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 الفهTس

 
 
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببڤامجاليػ تحليل امعطياؼ الٗيموغرافيػ 3ة
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااساسيػ  تحليل معطياؼ الخٗماؼ ااجتماعيػ 4ة
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اأساسيػتحليل معطياؼ البنيػ التحتيػ  5ة
 تحليل امعطياؼ ااقتصاديػ 6ة

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ڤالبيئػ السكن ڤالتعميرامرتبطػ بعطياؼ امتحليل  7ة
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الجمعياؼ ڤ التعاڤنياؼامرتبطػ ب عطياؼامتحليل  8ة
ٚد البشريػب امرتبطػ عطياؼامتحليل  9ة  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اموا
ٚدبامرتبطػ  عطياؼامتحليل  9ة  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامحليػ ڤاممتلكاؼ  اماليػ اموا
هاؼ ڤامشاكل حسع امحاٚڤ  تت  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اأساسيػام
 ااسًراتيجي اإطاٚ ملخ٩  4ت

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 :الجغTافي4امعطيا5  تحليل-ت
 4م�قع الجماع: 

ي اتجاه الٗاخل  ٚ ڤالعبٚو بسبع توجهها  بالرغڗ من اموقع امهڗ ڤااسًراتيجي للجماعػ ،فإنها لڗ تستفٗ من ڤظيفػ امرڤ
كما أژ امركٝ الحضرڭ ا يشرف علڬ منطقػ خلفيػ مهمػ من الناحيػ  ،التوسع علڬ جانب الطريق الوطنيػعو٪ 

ي تنميتڣب  ااقتصاديػ من شانها اژ تساهڗ 

 امناخ: 

ٚڭ  اژ مميييتاؼ امنيياش السيياجٗ بالجماعييػ لييير لهييا تييلىيراؼ سييلبيػ علييڬ بتنتميي امنطقييػ الييڬ نطيياا امنيياش امتوسييط  شييبڣ قييا

 اانشطػ اليوميػ للساكنػ ڤاانشطػ ااقتصاديػب

 يسSالتضا: 

ٚ امسيياحػ اإجمالييييػ بالجماعييػ  ٚ ڤتم يييل منطقييػ السييهو   44تتقييٗ ٚا اڭ بنسييبػ  ة3تهكتييا ڤمسيياحػ احيييٗ   % 3,ة9هكتيييا
ٚ بي  ٚا اڭ بنسبػ  4تالتا  تقٗ  %ب 9,7هكتا

ييي كييوژ نييي تافوغاليي  يقييع بمنطقييػ تليييػ بحييي  يقيي  ك جييرغ  ٚكر يتم ييل  ميين ابرمامشيياكل امًرتبييػ عيين نوعيييػ التضييا
ٚ بهٙا الحيب  عٌرغ امام انجام شبكػ الواد الحا

 :امعطيا5 الديم�غTافي4 وامجالي4 تحليل-2
  يع السكا�Uالسن والجنسحس2 ت�: 

يي امسيتقبل تتسڗ الًركيبػ العمريػ للساكنػ بغلبػ الفئػ العمريػ النشيطػ ب ڤكسيتنت  اژ التحيٗياؼ ال ي تطيرس نفسيها 
ييي الفئيػ العمرييػ ااكٌير ميين  هيي ايجياد فيرل الشييغل لهاتيڣ الفئيػ النشييطػ ال يي يتمييت بهيا الهيرم السييكان  للجماعيػ، ڤكيٙا التفكيير 

ٝمنبسنػ ال  ستشكل  ة6  القاعٗغ العريضػ للهرم السكان  للجماعػ بعٗ عقٗ من ال
يييي حييييژ انتقيييل 6تة2حسيييع البحييي  امييييٗان  لسييينػ  365تليييڬ 4تة2 حصيييا حسيييع  589تمييين  اإنيييا انتقيييل عيييٗد   ،

 ب9ت3تلڬ 4تة2نسمػ سنػ  386تعٗد الٙكٚو من 
 

 سن�ا5 4من اقل  5و 4بي�  تتو 6بي�  8تو 2تبي�  45و 9تبي�  59و46بي�  ة6اك من

 57 35 6ة2 ةة2 997 469 535

 %ت %1 %7 %7 %37 %17 %ة2

 

ٝ معظڗ السكاژ بحي البامبحي  تصل النسبػ  ي بكل  % 84 لڬيتمرك ٝ البا  امتبقيػب اأحيا ڤيتمرك

 يع السكا�Uاإعاق4حس2 حاا5  ت�: 
 ڤاإعاقييييػحالييييػب  34الحركيييييػ  اإعاقييييػمومعييييػ بيييييژ  .%38ب2حييييوالي  أڭحالييييػ  64يبلييييد عييييٗد امعيييياقيژ بالجماعييييػ حييييوالي 

 متعٗدغب عاقػحالػ  تتڤ.حااؼ  6ةالحسيػ  اإعاقػڤ .حالػ  3ت الٙهنيػ

 يع السكا�Uحس2 امست�� التعليمي ت�: 
ٚتفاٶ نسبػ   من مجموٶ الساكنػب  %ت3حوالي  لڬبالجماعػب بحي  تصل النسبػ  اأميػياحٵ ا

 2يع السكا� حسUال�طني4 ت� zيTعلى بطاق4 التع Tالت�ف: 
شييخ٩ ايتييوفر علييڬ بطاقييػ التعرييي  الوطنيػبڤهييٗا يطييرس اكٌيير ميين عامييػ  5ةتهنيياح حييوالي  أژميين خييا  البحيي  اميييٗان  تبيييژ 

