
استراتيجية التنمية لبلدية براك

المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد
برنامج دعم الحكم المحلي واإلستقرار في 

ليبي�ا

التقرير األولي
ماي 2017



ــة  ــي للتنمي ــز الدول ــل المرك ــن قب  م
ّ

ــي ــم ف ــزور  بدع ــة جن ــرف بلدي ــن ط ــروع م ــذا المش ــز ه انج
المحليــة والحكــم الرشــيد، فــي إطــار برنامــج دعــم الحكــم المحلــي واالســتقرار فــي ليبيــ�ا والممــول 

ــة. ــة الهولندي ــي ووزارة الخارجي ــاد األوروب ــل االتح ــن قب م

تتحمــل وكالــة التعــاون الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة المســؤولية الكاملــة عــن محتــوى 
الوثيقــة وال تعكــس بــأي شــكل مــن األشــكال مواقــف االتحــاد األوروبــي

©2018CILG-VNG International

لالتصال بن�ا:
cilg@cilg-international.org :البريد االلكتروني

الهاتف: 245 860 71 00216   /   243 860 71 00216
الفاكس: 242 860 71 00216

www.cilg-international.org :موقع الواب

جميع الحقوق محفوظة
©2018CILG-VNG International

تم إعداد هذه الوثيقة بدعم من االتحاد األوروبي. 



1-  اإلطار العام و المنهجية
1.1-  اإلطار العام

2.1-  المراحل والمنهجية
1.2.1-  مرحلة التشخيص اإلستراتيجي الجماعي 
2.2.1-  مرحلة التخطيط اإلستراتيجي الجماعي

2-  الوضع العام بمنطقة الشاطئ
1.2-   الموقع الجغرافي 

2.2-  العوامل الطبيعية
3.2-  السكان واألسر

4.2-  األسرة وظروف العيش
5.2-  التشغيل والقوى العاملة

6.2-  المرافق العامة

3-  التشخيص المحلي الجماعي 
1.3-  قطاع اإلسكان والمرافق

2.3-  قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات 
3.3-  قطاع التخطيط العمران

4.3-  قطاع التخطيط
5.3-  قطاع البيئ�ة والنظافة

6.3-  االقتصاد والمواصالت والطاقة

4-  اإلطار المنطقي االستراتيجي

الفهــــرس

5-  التخطيط االستراتيجي
1.5-   أهداف ومشروعات محور: تنمية محلية متوازنة 

2.5-  أهداف ومشروعات المحور الثاني
4.5-  أهداف ومشروعات المحور الرابع: موارد بشرية قادرة على رفع التحديات

6-  بطاقات المشروعات



1-  اإلطار العام و المنهجية:
 

1.1-  اإلطار العام:
ينــ�درج إعــداد اســتراتيجية تنميــة بلديــة بــراك الشــاطئ فــي إطــار الدعــم الــذي يقدمه 
المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم  الرشــيد، وكالــة التعــاون الدولــي لجمعيــة 
البلديــات الهولنديــة، للبلديــات الليبيــ�ة. يحتــوي هــذا التقريــر علــى تشــخيص  أولــي 
ــر  ــرة والتقاري ــ�ة المتوف ــات اإلحصائي ــل المعلوم ــى تحلي ــادا عل ــم إعتم ــع القائ للوض
ــداد  ــرة االع ــالل فت ــزة خ ــات المنج ــع المعلوم ــج جم ــى نت�ائ ــزة وعل ــات المنج والدراس

للمشــروع.

ــة  ــة لغاي ــة البلدي ــتراتيجية تنمي ــروع إس ــاطئ مش ــراك الش ــدي ب ــس البل ــى المجل تب
تطويــر ممارســات الحكــم المحلــي الديمقراطيــة والرفــع مــن نجاعــة مشــاريع التنميــة 
ــتراتيجي  ــط  اإلس ــال التخطي ــي مج ــ�ة ف ــارات الفني ــدرات اإلط ــم ق ــة وتدعي الحضري

ــي.  الجماع
يشــارك فــي إعــداد إســتراتيجية تنميــة بــراك الشــاطئ أعضــاء مــن المجلــس المحلــي 
وممثلــون عــن المصالــح الفنيــ�ة المحليــة والمنظمــات المهنيــ�ة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي وخبــراء محليــون.  
يتزامــن هــذا المشــروع مــع تواصــل ظــرف ســيايس وأمــي واجتماعــي غيــر مســتقر، 
ــكان  ــة للس ــات الملح ــتجابة للطلب ــة اإلس ــام معضل ــ�ن أم ــن المحليي ــل كل الفاعلي جع
ــى التنميــة المســتقبلية. تفاعــال مــع هــذا الوضــع  والحــّد مــن تأثيراتهــا الســلبي�ة عل
يولــي مشــروع اإلســتراتيجية الجانــب التنفيــذي عناية خاصــة وذلك بتحديد المشــاريع 
القابلــة لإلنجــاز واإلجــراءات التنظيميــة المالءمــة وضبــط األولويــة الزمنيــ�ة للبرامــج 

والمشــروعات.
تهدف مبادرة إعداد إستراتيجية تنمية بلدية براك الشاطئ إلى:

ــول  ــتقبلية ح ــة مس ــتراتيجي ورؤي ــار إس ــداد إط ــن إع ــدي م ــس البل ــن المجل - تمكي
ــل  ــن قب ــا م ــم تبنيه ــد يت ــط والبعي ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــة عل ــة المحلي التنمي

ــ�ن. ــن المحليي الفاعلي
- تعزيــز قــدرة الفاعليــن المحلييــ�ن علــى التشــاور والتوافــق وعلــى التشــخيص 

والتخطيــط الجماعــي لبنــ�اء مســار تنمــوي محلــي جماعــي ناجــع.

ــ�ا وذلــك  - المســاهمة فــي تحديــد مقاربــات التخطيــط والتنميــة المحليــة فــي ليبي
الفعلــي  وتملكهــم  المحلييــ�ن  الفاعليــن  وتبــي  الجماعــي  البعــد  علــى  بالتركيــز 

إلســتراتيجية التنميــة المحليــة.

2.1-  المراحل والمنهجية:
يتضمــن مخطــط إعــداد إســتراتيجية التنميــة لبلديــة بــراك الشــاطئ مرحلتيــ�ن تنطوي 
كل مرحلــة علــى عــدد مــن األطــوار يتطلــب إنجازهــا إعتمــاد منهجيــة مضبوطــة 
ــداف  ــق األه ــم لتحقي ــن توجيهه ــاركين وم ــز المش ــن تحفي ــن م ــة تمك ــات مالئم وآلي

ــددة. المح

1.2.1-  مرحلة التشخيص اإلستراتيجي الجماعي:
ــدّرج المحكــم فــي توســيع 

ّ
تنطــوي هــذه المرحلــة علــى ثالثــة أطــوار يتــّم خاللهــا الت

ــتراتيجّية. ــات  اإلس ــد الّرهان ــاورات وتحدي ــاركة والمش المش
شخيص القطاعي األّولي

ّ
•  الت

شــاور في شــأنها 
ّ
شــمل هــذا الّطــور تجميــع المعطيــات القطاعّيــة والمعلومــات والت

للخــروج باســتنت�اجات تخــّص تطــّور القطــاع وإدارتــه وعالقتــه بقطاعــات أخــرى 
جنــة 

ّ
وتأثيــره علــى تنميــة البلديــة. أنجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورش قطاعّيــة لل

ليــن 
ّ
ليــن عــن أعضــاء للمجلــس البلــدي وممث

ّ
ّيــ�ة مــن ممث

ّ
جنــة الفن

ّ
ــب الل

ّ
يــ�ة. تترك

ّ
الفن

قابــات المهنّيــ�ة. دّونــت أعمــال 
ّ
ّيــة والن

ّ
ّيــ�ة البلدّيــة وخبــرات محل

ّ
عــن كّل المصالــح الفن

ــذا  ــن ه
ّ
ــي. مك ــي األّول ــخيص القطاع ش

ّ
ــة للت ــر جماعي ــي تقاري ــة ف ــورش القطاعّي ال

ــة.  ــة للّرهانــات القطاعّي الّطــور مــن تحديــد قائمــة أّولّي
رسم 1 : اطوار انجاز التشخيص الجماعي

تحليل البي�انات و المؤشرات
• البي�انات و المؤشرات

•المتدخلون المعنيون بالقطاع
•المشاريع و البرامج

•مساهمة القطاع في تنمية المدين�ة

مكامن القوة

االمخاطرالفرص

مكامن الضعف

آراء و مقترحات المصالح المعني�ة
• أداء القطاع و تنظيمه

• أفاق تطور القطاع
•العالقة بالقطاعات األ خرى

قائمة الرهانات )SWOT( تحليل

الرهان1: 
الرهان2: 
الرهان3:



أليفي المتكامل 
ّ
شخيص الت

ّ
• الت

شــخيص إلــى مرحلــة 
ّ
ــن هــذا الطــور مــن اإلنتقــال بسالســة وثبــ�ات مــن الت

ّ
مك

ــة  ــرات األفقّي أثي
ّ
ــل الت ــى تحلي ــاس عل ــز  باألس ــتراتيجي. ويرتك ــط االس ــداد المخّط إع

ــاور  ــي مح ــامل ف ــكل ش ــا بش ــادة تنظيمه ــا وإع ــة وترابطه ــات القطاعّي ــ�ن الّرهان بي
إســتراتيجّية تعبــر علــى األهــداف العامــة لتنميــة المدينــ�ة.

سلســل 
ّ
ّيــ�ة حســب الت

ّ
جنــة الفن

ّ
أنجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورشــة عمــل جماعــي لل

الي:
ّ
الت

- إعادة تنظيم الّرهانات في مجموعات مترابطة. 
ــمولّية علــى الّرهــان االســتراتيجّي 

ّ
ــة والش

ّ
- إيجــاد صيغــة تعّبــر بأكبــر قــدر مــن الّدق

لــكّل مجموعــة.
- صياغة أّولّية للّرؤية المستقبلّية إعتمادا على المحاور اإلستراتيجّية. 

الرسم )2(: طور التشخيص التأليفي المتكامل

قائمة الّرهانات 
القطاعّية

مجموعة رهانات 
مترابطة 1

مجموعة رهانات 
مترابطة 2

مجموعة رهانات 
مترابطة ) . . . (

المحور االستراتيجي 
) . . . . (

المحور
 االستراتيجي 2

المحور
االستراتيجي 1

• إعتماد التشخيص اإستراتيجي الجماعي
مــات المجتمــع المدنــي ومختلــف 

ّ
ــل هــذا الّطــور فــي فتــح المجــال لتشــريك منظ

ّ
 تمث

شــخيص اإلســتراتيجي وتعديــل وتثبيــت 
ّ
ــ�ة فــي إثــراء الت الفئــات اإلجتماعّيــة المعنّي

ــل  ــي المراح ــا ف ــة واعتماده ــتقبلّية المقترح ــة المس ــتراتيجّية والّرؤي ــاور اإلس المح
حقــة. أنجــزت أعمــال هــذا الّطــور مــن طــرف أعضــاء اللجنــة الفنيــ�ة حيث تــم عرض 

ّ
الال

النت�ائــج األوليــة علــى المجــاس البلــدي وفــي ورشــات عمــل بالبلديــة. تــم االســتعانة 
شــخيص األّولــي فــي تنظيــم هــذه الورشــات.

ّ
بعــرض مرئــي للت

ــا لتشــمل أكبــر عــدد مــن المواطنيــ�ن  ّي
ّ
قامــت بلديــة بــراك بتوســيع اإلستشــارة محل

ــرة  ــاالت مباش ــة واتص ــات عاّم ــار اجتماع ــي إط ــ�ة ف ــات المدنّي ــاءات والفعالّي والكف
ــة  ــروعات التنمي ــكار مش ــن أف ــات وم ــن المقترح ــر م ــدد كبي ــع ع ــن تجمي ــت م مكن

ــة. المحلي
  

2.2.1-  مرحلة التخطيط اإلستراتيجي الجماعي: 
ــة  ــج المرحل ــي لنت�ائ ــاش الجماع ــى النق ــة عل ــات واآلراء المنبثق ــع المالحظ ــد تجمي بع
األولــى وتعديــل التقريــر التأليفــي، شــرع فــي أعمــال إعــداد المخطــط اإلســتراتيجي. 

تنطــوي المرحلــة الثانيــ�ة لمشــروع إســتراتيجية تنميــة البلديــة علــى ثالثــة أطــوار: 
•  إعداد عناصر الخطة اإلستراتيجية

أعــد الخبيــر تقريــرا تأليفيــا مختصــرا لنت�ائــج أعمــال المرحلــة األولــى، يمهــد النطــالق 
ــر التمهيــدي:  ــ�ة. يتضمــن التقري ــة الثاني أعمــال المرحل

-  تذكير بأهم إشكاليات تنمية المدين�ة. 
-  تذكير بالمحاور اإلستراتيجية. 

