 1 2 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل باده
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

انسياب المياه ،  ضعف
 ,ملوحة

 0 بير يحفظ
  

0   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بور لبداع
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اعمر المامي
  

0   

  

 0   بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أشايف 
  

0   

 مالح
 0 2 بشر،حيوان

انسياب المياه ، ضعف 
 ,ملوحة

 0 محمد ا;مين ايده
  

0   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل كبدات 
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل عبد هللا
  

0   

 مالح
 0 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أج عبي 
  

0   

 مالح
نبشر،حيوا  2 0 

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اكليوات تنواجيو 
  

2   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 المنشطح
  

0   

 مالح
 1 6 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 قظفه 
  

0   

  

 0 3 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل احيمد 
  

0   

 مالح
يوانبشر،ح  6 0 

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل سيد المختار
  

2   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل اعل ولد موسى
  

1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة
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 0 أھل بب 
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 الملزم
  

1   

  

ر،حيوانبش  0 0 

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل سيد اب 
  

2   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 الكيل 
  

1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 لكحل ولد يو
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 حاس محمد نوح
  

1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل حم
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0  مبروك أھل الشيخ
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أعلي ولد جدو
  

1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 انبيات الركم
  

3   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 مقام التيسير 
  

0   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أھل تياه
  

0   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

يحفظ ولد سيد عبد 
 0 الرحمن 

  
1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

تراد ولد محمدال  0 
  

2   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بوسدرة 
  

2   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 الشيخ ولد الحاج
  

1   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بوحجرة
  

1   

 مالح
 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 1 طلحايت قاره
  

16   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اكليوات أھل لب
1 

6   

  

 1 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 اتويشليت 
  

0   

  

 1 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 أم الظلمان
  

4   

  

 0 6 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 بير ادوامس
  

6   

  

 0 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

كمــبيدالي   0 
  

9   

  

 0 14 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 كساري
  

0   

  

 1 35 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

 0 السدرة 
  

4   

  

 1 0 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

مالينقي الز  0 
1 

11   

  

 PREVICO 1 بشر،حيوان

ضعف انسياب المياه ، 
 ,ملوحة

صالح  كمــبي  1 
  

18   

 مالح
 1 25 بشر،حيوان

ملوحة مرتفعة ، صعوبة 
 الجلب
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 معقوات قطــاع المياه
 موقع أكثرية القرى في المنطقة الجافة

 غياب ا6ستثمارات في مجال البحث و التنقيب و الحفر

المياه الجوفيةملوحة  جيوب   

 سوء تسيير الموارد المائية

فوضوية التقرى مما يحد بشكل كبير جھود  الدولة و يبددھا فيما يتعلق بتوفير المياه 

 الصالحة للشرب 

  صعوبة استخراج المياه نظرا لغياب المعدات لEزمة

 

 
:التجھيزات الجماعيــــة   

و ) 2010(ه من طرف مشروع ابرفيكو خزان ينقي الزمال الذي تم بناؤ:    خزان الحبوب �
 .طنا من الزرع و الفاصوليا 25تزويده بكمية 

-2-1صالح ، ينقي الزمال ، كساري  كمــبي: حادزا تتوزع علي 15و عددھا :  الحواجز الرملية �

، اتويشليت ، اكليوات أھل اّب ، المنشطح ، تيجطي كيبي ، أھل الدح ، ينقي لكصر ، اجريك ،  3
 .بة و لقرينبوحفره ، طي

 كمــبي:  2870من بينھا واحدة 3 تعمل  توفر الخدمات لساكنة قدرھا  6:  طاحنات الحبوب �

 .صالح ، ينقي الزمال ، اتويشليت ، تنعزه و بوحفــرة

 .صالح كمــبياكليوات أھل اّب ، السدرة ، ينقي الزمال و في :   حظائر لتلقيح الحيوانات �

 .صالح  كمــبيمسجد :  دور العبـــادة  �

و ھي عديمة علي مستوى البلدية ، و تقتصر علي شبكات طرق  :البني التحتية في مجال الطرق البرية
و أھمھا الطريق الرملي الرابط بين عاصمة البلدية و مدينة . ريفية  غير سالكة في بعض الحا3ت ووعرة
إلي جانب ممرات .دھة أخرىاصلح و بوسطيلة ، من  كمــبيتمبدغة ،من جھة ،  و تلك التي تربط بين 

  .ضيقة كثيرة و متشعبة تربط بين مختلف قرى البلدية 

وسائل النقل ا�كثر شيوعا عي السيارات رباعية الدفع للنقل علي المسافات الطويلة و المتوسطة ، و         
 .للتنقل علي المسافات القصيرة)  الحمير خاصة( العربات التي تجرھا الحيوانات 

قرى تتوفر علي  الطاقة الشمسية علي نطاق محدود ، فإن بلدية ) 6(عدا ست  :ا6تصــــــــا3تالطاقة و 
 با6عتمـــاد و أغلب ا�سر تحصل علي مصدر للطاقة . صالح تفتقر  إلي شبكة للطاقة الكھربائية  كمــبي

  ....علي الخشب ، أو المصابيح اليدوية ، أو الشمع

تنتشر )  شبكات موريتل و ماتل ( صــال ، فإن أجھزة الراديو و الھاتف النقال و في ما يتعلق  بوسائل ا6ت
 .إ3 أن غياب مصدر للطاقة يحد من استخدامات ھذه الوسائل. بكثرة في مختلف أرجاء البلدية
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 النشــاطات ا!قتصــادية
 
 

من مجموع % 79،4ي أ( أسرة  1951صالح الريفية  كمــبييبلغ عدد ا�سر الناشطة علي مستوى بلدية 
  :تتوزع بين) ا�سر

 ،) من اليد العاملة% 72،6( أسرة   تمارس الرعي  1048 �

 ،% )10،94( أسرة تمارس الزراعة   370 �

 ،%)10،07( أسرة تتعاطى النشاط التجاري  356 �

 % )5،39( أسرة تھتم بنشاطات إقتصادية أخرى متنوعة  177 �

  

لرعوي علي البلديــة إذ أن تربية الماشية تحتل الرتبة ا�ولى في يبنـــــن ھذا التوزيع طغيان الطــابع ا
  .ا6قتصاد المحلي 

  

   ) :تربية الماشية( الـــــرعي 
صالح الريفية حيث  كمــبييأتي النشاط التنموي في الرتبة ا�ولى في ا6قتصاد المحلي لبلدية            

و إذا ما اعتبرنا أن معدل ا�سرة ھو . لناشطين من مجموع ا% 72،36أسرة أي  معدل  1048تشتغل فيه 
من % 42،14شخصا يعيشون علي النشاط الرعوي أي  ما يمثل نسبة  5240أفراد ، فمعني ذلك أن  % 

  .صالح الريفية كمــبيمجموع سكان بلدية 

نظرا أو3 صالح الريفية ،  كمــبيمن الصعب جدا إعطاء إحصائيات دقيقة لعدد القطعان الموجودة في بلدية 
مفتشية التنمية _ المديرية الجھوية للتنمية الريفية ( لغياب معطيات دقيقة لدى  مصالح البيطرة المختصة

تكتم أصحاب المواشي علي  التصريح بممتلكاتھم  3عتبارات ، و من جھة ثانية )الريفية في تمبدغة
ك ، و بعد  بحث مطول و أسئلة كثيرة و رغم ذل)). العين الضارة((يفسرونھا بتخوفھم من الضرائب أو من 

 :، تمكن الفريق المكلف بالتشخيص التشاركي من التوصل إلي المعطيات التالية

  )3 تشكل قاعدة بيانات يوثق بھا و ھي تقريبية فقط و( 

 رأسا 37535: البقــر 

 رأسا 4096:   ا!بل 

 رأسا 60990: أغنـام 

 غير محصور : حمير 

 رأسا 1566: خيول 
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( تغادر الحيوانات أراصي البلدية في ا6نتجاع  ابتداء من شھر مايو و 3 تعود إ3 بعد تھاطل ا�مطار 

خEل  الفترة الشدة ، يضطر المنمون لشراء ا�عEف لتغذية القطعان التي  لم تغادر ). منتصف شھر أغشت
تقتنى كواد ا�عEف من علي أسواق عدل بقرو ، و تمبدغة ، و قد يلجأ بعض المنمين لشرائھا  مواطنھا ، و

  .من أسواق دولة مالي المجاورة

مما يثقل كاھل المنمين و ) أوقية للطن 100000( أوقية  5000كلغ  50قد يبلغ سعر خنشة العلف من فئة 
 .ھم  بالنفع المادي المحسوسخاصة  إذا ما كانوا يستثمرون في  تنمية 3 تعود علي

 

 المعـــوقات
 

 غياب التنظيم 

 التدھور البيئي المتسارع  نظرا للضغط الحيواني

 تقادم الطرق و الوسائل الرعوية

 نقص  مياه الشرب 

 غياب ا6ستثمارات في شبه القطاع

 سوء استغEل المواد و المشتقات الحيوانية

 انتشار ا�مراض و ا�وبئة

حتية في مجال التنمية الحيوانيةنقص البني الت  

 النزاعات  مع المزارعين 

 مقـــومات التنيمة الحيوانية
 
من % 72،36( مقدرات بشرية ھامة جدا 

)الناشطين  

)أبقار و أغنام( تنوع و كثرة الثروة الحيوانية   

 اتساع المساحات الرعوية

وجود وسط طبيعي و بيئي مEئم لتطاثر و تنمية 

 الحيوان

اق استھE كية واعدة  في الداخل كما في وجود أسو

)المباد3ت مع جمھورية مالي و السنغال( الخارج   

تدخل المصالح العمومية المختصة خاصة في مجال 

 مكافحة ا�مراض و ا�وبئة الفتاكة

 

 
:المنـاطق الرعوية و نقــاط  ميــاه الشــرب   

ظام يحدد المناطق المخصصة للرعي ، فإن المنمين تمارس  قرى كثيرة النشاط الرعوي ، و نظرا لغياب  ن 
و تظل مشكلة مياه الشرب  التحدى ا�كبر الذي . بإمكانھم  توجيه قطعانھم إلي جھات القرية ا�ربعة 

يواجھه المنمون إذ أن  غالبية نقاط الشرب ھي عبارة عن آبار تقليدية عادة ما تتميز بقلة مياھھا و سرعة 
أما في ما . اض و غEء أسعار ا�عEف تشكل ھي ا�خرى تحد يثقل كاھل المنمينكما أن ا�مر. نضوبھا

يتعقل بالتسويق فإن  السوق ا�سبوعية  لعاصمة البلدية ھي الفرصة السانحة التي تغتنمھا المنمون لبيع 
ا�دوية بعض رؤوس ا�غنام و ا�بقار بغية اقتناء إما المواد ا6ستھEكية ، و إما لشراء حاجياتھم من 

 .البيطرية أو ا�عEف

 
صالح الريفية كمــبيالنشاطــات الرعوية علي مسستوى بلدية :  8جــدول    

 

 القرية
ا�ھمي
 ة

مناطق  المـــواشي
 الرعي

 توجيه المنتجات ا6نتجاع اقتناء المدخEت نقاط الشرب
 مج إبل غنم بقر

الشيخ ولد 
ھاتكافة الج 4210 10 1200 300 1 الراعي  نحو مالي  شراءبوسطيلة   

بوسطيلة، 
 الصحبي
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 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 95 5 40 50 0 لقرين 

بوسطيلة، 
 الصحبي

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   بوسطيلة 335 0 300 35 0 ابقيديد

بوسطيلة، 
 الصحبي

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 610 10 500 100 2 اتويميرت 

طيلة، بوس
 الصحبي

 بوسطيلة  نحو مالي  شراءبوسطيلة بئر تقليدية كافة الجھات 720 20 300 400 2 مدينة 

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 80 0 50 30 1 أم اندريناي

بوسطيلة، 
 الصحبي

 كافة الجھات 1100 0 600 500 1 ينقي لكصر

كلم 3بوحفرة   

صالح  كمــبي
كلم7  acaht à بوسطيلة بوسطيلة, 

الصحبي ، 
 بوسطيلة

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 979 9 900 70 1 الخ الراعي 

بوسطيلة، 
 الصحبي

 الصحبي ، أم عش مالي  شراءبوسطيلة آبار تقليدية كافة الجھات 850 50 500 300 0 الباردة

 ٮبار تقليدية كافة الجھات 1010 10 400 600 1 بوري الزمال
لةشراءبوسطي  

 أم اعشيش مالي  تمبدغة

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 910 10 500 400 1 طيبة 

بوسطيلة، 
 الصحبي

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 360 0 300 60 1 ازرايب 

بوسطيلة، 
 الصحبي

 كافة الجھات 2720 20 1500 1200 1 أھل الحسن 
 كمــبيدالي 

كلم 3  

 , شراءبوسطيلة

دغة تمب  بوسطيلة مالي  

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 310 10 200 100 0 باسلي�ي

بوسطيلة، 
 الصحبي

 تامورت  كافة الجھات 200 0 100 100 1 بوحفرة 
صالح كمــبي , 

 بوسطيلة Mali بوسطيلة

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1210 10 900 300 2 أمنا عيش 

بوسطيلة، 
يالصحب  

محمد .أ
 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 850 50 600 200 1 المصكف

بوسطيلة، 
 الصحبي

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 580 0 500 80 1 أھل بون 

بوسطيلة، 
 الصحبي

محمدو ولد 
الشيخ ولد 

 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات   0 0 0 1 سيد

بوسطيلة، 
 الصحبي

يد حاس س
 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 950 50 800 100 1 ألمين 

بوسطيلة، 
 الصحبي
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 نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات   0 0 0 1 خيري مولود 

بوسطيلة، 
 الصحبي

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 762 2 500 260 1 أھل النن 

الجھاتكافة  1300 0 300 1000 1 اجريك   بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 3600 0 3000 600 1 الباه 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات   0 0 0 1 أھل بيب 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1180 0 480 700 1 لميلح 

أھل محمد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 765 65 500 200 1 عبد

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 809 9 500 300 1 المدروم

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 152 2 100 50 1 محمد صالح 

اھل محمد 
لةشراءبوسطي   كافة الجھات ND ND ND ND 1 سعد بوه  بوسطيلة نحو مالي  

أھل اعمر 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 1 داھي

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 356 6 50 300 2 تنعزة

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 1 أھل مو,ي

ة الجھاتكاف 345 5 200 140 2 زوروقو  بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 434 4 300 130 1 أھل الدح

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 1 بير دحمود

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 1 باب ولد حم

يداوأھل س  بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 602 2 400 200 1 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 505 0 300 200 1 تيجطي كيبي
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 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1310 10 1100 200 1 أھل باده

اءبوسطيلةشر   كافة الجھات 2750 40 1100 1600 1 بير يحفظ  بوسطيلة نحو مالي  

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 53 3 50 0 1 بور لبداع

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 80 0 30 50 1 اعمر المامي

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 704 4 500 200 1 أشايف 

محمد ا;مين 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 823 3 700 120 1 ايده

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 601 1 500 100 1 أھل كبدات 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 1 أھل عبد هللا

الينحو م  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 523 3 400 120 1 أج عبي   بوسطيلة 

اكليوات 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 3750 1000 1550 1200 1 تنواجيو 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 5115 15 1000 4100 1 المنشطح

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 420 20 200 200 1 قظفه 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 2225 25 1200 1000 1 أھل احيمد 

أھل سيد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1252 52 800 400 1 المختار

أھل اعل ولد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 638 38 500 100 1 موسى

اءبوسطيلةشر   كافة الجھات 314 40 250 20 1 أھل بب   بوسطيلة نحو مالي  

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 725 20 400 300 1 الملزم

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 952 90 700 160 1 أھل سيد اب 

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 294 30 120 140 1 الكيل 
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 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1189 80 1000 100 1 لكحل ولد يو

حاس محمد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND ND ND ND 0 نوح

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 6728 220 6000 500 1 أھل حم

مبروك أھل 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1605 100 1000 500 1  الشيخ

أعلي ولد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 910 50 450 400 1 جدو

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 3330 300 2000 1000 1 انبيات الركم

يلةبوسط نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 741 30 300 400 1 مقام التيسير   

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 968 50 900 15 1 أھل تياه
يحفظ ولد 
سيد عبد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 457 30 400 25 1 الرحمن 

التراد ولد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1236 50 1000 180 1 محمد

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1304 200 1000 100 1 بوسدرة 

الشيخ ولد 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 1065 150 600 300 1 الحاج

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 2455 300 1700 440 1 بوحجرة

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 2120 300 1500 300 1 طلحايت قاره

اكليوات أھل 
 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 2460 200 1000 1200 1 لب

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 2320 0 1300 1000 1 اتويشليت 

طيلةبوس نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 3292 55 2100 1100 1 أم الظلمان  

 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات ND 500 100 625 1 بير ادوامس

كمــبيدالي   1 ND ND ND ND بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 
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 بوسطيلة نحو مالي  شراءبوسطيلة   كافة الجھات 3270 0 2600 620 1 كساري

تكافة الجھا 3030 0 1500 1500 1 السدرة   بوسطيلة بوحفرة 
Mali(6m

ois) 

أم ,بوسطيلة
 اعشيش 

 نحو مالي  شراءبوسطيلة كافة ا�بار كافة الجھات 2272 2 1300 900 1 ينقي الزمال
أم ,بوسطيلة
 اعشيش 