 استفهامب
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 4عدد العاطلي� بالجماع: 
ٚتفاٶ نسبػ البطالػ ڤسط الشبابباد تصل  6تة2اجرڭ سنػ  الٙڭمن خا  البح  اميٗان    ب % 25.4 لڬياحٵ ا

 3Tالهج: 
ڤباجاليتنا  أفرادنسمػبفاژ هناح فئػ عريضػ من  2684كاژ عٗد سكاژ عيژ الركادغ ا يتجاڤم  ا٘ ٚ عيٗد بلٚڤ  أفيرادببحي  يقيٗ

ٝييييييٗ عيييين  يييييي 365نسيييييمػ ڤحيييييوالي  ةة2تالجاليييييػ ماي العطليييييػ  أىنيييييا ييييييتڗ اسييييتغالڣ ملكيتهييييا يظيييييل شييييياغرا طييييوا  السييييينػ ڤ  منييييت  هيييييو 
 الصيفيػب

 

 :اأساسي4 الخدما5 ااجتماعي4 معطيا5 تحليل -3
 

ا ڤ : التعلي� علڬ الرغڗ من بع٭ ااكراهاؼ ال  تواجڣ قطاٶ التعليڗ فاژ هٙا القطاٶ عرف خا  السنيژ اأخيرغ تطٚو
ٚ الطفل للتعليڗ  البنانتعاشا ملحوظا علڬ مستو   ي بنا  دا ٚسػ ابتٗاجيػ جٗيٗغ  اأڤليالتعليميػ التحتيػ ڤ امتم لػ  ڤبنا  مٗ

ٚس    بللتاميٙڤتوفير النقل امٗ

ٚ  :التعلي� ااولي -**  ي اطا ٚ الطفل للتعليڗ ااڤلي  ا مهما خا  السنواؼ ااخيرغ بحي  تڗ بنا  دا عرف التعليڗ ااڤلي تطٚو
ٚغ الوطنيػ للتنميػ البشيريػ سينػ  ٚهيڗ بشيراكػ بييژ جماعيػ عييژ الركادغبامبيادلرغ  ةةبةةةبةة5بتبغياف ميالي يفيوا  3تة2امباد د

سسيػ العمراژبامشييرڤٶ مكين مين اسيتقطاب جمييع اطفيا  عييژ الركييادغ الوطنييػ للتنمييػ البشيريػبڤكالػ تنمييػ اقياليڗ  الشرابڤم
ٝ سيييينويا حييييوالي  ٝڤاژبڤكسييييتقطع امركيييي غ التابعييييػ لف ٚهڗ بيييييژ  ة2تبااظافييييػ الييييڬ الييييٗڤاڤير امجيييياٚڤ  5ڤ  3طفييييل ڤ طفلييييػ تًييييراڤس اعمييييا

 سنواؼب
ٚ التعليڗ ااڤلي  ي اطا  بةتة2سنػ  %6تاژ كان  النسبػ اتتعٗ  ببعٗ %ةةتتبلد نسبػ تمٗٞٚ ااطفا  بعيژ الركادغ 

ٚسييػ ابتٗاجيييػ ڤحيييٗغ تسييتقطع حييوالي  :التعلييي� اابتييدا ي -**  166ميين عيييژ الركييادغ ڤ 241.تلميييٗ   407يوجييٗ بالجماعييػ مٗ
ٚسييييػ شيييييٗؼ سيييينػ  ميييين ٝڤاژبامٗ ٚغ الوطنيييييػ للتنميييييػ البشييييريػ بشييييراكػ بيييييژ جماعييييػ عيييييژ الركييييادغبامجلر   5تة2ف ٚ امبيييياد ييييي اطييييا

ٚغ الًربيػ الوطنيػببلغ  كلفػ امشرڤٶ حوالي  ٚغ الوطنيػ للتنميػ البشريػ ڤ نيابػ ڤما بامباد ٚهڗب ةةبةةةبةة2ب3ااقليم  د
س :التعليييي� ااعيييداد  -** تلمييييٗ  ة8تتلمييييٗ ڤتلمييييٗغ ب 245ڤتسيييتقطع حيييوالي  996تسيييػ ڤحييييٗغ شييييٗؼ سييينػ بالجماعيييػ م

ٝڤاژب 65بعيژ الركادغبڤ  ژ و طنيق  تلميٗ يقطنوژ بجماعػ ف
 

  سSالنقل امد: 

ٚغ الوطنييييػ للتنمييييػ البشيييريػ تيييڗ اقتنيييا  حيييافلتيژ للنقيييل  ٚ امبييياد ي اطيييا يييي هيييٗا امجيييا بڤ ٚغ  بيييٗل  الجماعيييػ مجهيييوداؼ جبيييا
ٚس  بغاف  ٚغ الوطنيػ للتنميػ البشريػ ڤڤكاليػ تنمييػ اقياليڗ  ةةبةةةبةة9مالي يصل الڬ امٗ ٚهڗ ڤبشراكػ بيژ الجماعػ ڤامباد د

ٚ تاهييل الجماعياؼ الًرابييػبالحافاؼ مكني الشراب يي اطيا مين نقيل حيوالي  كما استفادغ الجماعػ بحافلػ ىال ػ  مين جهيػ الشيرا 
ساؼ التعليمي ة7  ػ  ببتلميٗ ڤتلميٗغ  الڬ كل ام

 

  العم�مي4 الصح4قطاع: 
ٝ صحي ڤاحٗ بڣ طبيع ڤاحٗ أڭ ما يشكل طبيع ڤاحٗ    نسمػ ڤ بٙلك يبقى التاطير  2684تتوفر الجماعػ علڬ مرك