-  تحديد توجهات أّولية حسب المحاور .
تــم بعــد ذلــك استشــارة اللجنــة الفنيــ�ة للمجتمــع المدنــي. مكنــت هــذه االستشــارة 

مــن مناقشــة وإثــراء وتعديــل الخطــة اإلســتراتيجية واعتمادهــا.
•  إعداد المخطط االستراتيجي الجماعي 

يعتبــر المخطــط اإلســتراتيجي الجماعــي آليــة ذات بعــد تنفيــذي تمكــن مــن ترجمــة 
الخطــة اإلســتراتيجية إلــى مشــاريع وبرامــج وتدخــالت قابلــة للتنفيــذ ومحــددة فــي 

الزمــن.
ــاء  ــال ألعض ــح المج ــث فس ــورش حي ــة ال ــتعمال آلي ــور باس ــذا الط ــال ه ــزت أعم أنج
وأهدافهــا.  والبرامــج ومبرراتهــا  المشــاريع   القتــراح  الموســعة  الفنيــ�ة  اللجنــة 
نوقشــت المقترحــات وعدلــت تب�اعــا حــى تســى تحديــد قائمــة أّوليــة لمشــروعات 
ــا  ــة ومكوناته ــر الخط ــل عناص ــك تحلي ــد ذل ــم بع ــتراتيجي. ت ــط اإلس ــج المخط وبرام

وإعــداد المخطــط وبطاقــات المشــرعات المندمجــة والمتكاملــة.
•  إعداد خطة المشروعات البلدية العاجلة 

ــق  ــى أف ــر أي إل ــدى القصي ــى الم ــة عل ــالت البلدي ــط تدخ ــور لتخطي ــذا الط ــص ه خص
2020، ويهــدف إلــى مســاعدة المجلــس البلــدي فــي ترشــيد النفقــات وضبــط 



ــة  ــ�اء تنمي ــي بن ــة ف ــة والرغب ــات الملح ــتجابة للطلب ــ�ن اإلس ــة بي ــات والمالئم األولوي
مســتقبلية مســتديمة. أنجــزت أعمــال هــذا الطــور باســتعمال آليــة الــورش الجماعية 

ــرق. والف
الملحــة والمشــروعات  المتبعــة بعيــن االعتبــ�ار االحتي�اجــات  المنهجيــة  أخــذت 

الماليــة. ومواردهــا  وقدراتهــا  البلديــة  واختصاصــات  االســتراتيجية 

2-  الوضع العام بمنطقة الشاطئ:

1.2-  الموقع الجغرافي:
ــى  ــي أق ــع ف ــم 2( وتق ــغ )90246 ك ــاحة تبل ــاطئ مس ــة وادي الش ــي منطق تغط
شــمال إقليــم فــزان. يحــد هــذه المنطقــة مــن الشــرق منطقــة الجفــرة ومــن الشــمال 
ــاة  ــبها ووادي الحي ــي س ــوب منطق ــن الجن ــوت وم ــي ونال ــل الغرب ــي الجب منطق
ــا  ــل حدوده ــة تتمث ــة جاف ــة صحراوي ــي منطق ــة. وه ــدود الجزائري ــرب الح ــن الغ وم

الطبيعيــة فــي:
- من الشمال الحمادة الحمراء ووادي تن�اراوت وحمادة تنغرت وجبل السوداء.

- من الجنوب إقليم سبها وأدهان أوباري.
ويوجــد فــي منطقــة وادي الشــاطئ مجموعــة مــن المراكــز الحضريــة أكبرهــا مدينــ�ة 
ــرار  ــى غ ــرة عل ــة الصغي ــز الحضري ــن المراك ــة م ــع مجموع ــذا التجم ــط به ــراك. يحي ب
أشــكدة واقــار والقرضــة وقطــة وبرقــن وونزريــك وإدري. تنتشــر هــذه المراكــز 
علــى طــول الــوادي مــن الشــرق إلــى الغــرب وتفصلهــا مســافات صغيــرة يبلــغ 
ــم  ــمالي إلقلي ــل الش ــاطئ المدخ ــة وادي الش ــر منطق ــم. تعتب ــو 140 ك ــا نح مجموعه
فــزان ومفتــرق الطرقــات الــي تربــط بيــ�ن شــمال وجنــوب ليبيــ�ا وتتواصــل فــي اتجــاه 

ــاورة. ــدول المج ال

2.2-  العوامل الطبيعية: 
 ال يتجــاوز معــدل عــدد األيــام الممطــرة فــي الســنة 5.3 يــوم. ترتفــع درجــات الحــرارة 

فــي هــذه المنطقــة خاصــة فــي فصــل الصيــف حيــث يصــل:
- أدنى معدل درجة حرارة صغرى 4.74 ْم 

- وأعلى معدل درجة حرارة عظىم 40.4 ْم
ــى  ــل أق ــرقية. يص ــ�ة الش ــرقية والجنوبي ــمالية الش ــاح الش ــم الري ــى اإلقلي ــب عل ته
ــاه 1.6 كــم/ ــاء   وأدن ــاعة فــي شــهر الم ــاح 3.8 كم/س ــرعة الري ــهري لس متوســط ش

ســاعة فــي أي النــار والنــوار
ــس  ــن التضاري ــج ع ــة النات ــاهد الطبيعي ــوع المش ــاطئ بتن ــة وادي الش ــز منطق تتمي
ــي  ــل بركان ــن أص ــو م ــاونة وه ــل الحس ــة جب ــي المنطق ــد ف ــا. يوج والجيومرفولوجي
ــة  ــتوى الحاف ــي مس ــة و700 م ف ــتوى القم ــي مس ــر ف ــى 900 مت ــه إل ــل ارتفاع يص
الجنوبيــ�ة. تنتشــر بعــض التــالل الصغيــرة فــي المنطقــة فــي حيــن تغطــي الكثبــ�ان 
الرمليــة األجــزاء الغربيــ�ة  والجنوبيــ�ة الغربيــ�ة مــن منطقــة وادي الشــاطئ وهــي جــزء 
مــن أدهــان أوبــاري تمتــد لعــدة كيلومتــرات ويصــل ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر إلــى 

360 م. 
تتخلــل منطقــة وادي الشــاطئ كثيــر مــن األرايض الزراعيــة والــي مــع توفــر الميــاه 
العذبــة والترشــيد فــي الزراعــة تمثــل مصــدر دخــل مــن ناحيــة ومصــدر لســد حاجــة 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــد ف ــا توج ــرى. كم ــة أخ ــن ناحي ــ�ة م ــواد الغذائي ــن الم ــكان م الس
ــدة  ــبب ش ــاء بس ــة بيض ــات ملحي ــا طبق ــون فوقه ــي تتك ــباخ ال ــن الس ــد م العدي
الحــرارة وارتفــاع معــدالت التبخــر فهــي موقــع مالئــم إلقامــة المالحــات وصناعــة ملح 
الطعــام. كمــا أن رملــة الســليكا تعتبــر مصــدًرا لتوطــن صناعــة الزجــاج باإلضافــة إلــى 

ــد الــذي يتوفــر فــي المنطقــة.  بعــض أنــواع المعــادن األخــرى مثــل الحدي
ــة ذات  ــة صحراوي ــي منطق ــاطئ ف ــع وادي الش ــورة تق ــزات المذك ــب المي ــى جان إل
حــرارة مرتفعــة فــي أغلــب شــهور الســنة تتيــح إمكانيــ�ة اســتغالل واســتثمار الطاقــة 

الشمســية فــي العديــد مــن المجــاالت.

3.2-  السكان واألسر :
لــم تظهــر النت�ائــج النهائيــ�ة للتعــداد العــام للســكان 2006 األرقــام المفصلــة حســب 
ــات  ــام البلدي ــى نظ ــي عل ــيم اإلداري والتخل ــر التقس ــرا لتحوي ــط نظ ــات والوس البلدي
بعــد تعــداد 1995. وقــد اقتصــر التقريــر العــام لنت�ائــج تعــداد 2006 علــى نشــر النت�ائج 
حســب التقســيم اإلداري إلــى مناطــق. والمالحــظ أن الهيئــ�ة العامــة للمعلومــات لــم 

تقــم باســتغالل كامــل المعلومــات اإلحصائيــ�ة المجمعــة. 



نظــرا لشــح المعلومــات وحجــب المعلومــات المفصلــة اعتمدنــا فــي التحليــل األولــي 
ــداد  ــج التع ــى نت�ائ ــاطئ عل ــة الش ــي منطق ــرة ف ــش األس ــروف عي ــكان وظ ــو الس لنم
العــام للســكان 2006 والمســح الوطــي للســكان 2012 واإلحصائيــ�ات الحيويــة 2010. 
ــول  ــرة ح ــات المتوف ــر والدراس ــج التقاري ــى نت�ائ ــ�ة عل ــة ثاني ــي مرحل ــا ف ــا اعتمدن كم

توزيــع الســكان حســب التجمعــات وفرضيــات النمــو الســكاني.

•  نسق نمو معتدل
ــاطئ  ــة الش ــأوي منطق ــا. ت ــز اإلداري لمنطقته ــاطئ المرك ــراك الش ــ�ة ب ــل مدين تمث
عــام 2012 مــا يقــارب 79801 ســاكن ليبــي أي مــا يعــادل نســبة 1.54% مــن ســكان 
دولــة ليبيــ�ا. ســجل عــدد ســكان هــذه المنطقــة نســق نمــو معتــدل حيــث لــم يتجــاوز 

الخريطة )1( : التقسيم اإلداري الي مناطق

معــدل نســبة النمــو الســنوي للســكان الليبييــ�ن   %1.37   بيــ�ن عــايم 2006 و2012. 
انخفــض نســق النمــو مقارنــة بالفتــرة 2006-1995   نتيجــة النخفــاض نســبة النمــو 
الطبيعــي وتواصــل النــزوح إلــى المــدن الســاحلية، إضافــة إلــى مغــادرة العديــد مــن 

األجانــب إبــان االضطرابــات. 

سنة 2012

79801

14385

5.53

سنة 2006

السكان73443

األسر12022

متوسط حجم 5.9
األسرة

نسبة النمو 2006-2012

1.37

3.04

تقديرات 2017

85419

16709

5,11

الجدول )1(: نمو السكان واألسر بي�ن عايم 2006 - 2012

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 والمسح الوطي للسكان 2012 – مصلحة اإلحصاء والتعداد   

ســجل عــدد الســكان األجانــب انخفاضــا ملموســا منــد انــدالع أحــداث 17 فيبرايــر. وقــد 
انخفــض عــدد األجانــب المقيميــن بمنطقــة الشــاطئ مــن 5120 نســمة عــام 2006 
إلــى 2704 نســمة فقــط عــام 2012. أدت مغــادرة الســكان األجانــب نتيجــة للوضــع 
األمــي إلــى كبــح نســق نمــو الســكان المقيميــن بمنطقــة الشــاطئ بحيــث لــم يتجــاوز 

معــدل نســبة النمــو الســنوي %0.82 بيــ�ن عــام 2006 وعــام 2012.

سنة 2012

79801

2704

82505

معدل نسبة النمو السنوي )%(

0.82

-10,09

1.35

سنة 2006

73443

5120

78563

السكان

ليبيي�ن

أجانب

المجموع

جــدول  2 : نمو السكان الليبيي�ن واألجانب بي�ن عايم 2006 - 2012

ألمصدر: التعداد العام للسكان 2006 والمسح الوطي للسكان 2012 – مصلحة اإلحصاء والتعداد  

•  توزيع سكان وادي الشاطئ حسب التجمعات
يتــوزع ســكان منطقــة وادي الشــاطئ علــى عــدد كبيــر مــن المــدن الصغيــرة تقــع على 
ــ�ة  ــز العمراني ــول المراك ــم وح ــوق 140ك ــول يف ــي بط ــكل خط ــي ش ــوادي ف ــول ال ط
والتاريخيــة  الطبيعيــة  العوامــل  إلــى  المــدن  مواقــع  اختيــ�ار  يعــود  الرئيســية. 



واالجتماعيــة لتأسيســها علــى غــرار توفيــر الحمايــة للســكان واالنتمــاء القبلــي. وقــد 
تطــورت أغلــب التجمعــات حــول نقــاط المــاء فــي شــكل واحــات صحراويــة. توســعت 
القــرى علــى األرايض المتاخمــة للنســيج العمرانــي القائــم، وفــي بعــض الحــاالت 
فــي شــكل تجمعــات جديــدة. حافظــت تجمعــات وادي الشــاطئ، كمــا هــو الشــأن 
فــي أغلــب مناطــق ليبيــ�ا، علــى الروابــط القبليــة لتركيبــ�ة الســكان باســتثن�اء بعــض 

ــ�ة الــي تــم تدعيمهــا فــي إطــار سياســات النظــام الســابق.  التجمعــات الحديث
بالرجــوع إلــى المعطيــات الســابقة واعتمــادا علــى عديــد المصــادر علــى غرار اســتغالل 
ــبي  ــم النس ــ�ن أن الحج ــابقة يتبي ــاءات الس ــاء 2006 واإلحص ــة إلحص ــج األولي النت�ائ
ــر  ــ�ة بــرك الشــاطئ، أكب ــ�ن %17.6 بمدين لســكان تجمعــات وادي الشــاطئ يتــراوح بي

مــدن المنطقــة، و1.3 % بالخضــراء أصغــر التجمعــات بهــذه المنطقــة. 
•  التقديرات السكاني�ة

تعتبــر التقديــرات الســكاني�ة عنصــرا أساســيا فــي تحديــد احتي�اجــات المدينــ�ة وبرمجــة 
المشــروعات الــي تمكــن مــن االســتجابة لالحتي�اجــات. 