صالح  كمــبي       ابار   14000 500 5000 8000 1 

 
:الــــزراعــة  

ھناك . صالح الريفية كمــبيا6قتصاد المحلي لبلدية يحتل النشاط الزراعي الرتبة الثانية بعد الرعي في  
( شخصا  1850من السكان الناشطين ، و بذلك يكون % 10،94أسرة تمارس ھذا النشاط أي نسبة  370

  يعتمدون في حياتھم ) من مجموع ساكنة البلدية% 14،88

  .علي النشاط الزراعي

ممارسة الزراعة  دون مستوى سّد حاجيات  و رغم مقومــات شبه القطاع البشرية و الطبيعية ،  تظل
صالح ھي زراعة معاشيــة أو  كمــبيالسكان من الحبوب ، و بالتالي فإن الزراعة علي مستوى بلديى 

ا�مر الذي يدفع المزارعين إلي ا6ستدانة الكبيرة ، كما  أن منافسة المنتجات .استھEكيـــة بالدرجة ا�ولى
  .علي الرفع من المستوى ا6نتاجي المحليالقادمة من مالي تشكل خطرا 

:مقومات الزراعة   

  من ا�سر الناشطة% 10،94(مقدرات بشرية ھامة  

  ثراء و تنوع التربة و اتساع المساحات الصالحة للزراعة 

 ظروف مناخية مEئمة جدا لنمو النباتات 

 منتج زراعي ھام  

 

 

رى للزراعة، بل يستطيع المزارع استغEل لتخصيص مناطق للرعي و أخ عيــنجد نظام مو3 ي       
  ).علي غرار الرعي( دون استثناء  الحقول في جھات القرية ا�ربعة 

تستغل ا�راضي . طق الزراعيةاتختلف مساحات الحقول حسب عدد أفراد ا�سرة المزارعة و حسب المن 
المحراث الخشبي و (  و بوسائل بدائية) لجھل المزارعين  تقنية استراحة التربة( بصفة مستمرة 

  ).حرق الحشائش و  ا�غصان( و تبعا لطرق متقادمة في تخصيب التربة....) المعزق

أو ( زراعة مطرية : صالح الريفية  كمــبييوجد نوعان من الزراعة تمارس علي مستوى بلدية      
 ).أو المروية( و زراعة الخضرازات ) موسميــة

 

اية شھر يوليو دبدأ مباشرة بعد تساقط السحب ا�ولى  أي نھاية شھر يونيو و بو ت: ـــة موسميـــالزراعــة ال .1
الغEت التي تزرع ھي  أنواع  .و تتواصل ا�عمال حتي الحصاد نھاية شھر يناير )فترة تحضير الحقول( 

كمية   .....و متري و الفاصوليا الخضراء و البطيـــخ) ارحي( تقليت  البيظ و تقليت الحمراء و الشويطرة 
 .ا6نتاج الزراعي 3 تحدد أبدا و ھي رھن أھمية كميات ا�مطار السنوية



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

كلغ أي أن متوسط المحصول  4المد يساوي : مـدا 3000و  200يتراوح متوسط ا6نتاج بين 
أوقية  فإن دخل المزارع   80و بلغة المال إذا كان الكلغ يباع بثمن . كلغ  12000كلغ  و  800يتراوح بين  

 .أوقية  720000أوقية  إلي  64000ف من يختل

  

  :يجابه المزارعون معوقات عديدة نجملھا في ما يلي

  

صالح الريفية كمــبيمعوقات الزراعة علي مستوى بلدية   

 

 انعدام السياج للحيلولة دون الحيوانات السائبة �

 عدم انتظام ا�مطار �

 سوء تسيير ا�راضي و المساحات الصالحة للزراعة �

 تثمارات في شبه القطاعغياب ا6س �

 غEء أسعار مواد الحبوب و البذور �

 منافسة المنتجات الزراعية القادمة من مــالي �

 فقر المزارعين  �

 النزاعات بين المزارعين و المنمين �

 

السيـــد  من طرف  1986دخلت زراعة الخضراوات إلي البلدية سنة :  زراعــة الخضراوات  .2
 .ببكــر اتراوري  مــرشد زراعي

( مدينة اجمان : يمارس ھذا النوع من النشاط من طرف التعاونيات النسوية و خاصة في قرى

 ).ھكتار1( زة ــــــــــــــع،و تن) ھكترات 3(، بوحفرة ) ھكتار2( ، أم اندريناي ) ھكتار1

فيما (تبـــــدأ نشاطات زراعة الخضراوات عادة  في منتصف أكتوبر و تستمر إلي غاية شھر فبراير
المحصول ). فيما يتعلق بزراعة النعناع ا�خضر( و منتصف يونـــــــيو )يتعلق بزراعة الطماطم 

  .مي و لئن كانت الكميات قليلة جدا و 3 تفي بالغــرضيوجه إلي أغراض ا6ستھEك اليو

 معوقات زراعــة الخضراوات 

o نقص المياه 

o جھل طرق و أساليب الزراعة 

o  غياب ا6ستثمارات 

o ياجغياب الس 

o جھل السكان بفوائد الخضراوات من الناحية الصحية و الغذائية 
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:استغــــEل الموارد الغابوية   

يقوم السكان بجمع وقطف العيدان وا�خشاب فى كافة ا�وقات وا�زمنة على مستوى تراب البلدية             
ضرية وا�سواق وعدم معرفة غاز وفى جل القرى التابعة لھا حيث العزلة وبعد المسافة من المراكز الح

ويتم . البوتان  مما يساعد على استمرارية  ھذه الممارسة وانتشارھا بين السكان الريفيين للبلدية ويشجعھا 
القطف والجمع من طرف  النساء وا�طفال وحتى الرجال أحيانا وتتطلب الكثير من الوقت والجھد 

المتواجدة فى الحدود القريبة المحاذية ) تيشط، الطلح(ة  جذوع وفروع  ا�شجار  الشوكي والتجفيف وقطع
الحياة اليومية مثل تقوية المساكن  ويقوم الناس بالقطف والجمع بصفة يومية ويتم استخدامھا  في. للقرى 

 .والمنازل وإقامة السياج  وا�سوار الطEء حول المنازل

الفحم الذى 3 نتوفر  ويھدف إنـــــتاج. بالبيئةينتــج  الفحم محليا وبشكل جــائر مما يضر بصفة كبيرة 
 500كلغ  مابين  50ويصل سعـر خنشة الفحم   . على فكرة كمية عنه الى ا3ستخدام المنزلي و التسويق

أوقية  و فى سوق أم آفنادش يبلغ سعر الكيلوغرام   900كلغ  فتباع بحدود  100أوقية أما خنشة  600و
  .قية  أو 100الواحد من الفحم الى 

تدھور التربة ( أما العقبات المرتبطة با3ستغEل الغابوى  فمن بينھا القطع الجائر لpشجار والنباتات         
  .وا�راضي والمراعى والتعرية وما يترتب عن سوء ا�حوال الجوية

  :من مشاكل جمــة أھمھاصالح  كمــبيو يعاني الغطــاء النباتي علي مستوى بلدية 

ــجائر لpشجــار الشوكية منھا و المثمرة علي حد سواء �غراض القطع ال-
  منزلية و 6نتاج الفحم أو علف الحيوانات 

  الحــرائق -

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

الضغط المتنامي للحيوانات المحلية و تلك المــارة بالتراب البلــدي في ذھابھا  -
  إيابھا لEنتجاع و

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

  

تشتمل المجال البلدي على مقدرات غابوية ھائلة من حيث  : جمع المنتجات الغابوية و الحريجية •
  والسنط. إيروار : ثل التنوع ا�زھار،  ونجد من بين ھذه المقدرات أصنافا وأنواعا شجرية وفواكه برية م

  ....الطلح،  وتيشط  وإسدر و

، استخدامه  فى عEج ارتفاع الضغط )العلك (يقوم سكان البلدية بقطف وجني الصمغ العربي        
والروماتيزم  ونز3ت البرد،  وفاكھة أنبك والعناب التى تحتوى على خصائص طبية مختلفة منھا الغذاء، 

وتستخدم ثمار الطلح فى عEج مرض ارتفاع . ا�وجاع وا�3م في المعدة وصناعة المشروبات،  وعEج
الضغط الدموي  ولدباغة الجلود  و3 يقوم الناس بحساب ما يستخدمونه من تلك الثمار و3ما يستھلكونه منھا  

ة  وحسب بعض ا�شخاص القرويين اللذين  أجريت معھم مقابEت فى القرى التى وقعت فى العينة العشوائي
 رام منكيلوغ 700و  500 منتجات الغابات و يمكن تقدير المنتج مابين  وبعض الھواة بجني ھذه الثمار من

ا   600من أنبك بما قدره  )  كلغ  2.5(ويباع المد وھو .  الكيلوغرامات من الصمغ العربي وعشرات. أنبك 
أوقية ؛ وجنى ھذه المنتجات يدر  800: أوقية فى  ا�سواق المحلية  أما الصمغ العربي فيباع ب700الى  

  .دخE على القرويين ھم فى أمس الحاجة إليه 
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يتم قطع ا�خشاب بھدف البناء خاصة من نوع تورجة  لتغطية ا�عرشة والطلح تيشط  والسنط  محليا     
مة من طرف و ا�خشاب المستخد)  المستورد  البــــــــــن خشب (أخرى   أن لم يتم  استيرادھا من أماكن

ببضع  ويقـــدر عددھا. م أبدا تقديرھا بصفة مكممة أو كمياـــــــالسكان بقصد التدفئة والبناء والحماية  لم يت
نوع  أوقية حسب 1000و  700ويتراوح ثمن الوحدة من الخشب ما بين (      ) مئات ا�طنان الوحدات 

  .ا�صلية وطبيعة الشـــجرة

 

صالح الريفية حيث يستقطب  كمــبيتجاري المرتبة الثالثة في اقتصاد بلدية يحتل النشاط ال: التجارة 
  ).أسرة  356( من السكان الناشطين % 10،07

صالح ا�سبوعية التي يرتادھا السكان من مختلف أنحاء البلدية  كمــبي3 توجد أسواق منتظمــة  عدا سوق 
تنى الحاديات من المواد ا6ستھEكية الضرورية  قصد التبادل التجاري حيث تباع بضع رؤوس القطعان و تق

صالح ا�سبوعية تجارا من خارج البلدية قادمين  كمــبيكما يرتاد سوق . و التجھيزات المنزلية المتنوعة
في مقاطعة ( من بلدية بوسطيلة المجاورة و من تمبدغة و بلديات أم افنادش و أم اعشيش و بوقادوم 

حـانوتا خصوصيا إلي جانب محEت تجارية غير ثابتة  80البلدية أكثر من  يضم سوق عاصمة)...... آمرج
 ....، ضف إلي ذلك عشرات الباعة المتجولين

  :صالح الريفية علي  كمــبيفضE عن التجارة الخصوصية ، تحتوي بلدية 

ة ممولة من طرف  مفوضية حقوق ا6نسان و مكافحة الفقر و الدمج ، و مفوضي( دكانا جماعيا  13 �
ا�من الغذائي و البرنامج العالمي للغذاء ، و برنامج الحطة ا6ستعجالية الممول من طرف الدولة 

 .توفر المواد الضرورية للفئات ا�كثر ھشاشة بأسعار مخفضــة)  الموريتانية

مجزرة تقليدية  تتوزع  في أنحاء البلدية ن و  55يتزود سكان البلدية باللحوم الحمراء  من قبل  �
 .أوقية بالنسبة للحوم الغنم 800أوقية بالنسبة للحوم البقر و  700سعر كلغ اللحم يصل حيث 

 .تباع الخبزة الواحدة بثEثين أوقية. مخبزة تقليدية من توفير مادة الخبز  21تمكن  �

يطحن   مــّد . طاحنات حبوب  ، إثنتين منھا في عاصمة البلدية  6يوجد علي مستوى البلدية  �
 أوقية فقط  200كلغ بثمن  100أوقية ، و خنشة  30الزرع  ب 

بنكا للحبوب من بينھا  واحد فقط يعمل و ھو البنك الذي تم بناؤه و تزويده  15تحتوى البلدية علي  �
( و يوجد في قرية  ينقي الزمــال  2010كنا من الحبوب من طرف مشروع ابرفيــكو سنة  25ب 

 ).كلم من عاصمة البلدية 5

صالح الريفية نشاطات  كمــبيأسرة علي مستوى بلدية  177تمارس :صادية ا;خــرى النشاطات ا!قت
  :تتوزع علي النحو التالي) من السكان النشطين% 5،39( إقتصادية متنوعة 

 ممرضين 2

  مولدات نساء  2

  ناشط في مجال العليم 26

  ....ما بين إمام مسجد و شيخ محضرة ، و حفار آبار و بناء ،  30
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  رسم بياني يوصح توزيع النشاطات افقتصادية ا�خرى 

 

  : السيـــــاحة 
صــالح الريفية رغم وجود  كمــبيو با�حرى مجھو3 من طرف سكان بلدية أيظل قطاع السياحــة غائبا  

و . صالح  عاصمــــة امبراطورية غــانا التاريخية كمــبيفي التاريخ كموقع مواقع أثريــــة راسخة ا�قدام 
  :يفسر ذلك با�سباب التالية

o غياب ا6ستثمارات في القطاع 

o ب السياحEغياب أمــا مرافق 3ستجــ 

o  غياب سياسات و استراتيجيات وطنية و محليـــة للتعريف بأھمية ھذا القطاع و دفع وتيرته علي
  .مية البشرية و ا6قتصادية المحليةمستوى التن

  

  ) :شئون المرأة( وضعيــــة النوع  

كما ھو الحال في عموم الوسط الريفي الموريتاني تسيطر النساء على معظم التنظيمــات الجمعوية           
راجع ( منھا تسيرھا وتديرھا نساء  53رابطة قاعدية  88فمن أصل : صــالح   كمــبيعلى  مستوى بلدية  

  ).صالح كمــبيجدول التنظيمات الجمعوية علي مستوى بلدية 

 

و3 تتوفر ھذه الشريحة لحد ا�ن على بني تحتية أساسية . يمثل الشباب إحدى أھم فئات سكان البلدية:الشباب
أو وسائل  لتطوير وترقية البعد الثقافي أو الرياضي ورغم ھذه الوضعية فشباب  البلدية يحتاج للدعم 

  .يةمبادرات الشبابالساعدة والتشجيع لتطوير والم

كما يحتاج . ومن المستحسن الحصول على دعم يخصص لتطوير ا�نشطة الثقافية والرياضية في البلدية 
الشباب إلى التكوين التأطير من أجل تسھيل اندماجھم ومشاركتھم الفاعلة في التعبئة ا3جتماعية في مجا3ت 

�  .عمال التطوعية وغيرھا الصحة ومكافحة ا�مية وا
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  3: تعاونيات رجالية

  15: رابطات آباء التEميذ

  18: تعاونيات مختلطة

 53: تعاونيات نسائية

 
 

 
صالح الريفية كمــبيدية لطـــار المؤسسي و التنظيمـــي لبا!  

 

يادة مشاركة السكان في تسيير الشؤون المحلية تم في إطار تنفيذ سياسة الEمركزية التي تھدف إلى ز:البلدية
عن العديد من الصEحيات ومنحھــا  ) عمدة ومستشارون بلديون (التنازل للبلدية التي يديرھا منتخبون 

صEحيــات واسعة   في مجال التنمية ا3قتصادية وا3جتماعية  بما في ذلك مجا3ت التخطيط واستصEح 
  .التراب ا6قليمي

  

 ت اختصاص البلديات الريفيةمجا,

 المسالخ؛ -

  التزويد بالمياه وا6نارة العمومية؛ -

 استصEح وتسيير ا�راضي التي تنازلت عنھا الدولة لصالح البلدية؛ -

 مساعدة المحتاجين؛ -

 المقابر؛ -

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

 ز حماية ا�مومة والطفولةبناء، صيانة وتجھيز المستوصفات ومراك -

 نزع القمامة والنفايات المنزلية ؛ -

 التجھيزات الرياضية والثقافية البلدية؛ -

 الوقاية الصحية والنظافة ؛ -

 مكافحة الحرائق؛ -

 ا�سواق؛ -

 الساحات والحدائق العامة -

 النقل الحضري والصحي والمدرسي -

 الطرق الداخلية -
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   :ھيكلة وتنظيم البلدية
و التى أنشئت فى موريتانيا ، تنتمي بلدية حاس أتيلة   207لبلديات الريفية البالغ عددھا على غرار ا       

  .إلى ھرم وھيكل ا6دارة الEمركزية التي تعد أحد أسسھا و قواعدھا وأھدافھا ومقصدھــــا 

الدولة الذين وقد أسند ھذا النمط الجديد من ا6دارة إلى العمدة الذي ھو في واقع ا�مر أحد وكEء        
ويتصرف في الغالب بشكل مستقل عن المجلس البلدي ولكن . يمارسون بعض المھام والصEحيات لحسابھا

تنفيذ وتطبيق ((مع التقيد التام بالمسار الھرمي الذي  أقرته ا6دارة وعلى ھذا ا�ساس يعھد إلى العمدة 
درة عن رئيس المركز  ا6داري القوانين والنصوص وبشكل عام جميع القرارات والتوجيھات الصا

والسلطات ا6دارية العليا  وذلك في ظل ا3لتزام و التقيد التام بالسلم ا6داري ويقوم العمدة بوصفه ضابط 
شرطة البلدية بضمان الرقابة والمتابعة والنظام والنظافة والھدوء وا�خEق العامة على التراب ا6قليمي 

  2 1 )).ف رئيس المركز ا6داريالبلدي ويسھر على ذلك  تحت إشرا

  

المسئول والمكلف بالشرطة والذى (قد يطلب العمــدة  ويستعين عند ا3قتضاء بحاكم مقاطعة النعمة         
اتخاذ وتنفيذ القرارات المترتبة على مداو3ت ((كما أنه مخول كذلك . لتنفيذ بعض القرارات) تتبع له 

إعداد الميزانية البلدية وتنفيذھا، إعداد الحساب ا6داري، القيام : اتوھو ما يمنحه صEحي 3المجلس البلدي
با�مور المتعلقة بالتأجير والبيع وا3قتناء والتوزيع والقسم والمعامEت المتعلقة بقبول الھبات والوصايا 

4 )).وإبرام الصفقات العمومية ومراقة حسن تنفيذ الصفقات البلدية وفرض الضرائب و الرسوم وا6تاوات
.  