ٚ بطبيع ڤاحٗ لكل  كستفيٗ السكاژ من الخٗماؼ نسمػ ) تقرير الخمسينيػ(ب ڤ  ةة8تالطب بعيٗا عن امعٗ  الوطن الٙڭ يقٗ
باأڤليػ البسيطػ ڤ   تلقيح اأطفا  ڤ النسا  ڤ تومكع اأدڤيػ علڬ بع٭ امرض 

غ للجماعييػ ڤ يًييردد علييڬ امستوصيي  سيينويا عييٗد مهييڗ ميين سيياكنػ عيييژ الركييادغ ڤسيي التييابعيژ لجماعييػ كاژ الييٗڤاڤير امجيياٚڤ
ٝڤاژب  ف
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ٝ لقاعيييييػ ڤادغبمميييييا يجعيييييل كيييييل عمليييييياؼ اليييييوادغ تيييييتڗ اميييييا بامستشيييييفى  ٚامرك ااقليمييييي بابركييييياژ اڤ ميييييايمكن ت يييييجيلڣ هيييييو افتقيييييا
 امصحاؼ الخاصػ ب

 

  اأمنقطاع: 

ٚح املكييي  ميين اجيييل تقرييييع الخييٗماؼ للميييواطنيژ اڤالحييٗ مييين امظيياهر ااجرامييييػ ٝ لامييين اڤ الييٗ ٚغيييڗ  تفتقيير الجماعيييػ مركيي
 بعٗغ ملتمساؼب

 

 النقل العم�مي: 
لييييڬ مٗينييييػ أبركيييياژ، حييييي  أژ ڤسيييياجل النقييييل امتييييوفرغ ا تفيييي  ا ما   ييييي التنقييييل  سييييكاژ الجماعييييػ يتلقييييوژ صييييعوباؼ عييييٗغ 

ٚاؼ اأجييرغ الكبيييرغ ڤعييٗدها  أژبالحاجييياؼ امًتايييٗغ لهييڗ، حييي   لييڬ مٗينييػ أبركيياژ ا  9سيييا ڤال يي تقييل امييواطنيژ ميين عيييژ الركييادغ 
ي هٙا النطااب ٝڤاالسكاژ يجٗڤ  أژ كماتغط  الخصال اماحٵ  ي التنقل صوب حامػ ف يي ظيل  أڤ  ژژ صعوبػ  جماعػ احفير 

ٚاؼ  أنواٶغياب جميع  ٝدڤجب أڤ كبيرغ  أجرغالنقل العموم  من سيا  حافاؼ النقل ام

 

 :التحتي4 ااساسي4 تحليل معطيا5 البني4 -4
 

 بTبط بشبك4 اماء الصالح للشTال: 

ٚ نسبػ الربط بشبكػ اما  الصالح للشرب حوالي  %بڤتغط  الشبكػ جميع ااحيا  ڤالٗڤاڤيربڤيقوم امكتع الوطن 99تقٗ
ٚ عٗد  بللما  الصالح للشرب بتسيير القطاٶ ي الشبكػ بي يقٗ  مشًرح، 958امشًركيژ 

 

 باءTبط بشب4 الكهTال: 

 %  99ماعٗا ني تافوغال  حي  تصل النسبػ الڬ  %  ةةت الربط بشبكػ الكهربا نسبػ تبلد 
ٚييييػ  ييي ڤ ييعيػ جيييٗغ بعيييٗ اژ عمييٗ امكتييع الييوطن للكهربييا  باماليييػ ااعمييٗغ ااسييمنتيػ ڤ اسييتبٗا  ااسيياح العا الشييبكػ 

سادڭ ٚهڗ ةةبةةةبة75بتبغاف مالي ڤصل الڬ  باخر  من نوٶ تٚو  بد
 تعمل الجماعػ علڬ استبٗا  امصابيح العاديػ بمصابيح اقتصاديػب ڤمن اجل ترشيٗ استهاح الكهربا  العموميػ

 
 7تة2استهاك سن4  6تة2استهاك سن4  5تة2استهاك سن4  

ٚهڗ ةةبة62ب325 امجم�ع ٚهڗ ةةب484بت36 د ٚهڗ ةةبةةتب363 د  د

 
 بط بشبك4 التطهي السائلTال: 

ٚيع ڤ ييع قنييواؼ الصييرف الصييحي اڤ  مييرغ الييڬ سيينػ  ييي السيينواؼ ااخيييرغ ت98تيعييود تييا ڤبييالظبط بڤقييٗ عمييٗؼ الجماعييػ 
ًيير ميين قنييواؼ داؼ قطيير  3429الييڬ تجٗيييٗ حييوالي تتة2سيينػ  ب بغيياف مييالي 5ت3مًيير ميين قنييواؼ داؼ قطيير  2ت55م ڤحييوالي  ةة2م

ٚژ ڤ تافوغال  اڤ  ميرغ بالشيبكػ بغياف ميالي يصيل اليڬ  ةةبةةةبةةةب4ڤصل الڬ  ٚڭ اقٗا ٚبط دڤا ٚهڗ بكما تڗ   ةةبةةةبةةةبتد
ٚهيڗ باا اژ امشيكل اليٗڭ تعييان  منيڣ الجماعيػ  هييو  خطيرا عليڬ السيياكنػ ڤ  اژ تفركيد هيٗه اميياهيتڗ بشييكل عشيواا  هوميا يشييكلد

 البيئػب
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مًيربب نظيام التطهيير السياجل بًيراب الجماعيػ يستلي  حسيع  ةة45تيبليد طيو  شيبكػ التطهيير السياجل بعييژ الركيادغ حيوالي 
ٝناسيين كييل ميين نييي بييامااحيييا  فهييو نظييام شييبڣ منفصييل ب ٝجييػ بنيي ي ٝجييػ اامييلب تصييل نسييبػ الييربط بالشييبكػ  ڤتج ڤنظييام موحييٗ بتج