 نظــرا لعــدم توفــر معطيــات احصائيــ�ة مفككــة حســب المــدن او البلديــات اعتمدنــا 
فــي تقديــر األحجــام الســكاني�ة لمــدن وادي الشــاطئ علــى تقديــرات ســكان الشــاطئ 
ســنة 2017 وعلــى اســتقرار التوزيــع النســبي حســب التجمــع. مــع التأكيــد علــى أن 
ــ�ة غيــر دقيقــة تســمح  بتجــاوز  العراقيــل الناتجــة  التقديــرات تعطــي أرقامــا تقريبي
ــ�ن  ــمية. يبي ــ�ة الرس ــام اإلحصائي ــوض األرق ــا ال تع ــام ولكنه ــداد الع ــص التع ــن نقائ ع

الجــدول التالــي  توزيــع الســكان حســب البلديــات والتجمعــات عــام 2017.

بوقدقود

الزهراء

1641

1600

2,25

2,20

1926

1877

المدين�ة/التجمع

الزوية

اقار

تامزاوة

ثاروت

محروقة

العيون

الخضراء

برقن

ققم

اشكدة

براك

القيرة

بلدية براك

بلدية القرضة

عدد السكان )2006(

3121

5361

5694

2155

4260

1913

960

4237

2141

2220

12864

5644

23849

27165

النسبة %

4,29

7,36

7,82

2,96

5,85

2,63

1,32

5,82

2,94

3,05

17,67

7,75

32,76

37,32

عدد السكان )2017(

3662

6291

6681

2529

4999

2245

1126

4972

2512

2605

15095

6623

27984

31875

28033,853289قطة

بوقدقود

ادري

الزهراء

تمسان

ونزريك

قطة

المنصورة

بلدية ادري

المجموع

1641

3418

1600

2473

3120

2803

1530

21782

72796

2,25

4,70

2,20

3,40

4,29

3,85

2,10

29,92

100,00

1926

4011

1877

2902

3661

3289

1795

25559

85419
ألمصدر: احتسب من طرف الخبير 

 علــى أســاس الفرضيــات المعتمــدة يقــدر عــدد ســكان بلدية بــراك 27984 عــام 2017. 
ــة أدري 25000.  ــكان بلدي ــمة وس ــة 30000 نس ــة القرض ــكان بلدي ــدد س ــاوز ع ويتج
تعــد مدينــ�ة بــراك، أكبــر مــدن منطقــة وادي الشــاطئ، بحوالــي 15000 نســمة أي 
مــا يفــوق ضعــف الســكان بــكل مــن مــدن تامــزاوة والقرضــة والقيــرة الــي تتقاســم 
المرتبــ�ة الثانيــ�ة حســب عــدد الســكان، كمــا لــم يتجــاوز عــدد الســكان بب�اقــي المــدن 

والتجمعــات 5000 نســمة.

الجدول )3(: تقديرات الحجم السكاني لبلديات وتجمعات منطقة الشاطئ

56417,756619القرضة



4.2-  األسرة وظروف العيش:
اعتمدنــا فــي تحليــل ظــروف عيش األســرة بمنطقــة وادي الشــاطئ علــى المعلومات 
ــم  ــذي تقي ــكن ال ــوع المس ــة بن ــداد 2006 المتعلق ــج تع ــر نت�ائ ــي تقري ــة ف المضمن
فيــه األســرة ووســيلة حصــول األســرة علــى المــاء الصالــح للشــراب ووســيلة الصــرف 
ــر  ــ�ة والتقاري ــال الميداني ــج األعم ــتغالل نت�ائ ــا باس ــا قمن ــكن.  كم ــي المس ــي ف الصح

القطاعيــة الــي تــم إعدادهــا تمهيــدا لدراســات مخططــات الجيــل الثالــث. 
•  أغلبي�ة المساكن من النوع التقليدي

تظهــر نت�ائــج تعــداد 2006 أن غالبيــ�ة األســر فــي كامــل منطقــة وادي الشــاطئ تقيــم 
ــوش  ــي أو ح ــي دار عرب ــم ف ــي تقي ــر ال ــدد األس ــغ ع ــث بل ــدي، حي ــكن تقلي ــي مس ف
10924 أســرة أي مــا يعــادل %92 مــن إجمالــي األســر. ال تمثــل األســر الــي تقيــم فــي 

مســكن مــن النــوع الحديــث )فيــال أو شــقة( ســوى %6 مــن المجمــوع. 

األسر
المجموعغير ذلكحوش عربيشقةفيال

2564661092437612022

2,13,990,93,1100

العدد

النسبة )%(

نوع المسكن

جــدول  4  : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطئ حسب نوع المسكن

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات

فيال

شقة

حوش عربي

غير ذلك

2,1 3,9

90,9

3,1

رسم  3 : األسر حسب نوع المسكن

يمكــن تفســير هــذا الوضــع بمحافظــة المنطقــة على طابــع معمــاري مــالءم للظروف 
المناخيــة المحليــة وعــدم تأثيــر تطــور نمــط العيــش بشــكل واضــح علــى الســكن. مــع 
التأكيــد علــى أن هــذه النت�ائــج تتعلــق باألســر المقيمــة بمنطقــة وادي الشــاطئ وال 
يمكــن أن تنســحب علــى كل المــدن، إذ الحظنــا تطــورا ســريعا للســكن الحديــث فــي 

مدينــ�ة بــراك خــالل العشــرية األخيــرة. 
•  ضعف نسبة الربط بالشبكة العامة للصرف الصحي

ــام  ــتوى %51.42 ع ــي مس ــرف الصح ــة للص ــبكة العام ــط بالش ــبة الرب ــاوز نس ــم تتج ل
2006 فــي كامــل منطقــة وادي الشــاطئ. يســتخدم %48.07 مــن األســر آبار ســوداء 
ــرف  ــة للص ــبكة العام ــط بالش ــم الرب ــدم تعمي ــن ع ــج ع ــن أن ينت ــي. يمك ــرف الصح للص
الصحــي تلــوث المــوارد الطبيعيــة ومخاطــر صحيــة وإهــدار لمــوارد مائيــ�ة ثمينــ�ة كان 

باإلمــكان معالجتهــا فــي محطــات تطهيــر وإعــادة اســتعمالها فــي عــدة مجــاالت. 

األسر
غير ذلكبئر سوداءالشبكة العامة

الشبكة العامة

بئر سوداء

غير ذلك

المجموع

618257797112022

51,4

51,4

48,1

48,1

0,5

0,5

100

العدد

النسبة )%(

وسيلة الصرف الصحي

جــدول  5 : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطي حسب وسيلة الصرف الصحي في المسكن

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات  

رسم 4 : األسر حسب وسيلة الصرف الصحي في المسكن



كمــا تمثــل األســر الــي تقيــم فــي مســاكن مربوطــة بالشــبكة العامــة للميــاه نســبة 
95 % مــن العــدد الجملــي لألســر المقيمــة فــي منطقــة وادي الشــاطئ عــام 2006. 

تعتبــر هــذه النســبة عاليــة مقارنتــ�ا بعديــد المناطــق فــي ليبيــ�ا. 

األسر
المجموعغير ذلكماجنخزانالشبكة العامة

114243722619412022

95,03,10,21,7100

العدد

النسبة )%(

وسيلة حصول األسرة على مياه الشرب

جــدول  6 : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطئ حسب وسيلة الحصول على مياه الشرب

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات 

خزان

غير ذلك

الشبكة العامة

ماجن

رسم  5 : األسر حسب وسيلة الحصول على مياه الشرب

0,2 1,7

95,0

3,1

ــردي ظــروف عيــش األســر  بمنطقــة وادي الشــاطئ  ــ�ات المتوفــرة ت ــرز اإلحصائي تب
وتنــ�ايم المخاطــر البيئيــ�ة والصحيــة نتيجــة لألضــرار الــي لحقــت بالشــبكات العامــة 

للميــاه الصالحــة للشــراب ولغيــاب الرقابــة الصحيــة لمصــادر الميــاه.
 

 5.2-  التشغيل والقوى العاملة:
يقــدر العــدد الجملــي للســكان فــي ســن النشــاط )الفئــة العمرية 15 ســنة فمــا فوق( 
ــك  ــجال بذل ــنة 2006 مس ــمة س ــل 50291 نس ــنة 2012 مقاب ــمة  س بـــ : 54900  نس

زيــادة تبلــغ 4600 ناشــط. كمــا بلــغ العــدد الجملــي للقــوى العاملــة 37800 ناشــط 
فــي ســنة 2012 مقابــل 31856 ناشــط فــي ســنة 2006. وتكــون بذلــك الزيــادة فــي 

حجــم النشــيطين فــي حــدود 5944 ناشــط.
 وتشــير نت�ائــج المســح الوطــي 2012 إلــى أن عــدد الســكان المشــتغلين مــن الفئـــة 
ــام 2012.  ــي ع ــتغل ف ــط مش ــدر بـــ 31900 ناش ــوق« يق ــا ف ــنة فم ــة »15 س العمري
وبالمقارنــة مــع نت�ائــج 2006 فــإن عــدد المشــتغلين قــد ارتفــع خــالل الفتــرة 2006 
2012- بمــا قــدره 3600 مشــتغل وهــو مــا يمثــل العــدد الصافــي لمواطــن الشــغل 

ــ�ن 2006 و 2012. ــا بي ــم إحداثه ــي ت ال
أفــرزت النت�ائــج الخاصــة بتــوزع المشــتغلين حســب قطــاع النشــاط االقتصــادي عــام 
2006 أن قطــاع التربيــ�ة والصحــة والخدمــات اإلداريــة يضــم 20840 مشــتغل أي مــا 

يعــادل نســبة 72 % ويليــه قطــاع الفالحــة بـــ 3976 مشــتغل.

جــدول  7 : توزع المشتغلين حسب القطاع

المجموعالقطاع الثالثالقطاع الثانيالقطاع األولالمشتغلين

233910422213825519

9.24.186.7100

العدد

النسبة )%(

القطاعات

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – مصلحة اإلحصاء والتعداد  

القطاع األول

القطاع الثالث

القطاع الثاني

9.2
86,7

4.1

رسم  6 : المشتغلون حسب القطاع



يشــغل القطــاع الثالــث %87 مــن القــوى العاملــة فــي حيــن ال تتجــاوز نســب 
القطاعــات  المنتجــة، األول والثانــي علــى التوالــي %14 و6 %مــع المالحــظ أن أغلــب 
المشــتغلين فــي القطاعــات المنتجــة هــم مــن األجانــب وأن مغادرتهــم للتــراب الليبي 
منــذ بدايــة الثــورة أدى إلــى تراجــع اإلنتــ�اج الزراعــي واضطــراب فــي تزويــد الســوق. 
وتعــزى النســب العاليــة للمشــتغلين فــي القطــاع الثالــث إلــى العــدد الضخــم  للعمالة  
فــي القطــاع العــام. حيــث تصــل نســبة العامليــن بالحكومــة إلــى %77 بليبيــ�ا. تبيــ�ن 
هــذه المؤشــرات إرتبــ�اط شــبه كلــي لدخــل المواطــن الليبــي بالرواتــب المتأتيــ�ة مــن 
ــة  ــي القائم ــف االجتماع ــات التوظي ــى سياس ــع إل ــذا الوض ــزى ه ــة. يع ــ�ة الدول خزين
ــه  ــالل توجي ــن خ ــك م ــا وذل ــب فيه ــا ويرغ ــن يطلبه ــكل م ــل ل ــة عم ــان فرص ــى ضم عل
ــن  ــر ع ــض النط ــمية بغ ــآت الرس ــاز اإلداري والمنش ــى الجه ــل إل ــن العم ــن ع العاطلي
مــدى حاجــة هــذه القطاعــات.   أدى هــذا النمــط االقتصــادي إلــى تضخــم وظيفــي 
للجهــاز اإلداري ومنشــآت القطــاع العــام. كمــا أدى إلــى إهــدار القــوى العاملــة الــي 

تمثــل أهــم عناصــر اإلنتــ�اج والنمــو االقتصــادي.

6.2-  المرافق العامة:  
•  التعليم والتكوين المهين 

يعتبــر التعليــم فــي خدماتــه ومرافقــه فــي منطقــة وادي الشــاطئ متاًحــا لــكل مــن 
هــم فــي ســن الدراســة. واســتوعب التعليــم األســايس والثانــوي تزايــد الطلــب علــى 
التعليــم. كمــا تقلــص الفــارق النوعــي فــي التعليــم علــى أســاس مــا يعــرف بالجنــدرة 

وصــار نصيــب األنــى مــن التعليــم مثــل نصيــب الذكــر . 
•  التعليم األسايس والثانوي

ــي  ــذ ف ــدد التالمي ــدرايس 2005-2004 أن ع ــام ال ــة بالع ــات المتعلق ــد المعطي تفي
مســتوى التعليــم األســايس وصــل إلــى 15733 منهــم 7964 مــن اإلنــاث. وبلــغ 
ــاث  ــدد اإلن ــي 5470 وكان ع ــوي التخص ــم الثان ــي التعلي ــة ف ــدد الطلب ــي ع إجمال

2884 تلميــذة والذكــور 2586 تلميــذا. 
ــة  ــى 67 مدرس ــدارس إل ــدد الم ــي ع ــل إجمال ــة وص ــق التعليمي ــق بالمراف ــا يتعل فيم
فــي مســتوى التعليــم األســايس و42 مدرســة فــي مســتوى التعليــم الثانــوي وعــدد 
3 مــدارس مشــتركة فــكان إجمالــي عــدد المــدارس 112. تبلــغ الكثافــة اإلجماليــة 

ــر أن  ــايس غي ــم األس ــتوى التعلي ــي مس ــل درايس ف ــكل فص ــب ل ــول 21.4 طال للفص
ــدارس. ــض الم ــي بع ــذ ف ــن 10 تالمي ــل م ــى اق ــض إل ــة تنخف ــذه الكثاف ه

•  التعليم العالي
تتبــع مرافــق التعليــم العالــي فــي منطقــة وادي الشــاطئ لجامعــة ســبها، وتوجــد 
فــي هــذه المنطقــة كليــة للقانــون ومعهــد عالــي إلعــداد المعلميــن وكليــة للعلــوم 
الهندســية والتقنيــ�ة، باإلضافــة إلــى المعهــد العالــي للغــات والدراســات اإلفريقيــة. 

