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 نبذة عن البلدية 
ي الثالثة لوالية نواكشوط  إحدى المقاطعات تفرغ زينه،

الغربية، القلب النابض لالقتصاد الموريتان 
ي و اإلدارة و التجارة و الصناعة و السياحة، عاصمة العاصمة، كما يسميها  و مركز القرار

الوطن 
 البعض. 

 
ي و الواجهة المعمارية لموريتانيا المعارصة.   فهي الوجه الحض 

ا  40تطل  ا مربعا،    83 ، و تتمدد مساحتها علي األطلسي علي شاطئ المحيط  كيلومتر  تأويكيلومتر
ا 55.864ها أكتر من فوق أديم

ً
ي لإلحصاء 2015لبيانات  نسمة ً، وفق

 .الصادرة عن المكتب الوطن 
 

يعية و القضائية(،و   تحتضن هذه البلدية معظم اإلدارات الحكومية )السلطات التنفيذية والتشر
التحتية واالجتماعية واالقتصادية كذلك جل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وأهم البن  

ى كات كتر ي البالد من أسواق وبنوك وشر
 
 .ف

ي جميع الميادين و لها أندية و فرق
 
ة ف  .رياضية متمت  

 

 حيا مقسمة عل ثالث مناطق رئيسية :  24بلدية تفرغ زينه تضم 

 ( 6المنطقة الجنوبية ،)أحياء 

 ( 8المنطقة الوسىط )أحياء 

 ( 10المنطقة الشمالية )أحياء 

 

ي م
 
، مما يعطيها دورا جيوسياسيا  خاصا، و هي ثريةتتتمتع بلدية تفرغ زينه بموقع جغراف  مت  
ة، فقرا مدقعا،  بنسيجها االجتماعي المتنوع، الذي يجمع بي   طبقة غنية، غناء فاحشا، و أخري فقت 

ي  مما يجعل
 ممكنا. توحيد عريضة متطلبات ساكنتها المتباينة أمرا صعب المنال لكنه يبقر

يأي   و لذا تنتهج البلدية خطوطا عريضة و منهجيتها الباب  ،غايتها المواطن ،توجهات كتر

ية، و  ،و التشاور  المفتوح أو مالية أو لوجستيكية أو  وسيلتها ترشيد المصادر، سواء كانت بشر

  مادية... 
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  التوجهات الكبرى للبلدية  
 

اتيجي تنطلقترتكز أو   : عطياتثالثة م  المحلية لتفرغ زينه منالتنموية  ةاالستر

ي  معالمصلحة العليا لساكنيها  مراعاة :األول  عىطي الم
 
اكهم ف  تحديدالقرار و إشر

 .باستمراريجددونها   مطلبية عتر عريضةاألولويات رسم و األهداف 

 

ي  المعىطي 
 و و قواني   الدولة الوصاية مع تعليمات  ناالتاماالنسجام االستجابة و  :الثان 

 و اإلكراهات البيئية.  ةو الالمركزيالمستديمة  التنمية المحلية  تمتطلبا

 

ي انجاز كل الممكن :الثالث  المعىطي 
 
 ر  مما تقر   ،حسن تسيت  الوسائل و بذل الوسع ف

 تشاركيا 
 
 تحقيق
 
 .ه

 

ي  تعتمد ه أن بلدية تفرغ زينولهذا الغرض، اختارت 
ي رسمت والنر

مقاربة تشاركية إلنجاز األهداف النر
 من بينها : 

  ي
 
 دعم كافة األنشطة ذات الطابع االجتماعي والثقاف

  ي المجال الصحي
 
 دعم السياسة العامة ف

  ي
ي والرياض 

 
 دعم كافة األنشطة ذات الطابع الثقاف

 ي التحتية
ي مجال البن 

 
 دعم التنمية المحلية للبلدية ف

 اكة و التشارك  دعم الشر

 اعات المدرسية  دعم االختر

 مؤازرة المحتاجي   بصفة عامة والمعوزين بصفة خاصة 

 إعداد دراسات فنية متخصصة 

 ية  دعم التنمية الحض 

 اتيجية إعالمية  وضع استر

 المحافظة عل البيئة 

   م القواني   الخاصة
ي تأخذ بعي   االعتبار اإلكراهات البيئية و تحتر

دعم األنشطة الذاتية النر
ي هذا ال

 
 مجالف
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أس مهرجانبدون منازع فإذا كانت مدينة تفرغ زينه تمثل الحداثة الوطنية   و من حقها أن تتر

ي 
 
 ،المدن العضية، فإنها كذلك، ترمز إلي األصالة من خالل تمسكها بموروثنا الحضاري و الثقاف

ي التاريخيةو أيضا من خالل احتضانها لمعظم 
ي  المبان 

م  منها القرار النر مِّ
ُ
. أ ي

 الوطن 

   

، أو  كالخيمة مع الفيال   –الحداثة  مع األصالةن البلدية تبذل جهودا مضنية لجمع و لهذا، فإ