 %ب 99حوالي 
 

 2بط بشبك4 التطهي الصلTال: 

ب ڤمقابل خٗماؼ  3تة2تستفيٗ الجماعػ من التٗبير امفو٪ لهٗا القطاٶبحي  تڗ انظمام الجماعػ لاتفاقيػ سنػ
ي حٗڤد الشركػ امعنيػ تقوم الجماعػ بادا   ٚهڗ مجموعػ الجماعاؼ تريفػب ةةبةةةبةة4مساهمػ ماليػ   د

 

 4بالجماع {Tوضعي4 الط: 

ي  ةة45تيبلد طو  الطرا الجماعيػ حوالي   مًربڤڤ عيتها يمكن تلخيصها 
ي ڤ عيػ جيٗغبمن الطرا بالجماعػ  مًر  6439 -  % 45 معبٗغ ڤ
 %30ب ي ڤ عيػ هشػمن الطرا بالجماعػ  مًر  5ت43 -
ٚژب  مًر  ة275 - ٚ تافوغال  ڤ اقٗا ٚغ عن مسالك متواجٗغ بٗڤا  %19من الطرا عبا
 %06ب en bicoucheمن الطرا معبٗغ  مًر  939 -

 
 :تحليل امعطيا5 ااقتصادي4 -5
 4يSاانشط4 التجا: 

ٝاڤ   ژ ٚيػ امتواجٗغ بالجماعػ تلب جميع الحاجياؼ اأساسيػ للساكنػ ڤيقٗٚ عٗد امحاؼ ال  ت امحاؼ التجا
ٚڭ بحي تافوغال  ةةتاأنشطػ ااقتصاديػ ب  ٚژ ڤكٙا مشكل الخصال  محلبغير انڣ ي جل غياب النشاٮ التجا ڤاقٗا

ٚ الجملػب ي مواد البنا بكما ينعٗم بالجماعػ تجا  ڤالنق٩ 
 

 4اانشط4 الفاحي: 

ٚ عييٗد الفاحيييژ القيياطنيژ بييالنف٘و الًرابيي  للجماعييػ ب  ميين مجمييوٶ  %2,54فاحييا ڤميين ىمييػ تم ييل الفاحييػ نسييبػ  ة9يقييٗ
ٝاڤلػ ڤتم ل  اأنشطػ ٚ متوسيط  أهڗااقتصاديػ ام يي الحبيوب اليٙڭ يقيٗ ٚ حيوالي  اإنتياجامنتجياؼ الفاحييػ  ٚ  2تيي الهكتيا قنطيا

ٚ عيييٗد اأشيييخال اليييٙين  هتميييوژ بًربييييػ اموا ييي   7ةبالنسيييبػ للقطيييان  حيييوالي  اإنتييياج،بينميييا يبليييد متوسيييط  يييي حييييژ يقيييٗ قنييياطر ،
ٚ ٞڤ  اأنشييطػميين مجمييوٶ  % 8,57شخصييا أڭ مييا يعيياد   5تحييوالي  ٚ عييٗد  ٝاڤلييػ ڤتقييٗ ميين  ٚأٞ ةة5ب  اأغنييامااقتصيياديػ ام
ٚاض بڤتبلد مساحػ  اأبقاٚ من  ٚأٞ 8تڤ اأغنام ٚا أڭ ما يعاد   5تٝٚاعػ الصالحػ لل اأ  اإجمالييػمن امساحػ  % ت4,ةتهكتا

 للجماعػب

  :الحضرڭ: امشاكل امطرڤحػ ٚ  ڤاأبقاٚ اأغناممن  ٚأٞ 524 مشكل تربيػ اماشيػ داخل امٗا

 

 4اانشط4 الصناعي: 

سساؼ صناعيػ بمعناها العصرڭ ماعٗا بع٭ ا يوجٗ  ٚسيها بعي٭ النسيوغ ڤيمكين  اأنشطػبالجماعػ أڭ م ال ي تما
ال ييي تسيييتعمل فييييڣ  اأنشيييطػتصييينف ها  يييمن الصيييناعػ التقليٗييييػ ال ييي تشيييتهر بهيييا امنطقيييػ ككيييل م يييل الخياطيييػ التقليٗييييػ ڤبعييي٭ 

 امتوفرغ بامنطقػ كالحلفا  م اب اأڤليػامواد 

 {اأس�ا 

ٚيػبيا  ٚ الجماعػ لسوا اسبوعباستثنا  بع٭ امحاؼ التجا  يبحٵ افتقا
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 4اانشط4 السياحي: 
ٚ الجماعيييػ بوجييود قصيييبػ امييولڬ اسييماعيل ڤبفييين الركيياغ اليييٗااع الصييي  اا اژ القطيياٶ السيييياني لييڗ يتطيييٚو  ٚغييڗ اشييتها

 ك يراب
لييو الييڬ هييٗم ا القصييبػ ليوسييع  يييعتڣ  سييواٚالقصييبػ لييڗ يبقييى م هييا اا بعيي٭ السييٚو بعييٗ اژ عمييٗ امعميير الفرنايي  مٚو

ٝاجرڭ سنػ  ا٘ه القلعػ كان  ما ٙٚغڗ اژ ه ٚ الج  مب 847تلعٗغ شخصياؼ من  م هڗ اامير عبٗالقاد

 

 :والبيئ4 و التعمي  تحليل امعطيا5 امTتبط4 بالسكن -6

 4يSوضعي4 البني4 العقا: 