تتركــز كل مرافــق التعليــم العالــي بمدينــ�ة بــراك.
•  التكوين والتدريب المهين

ا متوســًطا للتكويــن والتدريــب المهــي موزعــة علــى 
ً
يوجــد بالمنطقــة 19 مركــز

ــة  ــة والميكانيكي ــ�ة والصناعي ــن الكهربائي ــاالت المه ــي مج ــات وتغط ــم التجمع معظ
ــن . ــي للمه ــز العال ــى المرك ــة إل ــ�ة، باإلضاف وااللكتروني

يســتنتج مــن المعلومــات المتوفــرة حــول قطــاع التعليــم والتكويــن بمنطقــة وادي 
الشــاطئ المالحظــات التاليــة: 

- وجود شبكة من المدارس القابلة للتطوير .
- سهولة الوصول لكل أنواع المدارس.

- يتوفر فائض من الفصول الدراسية يفوق الطلب في بعض القرى.
- وجود فائض من المدرسين يفوق الطلب الحالي.

- إمكانيــ�ات كبيــرة للتعليــم الفــي والمهــي في المعاهــد العليــا والكليــات الجامعية 
وكذلــك مراكــز التكويــن المهي.

- تدني مستوى استثمارات القطاع العام في مجال تجهيز المدارس وصيانتها.
- ضعف برامج تأهيل وتطوير المدرسين وأساليب وتقني�ات التدريس.

ــة  ــاءات ممارس ــاح وفض ــائل اإليض ــس ووس ــدات التدري ــى أدوات ومع ــار إل - االفتق
ــة. ــة والثقافي ــطة الرياضي األنش

- نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة لتدريــس المــواد التخصصيــة )الفنيــ�ة والطبيــ�ة 
والعلــوم(.

•  المرافق الصحية
تتــوزع الخدمــات والمرافــق الصحيــة علــى كافــة التجمعــات الســكاني�ة فــي منطقــة 

الشــاطئ. حســب المعلومــات المتعلقــة بعــام 2005 تضــم هــذه المنطقــة:



-  24 وحدة رعاية صحية أولية .
-  15 مركز رعاية صحية. 

- وعدد أربع عيادات مجمعة. 
ــكاني�ة  ــات الس ــع التجمع ــة جمي ــا المتنوع ــة بخدماته ــة الصحي ــز الرعاي ــي مرك تغط
ــات  ــا صيدلي ــر به ــا يتوف ــ�ة، كم ــة الطبي ــام التخصصي ــن األقس ــدد م ــا ع ــر به ويتوف
ومختبــرات تحليــل طبــي. وتقــدم العيــادات المجمعــة خدمــات أوســع وأكثــر تخصًصا 

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــدات الرعاي ــن وح م

وحدات الرعاية
الصحية االولية

مراكز الرعاية 
الصحية

العيادات
المستشفياتالمجمعة

2415433604.9

سرير لكل عدد اآلسرةالعددالعددالعددالعدد
1000 مواطن

المصدر: تقرير قطاع المرافق العامة – التقارير القطاعية ألعداد مخططات الجيل الثالث- المكتب االستشاري 
الهنديس )2008( 

فــي مجــال المرافــق االستشــفائي�ة يتوفــر بمنطقــة الشــاطئ عــدد 3 مستشــفيات   
بســعة جمليــه تقــدر بحوالــي   360 ســريرا. 

يســتنتج مــن المعلومــات المتوفــرة حــول قطــاع التعليــم والتكويــن بمنطقــة وادي 
الشــاطئ المالحظــات التاليــة: 

•  شبكة مطورة من مرافق الرعاية الصحية تغطي كل تجمعات منطقة الشاطئ. 
•  تدني مستوى جودة الخدمات الصحية بالقطاع العام.

ــدم  ــا وع ــر منه ــض اآلخ ــة البع ــدم نوعي ــ�ة وق ــزات الطبي ــض التجهي ــر بع ــدم توف • ع
ــا. ــة له ــة الالزم ــات الصيان ــر خدم توف

•  عدم التطوير المستمر لمعدات ومستلزمات الرعاية الصحية.
• عدم توفر العدد الكافي من األطباء. 

ــر  ــة للتغيي ــي نتيج ــاع الصح ــي القط ــم اإلداري ف ــ�ات التنظي ــدم ثب ــوء اإلدارة وع • س
ــي. ــام الصح ــ�ة النظ ــات وبني ــزة والتنظيم ــي األجه ــتمر ف المس

• تن�ايم دور القطاع الخاص في تأسيس وإنشاء المرافق الصحية.

• االفتقار إلى الكوادر الطبي�ة ذات الكفاءة التخصصية العالية.
• تقادم البني�ة التحتي�ة للرعاية الصحية. 

• االفتقار إلى موارد التمويل ومحدودية الموارد المالية المخصصة للقطاع. 

3-  التشخيص المحلي الجماعي:

1.3-  قطاع اإلسكان والمرافق:
للتنميــة  الضروريــة  العناصــر  والتعليميــة  الصحيــة  والخدمــات  الســكن  يمثــل 
ــ�ن التحليــل الجماعــي للمعلومــات المتعلقــة بهــذا القطــاع تعطيــل  االجتماعيــة. يبي
المشــاريع الكبــرى للســكن وتدنــي جــودة الخدمــات فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم. 

•  اإلسكان
فــي قطــاع اإلســكان تمثــل المشــروعات المتوقفــة أحــد أهــم االشــكاليات المطروحة 
علــى المجلــس المحلــي والمكاتــب الفنيــ�ة ببلديــة بــراك، إذ تظهــر المعلومــات 
المتوفــرة لــدى البلديــة وجــود خمســة مشــروعات يتــراوح حجمهــا بيــ�ن 200 و2000 
ــذي  ــراك ال ــروع ب ــ�ن مش ــاز بي ــب اإلنج ــي نس ــاوت ف ــود تف ــع وج ــكني�ة، م ــدة س وح

ــا 70 %.      ــبة إنجازه ــت نس ــي قارب ــاريع ال ــة المش ــه وبقي ــي بدايات ــف ف توق

الموقع

قيرة

قيرة

اشكدة

الزوية

براك

المجموع

الحجم

347

2000

180

200

1200

3927

نسبة االنجاز

70%

7%

70%

70%

70%

40%

المشاريع السكني�ة المتوقفة ببلدية براك

كان مــن المنتظــر أن توفــر مشــروعات اإلســكان العــام فــي حــال تــم إنجازهــا 3927 
وحــدة ســكني�ة، أي مــا يقــارب عــدد المبانــي الســكني�ة القائمــة، تقــي المنطقــة مــن 
ــق.  ــكن الئ ــى س ــر إل ــت األس ــتجيب لحاج ــوائي وتس ــ�اء العش ــلبي�ة للبن ــر الس المظاه



ــالت  ــش واإلنف ــوىض والتهمي ــى الف ــروعات إل ــاز المش ــف إنج ــباب توق ــود أس تع
األمــي إبــان الثــورة ومغــادرة شــركات المقــاوالت األجنبيــ�ة إلــى جانــب عجــز 
ــتئن�اف  ــروري الس ــل الض ــر التموي ــائرها وتوفي ــاوز خس ــى تج ــة عل ــركات المحلي الش

ــاط.  النش
علــى المســتوى المؤسســاتي، لــم تتمكــن البلديــات مــن ممارســة اختصاصاتهــا طبقــا 
لقانــون 59. بــل بالعكــس يتواصــل تعطيــل تحويــل االختصاصــات إلــى البلديــات 

ــا. ــات وتعدده ــب الحكوم ــم تعاق ــرة رغ ــرة األخي ــوال الفت ط
ــة  ــار الالمركزي ــي إط ــي ف ــم المحل ــة للحك ــح المنظم ــ�ن واللوائ ــظ أن القواني والمالح
ــم  ــد ت ــكان. وق ــق واإلس ــال المراف ــي مج ــاملة ف ــات ش ــن صالحي ــة م ــت البلدي مكن
ــى  ــذي عل ــاز التنفي ــب الجه ــى مكات ــال عل ــذا المج ــة به ــات المرتبط ــع الصالحي توزي

ــي:  ــو التال النح

مكتب األشغال العامة

- تنفيذ التقسيمات والمخططات 
العمراني�ة المعتمدة 

- اقتراح تقسيم األرايض للبن�اء أو إقامة 
مشروعات سكني�ة وغيرها

- إنشاء مرافق المنافع العامة في نطاق 
البلدية واإلشراف عليها

- التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار 
مواصفات    وتراخيص لإلنشاء السكي 

والصناعي والتجاري والمرافق داخل 
المخطط ومراقبة تنفيذها.

- وضع البرامج الالزمة لتنفيذ السياسات 
السكني�ة وفقا للنمو السكاني والتكوين 

األسري داخل نطاق البلدية.
- اإلشراف الفي على تنفيذ المشروعات 

السكني�ة والمباني العامة.
- اإلشراف العام على تهيئ�ة األرايض الالزمة 

إلقامة المشروعات اإلسكاني�ة.

مكتب اإلسكان

المصدر: قرار وزير الحكم المحلي رقم 233 لسنة 2014 ميالدي بشأن الهيكل التنظييم للبلدية

صالحيات مكاتب الجهاز التنفيذي في مجال السكان

ــة  ــال التنمي ــي مج ــا ف ــة صالحياته ــن ممارس ــة ع ــل البلدي ــة تعطي ــل مواصل ــي ض ف
ــي  ــة ال ــة المختلف ــزة التنفيذي ــ�ة األجه ــة رهين ــاريع المتوقف ــى المش ــة تبق المحلي

ــا. ــم حله ــم يت ــابق ول ــام الس ــا النظ أحدثه
علــى هــذا األســاس تعــود مســؤولية اســتئن�اف إنجــاز المشــروعات الســكني�ة ببلديــة 

بــراك كل مــن:
- جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق.

- جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية.
- مؤسسة اإلسكان والمرافق.

ــي  ــاق ف ــة إنف ــر عملي ــى أكب ــت عل ــورة أقدم ــل الث ــا قب ــة م ــوم أن حكوم ــن المعل وم
ــد  ــنة 2006. وق ــن س ــا م ــك انطالق ــق وذل ــكان والمراف ــال اإلس ــي مج ــ�ا ف ــخ ليبي تاري
نالــت بــراك نصيبــ�ا محترمــا مــن هــذه العمليــات. أحــدث النظــام آنــذاك عديــد األجهــزة 
التنفيذيــة ونصــب علــى رأســها شــخصيات مقربــة مــن أعلــى هــرم الســلطة. مــن ضمن 
هــذه األجهــزة التنفيذيــة ال يفوتنــ�ا ذكــر جهــاز تنفيــذ مشــروعات اإلســكان والمرافــق 
ــر  ــكان وتطوي ــال اإلس ــي مج ــررة ف ــروعات المق ــذ المش ــام تنفي ــص بمه ــذي اخت ال
ــ�ا والمــدن والقــرى لتتن�اســب مــع متطلبــات  ــاء المتدهــورة عمراني المناطــق واألحي
الحيــاة العصريــة. وقــد تــم تمكيــن هــذا الجهاز مــن صالحيــات مكملــة لمهامــه األصلية 
كالمســاهمة فــي التطويــر التقــي وإعــداد الخطــط الفنيــ�ة والتعاقــد مــع المكاتــب 
ــية  ــة السياس ــاد والدعاي ــن الفس ــ�ة. لك ــ�ة واألجنبي ــركات الوطني ــارية والش االستش
حــادا بهــذا الجهــاز عــن مهامــه األصليــة وأدخــل فــي متاهــة المشــاريع الكبــرى 

المســقطة والــي ال تتــ�الءم مــع أولويــات واحتي�اجــات المــدن.
خــالل الفتــرة األخيــرة حاولــت البلديــة التواصــل مــع مختلــف األجهــزة والعمــل علــى 
ــركات  ــى الش ــاد عل ــكني�ة باإلعتم ــروعات الس ــاز المش ــتئن�اف إنج ــة اس ــير عملي تيس
المحليــة، إال أن اإلشــكالية المتعلقــة بالتعاقــد وبغايــات سياســات واضحــة تتعلــق 
ــي  ــل. ف ــر الح ــاورات ويؤخ ــي المش ــدم ف ــق التق ــابقة يعي ــدات الس ــوية التعه بتس
ــتي�الء. ــب واإلس ــالف والنه ــة لإلت ــكني�ة عرض ــروعات الس ــع المش ــى مواق ــ�اء تبق األثن

مــن وجهــة نظــر عمرانيــ�ة تغلــب النمطية فــي تخطيــط هــذه المشــروعات العمراني�ة، 
حيــث صممــت فــي شــكل مجــاورة تتركــب مــن ســكن ومرافــق أساســية ال غيــر. كمــا 
لــم يراعــى فــي هــذه التصاميــم تن�اســق المشــروعات مــع النســيج العمرانــي القائــم 

واندماجهــا الوظيفــي فــي المدينــ�ة.            
• التعليم

ــدادي  ــل اإلع ــي مراح ــة ف ــق التعليمي ــن المراف ــر م ــدد كبي ــراك ع ــة ب ــي بلدي ــد ف يوج
ــهولة  ــن س ــذ م ــن التالمي ــات وتمك ــب التجمع ــى أغل ــع عل ــي تش ــوي والجامع والثان



ــي: ــة ف ــ�ة التعليمي ــ�ة التحتي ــل البني ــة. تتمث ــق العام ــى المراف ــاذ إل النف
-  22 مدرسة قائمة ابت�دائي. 
-  9 مدارس اعدادي وثانوي .