العمدة يدير البلدية تحت (( أنوينص القانون على . تتخذ القرارات بموجب مقرر بلدي أو بقرار       
حاكم مقاطعة النعمة  في حال قرية حاسى (إشراف ومراقبة المجلس البلدي وسلطة حاكم مقاطعة الوصاية 

5 )آتيل  
..  

وھم سد أحمــد ولد افظيل ، مد ثEث على رأسھا تعاقب عــه صالح الريفي كمــبيمنذ إنشائھا شھدت بلدية 
  .2007و ھو العمدة الحالي منذ  أحمدولد  محمد فــاضل  السيد  آخـرھم الشيخ ولد المــامي و 

 .مستشارا بلديا تم التصويت علي اختيارھم بصفة ديمقراطية 15يستعين العمدة بمجلس بلدي يضم       

  س البلديالمجــــل:الھيكل التنظيمي للبلدية

  عدد المأموريات  قرية  المستوى  العمر  الوظيفة  ا!سم  الرقم

  1  ينقي الزمال  محظري  47  عمدة  محمد فاضل ولد أحـد  1

  3  صالح كمــبي  محزري  54  مساعد ةعمد  سيد أحمد ولد افظيل  2

  2  صالح كمــبي  ابتدائية    مستشار  الشيخ ولد المامي  3

  2  أھل ابّ   محظري    مستشار  محفوظ ولد الشيخ ولد سيدي  4

  2  مقام التيسير  محظري    مستشار  الشيخ ولد ابراھيم ولد اتليميدي  5

  1  صالح كمــبي  ابتدائية    مستاشرة  يلمھا منت سيد محمد  6

  1    محظري    مستشارة  اخديج منت امبارك  7

  1    محظري  محظري  مستشارة  زينب منت خطري  8

  3  تنواجيو  محظري  45  مستشار  محمد ولد باب  9

  1  ينقي الزمال  محظري  47  مستشارة  فاطمة منت شكرود  10

                                                           

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

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

 
4
 نفسه/ مشابه  

5
 Idem 
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  1  صالح كمــبي  محظري    مستشار  الحامد ولد خيي  11

  1    محظري    مستشارة  الحجـــة منت الشـواف  12

  1    محظري    مستشارة  الشابه  منت محمد محمود  13

  1      محظري  مستشارة  فاطمة منت الطالب أحمد  14

  1    حظريم    مستشار  الوالد ولد دداح  15

  1    محظري    مستشار  اطول عمر ولد اعقيد  16

  .16أعضاء من أصل 7من المجلس البلدي أي % 43،75: يتبيــن أن العنصر النسوي يمثل نسبة  

  
     

  
  :أمــــــ�ك  البلدية

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

منشئة بلدية أو على أنھا ملك للبلدية ويتم استبعاد كل ما له طابع خاص بحيث 3 تشارك البلدية في تنفيذه من 
  ).آبار، سدود حواجز  أو غير ذلك(قريب أو بعيد 

 

 

لمـــــدارس ا  الصحـــة 

 مدينة

  

صالح  كمــبي  البني التحتيــة المائيــة 
 حواجز رملية  سدود  كمــبيدالــي  ينقي لكصر

  الباردة 

  
 

 ينقي لكصر  0

 بوحفرة 

 

  
 

 ينقي الزمال 

حظائر تلقيح  لميلح   
(PREVICO 

2011) 

صالح  كمــبي السدرة  تنعزة   

 ينقي الزمــال  زوروقو 
  تيجطي كيبي  

  
 

 اكليوات تنواجيو 
 قظفــة

 

 
 بئر حديثـــة حفـــــر انبيات الركم
1 كمــبيدالي  طلحايت قاره مقام التيسير   

صالح  كمــبي بوحجرة  1اكليوات أھل اّب    

 طلحايت قاره 

غير ( ال ينقي الزم
)عامل 1اكليوات تنواجيو    

 اكليوات أھل  ابّ 

  

1انيبات الركم   

 اتويشليت 
قســـو  

(  3صالح  كمــبي

)مالحة  

 أم الظلمان 
سوق ابلدية 

صالح  كمــبيب 1أم الظلمان    

 بير ادوامس
  

2السدرة   

1طلحايت قاره   كمــبيدالي   
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1زوروقو  ادور العبادة السدرة   

0مساجد   ينقي الزمال  1ينقي الزمال    

صالح  كمــبي 0محاظــر   1لميلح    

  
 

1مدينة اجمان   

  

ا;مـــن 
  الغــــــــــــــذائي

 

  
خزان للحبوب 
   بينقي االزمــال 

     
     

 

  "ميـــزانية البلدية 

 الميزانية 2009 2010 2011

 التسييــــر   

ــــزالتجھي     

 

  التنظيمات القاعدية  1.1
 

تنظيم : صالح الريفيــة   كمــبيھناك نمطان من التنظيمات ا3جتماعية يتعايشان على مستوى بلدية         
  .جماعي تقليدي أو عـــرفي ، وتنظيم عصري أو رسمي كروابط المجتمع المدني والبلدي

  

وى كل قــرية ، ھناك مجلس أو جماعة بقيادة رجل وبالنسبة للتنظيم ا3جتماعي التقليدي على مست       
و3 يخضع ھذا ا3ختيار لقواعد . أو مجموعة من الرجال يتم اختيارھم على سبيل ا3نتقاء) ا�كبر سنا(

ديمقراطية وإنما لمبادرة من سكان القرية وھو يستجيب بالدرجة ا�ولى لمتطلبات التسيير العقاري أو 
  .للموارد الطبيعية المحلية

  

تسھر ھذه الجماعة على الصالح العام للقرية وتنظيم المراعي وفترات التنقل بحثا عن الكp وا�عمال       
في الحقول وتسيير ا�راضي الزراعية وصيانة ا�بار وسقي العطاش من المواشى و الحيوانات وحل 

دى التجمعات القروية ا�خرى المشاكل الداخلية والمناسبات ا3جتماعية كالزواج ،كما تمثل المجموعة ل
وتسھر الجماعة كذلك على تسيير المجا3ت السياسية وتختار الحليف السياسي الذي . ولدى ھيئات الدولة
ويجدر التنويه بأن ھذا النوع من التنظيم 3يزال ھو السائد وا�كثر فاعلية في حياة معظم . سيتبناه القرويون

  .اسي للسلم والوئام ا3جتماعي واللحمة القرى إذ أنـــه  يعتبر الضامن ا�س

    

إلى جانب ھذا التنظيم يوجد تنظيم عصري أو رسمي في طور التشكل وھو يحاول أن يرسم طريقه      
  . لممارسة بعض الصEحيات التي يجب أن تعود إلى الروابط أو إلى البلدية بالتنسيق مع السلطات ا6دارية
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لى وجود أي نوع من الحياة الجمعوية النشطة في التراب ا6قليمي للبلدية، إ3 ورغم أننا 3 نشاھد للوھلة ا�و
أن عددا من التنظيمات تشكل في السنوات ا�خيرة بإمEء من بعض المشاريع ا6نمائية التي تدخلت على 

  .مستوى البلدية

  

منظمة  88حتضن قرية ت  70صالح ، ھناك ما يربو علي  كمــبيقرية تتألف منھا بلدية  81ومن أصل 
  اجتماعية تنشط في بعض المجا3ت ومنھا التعاونيات والرابطات القروية 

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

  

  معوقــات التنظيمات ا3جتماعية

 غياب ا3حترافية  و الخبرة؛  -

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

 غيــاب ا3ستثمارات و الدعم  -

 ضعف التنظيم؛  -

الحاجة إلى ا3عتراف وا3عتماد الرسمي من طرف السلطات  -
  ).الكثير منھا غير معترف به رسميا(العمومية  

  

  

 

 :صالح الريفية حســب القرى  كمــبيي في ببلدية منظمــات المجتمع المدن:  8جـــدول 

 ا!طــار اقانونــي التسمية ، التخصص القريـــة
 العدد روابط  التعاونيـــــات 
 آبـاء مختلط رجال نساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صالح كمــبي

2003مرخص لھا منذ  البركة زراعية رعوية   0   X x 

 

   x     غير مرخص لھا    التجمع الشعبي للتنمية 

 النصر 
بتاريخ  1889وصل اعتراف رقم 

15938و التسجيل رقم  15.5.2008  
  

  x 

  

 الرؤيا للتنمية و التحسيس 
و  23.3.2008بتاريخ  0928وصل رقم 

14718رقم التسجيل   
  x 

  

  

التنمية و التغذية : 2البركة  29.5.2007بتاريخ  658وصل رقم    x       

الخضراوات و التجارة : الكفاح  2.2.2010بتاريخ  0221وصل رقم    x       

2005. 12.1بتاريخ  0060وصل رقم   2النصر  x       

الخضراوات و التجارة :الوحدة  23.3.2007بتاريخ  1007وصل رقم    x       

التجارة : الفضل  29.5.2007 بتاريخ 0659وصل رقم    x       

الخضراوات و التجارة : الوفاء 29.5.2007بتاريخ  0661وصل رقم    x       

التجارة و القصابة: السعادة  29.5.2007بتاريخ   0663وصل رقم    x       
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التجارة و الخضراوات : النور   

29.5.2007بتاريخ  0664وصل رقم   

 

x     

  

ضراوات التجارة و الخ: النزاھة  29.5.2007بتاريخ  0662وصل رقم    x       

التجارة : البناء  18.7.2007بتاريخ  1714وصل رقم    x       

20.6.2008بتاريخ  203وصل رقم  الخير   x       

الخضراوات و التجارة : النواھة  17.3.2008بتاريخ  0898وصل رقم    x       

باغة التجارة و الد: التقدم النسوي         x غير مرخص لھا  

 

التجارة : النضال   

و  2.2.2010بتاريخ  0222وصل رقم 
20388التسجيل تحت رقم   

x     
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الخضراوات : التقدم   

و   6.9.2007بتاريخ  2018وصل رقم 
13313التسجيل رقم   

x 

  

  

  

 الدمباية 
و  29.10.2007بتاريخ  2591وصل رقم 

13631التسجيل رقم   

x 

  

  

  

التجارة و الخضراوات : ا�مل   

و  2010ز2ز2بتاريخ  223وصل رقم 
20389التسجيل رقم   

x 

      

و غير مرخص لھا  2007أسست منذ  السعادة للزراعة   x       

 x       1 غير مرخص لھا  البركـة  لقرين 

 

 اتويميرت 
6نتاج الكسكس  2اتحاد اتويميرت          x غير مرخص لھا  

 

1اتحاد اتويميرت  2        x غير مرخص لھا  

 

 

 (مدينة اجمــان 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ 

 

 

 

4 

الخضراوات : المنفعة  5.11.2002بتاريخ  1233التسجيل رقم    x       

الخضراوات : الرقية         x غير مرخص لھا  

التجارة و الخضراوات : لبركة ا 1999مرخص لھا منذ        x   

و غير مرخص لھا  2006تأسست منذ  المشروع  أم اندريناي   x       1 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  ينقي لكصر 

 

و غير مرخص لھا  2003تأسست منذ  تعاونية الخير  2  x       

و غير مرخص لھا  2007تأسست في  بوري الزمال للخضراوات  بوري الزمال   x       1 

الدباعة و النسيج " التعاونية النسوية   أھل الحسـن  و غير مرخص لھا  2007تأسست منذ  .  x       1 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  بوحفرة 

 

 

4 

ة التنمية الجماعية رابط    x      2007مرخص لھا منذ  

الخضراوات : التقدم         x غير مرخص لھا  
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الخضراوات : النصر و التيسير          x غير مرخص لھا  

الجوارة و التحارة : السEمة  اجريك   x       1 غير مرخص لھا  

2007في  292وصل رقم  الزراعية الرعوية النسوية  لميلح   x       1 

 x       1 غير مرخص لھا  التعاونية النسوية للنسيج و الدباغٮة أھل محمد العبد 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  تنعزة 

 

15.4.2008مرخص لھا في  .…ا6صEح  2      x   

التجارة : التعاونية النسوية  أھل مو,ي   x       1  2007مرخص لھا في  

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  زروقو 

 

       x غير مرخص لھا  التعاونية النسوية  2

احسي أھل 
 سيداو 

 x   1     غير مرخص لھا تعاونية احسي أھل سيداو 

من طرف السلطات التربوية معترف بھا   1رابطة آباء التEمي تيجطي كيبي         x  

 

2 
 الوحدة للنسيج و الدباغة و التجارة 

و  08ز23.3بتاريخ  0947وصل رقم 
       x  14720التسجيل تحت الرقم 

0.8ز10.2بتاريخ  3842وصل رقم  ا6كتفاء للبيئــة  اكايوات تنواجيو       x    

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

6.1.09بتاريخ  075وصل رقم  البركة لزراعة النخيل       x   

7.1.09بتاريخ  0120وصل رقم  البلد الطيب  للتجارة   x       

6.1.2009بتاريخ  0053وصل رقم  النضال للنسيج   x       

6.1.2009بتاريخ  054وصل رقم  ا6سEم للنسيج و الخياطة  x       

6,2006. 15 بتاريخ 0863وصل رقم  طلحايت العافية لزراعة النخيل   x       

6.1.2009بتاريخ  046وصل رقم  الخير للتجارة   x       

6.1.2009بتاريخ  0046وصل رقم  السEم للخضراوات   x       

21.1.2007بتاريخ  2272وصل رقم  البناء"   x        

 x 1       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  قظفــة 

 x   1     غير مرخص لھا  الرشكــة  أھل أحيمد 

و غير مرخص لھا  2009تأسست  التقدم و النصر  أھل سيد المختار  x       1 

أھل اعلي ولج 
 الزراعية الرعوية  موسى 

2004مرخص لھا في   
    x   

1 

و غير مرخص لھا  2008تأسست  تعاونية أھل سيد اب  أھل سيد ابّ   x       1 

وك أھل مبر
 ا6تحاد النسوي  الشيخ 

17.6.2004بتاريخ  0599وصل رقم   

2004في   7162و التسجيل رقم   
x       

1 
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أھل اعلي ولد 
 الزراعية الروية  جدو 

و  1.12.2004بتاريخ  1430وصل رقم 
7.2.2004بتاريخ  7584التسجيل رقم     x     

1 

 x     1    2005منذ غير مرخص لھا   التعاونية للنسيج  انبيات الركم 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ مقام التيسير 

 

2 
 تعاونية مقام التيسير 

و  9.6.2004بتاريخ  0578وصل رقم 
2004في   147التسجيل تحت رقم       x   

 أھل حــاملّ 
  المنتجات الصناعية التقليدية 

 12183حت رقم مرخص لھا و مسجلة ت

2007في   x       

1 

 

 

 بوحفرة 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ  

 

2 
 السEم 

 21406مرخص لھا و مسجلة تحت رقم 

17.6.2010بتاريخ       x   

 

 

 طلحايت قاره 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ 

 

2 
 الزراعية الرعوية 

و سجلت في  2006مرخص لھا في 
2009     x   

 

 

 

 اطليوات أھل ابّ 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة آباء التEميذ

 

 

3 

   x     مرخص لھا و مسجلة  الزراعية الرعوية 

18.10.2007بتاريخ  2517وصل رقم  الخير و الربكة   x       

 

 اتويشليت 
 x   2      2007مرخص لھا في  التنمية الجماعية 

و غير مرخص لھا  2005تأسست منذ  التوفيق للنسيج    x        

 x 1       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة ٮباء التEميذ  أم الظلمان 

 

 

  كمــبيدالي 

طات التربوية معترف بھا من طرف السل رابطة ٮباء التEميذ        x  

 

 

3 

       x  2007مرخص لھا و مسجلة في  ا6صEح للتجارة 

2008في  1497وصل رقم  مفتاح الخير للتجارة   x       

 

 

 

 السدرة 

  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة ٮباء التEميذ

 

2 

 
لة و مسج 2008مرخص لھا في  الرعوية الزراعية       x   

         x   2007مرخص لھا في   النسوية للخضراوات  

 

 ينقي الزمـــــال
  x       معترف بھا من طرف السلطات التربوية  رابطة ٮباء التEميذ

 