ٚيع  ٚ ييييػبشيييرا  قطعيييػ  ت97تة2تةتةقامييي  الجماعيييػ بتيييا ٚ بحيييوالي    أ ليييو ڤمعييي  عليييڬ  5تتقيييٗ ٚ مييين امعمييير جييياژ مٚو هكتيييا
يييييي  ٚ السيييياكنػ  جييييييػب لحييييٗ  طييييا ليييييڗ تييييتمكن الجماعيييييػ ميييين تسيييييويػ ڤ يييييعيتها  اآژالبرنيييييام  العييييالم للتغٙييييييػ قصييييٗ خليييييق قريييييػ نم٘و

 القانونيػب
ٚاض تم ل نسبػ مساحاؼ   ، % 77من  أميٗالغير امبنيػ  اأ

  



 22ة2الڬ  7تة2للفًرغ من  مونوغرافيا جماعػ عيژ الركادغ 8

 :تنظي� امجال 
ٝ اغلبيػ الساك ٝ عيژ الركادغ بحي بامتتمرك  بنػ بمرك

 
 :احياء الجماع4جدول خاص بمقاSن4 عدد السكا� حس2 

 

 اس� الحي عدد السكا� امساح4 %النسب4

ٚژ – ني تافوغا  38ت 14 40تب5  ني اقٗا

ٝناسن– ني اامل 286 2,2 65بةت  ني بن ي

 ني بام 2268  ت2ب84

 امجموٶ العام 2684  

 6تة2امصٗٚ: البح  اميٗان  لسنػ 

ٚ تافوغال  ٘ڤ الطابع القرڤڭ يطغڬ  بسصول السكن فالسكن الساجٗ بالجماعػ هو السكن امًرال، غير اژ دڤا
ي  ي ااحجاٚ ڤالًراب ڤالتبژ، ڤاژ معظڗ الٗٚڤ السكنيػ ف ها توجٗ  ي عمليػ البنا  ڤامتم لػ  عليڣ استعما  امواد امحليػ 

ي ڤ عيػ غير سليمػب  37ڤ عيػ غير سليمػ ڤلقٗ تڗ احصا    دٚڤ سكنيػ 

نييي بيام ڤنييي  :التالييػ اأحيييا بامنطقيػ الحضييريػ ال ي تتكييوژ مين  اأميير منطقتييژ متجانسيييژ ڤيتعليق  لييڬڤيمكين تصييني  الجماعيػ 
ٚژ ڤني تافوغال ب اأمل ٝناسنب ڤامنطقػ ٘اؼ الطابع القرڤڭ ال  تضڗ كل من ني اقٗا  ڤني بن ي

 -  تتمييييت الجماعيييػالتعميييي  ٚ ٚ البنيييا  العشيييواا ببامقابل هنييياح احييييا  غيييير مهيكليييػ بنيييي  قيييٗيمابدڤا عييين غيرهيييا بعيييٗم النتشيييا
 ٚ ٚين لتحسييژ مسيتو  اسيتقرا ٚ تافوغال بڤهو مايحتڗ علڬ الجماعػ التفكير ڤ التعجيل باعادغ هيكليػ اليٗڤا ٚژ ڤدڤا اقٗا

 الساكنػ هناحب

   ٝغبڤهييو الحييدائ ٚكع ڤ بييرام  تفتقيير الجماعػلحييٗاجق مهيئييػ ڤ مجه ييي انجييام كشييا مييايفر٪ علييڬ امجليير الجميياعي التفكييير 
 يكوژ هٗفها احٗا  مساحاؼ خضرا ب

  4افيييي  العم�ميييييTي ام ٚيا يييييػبڤماعع القييييرب ڤدٚڤ الشييييبابب تفتقيييير الجماعييييػ لييييبع٭ امرافييييق م ييييل امركبيييياؼ السوسيييييو 
ٝ للًربيػ ڤ التكوين خال بامراغب  امقابل تتوفر الجماعػ علڬ مرك

 

 :حليل امعطيا5 امTتبط4 بالجمعيا5 والتعاونيا5ت -7

 4الجمعيا5 امحلي: 

ڬ  أژ اٚغڗ تكاىر الجمعياؼ بالجماعػ  ٚاؼ٘مستو  التطلعاؼ بڤ  لڬالعمل الجمعوڭ لڗ ير ٚاجع لعٗغ اعتبا  بلك 
ٝاڤلػ أنشطتهاب اؼالجمعياؼ ا تتوفر علڬ مقر  -  م

يي التموييل ممييا  - ٘ ا يمكين لجمعييػ مييا تعيان  أغليع الجمعيياؼ مين صيعوبػ  يينعكر سيلبا عليڬ مردڤدهيا ڤ فعاليتهيا، 
ٚغ ب ٚد مالييييػ قيييا يييي غيييياب ميييوا هيييا داخيييل امجتميييع  اعتمييياد الجمعيييياؼ عليييڬ اليييٗعڗ اممنيييوس مييين طيييرف الجماعػبڤعيييٗم  أژ تلعيييع دٚڤ

ٚد   ب افيػالبح  عن موا

تبن مشTوع بناء فضياء خياص  لىامباد3S ال�طني4 للتنمي4 البشTي4  طاS من هدا امعطى عمد امجلس الجماعي في 
 اتفاقيا5 مع الجمعيا5 من اجل دعمها مادياب بTامكما تبن امجلس سياس4 امحليب بالنسيج الجمع�  

 

 5التعاونيا: 
ٚغڗ  حٗا لڗ تتسع داجرغ   الواعٗغب اأفااتعاڤنياؼ بالجماعػ ڤسط الشباب 
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 :امTتبط4 بام�اSد البشTي4تحليل امعطيا5  -8

 امجلس الجماعي: 