-  6 مدارس نموذجية قيد اإلنشاء تتراوح نسبة اإلنجاز بها 8% .
-  3 كليات تابعة لجامعة سبها .

ــال  ــي مج ــاطئ ف ــة الش ــل منطق ــتوى كام ــى مس ــه عل ــت مالحظت ــا تم ــرار م ــى غ عل
ــة: ــاط التالي ــي النق ــم ف ــع القائ ــخيص الوض ــص تش ــن تلخي ــم يمك التعلي

-  وجود شبكة من المدارس القابلة للتطوير .  
-  سهولة الوصول لكل أنواع المدارس.

-  يتوفر فائض من الفصول الدراسية يفوق الطلب في بعض التجمعات.
-  وجود فائض من المدرسين يفوق الطلب الحالي.

-  إمكانيــ�ات كبيــرة للتعليــم الفــي والمهــي فــي المعاهد العليــا والكليــات الجامعية 
وكذلــك مراكــز التكويــن المهي.

-   تدني مستوى استثمارات القطاع العام في مجال تجهيز المدارس وصيانتها.
-   ضعف برامج تأهيل وتطوير المدرسين وأساليب وتقني�ات التدريس.

-   اإلفتقــار إلــى أدوات ومعــدات التدريــس ووســائل اإليضــاح وفضــاءات ممارســة 
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.

-   نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة لتدريــس المــواد التخصصيــة )الفنيــ�ة والطبيــ�ة 
والعلــوم(.

فــي قطــاع التعليــم الجامعــي تتبــع مرافــق التعليــم العالــي فــي بلديــة بــراك لجامعــة 
ســبها، وتوجــد فــي هــذه المنطقــة كليــة للقانــون ومعهــد عالــي إلعــداد المعلميــن 
وكليــة للعلــوم الهندســية والتقنيــ�ة. يمكــن أن تتحــول هــذه المؤسســات الثالثــة إلى 
ــر  ــة وتطوي ــج الدراس ــر مناه ــم تطوي ــاطئ إذا ت ــة الش ــل منطق ــة بكام ــرة للتنمي قاط
إختصاصاتهــا لتتــ�الءم مــع احتي�اجــات التنميــة بالمنطقــة ومــع حاجــة كل القطاعــات 

إلــى تأهيــل مواردهــا البشــرية والرفــع مــن قدراتهــا.  
ــى  ــم، وعل ــاع التعلي ــي قط ــن ف ــ�ن المتدخلي ــات بي ــع االختصاص ــق بتوزي ــا يتعل فيم
شــاكلة أغلــب القطاعــات، تواصــل األجهــزة المختصــة وفروعهــا علــى مســتوى 
ــة  ــى محاول ــة عل ــر دور البلدي ــاع. ويقتص ــل القط ــى كل مفاص ــراف عل ــق اإلش المناط

ــيق مــع إدارة اإلشــراف لحــل اإلشــكاليات الملحــة.  التنس
•  الصحة

يتوفــر ببلديــة بــراك عــدد كبيــر مــن المبانــي المخصصــة إليــواء المؤسســات الصحيــة 
بمختلــف أصنافهــا حيــث تــم إحصــاء:

-  مستشفى واحد »مستشفى براك العام« يوفر 360 سريرا 
-  6 مراكز الصحية. 

-  12 وحدة رعاية صحية. 
-  وحدة عالج طبيعي. 

وأمكــن حصــر اإلشــكاليات الــي تحــول دون توفيــر خدمات صحيــة مقبولــة للمواطن، 
رغــم وجــود شــبكة متكاملــة مــن المرافــق الصحيــة تغطــي كل تجمعــات بلديــة بــراك، 

فــي النقــاط التالية: 
•  تدني مستوى جودة الخدمات الصحية بالقطاع العام.

ــدم  ــا وع ــر منه ــض اآلخ ــة البع ــدم نوعي ــ�ة وق ــزات الطبي ــض التجهي ــر بع ــدم توف •  ع
ــا. ــة له ــة الالزم ــات الصيان ــر خدم توف

•  عدم توفر العدد الكافي من األطباء. 
•  تن�ايم دور القطاع الخاص في تأسيس وإنشاء المرافق الصحية.

•  اإلفتقار إلى الكوادر الطبي�ة ذات الكفاءة التخصصية العالية.
•   تقادم البني�ة التحتي�ة للرعاية الصحية. 

ــة  ــول عاجل ــى حل ــث عل ــب البح ــم يج ــة المعال ــة واضح ــة قطاعي ــاب سياس ــي غي ف
لتوفيــر الخدمــات الصحيــة الضروريــة خصوصــا فــي الحــاالت االســتعجالية.

فيمــا يتعلــق بتوزيــع الصالحيــات بيــ�ن المتدخليــن فــي قطــاع الصحــة ال تــزال الهيــاكل 
المركزيــة تديــر مفاصــل القطــاع عبــر فروعهــا فــي كل المناطــق. فــي القطــاع الخــاص 
ــى  ــاع وترع ــير القط ــن س ــى حس ــهر عل ــة تس ــب نقاب ــون صل ــاء المحلي ــم األطب يتنظ
مصالــح منخرطيهــا. فــي حــال ثبتــت جديــة هــذه النقابــات يمكــن إيجــاد حلــول 
ــي  ــداول ف ــدوام بالت ــى ال ــوء إل ــل اللج ــي مث ــار الطب ــص اإلط ــة نق ــريعة لمعضل س

ــعاف.     ــام االس أقس
•  رهانات تنمية قطاع اإلسكان والمرافق

ــة  ــل swot( بطريق ــاع )تحلي ــل القط ــبكة تحلي ــداد ش ــة بإع ــال المتعلق ــزت األعم  أنج



ــرض  ــم التع ــا وت ــرق وتعديله ــال الف ــج أعم ــي لنت�ائ ــاش جماع ــرض ونق ــم ع ــرق. ت الف
ــات  ــد الرهان ــرض تحدي ــا لغ ــة وتحليله ــكاليات القطاعي ــى اإلش ــات إل ــالل المناقش خ

الــي تمكــن فــي:
-  اإلستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.

-  توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
-  إستغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

-  اإلستفادة من الفرص في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
أفضــت األعمــال المنجــزة إلــى إعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 

علــى النحــو التالــي.

تحليل قطاع اإلسكان والمرافق

نقاط الضعف:
- نقص التمويل.

- تواصل تعطيل استكمال. المشروعات بسبب عدم 
قدرة األجهزة المعني�ة على حل اإلشكاليات التعاقدية 

مع شركات التنفيذ.
- تدهور ظروف السكن وتفاقم ظاهرة السكن 

العشوائي .
- ندرة التدريب والتطوير وأساليب التدريس 

الحديث�ة.
- تأخر تحويل الصالحيات إلى البلدية. وهيمنة 

المصالح المركزية في الشؤون المحلية.
- ضعف قدرات الموظفين في جميع القطاعات.
- عدم وجود حوافز تمكن من استقطاب األطباء 

األجانب .
- الضعف اإلداري وعدم القدرة على تطبيق أساليب 

اإلدارة الحديث�ة.

نقاط القوة:
- وجود األجهزة التنفيذية ذات العالقة باإلسكان 

تتعاون مع مكتب اإلسكان بالبلدية.
- وجود البني�ة التحتي�ة التعليمية بكافة المحالت 

بالبلدية.
- توفر موارد بشرية تفوق عدديا اإلحتي�اجات في كل 

القطاعات. 
- وجود بني�ة تحتي�ة صحية جيدة بكافة المحالت 

بالبلدية.
- وجود مؤسسات التعليم العالي في اختصاصات 

متعددة.

الفرص:
- وجود شركات خاصة محلية قادرة على استكمال 

المشروعات المعطلة.
- وجود قطاع طبي خاص يمكن اإلعتماد عليه لسد 

النقص في المستشفيات  العامة.

المخاطر:
- تواصل حجب ميزاني�ات التنمية في كل القطاعات.

- تواصل تعطيل إنجاز المشروعات .
- تواصل األزمة السياسية في البالد .

 رهانات قطاع االسكان والمرافق:
- ضرورة إستكمال مشروعات اإلسكان حسب الجدول الزمي المعد. 

- العمل على التعاقد مع الشركات المحلية واألجنبي�ة. 
- رفع كفاءة الموارد البشرية بالتدريب والتطوير  .

- تجهيز وصيانة المرافق الطبي�ة والتعليمية .
- صيانة وتأهيل المرافق األساسية.

ــاد  ــات االقتص ــع احتي�اج ــا م ــة برامجه ــي ومالءم ــم العال ــات التعلي ــر مؤسس - تطوي
ــي. المحل

- تطوير التعليم المهي والفي. 

2.3-  قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات :
تعــد بلديــة بــراك مــا يقــارب 30000 ســاكن. باعتمــاد معدل اســتهالك فردي يســاوي 
300 لتــر فــي اليــوم، يمكــن تقديــر كميــة الميــاه المســتهلكة يوميــا بحوالــي 9000 
متــر مكعــب. يمثــل حجــم الميــاه الــي تصــرف فــي شــبكة الصــرف الصحــي أو اآلبــار 
الســوداء %80 مــن الميــاه المســتهلكة، أي 7200 متــر مكعــب. يتــم تصريــف الميــاه 

المســتعملة فــي الوســط الطبيعــي بــدون معالجــة.
ــرف  ــبكة الص ــط بش ــبة الرب ــي  %95  ونس ــاه بحوال ــبكة المي ــط بش ــبة الرب ــدر نس تق
الصحــي بحوالــي 65 %.  يمكــن اعتبــ�ار هــذه النســب جيــدة مقارنــة بعــدد كبيــر مــن 
البلديــات الليبيــ�ة. إال أن تقــادم الشــبكات وتضــرر مــا يفــوق %40 مــن خطــوط توزيــع 
ــدم  ــن وع ــتي�اء المواط ــر اس ــار تثي ــفط اآلب ــات ش ــام خدم ــدم انتظ ــرب وع ــاه الش مي
رضــاه عــن المؤسســات المعنيــ�ة بقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي. يكمــن اإلشــكال 

الرئيــي فــي ســوء تخطيــط وإدارة هــذا القطــاع وغيــاب عمليــات الصيانــة.
تعتمــد منطقــة الشــاطئ علــى الخــزان الجوفــي الســفلي الواقــع بالحافــة الشــمالية 
ــي 1.0  ــن حوال ــاع م ــى ارتف ــ�ا إل ــار ذاتي ــن اآلب ــاه م ــق المي ــث تت�دف ــرزق حي ــوض م لح
ــا  ــاطئ بينم ــوب الش ــطح األرض بجن ــوب س ــاض منس ــة انخف ــر نتيج ــى 20 مت ــر إل مت
عنــد جبــل الحســاونة بشــمال الشــاطئ يصــل عمــق الميــاه باآلبــار مــن 80 إلــى 150 
متــر وذلــك تبعــا الرتفــاع منســوب ســطح األرض. تتــراوح األمــالح الذائبــ�ة بيــ�ن 500 
مجــم/ لتــر إلــى 1000 مجم/لتــر. ويصــل تركيــز الحديــد إلــى مســتوى أعلــى مــن الحــد 



ــداد  ــار اإلم ــم آب ــري بمعظ ــتخدام الحض ــ�ة لالس ــر الليبي ــق المعايي ــه وف ــموح ب المس
المائــي باإلقليــم الفرعــي. علــى ســبي�ل الذكــر قــدرت الميــاه الــي تــم ســحبها خــالل 
ســنة 2005 لالســتخدامات الزراعيــة والحضريــة وميــاه النهــر الصناعــي بحوالــي 814. 
423 م م3 / ســنة. كمــا أن حوالــي 20 م م2/ ســنة تعتبــر ميــاه مفقــودة مــن اآلبــار 

 .
ً
ــ�ا المتدفقــة ذاتي

يتــم إمــداد البلديــة بميــاه الشــرب مــن 22 بئــر توفــر ميــاه تحتــوي علــى تركيــز عالــي 
ــة  ــر مطابق ــا غي ــر( يجعله ــم / لت ــر و1.4مج ــم / لت ــز )5.5 مج ــد والمنجني ــن الحدي م
للمواصفــات. وتعانــي مــا نســبت�ه %40 مــن شــبكة توزيــع ميــاه الشــرب مــن أضــرار 