، و ت  - كالمحظرة مع المدرسة، إلخ.. 
ً
 أنشطتها مختلفعلي  الفريدة خصوصيةهذه الظهر جلية

 .الثقافية و االجتماعية و الرياضية

 

 

 األنشطة  
  لتقريب الخدمة من المواطن.  األنشطةقامت البلدية بجملة من 

  ي المقاطعة، تم خاللها توزي    ع مطويات تحتوي عل
 
إطالق حملة تحسيسية و توعوية ف

 .19الكفيد  سبل الوقاية منوباء

 )توزي    ع أدوات الوقاية )تعقيم، الكمامات .... إلخ 

 تركيب أجهزة تعقيم عند مداخل البلدية و مخارجها 

  ي المقاطعة
 
ي حكومية. حملة تعقيم المساجد ف

طة و مقر الوالية و مبان   و مفوضيات الشر

  .ة  توزي    ع أدوات التنظيف عل بعض العائالت الفقت 

  .عل األش ذات االحتياج ) ي )األرز والسكر وزيت الطهي
 
 توزي    ع مواد غذائية متمثلة ف

  كغ   25خنشة  1لكل مسجد، :مسجد مسجلة لدى بلدية تفرغ زينه بمواد غذائية  20دعم
ي   4كغ من سكر،   5خنشة  1 من األرز،

 
أوقية  2 000كغ من التمر مع دعم مادي متمثل ف

 جديدة. 

  ات الصوت تجوب المقاطعة كل يوم من أجل التوعية و التحسيس تجهت   سيارتي   بمكتر
 لخطورة هذا الوباء بكل اللغات الوطنية. 

 ،ي )أرز، سكر، زيت طبخ
 
وشاي  توزي    ع سالت غذائية من طرف جمهورية الصي   متمثلة ف

، معجونات غذائية(.   أخض 

  ي األسواق وملتقر الطرق حي
 
، مقدمة من BMD تركيب أحواض متحركة )غسل اليدين( ف

 طرف اليونيسيف. 

  .تدريب بعض عمال البلدية عل كيفية استخدام أجهزة التعقيم من طرف اليونيسيف 

   ي معدات التطهت
 
 .دعم مقدم من طرف اليونيسيف  متمثل ف

 ي البلدية و ذلك من خالل التخفيف من الموظفي   الغت  تشديد اإلجراء
 
ات الوقائية ف

، و األخذ بخطة محكمة تم من خاللها تسهيل الخدمات البلدية خدمة للمواطن،  وريي   رص 
 . ي حل مشاكل المواطني  

 
 بحيث أنه لم يتم تعطيل أية خدمة تساهم ف
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  قلبمريضا ما بي   األعصاب، والفشل الكلوي وال 38التدخل لصالح 

  :القلب، أنكولوجيا( 692شهادة فقر لصالح نزالء المستشفيات التالية ، ي
 )المستشق  الوطن 

 76 شخص استفادوا ماديا 

  اشة ضعيفة موزعة عل احياء البلدية 350توزي    ع سالت غذائية، استفادت منها  

  محظرة، زودت بالسجاد والحصت  وكذلك تم توزي    ع مواد غذائية  28مسجد و 21استفاد
ك أمام وداخل هذه المؤسسات المذكورة، جراء السحب،  عليهم، هذا مع عملية ردم التر

 وكذلك عملية الرش والتعقيم

  منظمة غت  حكومية مسجلة  47استفادت
 لدى المصلحة المعنية استفادة مادية نقدية

 شحي    2012عملية إفطار كسابقة، ل
تلميذا متر

 12لدخول السنة االول اعدادية عل مستوى 
 مركزا تابعا للبلدية. 

  تقديم مساعدة شهرية كتشجيع لنادي تفرغ
  زين لكرة القدم 

 دعم لنادي الكرة الحديدية 

    ب للمعوقي   دعم لكرة المض 

 دعم الدرجات النارية  

 دعم لعبة سكرابل 

  ي لمواكبة المدرسة وع نموذحر تنفيذ مشر
 ، ي ثالثة مدارس ) ابن سيناء، اإلمام الشافعي

 
حيث تم توزي    ع ’ مدرسة الحي ك( الجمهورية ف

حقيبة مدرسية عل تالميذ هذه المدارس، كما تم ترميم عدد من  800بدله مدرسية و 800
ي دعم مادي للطاقم المدرسي 

 
ي يتمثل ف الحجرات وبناء مرافق عمومية، وتقديم دعم بيداغوحر

 إلعطاء دروس تقوية لصالح التالميذ. 