ٚاس   نسا  4عضوا من  م هڗ  5تيتشكل امجلر الجماعي من   ،أعضا  عشرغ ابتٗاا بيژ  لأعضا يًراڤس امستو  الٗ
عٗادڭ  بىاىػ أعضا ڤعالي عضو ڤاحٗ ىانوڭ ڤ  ڤ

ٚهڗ عن تقل  شباب اأعضا مجموٶ من ي اماجػ  53  بسنػ ة5أعما

 

  الجماعي��  ام�ظف��: 

ٚهڗميين امييوظفيژ تفييوا  75 أژ اأساسيييػ اماحظييػ ٚهڗتقييل  25سيينػ ڤ ة5 أعمييا عييٗد  أژ سيينػبڤهو مييايعن ة5عيين  أعمييا
 ب22ة2مهڗ من اموظفيژ سيحالوژ علڬ التقاعٗ مع حلو  سنػ 

 
 :واممتلكا5 تحليل امعطيا5 امTتبط4 بامالي4 امحلي4 -9

هيمنػ كتلػ اأجٚو علڬ نفقاؼ التسيير، ڤاعتماد : ت جيل اماحظاؼ التاليػ من خا  تفح٩ ميتانيػ الجماعػ يمكن
ٚد الٙاتيػ للجماعػ ڤامحولػ مما   ع كما تبرم  الجماعػ بشكل كبير علڬ حصتها من الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ، اموا

 ينعكر سلبا علڬ مجهود ااست ماٚب

 :ضعz امداخيل الRاتي4 للجماع4 **

ٚاسػ  خا من    ٚ د ٚتفاٶ الطفي  الٙڭ 7تة2-3تة2مٗاخيل تسيير الجماعػ خا  الفًرغ  تطو تبيژ أنڣ بالرغڗ من اا
ٚتفع  من  ٚهڗ سنػ  5722677,05عرفڣ مجموٶ امٗاخيل ال  ا ٚهڗ خا  سنػ  6098253,97لڬ  3تة2د ، فإژ هٙا 7تة2د

ي طياتڣ انكماشا علڬ مستو  امٗاخيل الٙاتيػ ال  تراجع  من  ٚتفاٶ كاژ يسف   لڬ  770460,17اا ٚهڗ   709747,42د
ٝمنيػ ٚهڗ خا  نفر امٗغ ال  بد

ٚه  بلغ ڤقٗ   بت ٚي  التسيير ما قٗ ( % 88ن أژ حوالي )%، ڤهو ما يع2تخا  نفر الفًرغ نسبػ تغطيػ امٗاخيل الٙاتيػ مصا
ٚي  التسيير تڗ تمويلها بواسطػ منتوج الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ ڤالرسوم امٗبرغ من طرف الٗڤلػ ) ريبػ  من مصا

) ٚغ ڤالرسڗ امن  .التجا

امعطياؼ  ع  امٗاخيل الٙاتيػ نتيجػ  ع  الوعا  الضريب للرسوم الجماعيػ ڤتلك امٗبرغ من طرف  هٙهڤتعكر  ب2
ٚد اأماح الجماعيػ ڤامرافق العموميػ امحليػب الٗڤلػ لڬ  ع  موا  باإ افػ 

اني4 الجماع4 بشكل كبي على حصتها من منت�ج الضTيب4 على القيم4 امضاف4 **  :اعتماد مي

٘ م ل  خا  الفًر  ب3 د اأساس  ميتانيػ الجماعػ،  غ ُتشكل حصػ الجماعػ من منتوج الضريبػ علڬ القيمػ امضافػ امٚو
ڤهو ما يعكر اعتماد ميتانيػ الجماعػ بشكل كبير علڬ هٙه  من مجموٶ مٗاخيل التسيير، % 82( ما يفوا 3تة2-7تة2)

ا بنسبػ محٗڤدغ لڗ تتجاڤم نسبػ  ٚد الٙاتيػ   خا  نفر الفًرغب % 8تالحصػب بامقابل ا تساهڗ اموا

 :هيمن4 مصاSيz ام�ظفي� على مصاSيz التسيي **

ٚي  امتعلقػ باموظفيژ خا  الفًرغ  شكل    ٚي  التسيير، كما  % 63أكٌر من 7تة2-3تة2امصا من مجموٶ مصا
٘ انتقل  من حوالي  النسبػعرف  هٙه  ٚتفاعا خا  هٙه الفًرغ،  لڬ حوالي  3تة2خا  سنػ  % 65ا خا   % 67لتصل 

 ب7تة2سنػ 
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ٚغڤتجٗٚ    غ ت قل ميتانيػ الجماعػ ڤبالتالي ا تسمح بتوفير فاج٭ مهڗ بالجٝ  اأڤ   ا إشا ٚي  امٙكٚو لڬ أژ امصا
ٚكع ڤبنياؼ تحتيػ مهيكلػ بًراب الجماعػب  نجام مشا ي   للميتانيػ من أجل توظيفڣ 

 

 4اممتلكا5 الجماعي: 

يييي السييينيژ  اأمييياحاتسيييع  داجيييرغ  ٚكعبڤنس٩تيييڗ بنيييا  مجمو  أژبعيييٗ  اأخييييرغالجماعييييػ  ٚ الطفيييل باليييٙكر  عيييػ مييين امشيييا دا
ٝ الًربيػ ڤ التكويناأمل بملععاأڤليللتعليڗ   ببمرك

 

 امست�دع الجماعي: 