ــة لإلســتعمال.  ــر قابل تجعلهــا غي
وعلــى غــرار القطاعــات األخــرى توجــد بالبلديــة عــدد )6( مشــروعات لمحطــات تنقية 
ــدة  ــ�دأ المتعاق ــم تب ــأنها ول ــي ش ــد ف ــم التعاق ــم يت ــز ل ــد والمنجني ــن الحدي ــاه م المي
عمليــة التنفيــذ. علمــا أن المحطــات القديمــة تهالكــت ولــم تعــد صالحــة  لإلســتخدام. 
ــبة  ــاني�ة بالنس ــات خرس ــوداء أو خزان ــار س ــي آب ــتعملة ف ــاه المس ــف المي ــم تصري يت
للمبانــي الغيــر مرتبطــة بالشــبكة وفــي مصبــات عشــوائي�ة علــى غــرار األوديــة 
ــد )6(  ــم توج ــي. وللعل ــرف الصح ــة للص ــبكة العام ــة بالش ــي المرتبط ــبة للمبان بالنس
ــت  ــا تهالك ــاطئ 6 جميعه ــراك الش ــة ب ــطة ببلدي ــأة منش ــوع حم ــة ن ــات معالج محط
بــدون أن يتــم تشــغيلها. تعــرض الميــاه الجوفيــة للتلــوث نتيجــة اســتخدام المصبــات 

ــار الســوداء. ــاه الصــرف الصحــي واآلب العشــوائي�ة للتخلــص النهائــي مــن مي
ــركة  ــاص الش ــن اختص ــي م ــرف الصح ــاه والص ــاع المي ــة كان  قط ــداث البلدي ــل إح قب
العامــة للميــاه والصــرف الصحــي. أظهــر تحليــل هــذا القطــاع تدنــي مســتوى وجــودة 
الخدمــات لفائــدة الســكان وســوء إدارة هــذا المرفــق. يفســر هــذا الوضــع بتوظيــف 
عــدد كبيــر مــن اإلطــارات علــى حســاب وســائل العمــل وانتــ�داب العمالــة واختــالل 

التوازنــات الماليــة.
ــه  ــ�ة أفردت ــة البيئ ــاة وحماي ــودة الحي ــين ج ــي تحس ــاع ف ــذا القط ــة ه ــ�ارا ألهمي اعتب
ــه  ــادة هيكلت ــي إع ــي ف ــا دور رئي ــيكون له ــة س ــة خاص ــي بالئح ــم المحل وزارة الحك
وتنظيمــه. وبالفعــل تــم اعتمــاد الئحــة تنظيــم مرافــق المياه والصــرف الصحــي بالقرار 
رقــم 158 لســنة 2014، وأوكل إلــى مجلــس البلديــة إنشــاء وصيانــة وإدارة شــبكات 
الميــاه والصــرف الصحــي داخــل البلديــة. تحــدد الالئحــة بالخصــوص االلتزامــات المالية 

للمالكيــن فــي شــكل رســوم مقابــل الربــط بالشــبكات ورســوم اســتهالك مــع اعتمــاد 
التــدرج فــي رفــع التســعيرة حســب كميــات االســتهالك بهــدف ترشــيد االســتهالك. 
كمــا  تضبــط الالئحــة العالقــة التعاقدية بيــ�ن المالكيــن  المنتفعيــن بالخدمــة والبلدية 

وتحــدد التزامــات وحقــوق وواجبــات كل طــرف.
ــي  ــرف الصح ــاه والص ــ�ة بالمي ــة المعني ــب البلدي ــت المكات ــاس أحدث ــذا األس ــى ه  عل
ســنة 2015 وبــدأت بالتواصــل مــع الجهــاز التنفيــذي اال وهــو شــركة الميــاه والصرف 

الصحــي وذلــك مــن خــالل مكتــب التشــغيل والصيانــة ومكتــب الخدمــات.
يبــرز تحليــل اإلمكانيــ�ات البشــرية والماديــة لقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي اختــالل 
ــن  ــي حي ــف ف ــدد 250 موظ ــد ع ــث يوج ــر حي ــذه العناص ــ�ن ه ــوازن  بي ــي الت ــر ف كبي

تقتصــر وســائل العمــل علــى:
-  عدد 4 شاحنات لسحب مياه الصرف الصحي من االبار السوداء.

-  عدد 2 شاحنات تسليك لخطوط الصرف الصحي ب.
-  بعض المعدات والتجهيزات البسيطة الالزمة ألعمال الصيانة.

 
لتحســين جــودة الخدمــات وتطويــر الشــبكات يقتــرح المشــاركون فــي ورشــة 

الجماعــي: التشــخيص 
الذكــر  آنفــة  المشــروعات  علــى  معهــا  المتعاقــدة  الشــركات  مــع  التواصــل    •

. لها ســتكما ال
•  وضع مخطط شبكات مياه وصرف صحي للتجمعات السكني�ة. 

•  مقتــرح لتجديــد الشــبكة الحاليــة والــي تعمــل علــى أنابيــب »الدكتال« واســتب�دالها 
بأنابيــب بولييثليــن نظــرا للمواصفــات المتمثلــة فــي طــول عمــر األنابيــب وســهولة 

صيانتهــا ودرجــة التحمــل 
ــات  ــة والخدم ــغيل والصيان ــث التش ــن حي ــاع م ــاركون أداء القط ــر المش ــا يعتب كم
ــر   ــا عب ــه كم ــي تواجه ــل ال ــات والعراقي ــى الصعوب ــر إل ــدا بالنظ ــد ج ــة جي المقدم
ــع  ــة لوض ــزة التنفيذي ــع األجه ــ�ة م ــتركة فني ــان  مش ــن لج ــم تكوي ــن عزمه ــع ع الجمي
ــان  ــل اللج ــج عم ــن نت�ائ ــا م ــك انطالق ــد وذل ــق البعي ــي االف ــاع ف ــاملة للقط ــة ش رؤي

المشــكلة وتوصياتهــا.
فــي مجــال  البنيــ�ة  التحتيــ�ة للطرقــات البلديــة تبيــ�ن الخرائطيــة الــي أعدهــا 



ــدة  ــة معب ــق حزامي ــا طري ــد به ــي توج ــراك ال ــ�ة ب ــتثن�اء مدين ــه باس ــاركون أن المش
وبعــض الطــرق الرئيســية، تفتقــر كل التجمعــات بالبلديــة إلــى التعبيــ�د. أغلــب 
الطرقــات هــي عبــارة  عــن مســالك ترابيــ�ة. إذا اعتبرنــا أن الطريــق هــو العنصــر 
ــذا  ــإن ه ــا ف ــع مكوناته ــ�ن جمي ــط بي ــكني�ة والرب ــات الس ــم  التجمع ــايس لتنظي األس
ــة  ــل منطق ــي لكام ــز  رئي ــا كمرك ــم دوره ــى تدعي ــع إل ــة تتطل ــق ببلدي ــع ال يلي الوض

ــزان.  ــم ف ــة إلقلي ــاطئ وبواب الش
فيمــا يتعلــق بالمشــاريع المبرمجــة فــي هــذا القطــاع نذكــر بالخصــوص أنــه تــم إعــداد 

مشــروع للمرافــق المتكاملــة داخــل نطــاق البلديــة ولــم ينجــز أي مــن مكوناتــه.
•  رهانات تنمية قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات 

ــة  ــل swot( بطريق ــاع )تحلي ــل القط ــبكة تحلي ــداد ش ــة بإع ــال المتعلق ــزت األعم  أنج
ــرض  ــم التع ــا وت ــرق وتعديله ــال الف ــج أعم ــي لنت�ائ ــاش جماع ــرض ونق ــم ع ــرق. ت الف
ــات  ــد الرهان ــرض تحدي ــا لغ ــة وتحليله ــكاليات القطاعي ــى اإلش ــات إل ــالل المناقش خ

الــي تمكــن مــن:
- اإلستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.

- توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
- استغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

- اإلستفادة من الفرص في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.

تحليل قطاع اإلسكان والمرافق

نقاط الضعف: 
- الشبكات المتضررة داخل نطاق البلدية. 

- األحياء الغير مربوطة على الشبكة العامة للصرف 
الصحي.

- إنتهاء العمر اإلفترايض لشبكة الصرف الصحي دخل 
نطاق البلدية. 

- طرقات غير معبدة وغير مهيأة داخل المناطق 
العمراني�ة.

نقاط القوة: 
- جل التجمعات السكني�ة مربوطة على الشبكة 

العامة بنسبة .95%
- نسبة ربط بالشبكة العامة للصرف الصحي تفوق 

.% 60
- توفر الموارد البشرية.

- تعاون األجهزة التنفيذية.

الفرص:
- مشروع المرافق المتكاملة دخل نطاق البلدية. 
- مشروع عدد ستة محطات تحلية مياه الشرب 

داخل نطاق البلدية. 
- توقيع حزمة من المشاريع ذات العالقة مع الجهاز 

التنفيذي داخل البلدية.

المخاطر:
- تأخر أعمال صيانة الشبكة المتضررة. 
- تفاقم الوضع البييئ بسبب التلوث.

أفضــت األعمــال المنجــزة إلــى إعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 
علــى النحــو التالــي:

رهانات قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات:
- إستكمال مشروعات البني�ة التحتي�ة المتوقفة. 

- صيانة وتجديد للطرق المتهالكة الرئيسية. 
- تشييع الشركات الوطني�ة داخل نطاق البلدية المختصة في مجال الطرق

ــن  ــد م ــول والح ــاد الحل ــة إليج ــزة التنفيذي ــة واألجه ــ�ن البلدي ــيق بي ــكام التنس - أح
ــ�ة. ــ�ة التحتي ــال البني ــي مج ــق ف العوائ

3.3-  قطاع التخطيط العمران:
أدخــل التأخيــر الحاصــل في إعــداد مخططــات الجيــل الثالــث )2000 – 2020( إرتب�اكا 
علــى منظومــة التصــرف فــي التعميــر، إنجــر عنــه تعطيــل إجــراءات التقســيم ورخــص 
البنــ�اء واإلجــراءات العقاريــة. واســتفحل البنــ�اء العشــوائي داخــل وخــارج المناطــق 
ــاع  ــه ارتف ــج عن ــارات نت ــى العق ــط عل ــم الضغ ــ�ة وتفاق ــات عمراني ــاة بمخطط المغط

مشــط فــي قيمــة األرض.



تــم اعتمــاد المخططــات العمرانيــ�ة النافــذة  فــي بلديــة  بــراك منــذ بدايــة الثمانينــ�ات 
ضمــن منظومــة مخططــات الجيــل الثانــي. وقــد اعتمــد تصميــم هــذا المخطــط علــى 
مبــادئ التخطيــط الوظيفــي عبــر آليــة التنطيــق والتصنيــف المنظــم للمقاســم 
وتحديــد حــوزة الطــرق وفــق معاييــر فنيــ�ة ووظيفيــة. ال تراعــي النســيج العمرانــي 
ــو  ــات النم ــق فرضي ــا وف ــم تحديده ــع ت ــرة للتوس ــاحة صغي ــب مس ــى جان ــم إل القائ

ــكاني. الس
ــر  ــدم توف ــراك ع ــة ب ــ�ة لبلدي ــات العمراني ــذ المخطط ــل تنفي ــف مراح ــي مختل ــ�ن ف تبي
اإلمكانيــ�ات إلنجــاز مختلــف مكوناتهــا. وبالفعــل لــم تتمكن مختلــف المصالــح المعني�ة 
ــم يتوفــر  بتنفيــذ المخططــات مــن القيــام بعمليــات الهــدم وفتــح المســارات كمــا ل
التمويــل الضــروري إلنجــاز البنيــ�ة التحتيــ�ة وبرامــج اإلســكان والمرافــق  العامــة. فــي 
الواقــع تزامــن دخــول مخططــات الجيــل الثانــي حيــز التطبيــق مــع فــرض الحضــر علــى 

النظــام الليبــي وتقلــص المــوارد الماليــة  للدولــة.
واضطــرت المصالــح المعنيــ�ة  بالتخطيــط  إلــى غــض  الطــرف عــن البنــ�اء خــارج حــدود 
المخطــط العمرانــي النافــذ. أصبــح التوســع العمرانــي العشــوائي بــارزا للعيــان منــذ 
ــط  ــاذ المخط ــة لنف ــ�ة االفتراضي ــدة الزمني ــاء الم ــر انقض ــرة إث ــنة 2000، أي مباش س
العمرانــي. تســارع نســق النمــو العمراني خــالل العشــرية األخيرة الي شــهدت تعطيل 
أعمــال إعــداد مخططــات الجيــل الثالــث وظهــور المشــاريع الكبــرى المســقطة فــي 

مجــال اإلســكان والمرافــق العامــة.

2002 السنة

584 المساحة العمراني�ة 
)هكتار(

49 النسبة )%(
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46

2016

1191
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الجدول )6( : النمو العمراني لبلدية براك

الخريطة )2( : النمو العمراني لبلدية براك

•  تداخل االختصاصات في مجال التخطيط العمراني
أوكل القانــون 59 ولوائحــه التطبيقيــة وقــرار وزيــر الحكــم المحلــي رقــم 233 لســنة 
ــعة  ــات واس ــذي اختصاص ــا التنفي ــة وجهازه ــيم للبلدي ــكل التنظي ــأن الهي 2014 بش
فــي مجــال التخطيــط العمرانــي. بقــراءة القــرار 233 فــي جزئــه المتعلــق باختصــاص 
مكتــب التخطيــط العمرانــي يتبيــ�ن أن البلديــة مطالبــة بإعــداد مخطط للمــدن والقرى 
الــي تقــع فــي نطاقهــا وتقســيم األرايض داخــل المخطــط وإعــداد مخططــات لطــرق 
ــا  ــون مطابق ــث يك ــواص بحي ــ�اء للخ ــة البن ــة ومتابع ــرق الزراعي ــدن والط ــل الم داخ

للمخططــات.
ــرار  ــس الق ــي نف ــروطة ف ــي مش ــط العمران ــب التخطي ــاص مكت ــة اختص ــن ممارس لك
بتنفيــذ القوانيــ�ن والقــرارات واللوائــح فــي مجــال التخطيــط العمرانــي داخــل نطــاق 

البلديــة.