 

 

4 

   x      2007مرخص لھا في  رابطة التنمية الجماعية 

       x غير مرخص لھا  النصر للتجارة و الجزارة 

       x غير مرخص لھا  التقدم و البناء 
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صالح ، فمن بين  كمــبييطغى العنصر النسوي علي الديناميكية الجمعوية علي مستوى بلدية : الخEصــة 
.من مجموع الجمعيات ا�ھليــة المحلية % 58،88تعاونية تقودھا نساء أي نسبة  53تعاونية ،  88  

 

 

  الشراكة 
  

صالح الريفيــة   إ3 أن ھذه البلدية     كمــبية  والمشاكل الجمة التى تعانى مھنا بلدية  رغم العزل        
استطاعت  خEل السنوات ا�خيرة تنمية شراكة قوية مع العديد من الشركاء التنمويين والعديد من المتدخلين 

:  

 :  الحكومة الموريتانية  -  أ

 

بل الغذاء وذلك من خEل دعم ا�من الغذائي مفوضية ا�من الغذائي من خEل مشروع العمل مقا -
  بفتح مراكز التزود بالمنتجات والحبوب والمواد الغذائية ا�ساسية الضرورية 

  إدارة المياه والوكالة الوطنية للماء الشروب لحفر وتعميق  ا�بار  -

  ومشروع التھذيب  من خEل بناء وتشييد المدارس : وزارة التھذيب الوطني  -

  ية الريفية من خEل إدارة البيطرة وتنظيم حمEت التلقيح والتطعيم وزارة التنم -

في عاصمة البلدية و فتح مرطز صحي في كز الصحة ــروزارة الصحة من خEل بناء وتجھيز م -
  وتنظيم العديد من حمEت التلقيح والتطعيم لصالح الفئات الفقيرة والھشة اجتماعيا ،  كمــبيدالــي 

 

  لتمويل الدوليةالمنظمات وھيئات ا  - ب

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

تير / إيطاليا -تير سوليدالي/ مشروع دعم البلديات الريفية في الحوض الشرقي لتأمين تسيير الماء -
حفر ا�بار و تمويل بعض المشاريع المصغرة ): H.E.F.E.M/TSI/TSM(موريتانيا  -اليسوليد

 بز مخاو إنشاء ، )  بعض قرى البلدية دكانين جماعية في ( المدرة للدخل في مجال ا�من الغذائي 

مسح تشاركي الذي سيفضي ــــازر ،  تأھيل  فصول دراسية في  ينقي لكصــر ، و القيام بمج و،
ضع ھذا المخطط التنمــوي  و ذلك في إطــار دعم قدرات الفاعلين غير الحكوميين علي إلي و

 .مستوى البلديـــة

دعم ا�من الغذائي من خEل فتح نقاط التموين بالمواد الغذائية ): PAM(برنامج الغذاء العالمي  -
 ا�ساسية؛

الزراعية  -بنى المائيةتمويل ال):  البنك الدولي( PDRCمشروع التنمية الجھوية الجماعية  -
ودعم التعاونيات ) حماية المساحات الرعوية(والدكاكين الجماعية والمخزن الرعوي ) السدود(

 النسوية الناشطة في مجال التجارة الصغيرة وزراعة الخضروات ونشاطات أخرى مدرة للدخل؛

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

مشروع ابرفيكــو عن طريق بناء خزان حبوب في إطار الدعم الغذائي و ذلك في قرية ينقي  -
 ..، و بناء حادز رملي  لصالح مزارعي نفس القرية 2010الزمال سنة 
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 خ�صة التشخيص التشاركى
 

 
 المجال

 
 المشاكل

 
 المعوقــات

 
 رضيات الحلولف

قر
الف
ة 
رب
حا
م

 

 كثرة عدد المستھلكين وكثرتھم
صعوبة التموين بالمواد 

 الضرورية

  فتح دكاكين جماعية

  .تطوير المجازر والمذابح والمخابز 

  وبناء سوق بلدية مشتركة تضم  إحياء وتفعيل وتنشيط ا�سواق ا�سبوعية

صنعة وصناعة ا�نشطة المدرة للدخل والبناء والمقو3ت والحجارة الم
 ......والخياطة ودباغة الجلود والصباغة، والنحر، والمخابز  الخردة 

 

اه
مي
ال

 

صعوبة الوصول والنفاذ الى 
الصالح الشروب سواء بالنسبة 

 للبشر أوالمواشى

 

 صعوبة رفع واستخراج المياه

  تجھيز ا�بار المعاصرة وحفرھا

  .إعادة تأھيل وتجھيز ا�بار

 ةتعميق ا�بار الرعوي

ت
وا
ضر
لخ
ة ا
اع
زر
 و
عة
را
لز
ا

 

الجھل بالعائد الغذائي  ومردودية 
عائدات المنتجات الزراعية خاصة 

 الخضروات

 
تدھور التربة القابلة للزراعة  

 الزراعية

 تدھور التربة الزراعية

نقص وانعدام المنشآت الخاصة 
 بالتحكم فى المياه

بدائية وقدم الممارسات والتقنيات 
  الزراعية المتبعة

 نتشار الطيور وأعداء الزراعةوا

النقص الحاد فى الغذاء وانعدام 
 ا�نشطة النسوية

  إعادة تأھيل منشآت التحكم فى المياه الموجودة 

  بناء السدود والحواجز 

  إستصEح ا�راضي القابلة للزراعة 

  )مثل تناوب المحاصيل(إدخال أساليب الزراعة الجديدة 

  البذور المحسنة إدخال

  م ا�سمدة ضد ا�فات الزراعية استخدا

  حماية الحقول بالسياج والشبابيك الشوكية 

 وضع وإقامة وتوفير القروض الزراعية 

  استصEح الحقول والمزارع الخاصة بالخضروات 

  البستنة تكوين السكان على فنيات وعلى تقنيات زراعة الخضروات وعلى 

  حماية توفير السياج والشبابيك الشوكية الخاصة بال

 دعم التعاونيات النسائية

دة
عبا
ال

 

 عدم وجود مسجد
 

  عدم وجود مساجد

 عدم وجود مقر للمحظرة

  بناء وتجھيز المساجد

 بناء المحاظر وتشجيع طEب المحاظر والمعلمين والشيوخ

حة
ص
ال

 

 ضعف التغطية الصحية

صعوبة النفاذ الى العEجات 
  والخدمات الصحية

دى الفقر والھشاشة المنتشرة ل
 النساء وا�طفال

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

  بناء مركز صحي

  مركز لpمومة والطفولة  بناء

  فتح الصيدليات

 فتح مركز للتغذية

ية
وان
حي
 ال
ية
نم
الت

 

 المردودية الضعيفة للمواشى

 

بيطرية عدم وجود متابعة 
 وصحية للمواشى والحيوانات

 

 فتح مركز بيطري  في عاصمــة البلدية

 بناء حظيرة لتلقيح المواشى

 فتح الصيدليات البيطرية

 إدخال أساليب التنمية الحيوانية المركزة و الكثيفة

ئة
لبي
ا

 

 تدھور المراعى

 تدھور الغطاء النباتي والحيواني

 

 تدھور المراعى

  تطبيق مدونة الغابات 

  تطبيق المدونة الرعوية 

  التشجير وإعادة التحريج

 مغلقة ومصنفة  إنشاء حديقة بلدية عامة

  تشجيع إنشاء مجموعات من أصدقاء و محبي الطبيعة

 فتح نقاط بيع المغذيات والمكمEت الخاصة بالعلف الحيواني
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ب
ذي
تھ
ال

 

  

النقص الحاد فى البنى التحتية 
 المدرسية

 سالمعدل المرتفع التمدر

 

 

 المعدل المرتفع لpميين من الكبار

  تجميع  مدارس القرى المتقاربة والذين  يعيشون متجاورين 

  تأمين المباني المدرسية وبنائھا با�سمنت المقوى 

  تجھيز المدارس وتوفير المعدات 

العودة إلى نظام التكفل والسكن الداخلى فى المدارس المتعددة الدرجات وفتح 
  سية في مدارس أخرىالمدر المقاصف

صالح لمحاربة تسري الفتيات  كمــبيإنشاء و بناء وتجھيز إعدادية فى  بلدية 
  لتشجيع على إكمال دراستھن  و

  المحاظر  بناء وتجھيز

 فتح فصول لمحوا�مية

قل
الن
 و
يز
جھ
الت

 

 العزلة      

  عزلة السكان وارتباطھم

 بمدينة النعمة

 

 

 

 

 

 

  بناء الملعب البلدي

  سوق بلدى بناء

  بناء مزرعة جماعية على مستوى البلدية 

  النقل داخل البلدية تنظيم قطاع

 بناء محطة للحافEت والنقل  البرى على مستوى  البلدية

حة
سيا
ال

 

نقص البنى التحتية والجھل 
  بالمجال

 

عدم وجود منشآت ذات طابع  
 سياحي

 

 بناء متحف البلدية

 بناء مجمع سياحي

الفنادق والمطاعم (ال على ا3ستثمار في القطاع تشجيع رجال ا�عم
 ووكا3ت السفر والمعارض،

الخط العربي والرسم (بناء مجمع للفنون التقليدية الخاصة للسكان ا�صليين 
 وا�حذية والنحت الحجري، والفخار، والمعدنية والنسيج

  شراك شركاء التنمية لEستثمار في القطاع

 

قة
طا
ال

 

 

نارة عدم وجود مصادر ل�
واستخدام وسائل ا6نارة النباتية 

  )الحطب والفحم (

الكلفة العالية للطاقات المتجددة 
 )الشمسية والھوائية (

  التطبيق الحرفي والتنفيذ الدقيق لمدونة الغابات

البوتان على نطاق واسع من قبل ا�سر في الطھي ولpغراض  استخدام غاز
  ا6نارة و ا6ضاءة

  ز البوتان في عاصمة البلدية فتح محل للتزود بغا

دفع وتشجيع مساھمة ومشاركة الشركاء من القطاعين العام والخاص 
 الشمسية والھوائية على مستوى البلدية لEستثمار في مجال الطاقة

ي
دن
لم
ع ا
تم
مج
 ال
ت
ما
نظ
م

 

 

 
الدور المعدوم لمنظمات المجتمع 
 المدنى فى مجال التنمية  المحلية

 المدني على مستوى البلدية وتنظيمھا ھيكلة منظمات المجتمع

 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني

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

دة
شي
لر
ة ا
ام
حك
ال

 

  

عدم القدرة على استيعاب 
ا3ستثمارات وتنفيذ المشاريع 

 التنموية المحلية

  ا6داري والمالي لدى  المستشارين ،تعزيز القدرات التسيير 

  تعزيز الموارد البشرية في البلدية وزيادتھا 

تنظيم رحEت وأسفار لتبادل ا�فكار والخبرات مع ا�ندية البلدية  والمحلية 
  الوطنية وا�جنبية ة

 .الدعم والمساعدة التقنية للبلدية لمدة غير محدودة 
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  لبلديـــة خطط التنمية توجھات  واستراتيجيات م
   صــالح الريــفية  كمــبي

   

   صالح كمــبي  المتعلق بأولويات بلدية  تقديم لuطار ا,ستراتيجي لمكافحة الفقر
   

لمكافحة الفقر في موريتانيا أحد أھم المحاور وا�ليات وا�دوات الرئيسية الخاصة  يشكل ا6طار ا3ستراتيجي  
  .2015المستوى الوطني والتي تحكمھا وتنظمھا   وقد تمت صياغته  لغاية يتحديد التنمية على 

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

  :عة محاور  إستراتيجية وأربعة مجا3ت ذات أولوية ھيويقدم ا6طار ا6ستيراتيجى لمحاربة الفقر أرب

 

  التعليم  -

  الصحة -

  )المائية(النفاذ والحصول على المياه الصالحة للشرب  -

  التنمية الريفية والحضرية الرفع ومن مستوى  -

  :أما المحاور  ا3ستراتيجية فھي

  على ا3ستقرار ا3قتصادي تسريع وتيرة  النمو والحفاظ -

  توضيح وتعميق تجذيرالنمو في ا�وساط ا3قتصادية للبEد  -

  الموارد البشرية والتوسع في توفير الخدمات ا�ساسية وتنمية -

 القدرات تحسين إدارة الحكم وبناء وتعزيز   -

 كمــبي با3عتماد والرجوع الى المجا3ت والمحاور المذكورة أعEه كأولويات فإن ا�ولويات التي حددتھا بلدية

  .صالح  تنسجم بصفة جيدة مع ھذه  ا6ستراتيجية

  :نتمكن من معرفة وقراءة مايلى  II ومن خEل قراءة ا6طار ا6ستيراتيجى لمحاربة الفقر   

 فى المجا3ت ذات ا�ولوية ل�طار ا6ستيراتيجى لمحاربة الفقر

  ومراكز لصحة ا�م والطفل ، ومراكز التغذية، وتشمل بناء و إنشاء المراكز الصحية والعيادات: لصحة ا II   استراتيجية الحد من الفقر في المجا3ت ذات ا�ولوية في

  مية: التعليم� ويشمل تجھيز ا�بار العاملة وتوفير المضخات  ووسائل السحب: النفاذ أو الحصول على مياه الشرب : المياه      وتشمل بناء وتجھيز المدارس، وفتح فصول محو ا

  .غرق وا�بار الرعوية توسيع شبكات ا6مداد مياه الشرب  والرفع والحفر

 

     : يتضمن: النامية التنمية الريفية والحضرية الخامس            

  

  إستصEح المساحات الزراعية 

  حماية المحاصيل وتسويرھا 

  بناء السدود والحواجز وتقويتھا ،

  بناء حظائر لتلقيح الحيوانات 

 الصيدليات البيطرية  تاحافت

  افتتاح محEت بيع أعEف الحيوانات والمكمEت الغذائية 

 إستصEح حقول لزراعة الخضروات  

  حماية البيئة من التدھور
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  فتح حوانيت جماعية 

  وبناء المساجد

 بناء مخازن الحبوب 

 دور الشباب، وملعب، مقرات البلديات، دار الكتاب(وبناء المنشآت العامة 

  فك العزلة 

  

 

  

   : ا6ستراتيجية وفى إطار المحاور

 

  .ولھا أولوية فيه  IIكافة  ا�ولويات تعتبر جزءا  من محاور ا6طار ا6ستيراتيجى لمحاربة الفقر      

الEمركزية وتعزيز وبناء القدرات،  الى ذلك  يمكننا أن نضيف المحور الخاص المتعلق بتحسين ا6دارة
مكن من توفير تسيير جيد من قبل البلدية لpموال ا3ستثمارية التى  ولصندوق ا3ستثمار القروي  والEمركزية للت

 .المھنية المحلية -قدرات الكفاءات والقدرات ا3جتماعية  وبناء

  

�ولى بالدرجة اإن الطابع الغالب على البلدية ھو كونھا بلدية رعوية   : الصبغة الغالبة والطابع العام للبلدية  3 .2
   .مع ميولھا إلي الصبغـــة  الزراعية  و التجارية 

  :ومن حيث الموارد لدينا

  منطقة ومجال غني  بالموارد الشجرية و العشبية والرعوية الحيوية   -

  قطعان متنوعة ومتعددة ومختلفة   -

 .موارد وإمكانات بشرية  متوفرة ومستعدة  وصالحة -
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالملح  

جـــذاذة  الحاجيات فى مجال التنمية المحلية للبلدية  للسنوات الخمس القادمة : 1ملحق   

الورقة التعريفية لكل قريــة :  2ملحق   

)ھذا التوزيع لغرض استرجاع و التصديق علي المخطط التنموي و ليس إ,( توزيع البلدية إلي مناطق   

ـــداثيات  الجغــــرافية للقـــــــــــــــــــرىا!حــ  
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 ملــحق  1.

 

  :جـــذاذة  الحاجيات فى مجال التنمية المحلية للبلدية  للسنوات الخمس القادمة 

 

 النتائج المرجوة ا�نشطة المبرمجة محاور التنمية
 البرمجة /السنة

 الكلفة التقديرية
1 2 3 4 5 

  

  

  

  محاربة الفقر

 

  فتح دكاكين جماعية

تطوير المجازر والمذابح 
  .والمخابز 

 

كافة ا�سر الفقيرة تتوفر 
على المنتجات وعلى 

المواد الغذائية 
الضرورية وبأسعار 

 معقولة ومناسبة

     290000000 

 المياه

  تجھيز ا�بار لحديثة

  .إعادة تأھيل وتجھيز ا�بار

 تعميق ا�بار الرعوية

ونفاذ كافة الساكنة  توفر
على الماء الصالح 

 للشرب

     332000000 

 الزراعة

إعادة تأھيل منشآت التحكم 
  فى المياه الموجودة 

  بناء السدود والحواجز 

إستصEح ا�راضي القابلة 
  للزراعة 

 

 حماية الحقول بالسياج 

توفير السياج والشبابيك 
  الشوكية الخاصة بالحماية 

 النسائية دعم التعاونيات

الرفع من المنتج 
 ,الزراعية 

المساھمة فى توفير 
ا3كتفاء الذاتي من 

 الحبوب

     260000000 

 التنمية الحيوانية

فتح مركز بيطرى  فى 
 عاصمة البلدية

 بناء حظيرة لتلقيح المواشى

 فتح الصيدليات البيطرية

      90000000 

 التربية والتھذيب

تجميع  مدارس القرى 
 بة المتقار

تأمين المباني المدرسية 
  وبنائھا با�سمنت المقوى 

تجھيز المدارس وتوفير 
  المعدات 

العودة إلى نظام التكفل 
  والسكن الداخلي

  المحاظر  بناء وتجھيز

 فتح فصول لمحو ا�مية

كافة ا�طفال  دون 
السادسة يتوفرون على 

  النفاذ الى التمدرس

 

تقليص معدل التسرب 
  المدرسي

  

من معدل الرفع 
 التمدرس لدى البنات

     145000000 

 الصحة

تعزيز قدرات المراكز 
الصحية الموجودة في مجال 
الموارد البشرية والموارد 

المالية والتجھيزات 
  والمعدات 

  بناء مركز صحي

مركز لpمومة والطفولة  بناء
  

  فتح الصيدليات

 فتح مركز للتغذية

كافة السكان فى البلدية 
لى خدمات يتوفرون ع

الصحة ويحصلون عليھا 
.  