 ملفا من الحالة المدنية، موزعة علي النحو  560نية عالجت البلدية عن طريق المصلحة المع
 :   1998ملفا من أصحاب مستخرجات إحصاء 120دراسة وتوجيه  -   التالي

ي  270دراسة و توجيه      -    
  ملف حكم قضانئ

ي 170دراسة و توجيه                                    -   
 ملف ثبوت النسب بحكم قضانئ

 
 

  .عمليات نظافة وتجميل باأللوان الوطنية للنخيل الموجود علي الشوارع الرسمية 

  .تسيت  دائم لألسواق 
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  .تنظيف وتسيت  الساحات العمومية والمالعب الرياضية 

 ( كة المختصة اف و متابعة عمليات النظافة مع الشر  (SMTDاإلشر

 ميم السوق. مواصلة التشاور مع المؤجرين القدماء بغية التوصل إل صيغه م  تفق عليها لتر

  يبة ة لمواكبة البلدية إلحصاء الدومي   العقاري ووضع نظام لتسيت  الض  التعاون مع ختر
 العقارية والبتانة. 

 
 

 نجازاتاإل 
امات  منذ بداية المأمورية ، قامت البلدية بجمله من االنجازات خدمة للمواطن وتنفيذا اللتر 

 ألداء المصالح الفنية ، وقد تمت تعبئة الموارد الالزمة لذلك ، من هذه المجلس البلدي ورفعا 
 

 االنجازات : 

  .ترميم مبن  البلدية و إعطائه وجها أكتر إشعاعا و ترحيبا بمواطنيها و زوارها 

  .ة بلدية لتلبية حاجيات المصلحة الفنية  بناء حظت 

  

  ي سوق االتحاد الجديد.  22إنجاز وتركيب
 
 حنفية ف

  ي البلدية. تركيب
 
 وحدة تعقيم أوتوماتيكية ف

  ،اقتناء أربعة سيارات لمصالح البلدية
أبواب،  3)سيارتي   من نوع فوركونت 

 2سيارة رباعية الدفع من نوع هيلكس 
أبواب، سيارة رباعية الدفع من نوع 

 برادو تكس(

 اقتناء لوح شمسي للبلدية وتركيبه 

  ي لتحصيل و
اقتناء تطبيق معلومانر

ي  بة البلديةتسيت  الض 

  وحدة تعقيم كجزء  19اقتناء و تركيب
 من مكافحة وباء الكوفيد

 اقتناء الكراسي لقاعة االجتماعات 

 اقتناء أجهزة الكمبيوتر 

  ي  اقتناء أثاث مكتنر
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نشاطاتها االجتماعية و الثقافية و الرياضية و االقتصادية، اختارت قاعدة لدعم و تنوي    ع و توسيع 

 .مع الممولي   و الفاعلي   الوطنيي   و الدوليي    سياسة االنفتاح و التشاركبلدية تفرع زينه 

 

كاء الدوليي   و الوطنيي    التعاونو كانت ثمرة األذن الصاغية و الباب المفتوح، هي هذا  مع الشر

 .  المتمت  
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 التعاون 

 
ي التنمية ، واصلت البلدية التشاور والل

 
كاء ف قاء مع مختلف ألهمية الدور الذي يقوم به الشر

ات المختصي    اكة واالستفادة من التمويالت وختر ي المنظمات الدولية و الوطنية لتوطيد الشر
 
 ف

 هذا الصدد نذكرمنها : 
 
 مجال التنمية المحلية، وف

 
ي 
 : عل المستوي الوطن 

ي موريتانيا واليونيسيف تم من خالله التطرق إل  -
 
اجتماع عمل  مع منظمة العمل الدولية ف

عمل لدعم الفئات األكتر هشاشة، وتكوين عمال البلدية عل فنيات التعقيم  خلق فرص
 .19وإطالق حمالت تحسيسية للتصدي  لكوفيد

نامج األمم المتحدة للتنمية .  -  االجتماع مع الممثل الدائم  لتر
-Ile-deتوقيع بروتوكول اتفاق مع المواطني   المجاورين للساحات العمومية بتمويل من  -

France 
ي مختلف الوكاالت التابعة لألمم المتحدة . اجتم -

 
 اع عمل مع الممثلي   المقيمي   ف

اكة مع جمعية   - وع شر االيطالية من اجل تمويل بعض المشاري    ع المدرة للدخل  COOPIمشر
ي مجال تربية الدواجن وصناعة الجلود. 

 
 ف

اكة مع  - وع شر ي إطار حملة  WACAمشر
 
من اجل تمويل بعض المشاري    ع المدرة للدخل ف

 البلدية لمجابهة الكوارث. 
 

 : عل المستوي الدولي 
ي إل ايطاليا.  -

ات قام بها السيد العمدة ومستشار فن   زيارة تبادل ختر
ي فرنسا من طرف دول الساحل الخمسة .  -

 
 حضور أعمال جلسات الالمركزية المنظمة ف

ي المؤتمر المنظم من طرف المنظمات الدولية للعمد الملتئم ب كامبود  -
 
 ج. المشاركة ف

ي األندلس والمغرب باسبانيا.  -
ي أعمال ملتقر

 
 المشاركة ف