يمكــن أن يعيــق الصمــت المتعلــق بإجــراءات المصادقــة علــى المخططــات اعتمادهــا 
فــي تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع التقســيم والطــرق والمرافــق واإلســكان. 

•  مخطط عمراني جامد معيق للتنمية
ــف  ــم ووظائ ــكل وتنظي ــدد ش ــ�ا تح ــي ليبي ــدة ف ــ�ة المعتم ــات العمراني إن المخطط
المدينــ�ة ومكوناتهــا العمرانيــ�ة علــى مــدى 20 ســنة. وال يمكــن تعديلهــا أو مراجعتهــا 
إلــى بعــد انقضــاء مــدة نفذاهــا. بالتالــي فهــي ترهــن المســتقبل وال تســمح بمواكبــة 
تطــور نمــط العيــش والتأقلــم مــع المتغيــرات االجتماعيــة  واالقتصاديــة. ويمكــن من 
خــالل المخططــات العمرانيــ�ة لبلديــة بــراك الوقــوف علــى النت�ائــج الوخيمــة  لجمــود 
ــبب   ــة بس ــق المتكامل ــروع المراف ــاز مش ــل إنج ــث  تعط ــة، حي ــى التنمي ــط عل المخط
عــدم التطابــق مــع  المخطــط وتوقــف عمــل مصالــح التخطيــط العمرانــي والتســجيل 

العقــاري، كمــا توقــف تنفيــذ المشــاريع الكبــرى.
•  رهانات تنمية قطاع التخطيط العمراني

ــة  ــل swot( بطريق ــاع )تحلي ــل القط ــبكة تحلي ــداد ش ــة بإع ــال المتعلق ــزت األعم أنج
ــرض  ــم التع ــا وت ــرق وتعديله ــال الف ــج أعم ــي لنت�ائ ــاش جماع ــرض ونق ــم ع ــرق. ت الف
ــات  ــد الرهان ــرض تحدي ــا لغ ــة وتحليله ــكاليات القطاعي ــى اإلش ــات إل ــالل المناقش خ

الــي تمكــن مــن:
- اإلستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.

- توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
- إستغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

- اإلستفادة من الفرص في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.

أفضــت األعمــال المنجــزة إلــى إعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 
علــى النحــو التالــي:

    تحليل قطاع التخطيط العمراني

نقاط الضعف: 
- عدم وجود تجهيزات حديث�ة للقيام باألعمال 

المساحية. 
- عدم استكمال مشروع مخطط الجيل الثالث. 

- زيادة نسبة البن�اء العشوائي داخل نطاق البلدية.

- عدم وجود مخططات جديدة داخل نطاق البلدية.
- تداخل االختصاصات بي�ن البلدية والمصالح واألجهزة 

التنفيذية.

نقاط القوة:
- وجود أرشيف للمخططات السابقة يمكن 

اإلستفادة منه في توسيع وتطوير المخطط.
- وجود مناطق فضاء داخل نطاق المخططات 

الحالية.
- صالحيات شاملة تمكن البلدية من إعداد 

المخططات ومتابعة تنفيذها.

الفرص:
- إمكاني�ة اإلستئن�اس بمقترحات مشروع الجيل 

الثالث. 
- إمكاني�ة تدريب وتأهيل الكادر الفي العامل 

بالقطاع عبر برامج الوزارة.

المخاطر:
- تعطيل إعداد ومراجعة المخططات العمراني�ة إلى 

حين اعتماد المخطط الوطي والمخطط اإلقلييم 
والمخطط اإلقلييم الفرعي.

- تأثير الوضع السيايس في الشؤون المحلية.
- تأخر رصد إعتمادات البن�د الثالث من ميزاني�ات 

البلديات.

رهانات قطاع التخطيط العمراني
- تحييــ�ن المخططــات العمرانيــ�ة لمواكبتــ�ه للتطــور العمرانــي واســتب�اق النمــو 

العشــوائي. 
- مجابهــة اإلشــكاليات العقاريــة بوضــع خطــة تمكــن البلديــة مــن التحكــم فــي 

العقــارات الضروريــة إلنجــاز المشــاريع العموميــة. 
- إيجاد حلول للتدخل في األحياء الغير منظمة أو المخالفة للمخططات. 

- الحد من التوسع العشوائي.
ــاالت ذات  ــي المج ــن ف ــين والمخططي ــة والمهندس ــوادر البلدي ــدرات الك ــم ق - دع

العالقــة بالتخطيــط العمرانــي وإدارة المشــاريع العمرانيــ�ة.

4.3-  قطاع التخطيط:
ــن  ــم تحي ــة ل ــ�ن عام ــى قواني ــة عل ــ�ة البلدي ــذ الميزاني ــط وتنفي ــاع التخطي ــد قط يعتم



ــص  ــد اآلن تخصي ــى ح ــم إل ــم يت ــا ل ــ�ا. كم ــي ليبي ــية ف ــرات السياس ــة المتغي لمواكب
إعتمــادات لبــاب التنميــة واالكتفــاء برصــد ميزانيــ�ات للتســيير والصيانــة والطــوارئ. 
كمــا أن البلديــة تجــد صعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال المرصــودة مــن الدولــة. 
فــي المقابــل ال يمكــن للبلديــة االعتمــاد فقــط علــى مواردهــا الذاتيــ�ة المحــدودة فــي 

تحقيــق التنميــة المحليــة. 

تحليل قطاع التخطيط 

نقاط الضعف: 
- عدم وجود خطة إستراتيجية  للبلدية.

- شح الموارد البشرية.  
- اإلعتماد الكامل على المنح المقدمة من الدولة. 
- التبويب وصعوبة إجراءات المناقلة بي�ن البنود.

- نقص المعامل المتكاملة والمجهزة.

نقاط القوة:
- إعداد مخططات سكني�ة عامة. 
- إعداد مخططات جديدة للطرق.

- العمل على تنظيم البن�اء العشوائي وإعداد الخطط 
للتوسع العمراني.

- العمل على استحداث منطقة صناعية داخل 
البلدية.

- العمل على إستحداث منطقة حرة بالمطار .
- العمل على تصميم الدائري الثالث. 

- العمل على تصميم مجمع سكين خاص بالوفود 
والزوار بالبلدية. 

- توفر كوادر وظيفية بخبرات عالية. 

الفرص:
- اإلستقرار السيايس يزيد من فرص النجاح.

- العمل على تطبيق الخطط المستقبلية في أقى 
الظروف. 

المخاطر:
- عدم إنجاز مخططات سكني�ة وزراعية. 

- عدم إنجاز مخططات جديدة للطرق.
- عدم إنجاز ربط الطريق الثالث بالمدين�ة. 

- اإلستمرار في اإلنفاق على أعمال الصيانة الدورية 
بشكل يزيد من إهدار المال العام. 

- عدم إنجاز المنطقة الصناعية داخل البلدية. 
- عدم إنشاء المنطقة الحرة. 

رهانات قطاع التخطيط
•  ضرورة تظافر الجهود الفني�ة المحلية إلنجاز كافة المخططات. 

•  العمل على إيجاد بدائل للتمويل وتسريع توفير دعم الدولة. 
•  تطوير الكوادر الحالية وتحسن آليات العمل. 

•  إعداد الموازنة الخاصة بالبلدية وتحسين اآلداء. 

5.3-  قطاع البيئ�ة والنظافة: 
ــاد  ــراك باإلعتم ــة ب ــات بلدي ــة الــي تنتجهــا مــدن وتجمع ــر كميــة القمام يمكــن تقدي
ــرز  ــد. يف ــرد الواح ــغ للف ــاوي 1 ك ــويم يس ــ�اج ي ــدل إنت ــى مع ــكان وعل ــدد الس ــى ع عل
ســكان البلديــة يوميــا 30 طــن مــن القمامــة المنزليــة،  دون إعتبــ�ار الفضــالت 
الصناعيــة والفضــالت الخاصــة وفضــالت البنــ�اء. كميــات كبيــرة مــن المــواد الملوثــة 
للمــوارد الطبيعيــة، بعضهــا ســام، تــرىم فــي عديــد النقــاط بــدون أي إحتيــ�اط للحــد 
مــن مؤثراتهــا علــى البيئــ�ة. ينــ�ذر الوضــع البيــيئ بالمدينــ�ة بتفاقــم المخاطــر الصحيــة 

ــباب. ــة األس ــة لمعالج ــج مدروس ــاح وبرام ــريعا لإلصح ــال س ــب  تدخ ويتطل
ــ�ة  بالنظافــة واإلصحــاح البيــيئ انتشــار  ــح المعني ــواردة مــن المصال ــر ال ــ�ن التقاري تبي
المكبــات العشــوائي�ة للقمامــة داخــل المــدن والتجمعــات وفــي مجــاري األوديــة، وال 
يوجــد مكــب مراقــب. يتــم تجميــع ونقــل القمامــة يوميــا بإمكانيــ�ات ماديــة محــدودة 

وغيــر مالئمــة. 
تتكــدس القمامــة فــي عديــد النقــاط الســوداء المحاذية للمناطق الســكني�ة وتســاهم 
فــي تكاثــر الحشــرات وانبعــاث الروائــح الكريهــة والغــازات الســامة وتلــوث الطبيعة. 

فهــذا القطــاع غيــر منظــم بالشــكل الــذي يحــد مــن المؤثــرات البيئيــ�ة للقمامة.

ــل  ــم تحوي ــة ت ــات المحلي ــة والجماع ــ�ن الدول ــات بي ــع الصالحي ــادة توزي ــار إع ــي إط ف
ــى المســتوى المركــزي والبلديــة  ــي عل إختصاصــات النظافــة إلــى وزارة الحكــم المحل
فــي المســتوى المحلــي. فــي بــاب توزيــع اإلختصاصــات بيــ�ن المكاتــب داخــل 
الجهــاز التنفيــذي تتميــز اللوائــح الصــادرة فــي هــذا الشــأن  بــإدراج التثقيــف البيــيئ  
ــاع  ــام والقط ــاع الع ــ�ن القط ــراكة بي ــي والش ــع المدن ــات المجتم ــاركة منظم ومش
ــاء  ــر  الغط ــا  يوف ــو م ــب. وه ــاص المكات ــن اختص ــة ضم ــال النظاف ــي مج ــاص ف الخ
القانونــي للتواصــل مــع المواطــن ولتفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي إدارة المرافــق 

ــة. العام
من أهم مصادر التلوث بمنطقة الشاطئ نذكر:

- تلوث المياه الجوفية بمياه الرشح من مكبات القمامة:
تعتبــر طريقــة التخلــص النهائــي مــن القمامــة الحاليــة وهــي رميهــا بالمكبــات 
 
ً
 غيــر مالئمــة وملوثة لعناصــر البيئــ�ة وخصوصا

ً
العشــوائي�ة المفتوحــة وحرقهــا أحيانــا



ــوائي�ة  ــات العش  المكب
ً
ــا ــواء. حالي ــن أرض وه ــة م ــ�ة المحيط ــة والبيئ ــاه الجوفي المي

 مــن التجمعــات الســكاني�ة ومــن مصــادر اإلمــداد المائي.
ً
تقــع فــي مواقــع قريبــ�ة جــدا

- مياه صرف الصناعات الحرفية والخدمية:
بعــض الصناعــات الخدميــة والحرفيــة الزالــت تقــوم بأنشــطتها بيــ�ن المناطــق 
الســكني�ة. كل األنشــطة الصناعيــة الحاليــة، أمــا مربوطــة بشــبكة الصــرف العامــة أو 
تســتخدم اآلبــار الســوداء وفــي النهايــة تصــرف جميعهــا فــي نفــس مصبــات ميــاه 

الصرف الحضرية مسبب�ة زيادة في تلوث المياه الجوفية والبيئي�ة المحيطة.  

- التلوث بمياه الصرف الصحي:
أوضحــت المعلومــات المتوفــرة بــأن %95 مــن المبانــي الســكني�ة ببلديــة بــراك 
مــزودة باإلمــداد المائــي عــن طريــق الشــبكة العامــة بينمــا 65 % مــن المبانــي 
مربوطــة بشــبكة الصــرف الصحــي العامــة الــي تصــرف فــي مصبــات عشــوائي�ة، وأن 
باقــي المبانــي تســتخدم أبــار ســوداء أو خزانــات خرســاني�ة يتــم تفريغهــا عنــد إمتــالء 
أي منهــا فــي المصــب أو بالصحــراء. يبلــغ معــدل ميــاه الصــرف الصحــي الــي تصــرف 
ــد  ــم توج ــوم. وللعل ــي 7200 م3/  الي ــراك بحوال ــة ب ــة ببلدي ــدون معالج ــا ب جميعه
محطــات معالجــة نــوع حمــأة منشــطة، جميعهــا تهالكــت بــدون أن يتــم تشــغيلها.