ٝم امسييييييييييتودٶ الجميييييييييياعي بعييييييييييٗغ  ٚغ الٗاخليػتيييييييييي آلييييييييييياؼبآلييييييييييياؼتعيييييييييي  اإعطيييييييييياب إصيييييييييياس بشيييييييييياحنػڗ شييييييييييرا ها بييييييييييٗعڗ ميييييييييين ڤما
ييييي  ٚ الكهرباجيػبڤشيييياحناؼ تييييڗ التوصييييل بهييييا ميييين جهييييػ الشييييرا  ٚغاإقليڗتنميييييػ جماعيييياؼ  طييييا بسيييييا ٚس   سييييعاف بحافلييييػ للنقييييل امٗ

ٚدها  ٚغ مصلحػب يػتاٙالجماعيػبشاحنػ محملػ بصهري بكما قام  الجماعػ بموا  بشرا  سيا
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 اأساسي4امحاوS شاكل حس2 امها5 و ام
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 مح�S التنمي4 ااجتماعي4:- ت
هاؼ القطاٶ  امشاكل ام
ٚقيييييڗ   الطرا  تعييييرف حركييييػ سيييييير  2الطريييييق الوطنيييييػ 

 مهمػ طوا  السنػب

 5بغير معبٗغ% من الطرا بالجماعػ  ة 

 ٚژ ڤنيييييييييييييييييي %ةةت  مييييييييييييييييين الطيييييييييييييييييرا بحيييييييييييييييييي اقيييييييييييييييييٗا
ي ڤ عيػ مس  الكبتافوغال  

 5من الطرا بالجماعػ غير معبٗغ ة% 

 2ٚقڗ  ٮ ڤ تواجٗ الجماعػ بجانع   النقل

  ٚس  التاميٙاستفادغ  بالنقل امٗ

  ٚاؼ  الكبيرغ اأجرغصعوبػ تنظيڗ نقل سيا

نسبػ قليلػ بحي تافوغال  غير مربوطيػ باميا     تغطيػ شاملػ لًراب الجماعػب  اما 
 الصالح للشربب

*  تغطييػ الشيبكػ لًييراب الجماعيػ باسيتثنا  نييي  الكهربا 
 تافوغال ب

* نسييبػ قليلييػ ميين الكييوانيژ غييير مرتبطييػ بالشييبكػ 
 بحي تافوغال 

 * تغطيػ الشبكػ لًراب الجماعػ ب الساجل التطهير 

ي ڤ عيػ  ة5*    بجيٗغ% من الشبكػ 
 ايتيييييييوفر عليييييييڬ نظيييييييام  مييييييين نيييييييي تافوغالييييييي %تة

 للتطهيرب

 عٗم ڤجود محطػ معالجػ امياه العادمػب 

ٚسػ جٗيٗغ جيٗغ  التعليڗ اابتٗاا   التوفر علڬ مٗ

  الطفل للتعليڗ ٚ  ب اأڤليالتوفر علڬ دا
 بعٗم ڤجود منظفػ 

التعليڗ اإعٗادڭ 
 التاهيلي

  عٗاديػتوفر الجماعػ علڬ  عٗم توفر الجماعػ علڬ ىانويػب 

ي مجا  اأم اأميػ ٚتف*   يػ* تواجٗ جمعياؼ نشيطػ   ڤسط الساكنػب اأميػنسبػ اٶ ا

 ال قافيػ اأنشطػعٗم انتظام   الٗااعػ الصي ب فن الركادغ  اأنشطػ ال قافيػ
 نسبػ البطالػ جٗ مرتفعػ  الشبابنسبػ مهمػ من   البطالػ

 

2- Sالتنمي4 ااقتصادي4:مح� 
هاؼ القطاٶ  امشاكل ام
ٚاض  منبسطػ ڤخصبػ  الفاحػ  تربيػ اماشيػ داخل امٗينػ  ا

ٚ انشيييييييييييييييطػ الصيييييييييييييييناعػ التقليٗيػ  الصناعػ التقليٗيػ بانشيييييييييييييييطػ انتشيييييييييييييييا
 حرفيػب

 ميييييييييين السيييييييييياكنػ تسييييييييييتفيٗ ميييييييييين ة %
 منطقػ للوحٗاؼ الحرفيػ

ٚيسييػ  السياحػ هاؼ طبيعييػ ڤ مي ىر تا *  تتوفر الجماعػ علڬ مي
)منبييع عيييژ الركييادغ،  قصييبػ مييواڭ اسييماعيل،ڤ القييرب 

ٝڤاژ(  من حامػ ف
*   تواجييييييييٗ طريييييييييق اقليميييييييييػ تييييييييربط الجماعييييييييػ بامحطييييييييػ 

 بالسياحيػ للسعيٗيػ
ٚقڗ   2ة* التواجٗ علڬ طو  الطريق الوطنيػ 

 ميييييييييين السيييييييييياكنػ تسييييييييييتفيٗ ميييييييييين ة %
 القطاٶ السيانيب

ٚاض  تابعػ للملك الخال للٗڤلػ العقاٚ يييييييييي ة*  * ڤجود أ ٚاضييييييييي  امومعيييييييييػ   طييييييييياٚ % مييييييييين اأ
 غير مسويػ قانونياب )بام(
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علييييييييڬ ڤىيقييييييييػ تعمييييييييير مصييييييييادا عل هييييييييا جماعييييييييػ * تتييييييييوفر ال التعمير
ٚيػ امفعو  )تصميڗ التهيئػ  (ڤسا

ٚاضييييييييي  امغطييييييييياغ بتصيييييييييميڗ التهيئيييييييييػ غيييييييييير 75*  % مييييييييين اأ
 بمسواغ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ناقصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػ ڤجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييود اح
 ٚژبالتجهيتبتافوغال  ڤاقٗا

 