النقص والحد من فقر 
وھشاشة المرضى 
خاصة لدى الفئات 
الفقيرة والرفع من 

 معد3ت الو3دة

     140000000 

 التجھيز والنقل

  بناء الملعب البلدي

  بناء سوق بلدي

النقل داخل  تنظيم قطاع
 البلدية

 90000000      تنظيم قطاع النقل
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 الطاقة

  خدام غاز البوتانتشجيع است

 على نطاق واسع 

فتح محل للتزود بغاز 
 البوتان في عاصمة البلدية 

دفع وتشجيع مساھمة 
ومشاركة الشركاء من 

القطاعين العام والخاص 
لEستثمار في مجال الطاقات 

 البديلة

من ا�سر   90%
 تستخدم غاز البوتان

     200000000 

 البيئة

  التشجير وإعادة التحريج

 ء حديقة بلدية عامةإنشا

 مغلقة ومصنفة 

تشجيع إنشاء مجموعات من 
  أصدقاء و محبي الطبيعة

فتح نقاط بيع المغذيات 
والمكمEت الخاصة بالعلف 

 الحيواني

      80000000 

 العبادة

  بناء وتجھيز المساجد

بناء المحاظر وتشجيع 
طEب المحاظر والمعلمين 

 والشيوخ

إعادة الھيبة ل دور  
 والمحاضر المساجد

     64000000 

 الحكامة المحلية

تعزيز القدرات التسيير 
ا6داري والمالي لدى  

  المستشارين ،

تعزيز الموارد البشرية في 
  البلدية وزيادتھا 

تنظيم رحEت وأسفار لتبادل 
ا�فكار والخبرات مع ا�ندية 

البلدية  والمحلية الوطنية 
  وا�جنبية ة

ية الدعم والمساعدة التقن
 للبلدية لمدة غير محدودة

  

تسيير المسائل البلدية 
بقدر كبير من الشفافية 
 والوضوح والصرامة

     10000000 

 الحركية التعاونية

ھيكلة منظمات المجتمع 
المدني على مستوى البلدية 

 وتنظيمھا

تعزيز قدرات منظمات 
 المجتمع المدني

إشراك و وجعل منظمات 
المجتمع المدنى أمام 

ياتھا وتشجيعھا على مسئول
 القيام بدورھا

وجود مجتمع مدنى 
مندمج ونشط وفعال 

ومشروك فى الشأن العام  
وخاصة فى مجال 

 التنمية

     8000000 

 1.849.000.000 الكلفة العامة با�وقية 

  

 

يجب على  ) أوقية   1.849.000.000: (إن تحقيق الخطة الخمسية ا�ولى يتطلب غEفا ماليا يبلغ حوالى        
صالح الريفية البحث عن السبل الكفيلة بتعبئته بفضل مساعدة ومساھمة الشركاء للتنمويين ، بما في  كمــبي بلدية

ا3قتصادية  المنظمات الوطنية والدولية والجھات المانحة المختلفة المشاركة في التنمية ذلك الحكومة الموريتانية،
  .وا3جتماعية

 

 

 

 



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 

:2ملحــق   

التعريفية لكل قريـة الورقة  

 

 الشيــخ ولد  الـــراعي  -1

 المعطيـات التسميات
 4 عدد المساكن

 4 : عريش                1     طـين  نوع البناء

 3 عـدد  ا�ســر

 25 عـدد  السكـان

 %40 نسبة ا�نوثة

  %0 آخـر %0 تجـّار %0 مزارعون ; %100 منمون السكان الناشطين

مياه الشربمصدر التموين ب  آبار حديثة 
  مصابيح يدوية مصدر ا6نارة الشائع

  ,0:البني التحتية التربوية

 0 :المنشآت المائية

 ٮبار حديثة  2 :البني التحتية  المائية

 حوانيت خصوصية و بنك للحبوب بدون مقر  3 :الخدمات السوقية

 جمعية مختلطة غير مرخص لھا  :التنظيمات الجمعوية

 ::المعوقــات ا;ساسيــة
  الھشاشة في مجال ا�من الغذائي -

  كثرة ا�مراض-

 

 ين رلقــــ -2

 المعطيـات التسميات
 28 عدد المساكن

 %100  طـين  نوع البناء

  (%100)كلھا ناشطة 28 عـدد  ا�ســر

 125 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

خـرآ %0 تجـّار %100 مزارعون ; %0  منمون السكان الناشطين   0%  

  بئر تقليدية etآبار حديثة مصدر التموين بمياه الشرب
  مصابيح يدوية مصدر ا6نارة الشائع

 

 3شيء :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي  :المنشآت المائية

 بئرين تقليديتين و بئر حديثة     :البني التحتية  المائية



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 0 :الخدمات السوقية

  تعاونية نسائية ))البركة (( :منظمات المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة: غياب مدرسة – مشكلة النفاذ إلي المياه 
: 

 ابقيــديد -3

 المعطيـات التسميات

 40 عدد المساكن

                 %100     طـين  نوع البناء

  37 عـدد  ا�ســر

 191 عـدد  السكـان

 %49,73 نسبة ا�نوثة

نمونم السكان الناشطين  %0 : تجـّار %100 مزارعون ; 0% : 

  %0: آخـر

  بئر تقليدية مصدر التموين بمياه الشرب

  مصابيح يدوية مصدر ا6نارة الشائع

 مدرسة مغلقة :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي 1 :المنشآت المائية

  بئر تقليدية 3 :البني التحتية  المائية

 0 :الخدمات السوقية

 0 :تمع المدنيمنظمات المج

 ::المعوقــات ا;ساسيــة
انتشار امراض الحيوانات  -غياب مدرسة    

 

 اتويميـــــرت -4

 المعطيـات التسميات

 21 عدد المساكن

 %24 : عريش                 %76     طـين  نوع البناء

 16 عـدد  ا�ســر

 93 عـدد  السكـان

 %56,91 نسبة ا�نوثة

ونمنم السكان الناشطين  %20 : تجـّار %67: مزارعون ; 13% : 

  %0: آخـر

 بئر تقليدية و بئر حديثة مصدر التموين بمياه الشرب

  مصابيح يدوية مصدر ا6نارة الشائع

 

 3شيء :البني التحتية التربوية

 néant :المنشآت المائية



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

  بئر حديثة 2آبار تقليدية و  3 :البني التحتية  المائية

 دكان جماعي  :الخدمات السوقية

 تعاونيات  2 :منظمات المجتمع المدني

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب

 الھشاشة في مجال الغذاء
 تراجع المحصول الزراعي

. 

 

 

 )اجمان( مدينــــة  -5

 

 المعطيـات التسميات

 105 عدد المساكن

 %33: عريش                 %67    طـين  نوع البناء

 78 عـدد  ا�ســر

 380 عـدد  السكـان

 %56,31 نسبة ا�نوثة

 %42 : تجـّار %3: مزارعون ; %45 : منمون السكان الناشطين

  %11: آخـر

 بئر تقليدية1 - مصدر التموين بمياه الشرب
  مصابيح يدوية مصدر ا6نارة

 طـين  :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي  1 :المنشآت المائية

 بئر تقليدية  1 :البني التحتية  المائية

 مخبزتين عاطلتين  2 :الخدمات السوقية

  تعاونيات نسوية و تعاونية مختلطة 3آباء التEميذ رابطة 1 :منظمات المجتمع المدني

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تراجع المنتج الزراعي

 غياب مدرسة

 نقص السياج
 ,نقص مياه الشرب

 

 أم اندرينــــاي  -6

لتسمياتا  المعطيـات 

 18 عدد المساكن

 %55,55: عريش                 %44,44     طـين  نوع البناء

 13 عـدد  ا�ســر



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 62 عـدد  السكـان

 %43,54 نسبة ا�نوثة

 %12,5 : تجـّار %75: مزارعون ; %12,5 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

1 - مصدر التموين بمياه الشرب يديةبئر تقل  

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 3شيء :البني التحتية التربوية

 0 :المنشآت المائية

 بئر تقليدية واحدة قليلة المياه  :البني التحتية  المائية

 0 :الخدمات السوقية

 تعاونية نسائية 1 :منظمات المجتمع المدني

  المعوقــات ا;ساسيــة

 نقص مياه الشرب
 تراجع المنتج الزراعي

Eساسيةغ�ء أسعار المواد ا  

 

 

 ينقي لكصــر  -7

 المعطيـات التسميات

 124 عدد المساكن

 %21,77 : عريش                 %78,22     طـين  نوع البناء

   102 عـدد  ا�ســر

 606 عـدد  السكـان

 %52,31 نسبة ا�نوثة

 : آخـر %3: تجـّار %94: مزارعون ; %1 : منمون السكان الناشطين
2%  

 بئر تقليدية 4 ,   آبار حديثة مصدر التموين بمياه الشرب

 غاز البوتان ، مصابيح يدوية ، طاقة شمسية  مصدر الطاقة

 مدرسة شبه صلب حالتھا رديئة  :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي  1 :المنشآت المائية

 .لحماآبار تقليدية و بئر حديثة واحدة  4 :البني التحتية  المائية

 دكان خصوصي 3 , بنك للحبوب  1 , 2مخابز  ,مجزرة  1 :الخدمات السوقية

 تعاونية نسائية 1 ,رابطة آباء التEميذ 1 :منظمات المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 ھشاشة البني التحتية التربوية

 غEء ا�سعار ،   ارتفاع معدل ا6ناث في غياب فرص مدرة للدخل ، كثرة ا�مراض  ، نقص مدرسين 

 

 

 



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 

 

 

 الــخ ولد الراعــي -8

 المعطيـات التسميات

 9 عدد المساكن

 %33 : عريش                 %67     طـين  نوع البناء

 9 عـدد  ا�ســر

 50 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

 %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

تموين بمياه الشربمصدر ال  بئر تقليدية , 

صابيح يدويةم مصدر الطاقة  

 0 :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي 1 :المنشآت المائية

 آبار تقليدية 4  :البني التحتية  المائية

 0  :الخدمات السوقية

 تعاونية مختلطة 1 :منظمات المجتمع المدني

  المعوقــات ا;ساسيــة

 غEء ا�سعار 

مياهنقص ال  

 

 

 

 البــــاردة - -9

 المعطيـات التسميات

 95 عدد المساكن

 %10: عريش                 %90     طـين  نوع البناء

  85 عـدد  ا�ســر

 386 عـدد  السكـان

 %46,37 نسبة ا�نوثة

 %0: تجـّار %97 : مزارعون ; %0 : منمون السكان الناشطين

  %3: آخـر

الشرب مصدر التموين بمياه   بئر تقليدية 

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 طـينمدرســة من ال :البني التحتية التربوية -

 0 :المنشآت المائية -



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

  بئر تقليدية et 4آبار حديثة1  :البني التحتية  المائية -

 مجزرة و دكان جماعي   :الخدمات السوقية -

 رابطة 3باء التEميذ   :منظمات المجتمع المدني -

 

 

 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 ھشاشة البني التحتية المدرسية

 صعوبة جلب المياه

 تراجع المنتج الزراعي 
 غEء ا�سعار 

 النزاعات مع المنمين
 

 

 بــــوري الـــزمال-9

 المعطيـات التسميات

 39 عدد المساكن

          %100     طـين  نوع البناء

  39 عـدد  ا�ســر

 181 عـدد  السكـان

بة ا�نوثةنس  55% 

 %49: تجـّار %0 : مزارعون ; %51 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

  , بئر تقليدية , مصدر التموين بمياه الشرب

 صابيح يدوية مصدر الطاقة

 0 :البني التحتية التربوية -
 0 :المنشآت المائية -

 بئرا تقليدية  قليلة المياه  14 :البني التحتية  المائية -

 مجورة  1  :ت السوقيةالخدما -

 ةتعاونية نسائي1 :منظمات المجتمع المدني -
 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة الحصول علي الماء الشروب

 كثرة ا�مراض
 تراجع  المنتج الزراعي

 غEء ا�سعار ارتفاع معدل ا6ناث في غياب أنشطة مدرة للدخل

 تدھور الوسط البيئي
 

 

 



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 

 

 

 

 طيبـــــــــة-11

 المعطيـات التسميات

 19 عدد المساكن

 %45 : عريش                  %55     طـين  نوع البناء

   17 عـدد  ا�ســر

 101 عـدد  السكـان

 %49 نسبة ا�نوثة

 %31: تجـّار %0 : مزارعون ; %69 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

 ,آبار حديثة مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب للتدفئة    ,مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 0:البني التحتية التربوية -
 حاجز رملي ردئ  :المنشآت المائية -

 بئر حديثة مرتفعة الملوحة   1 :البني التحتية  المائية -

 0  :الخدمات السوقية, -

 0:منظمات المجتمع المدني -
 

. 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص مياه الشرب

 تراجع  المحصول الزراعي

�سعار غEء أ  

 انتشار ا�مراض كا6سھا3ت و حمى المEريا 
 ھشاشة المدرسة و غياب التجھيزات التربوية 

 

ازرايـــب أھل زيــــــــــــــــدان- 12- 

 المعطيـات التسميات

 5 عدد المساكن

 %10 : عريش          %90     طـين  نوع البناء

  5 عـدد  ا�ســر

 23 عـدد  السكـان

�نوثةنسبة ا  43% 

 %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

 آبار حديثة مصدر التموين بمياه الشرب



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 

 0: ةالبني التحتية التربوي

 t0 :المنشآت المائية

 بئر حديثة قليلة المياه  :البني التحتية  المائية

 0 :الخدمات السوقية

  0:مات المجتمع المدنيمنظ

  ::المعوقــات ا;ساسيــة

  نقص المياه

  ائي و غEء ا�سعار1ھشاشة ا�من الغ

  تدھور الوسط البيئي و الطبيعي

 غياب فرص مدرة للدخل بالنسبة للعنصر النسوي

 

 

 أھــــــل الحسن -13

 المعطيـات التسميات

 34 عدد المساكن

 %17 : عريش               %83    طـين  نوع البناء

  31 عـدد  ا�ســر

 162 عـدد  السكـان

 %51 نسبة ا�نوثة

  %13: آخـر %4 : تجـّار %0  : مزارعون ; %83: منمون السكان الناشطين

 0 مصدر التموين بمياه الشرب

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 0 :البني التحتية التربوية

 0 :المنشآت المائية

 0 :ائيةالبني التحتية  الم

 0  :الخدمات السوقية

 تعاونية نسوية 1 :منظمات المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب

 ھشاشة ا�من الغذائي

 تدھور الوسط البيئي
 تراجع المحصول الزراعي
 سوء التغذية  و انتشار ا�مية

 بـــــــــــــاسلي�ي -14

 المعطيـات التسميات

دد المساكنع  32 



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 %2 : عريش             %98     طـين  نوع البناء

  31 عـدد  ا�ســر

 160 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %100: مزارعون ; %0 : منمون السكان الناشطين

  آبار تقليدية قليلة المياه  مصدر التموين بمياه الشرب

ح يدويةمصابي مصدر الطاقة  حطب   , ,

 

 0:البني التحتية التربوية

 0 :المنشآت المائية

 آبــار تقليدية 5  :البني التحتية  المائية

 دكان خصوصي واحد   :الخدمات السوقية

 0 :منظمات المجتمع المدني

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 قلة المياه للشرب

 غEء ا�سعار في ظل تراجع المنتج الزراعي

مستمرة مع المنمينالنزاعات ال  

 غياب أنشطة  لصالح العنصر النسوي

 

 

 

بــــوحفرة- 15 

 المعطيـات التسميات

 64 عدد المساكن

 %10 : عريش                %90     طـين  نوع البناء

  64 عـدد  ا�ســر

 198 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

  %5: آخـر %5: تجـّار ,%88 : مزارعون ; %2 : منمون السكان الناشطين

بئرا تقليدية  14 ,آبار حديثة مصدر التموين بمياه الشرب  

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 

 مدرســة ب� مقر   :البني التحتية التربوية

 حــاجز رملي ردئ  :المنشآت المائية

 طاحنة حبوب خصوصية ، دكان جماعي   :الخدمات السوقية

 0 :منظمات المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 غياب مقر للمدرسة و نقص التجھيزات التربوية و مدرس

 غEء أسعار المواد ا�ساسية 

 ارتفاع معدل ا6ناث في ظل غياب فرص للدخل
 

 

 أمنــــــــــا عيش 16

 المعطيـات التسميات
 25 عدد المساكن

 %1 : عريش     ,Dur : 0%             %99     طـين  نوع البناء

 24 عـدد  ا�ســر

 124 عـدد  السكـان

 %48 نسبة ا�نوثة

 %15: تجـّار %5 : مزارعون ; %75 : منمون السكان الناشطين

  %5: آخـر

 آبار حديثة  آبار تقليدية قليلة المياه 5 مصدر التموين بمياه الشرب

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 0 :البني التحتية التربوية

 حاجز رملي 2 :ةالمنشآت المائي

 0  :الخدمات السوقية

 0 :منظمات المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة جلب الميــاه

 تراجع المحصول الزراعي
, 

 . 