 مح�S البيئ4 والتنمي4 امستدام4:-3
 

هاؼ القطاٶ  امشاكل ام
 عٗم تهيئػ جنباؼ الوادڭب  حمايػ عيژ الركادغ من الفيضااناؼمشرڤٶ   الودياژ
  منبع عيژ الركادغ غير مه  منبع عيژ الركادغ ٘ڤ موقع اسًراتيجي   العيوژ 

ٚاض   امساحاؼ الخضرا  مسصصػ احٗا  مساحاؼ خضرا   توفر أ
 بتصميڗ التهيئػ للجماعػ

 ٚاضيييييييييييييييييييييييي  الخاصييييييييييييييييييييييييػ  ة نسييييييييييييييييييييييييبػ اا
 بامساحاؼ الخضرا  امهيئػب

 

 مح�S الحكام4 امحلي4:-4
 

هاؼ القطاٶ  امشاكل ام
ٚي  ٚي ب  امٗاخيل ڤامصا ي نسبػ نمو امصا نسبػ امٗاخيل الٙاتيػ للجماعػ  % ةت - * التحكڗ 

 من مجموٶ امٗاخيل
ٚد البشريػ ٚيػ ب اموا  سنػ ة5يفوا  اموظفيژمعٗ  عمر  - * عٗد مهڗ من ااطر اادا

 صحي كتعمعٗم توفر الجماعػ علڬ  -

ٚكػ الطفل ڤ  مشا
 الشباب

 الشبابب% من أعضا  امجلر من  25
 من الساكنػ من الشبابب  %54 

  غييييييييييييييييييياب الفضييييييييييييييييييا اؼ الجمعوييييييييييييييييييييػ
 الخاصػ بالطفل ڤالشباب

ٚاؼ ٚاؼبڤجود   اإدا ٝغ ڤمسصصػ لادا ٚ يػ مجه ٚاؼانعٗام   قطع ا  العموميػ اإدا

  توفر الجماعػ علڬ مقربعٗم 

ڤژ الٗينيػ  انعٗام م جٗ بحي تافوغال   توفر الجماعػ علڬ مصلڬ  الش

  ٝجيييييييييييييييييػ بنييييييييييييييييي انعيييييييييييييييييٗام م يييييييييييييييييجٗ بتج
ٝناسنب  ي
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اتيجي اإطاS لخص م  ااس
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ي ٚك  ڤالشرڤٶ  ٚ ااسًراتيجي طبقا  بعٗ انجام عمليػ التشخي٩ التشا مرحلػ التسطيط ڤاان جام تم  صياغػ ااطا

ي مايلي غ أعاه ڤال  يمكن تلخيصها   :للمنهجيػ امٙكٚو

اتيجي4: -ت ي4 التنم�ي4 واأهداف اإس Tال 
 

جماع4 عي� الTكاد3 تتحTك لتحقي  التنمي4 امستدام4 

اتيجي وشهTتها بفن الTكاد3  ببفضل م�قعها ااس

 

اتيجي4:- 2  اأهداف اإس
 4التنمي4 ااجتماعي Sمح�: 

 الهٗف ااسًراتيجي القطاٶ
 {Tالط  {Tبباأحياءتعمي� تعبيد الط 
 من خدما5 النقل ااستفاد3تعمي�  النقل

 تعمي� ااستفاد3 بشبك4 اماء الصالح للشTب  اماء
 تعمي� ااستفاد3 بشبك4 الكهTباء الكهTباء

 تعمي� ااستفاد3 من  خدما5 التطهي السائل التطهي السائل 
 الTفع من ج�د3  خدما5 التطهي الصل2 التطهي الصل2

 تعمي� التمدSسب التعلي�
 تقليص نسب4 اأمي4 اأمي4

 الTفع من ج�د3 الخدما5 الصحي4 للساكن4  الصح4
 التقليص من نسب4 البطال4 البطال4

 
 4التنمي4 ااقتصادي Sمح�: 

 الهٗف ااسًراتيجي القطاٶ
 ال هو٪ بالقطاٶ السياني بالجماعػ السياحػ
ٚيػ  اأنشطػ سساؼ الخٗماتيػ اأخر  التجا  توفير ام

ٚ بالجماعػ ڤ توسيع النسي  العمران  التعميرڤ  العقاٚ  تسويػ الو عيػ  القانونيػ للعقا
ٚغ للٗخل ٝاڤلػ  اأنشطػ امٗ ٚغ للٗخلدعڗ النسا  من اجل خلق تعاڤنياؼ م  أنشطػ مٗ
 تحسيژ ظرڤف العيش للسكاژ الفاحػ ڤ تربيػ اموا  

 دعڗ الصناعػ التقليٗيػ بالجماعػ الصناعػ التقليٗيػ
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 :مح�S التنمي4 امستدام4
Sهيل العي�� واآبا  منبع عي� الTكاد3 ت

 ڤادڭ برڤلو تلهيل الودياژ
 امساحاؼ ڤالفضا اؼ الخضرا  حٗا  امساحاؼ الخضرا 

 
 :مح� الحكام4 امحلي4

zيSفع من  امداخيل وامصاTد الجماع4 و خاص4 امداخيل الSاتي4م�اRال 
ٚكػ اأطفا  ڤالشباب  ي تٗبير الشلژ امحلي ڤامرأغمجااؼ ڤأنشطػ مشا  الرفع من دٚڤ امجتمع امٗن  

ٚاؼ اموجودغ بالجماعػ ٚاؼالرفع من عٗد  اإدا  امتواجٗغ بالجماعػ اإدا
ڤژ الٗينيػ  بنا  م جٗ ىان  بالجماعػب الش

ٚكػ ڤتتبع أشغا  امجلر ي تٗبير الشلژ امحليب امشا ٚكػ امرأغ   الرفع من نسبػ مشا
 