 أھــل محمد المــصطف-17

 المعطيـات التسميات
 7 عدد المساكن

 %100: عريش                  %0     طـين  نوع البناء

 7 عـدد  ا�ســر

 40 عـدد  السكـان

 %37,5 نسبة ا�نوثة

 %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

  %0: آخـر

 بئر تقليدية و بئر حديثة مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب للتدفئة مصدر الطاقة

 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 غEء ا�سعـــار

 

 أھــــــــــــــل بون-18

معطيـاتال التسميات  

 4 عدد المساكن

 %0 : عريش              %100     طـين  نوع البناء

  (%100 )كلھا ناشطة 4 عـدد  ا�ســر

 43 عـدد  السكـان

 %44 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

لمياه بئر تقليدية قليله ا مصدر التموين بمياه الشرب  

 = مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 انتشار أمراض الحيوانات 

 تدھور المراعي
 نقص المياه

 

 محـــــــمدو ولد الشيخ ولد سيدي-19

 المعطيـات التسميات
 2 عدد المساكن

 %0 : عريش                 %100     طـين  نوع البناء

  2 عـدد  ا�ســر

 9 عـدد  السكـان

سبة ا�نوثةن  47% 

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

  بئرين تقليديين بدون مياه مصدر التموين بمياه الشرب

 مصابيح يدوية مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص المياه

 

 حــاس سيد ا;مين ولد الــراعي-20

 المعطيـات التسميات
اكنعدد المس  9 

 %100 : عريش                 %0     طـين  نوع البناء

  9 عـدد  ا�ســر

 46 عـدد  السكـان

 %46 نسبة ا�نوثة

  %22: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %78 : منمون السكان الناشطين

آبار تقليدية 3بئر حديثة و  مصدر التموين بمياه الشرب  



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

يةمصابيح يدو مصدر الطاقة  

 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 انتشار ا�مراض الحيوانية 
 غEء أسعار ا�دوية البيطرية

 انتشار ا�ميــة
 

 

 أھــــل خيري ولد مــولود=21

 المعطيـات التسميات
 1 عدد المساكن

 %0 : عريش                  %100     طـين  نوع البناء

 2 عـدد  ا�ســر

 10 عـدد  السكـان

ا�نوثة نسبة  6% 

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

0 

 0 مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص المياه

-  

 أھــل النن-22

 المعطيـات التسميات
 25 عدد المساكن

 %76 : عريش               %24    طـين  نوع البناء

   10 عـدد  ا�ســر

 86 عـدد  السكـان

 %42 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %10: تجـّار %0 : مزارعون ; %90: منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية

 حطب   مصدر الطاقة

 

  نقص الميــاه  - ::المعوقــات ا;ساسيــة

 ـة مرتفع معدل أميـ  -ھشاشة ا�من الغذائي     -

 اجــــــــــــريك  -23

 المعطيـات التسميات



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 29 عدد المساكن

 %27 : عريش                 %73     طـين  نوع البناء

  29 عـدد  ا�ســر

 138 عـدد  السكـان

 %46 نسبة ا�نوثة

  %15: آخـر % 35: تجـّار %0 : مزارعون ; %50 : منمون السكان الناشطين

ين بمياه مصدر التمو
 الشرب

آبــار تقليدية قليلة المياه 4  

 حطب    مصدر الطاقة

 بنك للحبوب بدون مقر و بدون مخزون ، مجزرة ، دكان جماعي ا�من الغذائي

 تعاونية نسوية ناشطة في مجال المسلخة و التارة المجتمع المدني

  ::المعوقــات ا;ساسيــة

  ضعف ا6نتاج الزراعي

  أمية مرتفعة

  لمياه ضح ا

 انتشار أمراض ا6سھا3ت و حمى المEريا

 

 ابــــــــــــــــــــــــــاه -24

 المعطيـات التسميات
 24 عدد المساكن

 %83 : عريش                 %17     طـين  نوع البناء

  22 عـدد  ا�ســر

 109 عـدد  السكـان

 %49 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية قليلة المياه و مرتفعة الملوحة

 حطب  مصدر الطاقة

 مجزرة و دكان جماعي  ا�من الغذائي

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 ضعف ا6نتاج الزراعي

 شح مياه الشرب

 

 أھـــــــــــل بيب-2

 المعطيـات التسميات
 6 عدد المساكن

 %100: عريش                  %0     طـين  نوع البناء

  6  عـدد  ا�ســر



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 26 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %40: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %60: منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

بئر تقليدية شحيحة المياه 2  

طبح مصدر الطاقة  

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 شح مياه الشـــــــــــرب

 

 لميلــــــــــــــــح-26

 المعطيـات التسميات
 86 عدد المساكن

 %55 : عريش                %45     طـين  نوع البناء

  46 عـدد  ا�ســر

 254 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

رعونمزا ; %43 : منمون السكان الناشطين   %11: آخـر %46: تجـّار 0% : 

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

آبـــــــــــار حديثة  9  

 0   مصدر الطاقة

 مجزرة و دكان خصوصي  ا�من الغذائي

 تعاونية نسوية المجتمع المدني

 مدرسة مبنية بالصلب و حالتھا جيدة  البني التحتية التربوية

 المعوقــات ا;ساسيــة
استخراج المياه  صعوبــــة  

 نقص التجھيزات التربوية 
 

 أھــل محمد العبد-27

 المعطيـات التسميات
 27 عدد المساكن

 %100 : عريش                 %0     طـين  نوع البناء

  27 عـدد  ا�ســر

 141 عـدد  السكـان

 %51 نسبة ا�نوثة

رتجـّا %0: مزارعون ; %91 : منمون السكان الناشطين   %4,5: آخـر 4,5%: 

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية 

 حطب للتدفئة و الطھي    مصدر الطاقة



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 مجزرة ا�من الغذائي

 تعاونية نسوية المجتمع المدني

 

 نقص المياه
 غEء ا�سعار

 تراجع المحاصيل الزراعية
 

 المـــــــــــــــدروم-28

 المعطيـات التسميات
 37 عدد المساكن

 %65 : عريش                  %35     طـين  نوع البناء

  26 عـدد  ا�ســر

 146 عـدد  السكـان

 %55 نسبة ا�نوثة

 %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %81 : منمون السكان الناشطين

  %19: آخـر

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية 

 حطب  مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة التموين بالمواد الغذائية ا�ساسية

 سوء التنظيم

 غياب ا6ستثمار في مجال الصناعات التقليدية القروية

-  

 محــــــــــــمدو ولد صــــــالح-29

 المعطيـات التسميات
 11 عدد المساكن

 %73 : عريش               %27     طـين  نوع البناء

  8 عـدد  ا�ســر

لسكـانعـدد  ا  43 

 %49 نسبة ا�نوثة

  %14: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %86 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب   مصدر الطاقة

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 غEء أسعار المواد ا�ساسية

 

 أھـــــــــــــل محمد  سعد بــــــــــــوه-30



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 المعطيـات التسميات
 10 عدد المساكن

 %90 : عريش                 %10     طـين  نوع البناء

  9 عـدد  ا�ســر

 51 عـدد  السكـان

 %57 نسبة ا�نوثة

  %16 : آخـر                 مزارعون ; %84 : منمون السكان الناشطين

اهبئر تقليدية واحدة شحيحة المي مصدر التموين بمياه الشرب  

 غاز بوتان  مصدر الطاقة

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

 شـــــح المياه 

 و غEء ا�سعار

 

 

 أھـــــــــــــــل اعمر داھـــي-31

 المعطيـات التسميات
 5 عدد المساكن

 %100 : عريش                  %0     طـين  نوع البناء

  5 عـدد  ا�ســر

 36 عـدد  السكـان

وثةنسبة ا�ن  42% 

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

بئر تقليدية شحيحة المياه  2  

 حطب مصدر الطاقة

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 شح التموين بالماء الشروب 

 غEء ا�سعار 

 

 تنعـــــــــــــــــــزة-32

 المعطيـات التسميات

 70 عدد المساكن

 %55: عريش                 %45    طـين  نوع البناء

  66 عـدد  ا�ســر

 310 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

  %2: آخـر %61,5: تجـّار %11,5 : مزارعون ; %19 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

آبار تقليدية قليلة المياه3  

لطاقةمصدر ا  حطب و فحم   

 مجزرة ، طاحنة حبوب خصوصية ، دكان جماعي   ا�من الغذائي

 تعاونية رعوية زراعية مرخص لھا المدتمع المدني

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 انتشـار ا�مراض الحيوانية 

 

 أھــــــــــــــــا مو,ي -33

 المعطيـات التسميات

 53 عدد المساكن

 %68 : عريش                 %32     طـين  نوع البناء

 45 عـدد  ا�ســر

 262 عـدد  السكـان

 %47 نسبة ا�نوثة

 %17,9: تجـّار %10,25 : مزارعون ; %61,5 : منمون السكان الناشطين

  %10,25: آخـر

 بئر تقليدية  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب و فحم  مصدر الطاقة

جماعي بنك للحبوب بدون مقر و بدون مخزون مجزرة، دكان ا�من الغذائي  

 تعاونية نسوية مرخص لھا المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تراجع المحاصيل الزراعية

 صعوبة النفاذ إلي المواد ا�ساسية الضرورية

 بعد خدمــات التعليم
 

 زروقـــو-34

 المعطيـات التسميات

 50 عدد المساكن

 %68 : عريش                 %32     طـين  نوع البناء

  44 عـدد  ا�ســر

 260 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

  %1: آخـر %78: تجـّار %11 : مزارعون ; %10 : منمون السكان الناشطين

آبار تقليدية قليلة المياه كلھا  5بئرين حديثتين و   مصدر التموين بمياه الشرب  



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 فحم   مصدر الطاقة

�من الغذائيا  مجزرة و بنك للحبوب بدون مقر و بدون مخزون  

 تعاونية نسوية و رابطة �باء التEميذ المجتمع المدني

 مدرسة مبنية بشبه الصلب حالتھا متوسطة و غير مجھزة البني التحتية المدرسية

 رابطة �باء التEميذ و تعاونية نسوية  واحدة المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص المياه

ا6سھا3ت و حمي المEريا( اتنشار ا�مراض   

 ھشاشة المدرسة و غياب التجھيزات التربوية

 تراجع المنتج الوراعي
 ارتفاع معدل ا�مية

 غياب فرص مدرة للدخل بالنسبة للعنصر النسوي

 

 بـــــــــــــــــــاب ولد حمــي -35

 المعطيـات التسميات

 3 عدد المساكن

وع البناءن  %100  : عريش                 %0     طـين  

  3 عـدد  ا�ســر

 18 عـدد  السكـان

 %48 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100  : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

0 

 حطب   مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 شح الميــاه 

  

 أھـــــــــــل الــدح-36

 المعطيـات التسميات

 11 عدد المساكن

 %100: عريش                  %0     طـين  نوع البناء

  11 عـدد  ا�ســر

 48 عـدد  السكـان

 %42 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %100 : مزارعون ; %0 : منمون السكان الناشطين

ه مصدر التموين بميا
 الشرب

كلم من القرية 1حاس أھل سيداو علي مسافة   



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 حطب مصدر الطاقة

 حاجز رملي ردئ المنشٮت المائية

 تعاونية مختلطة غير مرخص لھا المجتمع المدني

 المعوقــات ا;ساسيــة
 شح التزود بالماء الشروب

 تراجع المحاصيل الزراعية
 النزاعات مع المنميـــ،ن

 

 ـــردحمودبيـــــــــــــــ-37

 المعطيـات التسميات

 2 عدد المساكن

 %100: عريش     ,             %0     طـين  نوع البناء

   2 عـدد  ا�ســر

 12 عـدد  السكـان

 %30 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

ـةبئر حديثــ  

 حطب  مصدر الطاقة

ةالمعوقــات ا;ساسيــ  

 صعــوبة جلب المياه من البئر نظرا لعمقھا في غياب وسائل مناسبة ,ستخراج المياه

 

 احســـي أھل سيــداو-38

 المعطيـات التسميات

 14 عدد المساكن

 %100 : عريش                 %0     طـين  نوع البناء

   14 عـدد  ا�ســر

ـدد  السكـانع  60 

 %50 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %7 : مزارعون ; %93 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

حوجز رملية رديئة  3 المنشآت المائية الزراعية  

 تعاونية مختلطة غير مرخص لھا  المجتمع المدني

ات ا;ساسيــةالمعوقــ  

 نقص المياه الشروب
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 تدھور البيئة
 الرعي الجائر

 

 تيجــطي كيبي-39

 المعطيـات التسميات

 21 عدد المساكن

 %100 : عريش                 %0     طـين  نوع البناء

   21 عـدد  ا�ســر

 88 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

ونمزارع ; %57 : منمون السكان الناشطين   %0: آخـر %0: تجـّار 43% : 

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

 مدرسة مبنية بالطين متھالكة و غير مجھزة البني التحتية المدرسية

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة النفاذ إلي المياه الشروب

 ھشاشة المدرسة و نقص التجھيزات التربوية

 

 

 ـــــــــــــــــــابأھــل  ب-40

 المعطيـات التسميات

 9 عدد المساكن

 %100 : عريش     ,             %0     طـين  نوع البناء

  9 عـدد  ا�ســر

 43 عـدد  السكـان

 %56 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر حديثة قليلة المياه 

 حطب  مصدر الطاقة

 مجزرة  ا�من الغذائي

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص المياه

                                                ارتفاع ا�مية بين الكبار و الصغار علي حد سواء  

 غEء أسعار المواد الغذائية ا�ساسية
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 بيـــــــــر يحفظ-41

مياتالتس  المعطيـات 

 9 عدد المساكن

 %89 : عريش              %11  طـين  نوع البناء

  8 عـدد  ا�ســر

 45 عـدد  السكـان

 %51 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئرين حديثتين غزيرة المياه 

الطاقة مصدر  حطب 

 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 صعوبة استخراج المياه من ا�بار

  

 

 )امباركه اعلين( بـــــــــــــــوري لبداع -42

 المعطيـات التسميات

 5 عدد المساكن

 %100: عريش                  %0     طـين  نوع البناء

  5 عـدد  ا�ســر

 28 عـدد  السكـان

 %61 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %30 : مزارعون ; %70 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تراجع المحصول الزراعي

 اعمــــــــــــــــر ولد المـــــــــــــــــامي-43

 المعطيـات التسميات

 3 عدد المساكن

 %70 : عريش                 %30     طـين  نوع البناء

  3 عـدد  ا�ســر

 12 عـدد  السكـان
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 %67 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

:المعوقات   

الزراعي تراجع المحصول   

 نقص المياه
 

 اشـــــــــــــــــايف– 44

 المعطيـات التسميات

 9 عدد المساكن

 %67 : عريش                %33     طـين  نوع البناء

    6 عـدد  ا�ســر

 24 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

. 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص  اليماه

 الرعي الجائر مما يسبب تسارع تدھور المراعي
 

 محمـــــــد ا;مين ولد أيــده-45

 المعطيـات التسميات

 6 عدد المساكن

 %84: عريش                 %16     طـين  نوع البناء

   5 عـدد  ا�ســر

 23 عـدد  السكـان

 %43 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

و بئر حديثــة في طور الحفر بئر تقليدية  

 حطب و مصابيح يدوية  مصدر الطاقة
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 المعوقــات ا;ساسيــة
 تدھور المراعي

 غEء أسعار ا�دوية البيطرية

 

 أھــــــــــــل كبـدات -46 -

 المعطيـات التسميات

 11 عدد المساكن

 %64 : عريش                  %36     طـين  نوع البناء

    7 عـدد  ا�ســر

 33 عـدد  السكـان

 %51 نسبة ا�نوثة

  %0: آخـر %0: تجـّار %43 : مزارعون ; %57 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئر تقليدية

   مصدر الطاقة

  :لمعوقــات ا;ساسيــةا

 ملوحة المياه

 

 أھــــــــل عبد هللا– 47

 المعطيـات التسميات

 12 عدد المساكن

 %100  : عريش                %0     طـين  نوع البناء

    12 عـدد  ا�ســر

 54 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تدھور المراعي و كثرة ا�مراض الحيوانية

 غEء أسعار ا�دوية البيطرية

 شح مياه الشرب

)من سكان القرية% 52(تشغيل للعنصر النسوي غياب فرص ال  

 

 اج عبـــــــــــــــــــــي-48

 المعطيـات التسميات

 11 عدد المساكن
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 %100 : عريش                 %0    طـين  نوع البناء

 11 عـدد  ا�ســر

 54 عـدد  السكـان

 %48 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0 : تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

  بئر تقليدية

 حطب  مصدر الطاقة

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تدھور المراعي و انتشار ا�مراض الحيوانية

 غEء أسعار ا�دوية البيطرية

 

 

 اكليـــــــــــــــــــوات تنواجيو-49

 المعطيـات التسميات

 93 عدد المساكن

لبناءنوع ا %8,5    %54 طـين   :صلب             %27: عريش ,

8,5% :مراحيض  

 93 عـدد  ا�ســر

 239 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

 %33,5 : آخـر %15: تجـّار %0 : مزارعون ; %51,5 : منمون السكان الناشطين

مصدر التموين بمياه 
 الشرب

 بئرين حديثتين مرتفعة الملوحة 

 غاز بوتان ، حطب ، فحم ، مصابيح يدوية  مصدر الطاقة

 مدرسة مبنية بشبه الصلب غير مجھزة  البني التحتية المدرسية

 دكان خصوصي ، مجزرة  ا�من الغذائي

تعاونيات نسوية 7تعاونيتين مختلطتين و  المجتمع المدني  

 المعوقــات ا;ساسيــة
 شح المياه الصالحة للشرب

)ا�دوية الغذاء و( غEء ا�سعار   

 ارتفاع معدل ا�مية 
 غياب فرص تشغيل للعنصر النسوي

 غياب التجھيزات المدرسية

 تدھور المراعي
 تراجع المحاصيل الزراعية

 التدھور البيئي
 شح موارد ا6ستثمارات 
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 المنشــــــــــــطح-50

 المعطيـات التسميات

 31 عدد المساكن

 %94 : عريش                %6     طـين  نوع البناء

  29 عـدد  ا�ســر

 147 عـدد  السكـان

 %54 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %21 : مزارعون ; %79 : منمون السكان الناشطين

آبار تقليدية  مياھھا حلوة و غـــزيرة  6 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  الغذائيھشاشة الوضع 

  سوء تسيير المياه

  النزاعات مع المنمين

  غEء أسعار المواد الغذائية و ا�عEف 

  تدھور الوسط الطبيعي

  ارتفاع معدل ا�مية و خاصة بين صفوف النساء

 

 

 قظفـــــــة -51

 المعطيـات التسميات

 67 عدد المساكن

 %55 : عريش             %45     طـين  نوع البناء

�ســرعـدد  ا  42 

 219 عـدد  السكـان

 %45 نسبة ا�نوثة

  %3 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %97 : منمون السكان الناشطين

آبار تقليدية قليلة المياه  3 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب   مصدر الطاقة

 دكان جماعي  ا�من الغذائي
 رابطة �باء التEميذ المجتمع المدني

التحتية التربوية البنى  مدرسة مبنية بالطين متھالكة و غير مجھزة  

 

 

لمعوقــات ا;ساسيــةا  
 غEء أسعار المواد الغذائية ا�ساسية

 ارتفاع معدل ا�مية
 نقص مياه الشرب
 تدھور البيئة
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. 

 

 أھـــــل  أحيمــــــــــــــــــد -52

 المعطيـات التسميات

 32 عدد المساكن

 %85 : عريش                 %15   ـينط  نوع البناء

  28 عـدد  ا�ســر

 124 عـدد  السكـان

 %48 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 آبار تقليدية  شحيحة المياه  6 مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

 قليدية ھشة تديرھا التعاونية النسوية المحليةمجزرة ت  ا�من الغذائي

  تعاونية نسائية  غير مرخص لھا   المجتمع المدھي

 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 تراجع المحصول الزراعي

 صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب

 

 أھــل سيد المختار  -53

 المعطيـات التسميات

 12 عدد المساكن

 %100  : عريش                %0    طـين  نوع البناء

 12 عـدد  ا�ســر

 70 عـدد  السكـان

 %57 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئرين حديثتين قليلة المياه و مالحتھا  مصدر التموين بمياه الشرب
 حطب  مصدر الطاقة

 مجزرة تقليدية ا�من الغذائي
لمجتمع المدنيا  تعاونية نسوية 

 

 المعوقــات ا;ساسيــة
 نقص المياه

 تراجع المنتج الزراعي
 ارتفاع معدل ا�مية

 نقص فرص مدرة للدخل بالنسبة للعنصر النسوي 
 البعد من الخدمات التربوية 
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 أھــل اعلي ولد موســـى -54

 المعطيـات التسميات

 23 عدد المساكن

 %52 :          عريش     صلب %39             %9   طـين  نوع البناء

 10 عـدد  ا�ســر

 46 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %25: تجـّار %0 : مزارعون ; %75 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة  مياھھا باردة لكنھا قليلة  مصدر التموين بمياه الشرب
 حطب مصدر الطاقة

المدنيالمجتمع   تعاونية مختلطة  
 1 المھاجرون

  

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  نقص المياه

 غEء ا�سعار 

 

 

 أھـــل بـــــب  -55

 المعطيـات التسميات

 15 عدد المساكن

 %100  : عريش                %0  طـين  نوع البناء

 5 عـدد  ا�ســر

 27 عـدد  السكـان

 %56 نسبة ا�نوثة

لناشطينالسكان ا   %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون 

 بئر حديثة قليلة المياه  مصدر التموين بمياه الشرب
 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  نقــص المياه

  تدھور المــراعي

 غEء أسعار ا�عEف و ا�دوية الحيوانية و المواد الغذائية

 

 ـــزمالملـــــــــــ -56

 المعطيـات التسميات

 9 عدد المساكن

 %100  : عريش                  %0     طـين  نوع البناء

  9 عـدد  ا�ســر

 62 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة
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  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

لمياهبئر حديثة قليلة ا مصادر التموين بالماء  

 حطب مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  نقــص المياه

  تدھور المراعي

 غEء ا�سعار و ا�دوية البيطرية

 أھــــل سيــــد ابّ  -57

 المعطيـات التسميات

 13 عدد المساكن

 %30 : عريش                 %70     طـين  نوع البناء

    9 عـدد  ا�ســر

 44 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئرين حديثتين مالحة المياه و ضعيفة المنسوب   مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب   مصدر الطاقة

 تعاونية نسوية   المجتمع المدني

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  نقص المياه

 غذائيوضع الھشاشة ال

 )المقدس( الكيـــــــــــتتل  -58

 المعطيـات التسميات

 5 عدد المساكن

 %100 : عريش                 %0     طـين  نوع البناء

  5 عـدد  ا�ســر

 24 عـدد  السكـان

 %71 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %25: تجـّار %0 : مزارعون ; %75 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة مياھھا باردة و كافية  موين بمياه الشربمصدر الت

 حطب   مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  البعد من ا�سواق

 غEء أسعار ا�دوية البيطرية

 

 لكحــــــــــل ولد يوي -59

 المعطيـات التسميات

 7 عدد المساكن

 %100 : عريش                %0     طـين  نوع البناء
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    7 ا�ســر  عـدد

 31 عـدد  السكـان

 %55 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100: منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة في طور الحفر  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

 شــح المياه 

 

 حــاس  محمد نـــــــــوح -60

سمياتالت  المعطيـات 

 3 عدد المساكن

 %100: عريش                %0     طـين  نوع البناء

   3 عـدد  ا�ســر

 172 عـدد  السكـان

 %57 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

 البعد من  أســواق التموين

 

 أھــــل حم – 61

 المعطيـات التسميات

 17 عدد المساكن

 %100 : عريش                  %0     طـين  نوع البناء

 17 عـدد  ا�ســر

 88 عـدد  السكـان

 %43 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة قليلة المياه  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  تدھور المراعي

  انتشار ا�مراض الحيوانية

  غEء أسسعار ا�دوية البيطرية و مواد ا�عEف

 نقص المياه

 

 



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 
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 مبــــــــروك أھل الشيخ -62

طيـاتالمع التسميات  

 17 عدد المساكن

 %83 : عريش               %17    طـين  نوع البناء

   14 عـدد  ا�ســر

 74 عـدد  السكـان

 %49 نسبة ا�نوثة

  %8 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %92 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة قليلة المياه مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

 تعاونية نسوية مرخص لھا   المجتمع المدني

  مجزرة تقليدية و دكان جماعي   ا�من الغذائي

  في ساحل العاج  3  المھاجرون

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  صعوبة النفاذ إلي الماء الشروب

  تدھور المراعي

  غEء أسعار ا�دوية البيطرية و مواد ا�عEف

  ارتفاع معدل ا�مية 

 بديلة عن النشاط الرعوي غياب فرص

 

 أھل اعلي ولد جــــــــــدو -63

 المعطيـات التسميات

 17 عدد المساكن

 %65 : عريش                 %35    طـين  نوع البناء

   14 عـدد  ا�ســر

 80 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %15 : ـرآخ %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %85 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة في طور الحفر مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

 مجزرة تقليدية و مخبزة   ا�من الغذائي

  رابطة للتنمية الجماعية   المجتمع المدني

  في دولة ساحل العاج 1  المھاجرون

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  شح المياه

  تدھور المراعي

  النسبة للعنصر النسويغياب فرص مدرة للدخل ب
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 ھشاشة ا�من الغذائي في ظل البعد من أسواق التموين و غEء ا�سعار

 انبيـــــــــــــــــــات الركم-64

 المعطيـات التسميات

 31 عدد المساكن

 %97 : عريش                  %3    طـين  نوع البناء

   29 عـدد  ا�ســر

 186 عـدد  السكـان

 %48 وثةنسبة ا�ن

  %3 : آخـر %0 : تجـّار %0: مزارعون ; %97 : منمون السكان الناشطين

 آبار حديثة و مالحة نسبيا  3 مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب مصدر الطاقة

  تعاونية مختلطة  واحدة  و مرخص لھا  المجتمع المدھي

  2  المھاجرون

  :المعوقــات ا;ساسيــة

 

  شح المياه

  تدھور المراعي

  غياب فرص مدرة للدخل بالنسبة للعنصر النسوي

 ھشاشة ا�من الغذائي في ظل البعد من أسواق التموين و غEء ا�سعار

 

 مقام التيسيـــــــــــر -65

 المعطيـات التسميات

 14 عدد المساكن

 %72 : عريش                 %28    طـين  نوع البناء

 d  10 عـدد  ا�ســر

 59 انعـدد  السكـ

 %36 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 3 شيء مصدر التموين بمياه الشرب

  مصدر الطاقة

 مدرسة بدون مقر خاص و غير مجھزة  البني التحتية التربوية

  باء التEميذتعاونية  مختلطة زراعية رعوية مرخص لھا، ورابطة 3  المجتمع المدني

  1  المھاجرون

  :المعوقــات ا;ساسيــة

 نفس المعوقات كما لقرية  انبيات الركم
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 أھــل تيــــــــاه -66

 المعطيـات التسميات

 9 عدد المساكن

 %100 : عريش                  %0    طـين  نوع البناء

 12 عـدد  ا�ســر

 51 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 كلمترات  3آبار اكيوات تنواجيــو علي بعد   مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب مصدر الطاقة

 

 شح التزود بمياه الشــــــرب

 

 يحفظ ولد سيد عبد الرحمــن -67

 المعطيـات التسميات

 3 عدد المساكن

 %100 : عريش                 %0    طـين  بناءنوع ال

   3 عـدد  ا�ســر

 14 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %50 : مزارعون ; %50 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  ين المنمين و المزارعين النزاعات ب

 سوء تسيير الثروات الطبيعية

 التراد ولد محمد -68

  المعطيـات  التسميات
 11 عدد المساكن

 %91 : عريش               %9    طـين  نوع البناء

  10 عـدد  ا�ســر

 47 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئرين حديثتين قليلة المياه  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  نقص المياه الصالحة للشرب

  تدھور المراعي
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 )بوسدرة( أھــل حمــــلل  -69

 المعطيـات التسميات

 11 عدد المساكن

 %73: عريش                 %27   طـين  نوع البناء

   11 عـدد  ا�ســر

 60 عـدد  السكـان

 %60 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0 : تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

بئرين حديثتين قليلة المياه إحداھما حفرت من طرف مشروع  مصدر التموين بمياه الشرب
HEFEM 

 حطب مصدر الطاقة

 تعاونية نسوية غير مرخص لھا  مدنيالمجتمع ال

. 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  شح الياه

 )جل سكان القرية معاقون و ليس لديھم أي سند يعتمدون عليه( الفقر المدقع 

 

 الشيــخ ولد الحــــــاج -70

 المعطيـات التسميات

 22 عدد المساكن

 %96 : عريش                 %4   طـين  نوع البناء

  22 ا�ســر  عـدد

 124 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

  %5,5 : آخـر %0: تجـّار %5,5 : مزارعون ; %89 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

  

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  تدھور المراعي

  غEء أسعار ا�دوية و ا�عEف 

  نقص المياه

  ارتفاع نسبة ا�نوثة في غياب فرص للدخل

 ارتفاع معدل ا�مية و خاصة بين النساء
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 بــوحجــرة -71

 المعطيـات التسميات

 32 عدد المساكن

 %72 : عريش                 %28   طـين  نوع البناء

  23 عـدد  ا�ســر

 113 عـدد  السكـان

 %46 نسبة ا�نوثة

  %5 : آخـر %5: تجـّار %0 : مزارعون ; %90 : نمونم السكان الناشطين

 بئر حديثة شحيحة المياه  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب  مصدر الطاقة

 مدرسة تحت عريش و غير مجھزة   البني التحتية التربوية

  رابطة 3باء التEميذ و تعاونية مختلطة غير مرخص لھا   المجتمع المدني

  4  الھاجرون

 

  :ــات ا;ساسيــةالمعوق

  ھشاشة المدرسة

  نقص المياه

  غEء ا�سعار

  تدھور المراعي

  تغييب المرأة من مصدر القرار

  غياب فرص للدخل بالنسبة للنساء

 

 طلحـــــــــــــــــــــــاية قارة -72

 المعطيـات التسميات
 43 عدد المساكن

 %70 : عريش                                       %30  طـين  نوع البناء

  43 عـدد  ا�ســر

 217 عـدد  السكـان

 %52 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

 بئر حديثة و حفــر  مياھھا كلھا مالحة  16  مصدر التموين بمياه الشرب

 حطب مصدر الطاقة

  د أھل القرية  بشبه الصلب مسجد مبني علي جھو  دور للعبادة

  مدرسة بدون مقر و غير مجھزة  البني التحتية التربوية

  رابطة 3باء التEميذ ، و تعاونية زراعية رعوية مرخص لھا   المجتمع المدني

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  ملوحة المياه

  ھشاشة المدرسة و غياب التجھيزات التربوية

  من الجنسينارتفاع نسبة ا�مية بين الكبار 

  الترسب المدرسي و خاصة في صفوف البنات



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

  البعد من أسواق التموين

  تدھور المراعي

  غياب فرص بديلة عن النشاط الرعوي

  سوء تسيير الثروة الطبيعية  المحلية

 

 اكليـــــــــــــــوات أھل ابّ -73

 المعطيـات التسميات

 114 عدد المساكن

 %60 : عريش                  %40   طـين  نوع البناء

  80 عـدد  ا�ســر

 390 عـدد  السكـان

 %49 نسبة ا�نوثة

  %24 : آخـر %10: تجـّار %0 : مزارعون ; %66 : منمون السكان الناشطين

آبار حديثة  6 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب ، غاز البوتان ، فحم   مصدر الطاقة

ة بشبه ا�سمنت حالتھا جيدة مدرسة مبني البني التحتية المدرسية  

 مجزرة ، مخبزة ، حانوت خصوصي  ا�من الغذائي
 رابطة 3باء التEميذ ، تعاونية مختلطة ، تعاونية نسوية  المجتمع المدني

فردا معظمھم في دولة ا6مارات العربية  18 المھاجرون  

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  ھشاشة ا�من الغذائي

  سوي عن مرطز اتخاذ القرارتغييب العنصر الن

  غياب فرص مدرة للدخل بالنسبة للنساء

  غياب دور للمھاجري القرية في التنمية المحلية

 ضعف الفرص البديلة عن النشاط الرعوي 

 

 اتوشليــــــــــــــــــــت-74

 المعطيـات التسميات

 68 عدد المساكن

 %48 : عريش                  %52   طـين  نوع البناء

  48 عـدد  ا�ســر

 261 عـدد  السكـان

 %48 نسبة ا�نوثة

  %27: آخـر %30: تجـّار %0 : مزارعون ; %43 : منمون السكان الناشطين

كلم  3آبار قرية كساري علي بعد  مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب مصدر الطاقة

مجھزة مدرسة مبنية بالطين متھالكة و غير البني التحتية المدرسية  

مجازر ، حانوت خصوصي ، دكان جماعي  4طاحنة حبوب معطلة ،  ا�من الغذائي  

 نعاونية مختلطة و تعانية نسوية المجتمع المدني
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فردا ما بين مالي و ساحل العاج 17 المھاجرون  

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  شح الحصول علي المــاء 

  ھشاشة المدرسة 

  تتسرب التEميذ و خاصة البنا

  تدھور المراعي

  سوء استغEل الثروات الطبيعية المتاحة

 

 4-3-2-1أم الــظلمان  -75

 المعطيـات التسميات

 122 عدد المساكن

 %60 : عريش                 %40   طـين  نوع البناء

  84 عـدد  ا�ســر

 413 عـدد  السكـان

 %53 نسبة ا�نوثة

رعونمزا ; %84 : منمون السكان الناشطين   %15: آخـر %0: تجـّار 1% : 

آبار تقليدية مياھھا باردة و غزيرة 6آبار حديثة و   4 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب  مصدر الطاقة

 مدرسة مبنية بالطين البني التحتية التربوية
 مخبزة  ا�من الغذائي

 رابطة 3باء التEميذ المجتمع المدني

 3 المھاجرون 

  :ا;ساسيــةالمعوقــات 

  ھشاشة المدرسة و غياب التجھيزات

  تدھور المراعي 

  غEء أسعار المواد ا�ساسية و أعEف الحيوانات و ا�دوية البيطرية

 )أھل الديت+ حاس احمدناه ( يبر ادوامس  -76

 المعطيـات التسميات

 50 عدد المساكن

 %88 : عريش                 %12   طـين  نوع البناء

ا�ســر عـدد   39  

 201 عـدد  السكـان

 %44 نسبة ا�نوثة

  %0 : آخـر %0: تجـّار %0 : مزارعون ; %100 : منمون السكان الناشطين

آبار حديثة مياھھا مالحة  6 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب  مصدر الطاقة

 مدرسة يأويھا عريش و بدون تجھيزات  البني التحتية التربوية
 

  :ات ا;ساسيــةالمعوقــ
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  غياب مقر ل�يواء المدرسة

  ارتفاع معدل ا�مية 

  شح الحصول علي المياه الصالحة للشرب

 البعد من أسواق التموين بالمواد ا�ساسية

 

 دالــــي كمب  -77

 المعطيـات التسميات

 144 عدد المساكن

 %37,5 : عريش          %62,5   طـين  نوع البناء

  106 عـدد  ا�ســر

 575 عـدد  السكـان

 %50 نسبة ا�نوثة

  %27 : آخـر %23: تجـّار %1 : مزارعون ; %49 : منمون السكان الناشطين

بئرا تقليدية 14آبار حديثة و  9 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب  مصدر الطاقة

ر مجھزةمدرسة مبنية بشبه ا�سمنت المسلح حالھا  رديئة و غي البني التحتية المدرسية  

 مرطز صحي ينقصه مقر و التجھيزات و المعدات و الطاقم و ا�دوية البني التحتية الصحية

دكان جماعي  2 ا�من الغذائي  

تعاونيات نسوية  2رابطة 3باء التEميذ ،  المجتمع المدني  

 29 المھاجرون

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  ....)، ا6سھا3ت ، سوء التغذية ( انتشار ا�مراض 

  نقص مقر للمركز الصحي

  نقص ا�دوية

  نقص المعدات الطبية

  تسرب التEميذ و خاصة البنات من المدرسة

  سوء تسيير الموارد الطبيعية المتاحة

  نقص فرص للعنصر النسوي

  ارتفاع ا�مية

 إلخ
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 المعطيـات التسميات

 96 عدد المساكن

ينطـ  نوع البناء  %26 : عريش                  74%   

  77 عـدد  ا�ســر

 437 عـدد  السكـان

 %54 نسبة ا�نوثة

  %13,5: آخـر %22: تجـّار %4,5 : مزارعون ; %60 : منمون السكان الناشطين

بئرا تقليدية قليلة المياه  35 مصدر التموين بمياه الشرب  

 حطب  مصدر الطاقة

بويةالبني التتية التر  مدرسة مبنية بالطين متھالكة و غير مجھزة 
أفراد  10 المھاجرون  

 
 ھشاشة المدرسة و قلة التجھيزات

 نقص المياه الصالحة للشرب
 

 الســـــــــــــــــــدرة  -79

 المعطيـات التسميات

 150 عدد المساكن

 %58 : عريش                %42   طـين  نوع البناء

  94 عـدد  ا�ســر

 113 عـدد  السكـان

 %46 نسبة ا�نوثة

  %12 : آخـر %21: تجـّار %0 : مزارعون ; %67 : منمون السكان الناشطين

آبار حديثة كثيرة المياه  4 مصدر التموين بمياه الشرب  

 فحم و حطب  مصدر الطاقة
 مدرسة مبنية من الطين و غير مجھزة  البني التحتية التربوية

ة الصحيةالبني التحتي  حظيرة لتلقيح الحيوانات  

الزراعية-البني التحتية المائية  حاجزين رمليين  

 بنك للحبوب بدونمقر و بدون  مخزون ا�من الغذائي
 رابطة 3باء التEيذ ،  تعاونية نسوية المجتمع المدني

فردا  23 المھاجرون  

 ھشاشة المدرسة و نقص التجھيز

ة القريةغياب دور للمھاجرين في تنمي  

 تدھور المراعي و البيئة
 ارتفاع ا�مية 

 غEء أسعار المواد الغذائية
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 ينقي الزمال  -80

 المعطيـات التسميات

 249 عدد المساكن

%1   %39   طـين  نوع البناء : صلب  %2       %58 : عريش , : دورة مياه  

  163 عـدد  ا�ســر

 772 عـدد  السكـان

 %49,6 نسبة ا�نوثة

  %5 : آخـر %30: تجـّار %5 : مزارعون ; %60 : منمون السكان الناشطين

بئر حديثة ، بئر تقليدية واحدة ، حفر غير مجھز  11 مصدر التموين بمياه الشرب  

 فحم ، غاز البوتان  مصدر الطاقة
 مدرسة مبنية بشبه ا�سمنت حالتھا جيدة  البني التحتية المدرسية

لصحية البني التحتية ا  حظيرة لتلقيح الحيوانات  

حانوت جماعي ، دكان جماعي  2مخابز،  2طاحنة حبوب ، مجزرة ،  ا�من الغذائي
طنا من الحبوب من طرف  25، بنك للحبوب مبني و ممون بكمية 

2010مشروع ابرفيكو   

ن مرخص رابطة 3باء التEميذ ، تعاونية مختلطة ، تعاونيتين نسويتي منظمات المجتمع المدني
 لھما 

فردا 30 المھاجرون   

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  كثرة ا�مراض 

  غEء أسعار المواد الغذائية و ا�دوية

  ترسب البنات

  ارتفاع ا�مية بين الكبار

  تغييب النساء من مصدر اتخاذ القرار

  سوء تسيير المياه و المراعي

  سوء استغEل الثروات الطبيعية

  ل الشباب و العنصر النسويغياب فرص بديلة لتشغي

 غياب دور للمھاجرين في التنمية المحلية القروية 

 

 

 عاصمة البلدية) : الصحبي( كمبــي صالح  -81

 المعطيـات التسميات

 419 عدد المساكن

%1             %33   طـين  نوع البناء : صلب  %66 : عريش    

  280 عـدد  ا�ســر

 1329 عـدد  السكـان

ا�نوثة نسبة  50,5% 

  %18 : آخـر %50: تجـّار %2 : مزارعون ; %30 : منمون السكان الناشطين
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بئرا حديثة كلھا مالحة و قليلة المياه  18بئرا تقليدية و  25 مصدر التموين بمياه الشرب  

 فحم ، غاز البوتان ، حطب  مصدر الطاقة

تھا جيدة و تتوفر علي بعض التجھيزاتمدرسة مبنية بشبه الصلب حال البني التحتية التربوية  

مركز صحي مبني بالصلب حالته جيدة و إن كانت تنقصه بعض  البني التحتية الصحية
  ،  حظيرة لتلقيح الحيوانات المعدات و الطاقم التخصص

الزراعية-البني التحتية المائية  حاجز رملي حالته متوسطة  

مخابز ، بنك  6مجزرة ،  17حبوب ،  طاحنة2حانوتا خصوصيا ،  70 ا�من الغذائي
 للحبوب بدون مقر ، سوق أسبوعية و سوق للحيوانات غير مبني

تعاونية نسوية ،  18تعاونيات مختلطة ،  4رابطة 3باء التEميذ ،  منزمات المجتمع المدني
 جمعية تنموية كلھا مرخص له 

ة ا6مارات العربية فردا ما بين ساحل العاج ، و الكونغو ، و دول 65 المھاجرون  

 

  :المعوقــات ا;ساسيــة

  كثرة ا�مراض 

  نقص الطاقم الطبي و عدم تخصصه

  غEء أسعار ا�دوية

  غEء أسعار المواد الغذائية و مواد ا�عEف

  تدھور المراعي

  نقص التجھيزات الطبية و التربوية

  التسرب المدرسي و خاصة بين صفوف البنات

  بنقص المياه الصالحة للشر

  العزلـــة  و صعوبة التموين

  غياب مرافق عمومية للبدية

  ارتفاع نسب ا�مية و العنصر النوسي

  نقص فرص العمل

  غياب مرافق للشباب 

  فوضوية النقل من و إلي عاصمة البلدية

  )صونداج( غياب التجھيز للحفر 

  تدھور المراعي و الوسط البيئي

  للدخل غياب ا6ستثمارت في ا�نشطة الحيوية المدرة

  ميول الشباب إلي الھجرة
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 ملحــق 3
 

 توزيع البلدية إلي مناطق:

 المرجعيات  المسافة   عدد ا;سر  القرى المندمجة  المركز  المنطقة 

 كمبي صالح  كمبي صالح 

 خيي ولد محمدو  km 0 280 كمبي صالح 

 محمد ا�مين ولد أيدة   5 محمد ا�مين ولد أيده

ات أھل كبد  لحبيب ولد كبدات    7 

 اعمر ولد المامي    3 اعمر ولد المامي 

            

 ينقي الزمال  ينقي الزمال  

 Km 5 163 ينقي الزمال 

فضيلي ولد أحمد  –أحمد ولد ابيھيم 
)العمدة(  

 أحمد ولد اعمر داھي    5 أھل اعمر داھي 

 محمد سعد بوه   9 أھل محمد سعد بوه 

مدو ولد صالح مح  محمدو ولد صالح    8 

 الشيخ الكبير ولد خيي   6 أشايف

 x   102 ينقي لكصر 

 x   64 بوحفرة 

 x   16 اتويميرت 

 x   13 أم اندريناي 

)اجمان( مدينة   78   x 

            

 السدرة  السدرة  

 الحسين ولد ازيد بيه  Km 2,8 94 السدرة 

 x   26  المدروم

 محمد العبد    27 أھل محمد عبد 

 محمد ولد المصطف    7 اھل محمد المصطف 

 خيري ولد مولود    2 خيري ولد مولود 

 محمد ولد بيب    6 أھل بيب 

 اباه ولد أحمد    22 اباه 

            

 دالي كمب  دالي كمب 

  محمد الشيخ ولد سيداتي Km 9 106 دالي كمب 

 محمد ولد الحسن    31 أھل االحسن

 x   46 لميلح 

 x   28 لقرين 

 x   40 ابقيديد

 x   85 الباردة 

 x   31 باسليEي

 الشيخ ولد الراعي    3 الشيخ ولد الراعي 
 الشيخ ولد البخاري و بي ولد الراعي    48 اتويشليت 

 x   17 طيبة 

 x   39 بوري الزمال 

 محمدو ولد زيدان    5 ازرايب أھل زيدان 

 الخ ولد الراعي    9 الخ ولد الراعي 
3- 2-1كساري  بلخير  –محمود  –محجوب ولد بيدار    77   

 سيد ا�مين ولد الراعي    9 حاس سيد ألمين ولد الراعي 

 محمدو ولد الشيخ    2 محمدو ولد الشيخ  



 صالح الريفية كمــبيالمخطط التنموي لبلدية 

 

 
 ANEHECH  غير الحكومييــــن مشـروع دعم قدرات الفاعلـــــين

 x   29 اجريك 

            

 تنعزة  تنغزة

 x   44 تنعزة 

 km x 15 66 زوروقو 

 محمدو ولد مو3ي    45 أھل مو3ي 

 أحمد ولد النن    19 أھل النن 

 x   24 أمنا عيش 

 محمد ولد الشيخ البكاي    42 قظفة 

امباركه اع(بوري لبداع   امباركه اعلين    5 

ولد اج عبي الحاج    11 اّج عبي   

            

اكليوات أھل  
 ابّ 

 امليوات أھل ابّ 

 بياني ولد الخليفة  km 20 80 اكليواتأھل ابّ 

 x   9 الملزم 

)المقدس( الكيل   محمد عم ولد أحمد لمام    5 

 محمد ولد بب   5 أھل بب 

            

اكليوات 
 تنواجيو 

 اكليوات تنواجيو 

 محمدو ولد السني  km 20 46 اكليوات تنواجيو 

 محمد ا�مين ولد محمد   10 أھل اعلي ولد موسى

 ابھاه ولد احمد لعلي    10 مقام التيسير 
 محمد ألمين ولد اعل ولد جدو    14 أھل اعلي ولد جدو 

 الشيخ ولد بادي    14 مبروك أھل الشيخ

 المختار الشيخ ولد تياه    9 أھل تياه 
لشيخ ولد الحاج ا  الشيخ ولد الحاج    22 

 سيد محمد ولد سيد المختار   12 أھل سيد المختار 

            

 طلحاية قارة  طلحاية قارة 

 الوالد ولد أحمد Km 25 43 طلحاية قارة
 التراد ولد محمد   10 التراد ولد محمد

 يحفظ ولد محمد ا�مين   8 بير يحفظ
 الشيخ سيد محمد ولد اب   9 أھل سيد اب
 الدامي ولد  لمرابط   29 انبيات الركم

 x   23 بوحجرة

 لكحل ولد يوي   7 لكحل ولد يوي

 محمد ولد اميد   17 أھل حم

 محمد ولد نوح   3 حاس محمد نوح

   39 بير ادوامس

سيد محمد ولد  –احمدناه ولد بيب 
 كجيل

)بوسدرة(أھل حملل  محمد المختار ولد حملل   11 

 دحمود   2 بير دحمود

 يحفظ سيد عبدالرحمن   3 يحفظ ولد سيدعبدالرحمن

            

 أم الظلمان  أم الظلمان 

 Km 18 84 أم الظلمان

ببكر  - لمام ولدعبدو –باب ولد اعمر 
 ولد فاسنا

 

 محمد المختار ولد عبد هللا   12 أھل عبد هللا

دأھل أحيم  2I   باب ولد أحيمد 

 أحمد ولد بون   4 أھل بون 

 سيديا ولد أحيمد    21 تيجطي كيبي 

 الشيخ ولد الدح   11 أھل الدح 
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 محمد عبد هللا ولد اج   29 المنشطح
 يحي ولد سيداو   14 احسي أھل سيداو

 باب ولد ھمي   3 باب ولد ھمي 
 الشيخ ولد باده   7 أھل باده

 

 

 

ھذا التوزيع إلي مناطق ھو لغــرض استرجاع و التصديق علي المخطط التنموي  فقط و ليس :  م�حظـــة ھامة
  3عتبارات أخرى 
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 ملحق 4 : 
 ا6حـــداثيات الجغرافية لبعض قرى بلدية كمبي صالح الريفية

 إحداثيــــاتGPS القرية الرقم

- اجمان  –مدينة  001  29Q 0602196 

UTM 1735467 

 29Q 0602266 اتويميرت  002

UTM 1735551 

 29P 0606070 ينقي لكصر 003

UTM 1735817 

 29P 0608277 ام اندريناي  004

UTM 1730477 

 29P 0616485 اھل الحسن  005

UTM 1743485 

 29P 0616722 كمبي صالح  006

UTM 1743607 

 29P 0619149 لقرين 007

UTM 1742266 

 29P 0620798 ابقيديد  008

UTM 1741956 

 29P 0632307 باسلي�ي  009

UTM 1742255 

 29P 0633260 طيبة  010

UTM 1749052 

 29P 0632778 الشيخ ولد الراعي  011

UTM 1745775 

 29P 0629130 ازرايب أھل زيدان  012

UTM 1745767 

 29P 0629204 مبروك أھل الشيخ  013

UTM 1748665 

 29P 0627693 الخ ولد الراعي  014

UTM 1747014 

 29P 0626108 كساري  015

UTM 11746586 

 29P 0622829 اتويشليت  016

UTM 1748131 

 29P 0619204 دالي كمب  017

UTM 1745342 

 29P 0613372 حاش أھل  018

UTM 1744601 

 29P 0620872 سيد ا;مين ولد الراعي  019

UTM 1748838 
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 29P 0618562 اجريك  020

UTM 1747352 

 29P 0616252 اباه  021

UTM 1745495 

 29P 0613124 لميلح  022

UTM 1745953 

 29P 0613124 أھل النن 023

UTM 1746953 

 29P 0612793 أھل بيب  024

UTM 1744614 

 29P 0603604 أھل محمد سعد بوه 025

UTM 1746885 

 29P 0601710 أھل اعمر داھي  026

UTM  

 29P 0607899 محمدو ولد صالح  027

UTM 1742357 

 29P 0612538 السدرة  028

UTM 1742955 

 29P 0612342 المدروم  029

UTM 1741771 

 29P 0613675 أھل محمد المصطف  030

UTM 1740239 

 29P 0612785 أھل محمد العبد  031

UTM 1739875 

 29P 0611392 امنا عيش  032

UTM 1747567 

 29P 0608124 أھل مو,ي  033

UTM 1749708 

 29P 0609748 زوروقو  034

UTM 1753760 

 29P 0612929 تنعزة  035

UTM 1754625 

 