- التلوث بمياه الصرف الزراعية:
إن ازديــاد الرقعــة الزراعيــة بمنطقــة الشــاطئ صاحبــت زيــادة فــي معــدل اســتخدام 
األسمـــدة والمبيـــدات الكيماويــة الزراعيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى اإلفــراط 
فــي االســتعمال نتيجــة القصــور فــي الوعــي بهــذا القطــاع، لذلــك توجــد احتماليــة 

تلــوث الميــاه الجوفيــة إضافــة إلــى تلــوث اإلنتــ�اج. 
أهــم المؤشــرات البيئيــ�ة الــي يمكــن اســتخالصها مــن دراســة بيئــ�ة منطقة الشــاطئ 

مــا يلي: 
- يوجــد هبــوط فــي منســوب الميــاه الجوفيــة فــي العديــد مــن المواقــع بمنطقــة 

الشــاطئ 
- تقلــص الغطــاء النب�اتــي الطبيعــي وتهالــك مســاحات شاســعة مــن أشــجار النخيــل 

فــي عــدة مواقــع بمنطقــة الشــاطئ. 
- تعــرض الميــاه الجوفيــة للتلــوث نتيجــة إســتخدام المصبــات العشــوائي�ة للتخلــص 
النهائــي مــن مياه الصــرف الصحي واآلبار الســوداء والرشــح مــن المكبات العشــوائي�ة. 
كمــا أن اإلفــراط فــي اســتخدام األســمدة والمبيــ�دات الكيمياويــة واألدويــة الزراعيــة 

ســاهم فــي تلــوث التربــة والميــاه الجوفيــة بالمناطــق الزراعيــة. 
- يوجــد تلــوث مــن عــدم اإلعتنــ�اء بالقمامــة والمخلفــات الصلبــة الصناعيــة والطبيــ�ة، 

حيــث يتــم التخلــص النهائــي مــن هــذه المخلفــات بطــرق غيــر ســليمة.
- انبعــاث بعــض الملوثــات نتيجــة للحــرق العشــوائي للمخلفــات الصلبــة بالمكبــات 

المنتشــرة بــكل بالتجمعــات الســكاني�ة. 

تحليل قطاع البيئ�ة والنظافة

نقاط الضعف: 
- عدم وجود تخصيص التمويل الضروري لهذا القطاع.

- إنتشار المكبات العشوائي�ة للقمامة والنقاط 
السوداء.

- عدم وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي. 
- عدم القيام بعملية رفع القمامة.

نقاط القوة:
- وجود إمكاني�ات بشرية بعدد كبير .

- وجود العديد من المقترحات لمشاريع اإلصحاح 
البييئ.

- وجود مقرات خاصة بالقطاع.

الفرص:
- وجود برامج لتأهيل وتدريب العناصر البشرية. 

- وعي المؤسسات والمجتمع المدني بضرورة إيجاد 
حلول عاجلة للحد من المخاطر البيئي�ة.

المخاطر:
- زيادة التلوث البييئ داخل المنطقة مما يسبب 

تكاثر نواقل األمراض.

رهانات قطاع البيئ�ة والنظافة
• مساهمة العمل األهلي التطوعي في إقامة حمالت نظافة بشكل دوري. 

• مساهمة الشركات المحلية داخل نطاق البلدية.
• تشجيع القطاع الخاص في اإلستثمار .

• تقديم جباية رسوم خدمات النظافة.



6.3-  االقتصاد والمواصالت والطاقة
يتركــب النســيج االقتصــادي المحلــي أساســا مــن األنشــطة الخدميــة والتجاريــة 
والصناعــات الصغــرى. وال توجــد صناعــة متوســطة وال أنشــطة ســياحية. يعتبــر 

ــة.  ــات المنتج ــم القطاع ــية أه ــ�ة الماش ــة وتربي ــاع الزراع قط
تبي�ن كل المعطيات ضعف النسيج االقتصادي: 

ــات  ــدم منتوج ــم ويق ــر منظ ــات غي ــن والخدم ــرى والمه ــات الصغ ــاع الصناع - قط
وخدمــات عاديــة مــن حيــث التنــوع ومســتوى الجــودة، ويتركــز باألســاس فــي مدين�ة 

بــراك.
- قطــاع النقــل مهمــش يهيمــن عليــه النقــل العشــوائي ويوفــر دخــل إضافــي لعــدد 

مــن المتمتعيــن بالراتــب أو المعــاش. 
- قطــاع الســياحة لــم يشــهد أي تقــدم، فالبلديــة ال تتوفــر علــى مرافــق وال خدمــات 

يمكــن أن تســتجيب لحاجــة الســائح المحلــي واألجنبــي. 
- فــي مجــال الخدمــات الراقيــة الضروريــة لتأطيــر االقتصــاد توجــد نــواة فــي قطــاع 
الــذي  بالشــكل  القانونيــ�ة، خالفــا ألخــرى غيــر موجــودة  الهندســة والخدمــات 
ــب  ــك ط ــة وكذل ــبة والمالي ــات والمحاس ــرار إدارة المؤسس ــى غ ــتثمار عل ــم االس يدع

االختصــاص والمصحــات.
•  الصناعة

يتركــب النســيج الصناعــي ببلديــة بــراك مــن 144 مؤسســات يتركــز اغلبهــا بالمدينــ�ة 
المركــز .
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توفر الصناعة في بلدية براك 659 موطن شغل أغلبها بمدين�ة براك 

تمتلــك منطقــة الشــاطئ ثــروات طبيعيــة كبيــرة خاصــة مــن خــام الحديــد واالمــالح 
والطينيــ�ات والحجــارة والرمــال. تضمنــت مخططــات الجيــل الثانــي العديــد مــن 
المشــاريع الكبــرى الــي ترتكــز علــى تثميــن هــذه المــوارد الطبيعيــة،  لــم تنجــز نظــرا 

ــدي.   ــل الحدي ــج النق ــذ برنام ــا بتنفي الرتب�اطه

•  التجارة والخدمات
ــاطئ.  ــة الش ــل منطق ــة ولكام ــي للبلدي ــاري الرئي ــز التج ــراك المرك ــ�ة ب ــل مدين تمث
حيــث يبــرز تحليــل قطــاع التجــارة والخدمــات وجــود مــا يقــرب عــن 500 محــل لتجــارة 
التفصيــل )التجزئــة( ببلديــة بــراك يتركــز %90 منهــا بالمدينــ�ة المركــز. والمالحــظ هــو 
غيــاب شــبه كلــى لتجــارة الجملــة والمخــازن ممــا يجعــل هــذه المنطقــة تحــت تأثيــر 

االســتقطاب التجــاري لمدينــ�ة ســبها المركــز الرئيــي إلقليــم فــزان. 
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•  السياحة
تحتــوي منطقــة وادي الشــاطئ علــى مجموعــة مــن عوامــل الجــذب الســياحي تتمثل 
أساســا فــي تنــوع المظاهــر الطبيعيــة  والتــراث التاريخــي والثقافــي. توجــد فــي هذا 

اإلقليــم أشــهر المواقــع الرملية:
- منطقة رمال زالف تقع في الجنوب.

- إدهان أوباري الواقعة في الوسط والجنوب.
- الحمامات الرملية.

كما توجد عديد المعالم التاريخية والمواقع األثرية:
- نقوش ما قبل التاريخ في مدين�ة دبدب.
- نحوت صخرية ومقابر جرمنتي�ة بالزهراء.

- نقوش ورسومات صخرية لما قبل التاريخ في تمسان.
- مدين�ة قديمة في أبو غردقة.

- مدين�ة قديمة في القرضة .
- مدين�ة قديمة في ونزريك.

- المسجد العتيق بمدين�ة براك.

ــود  ــدم وج ــاطئ وع ــة وادي الش ــل منطق ــياحية بكام ــهيالت الس ــاب التس ــل غي مث
ــة مــن  ــن المنطق ــياحة وتمكي ــايس لتطويــر قطــاع الس مرافــق اإليــواء عائــق أس

تثميــن مميزاتهــا الخصوصيــة.  

•  الزراعة واإلنت�اج الحيواني 
يعتبــر قطــاع الزراعــة وتربيــ�ة الحيوانــات بمنطقــة وادي الشــاطئ  أحــد أهــم ركائــز  
النمــو االقتصــادي واالجتماعــي. وقــد انتفعــت هــذه المنطقــة بعــدد مــن المشــاريع 
الزراعيــة  اإلســتيطاني�ة. كمــا شــهدت هــذه المنطقــة تطــورا ســريعا لعــدد المزارعيــن 
الــذي تجــاوز 4000 مزارعا، وتوســعا كبيــرا للمســاحات الزراعية الي تجــاوزت 30000 

هكتــارا، وتطــورا لكميــات اإلنتــ�اج مــن الخضــروات والحبــوب والعلــف والثمــار.
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فــي مجــال اإلنتــ�اج الحيوانــي يتجــاوز  عــدد الحيوانــات الرئيســية  130000 ألــف رأس. 
ــأن )100000 رأس(  ــ�ة الض ــر بتربي ــام أكب ــوع إهتم ــب الن ــع حس ــ�ة القطي ــرز تركيب تب

وتراجــع اإلتمــام بقطيــع اإلبــل )800 رأس(.
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الثروة الحيواني�ة حسب األنواع الريسية

تتوفــر منطقــة الشــاطئ علــى عــّدة مقومــات  يمكــن  تثمينهــا فــي  إطــار اســتراتيجية 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــي. م ــي والوط ــاد المحل ــي االقتص ــريع ف ــاج س ــاملة، إندم ــة ش تنمي

المقومــات القابلــة للتثميــن نذكــر:  
- نســبة الســكان النشــيطين مــن فئــة )59-15( ســنة الــي تصــل إلــى %64 وهــو مــا 

يمثــل طاقــة بشــرية هائلــة توفــر أهــم ركيــزة للتنميــة بالمنطقــة. 
المتجــددة  الطاقــة  إنتــ�اج  - عوامــل مناخيــة خصوصيــة يمكــن اســتغاللها فــي 

والباكــورات. فصليــة  القبــل  الزراعيــة  والمنتوجــات 
ــن  ــادن يمك ــن والمع ــل والطي ــارة والرم ــة كالحج ــة متنوع ــروات طبيعي ــوارد وث - م

ــن.  ــور والتعدي ــزف والبل ــ�اء والخ ــواد البن ــة م ــي صناع ــا ف تثمينه
ــ�ة  ــر إمكاني ــاطئ يوف ــة الش ــرى منطق ــدن وق ــن بم ــي ثمي ــي وتاريخ ــوروث ثقاف - م

ــة. ــياحة الثقافي ــع الس ــم وتنوي تدعي

ــ�ة  ــر إمكاني ــاري يوف ــون وصح ــان وعي ــال وودي ــن جب ــة م ــع طبيعي ــاهد ومواق - مش
ــة. ــياحة الرياضي ــ�ة والس ــياحة البيئي ــم الس ــع وتدعي تنوي

- نــواة جامعيــة يمكــن أن تســاهم فــي تكوين كــوادر مختصة فــي الصناعة والســياحة 
واإلدارة الماليــة والمحاســبة لغــرض المالءمــة بي�ن التكوين وســوق العمل.

ــة  ــ�ات المادي ــرت اإلمكاني ــة إذا وف ــة صلب ــدة اقتصادي ــر  قاع ــ�ة تطوي ــن للمدين يمك
والتنظيميــة لمكاتــب الجهــاز التنفيــذي المعنيــ�ة بالقطاعــات االقتصاديــة وأحكمــت 
ــي  ــدور الرئي ــذي ال ــاز التنفي ــات الجه ــل اختصاص ــرز تحلي ــد أب ــا. وق ــيق بينه التنس
للبلديــة فــي دفــع التنميــة االقتصاديــة. حيــث يختــص مكتــب المشــروعات بإنشــاء 
حاضنــات المشــاريع الصغــرى والمتوســطة ويعالــج اإلنحرافــات الســلبي�ة لهــذه 
الحاضنــات كمــا يختــص بتســهيل  إجــراءات إنشــاء المصانــع الصغــرى والمتوســطة. 
ويختــص مكتــب العمــل بتحديــد إحتي�اجــات ســوق العمــل والعالقــات الشــغلية 

ويقتــرح وينفــذ الخطــط التدريبيــ�ة وتأهيــل الكــوادر.
كمــا حظــي قطاعــي الســياحة والصناعــة بمكاتــب  مختصــة. يهتــم  مكتــب الســياحة 
بإعــداد الخطــط القطاعيــة وتنظيــم القطــاع والدعايــة والترويــج إلــى جانــب تحفيــز  
المســتثمرين وتأطيرهــم. ويختــص كذلــك برعاية اآلثــار وحمايــة الصناعــات التقليدية. 
فــي بــاب الصناعــة يختــص المكتــب بوضــع الخطــط فــي المجــال الصناعــي وتبســيط 
المشــروعات   لتنفيــذ  المناســبة  البيئــ�ة  وتهيئــ�ة  اإلنتــ�اج  وتشــجيع  اإلجــراءات 

ــة.  اإلنت�اجي
ويكتمــل إســتعراض المكاتــب المتدخلــة فــي المجــال االقتصــادي بمكتــب االقتصــاد 
نحــو  والخــاص  العــام   اإلســتثمار  ويوجــه  االقتصاديــة  الدراســات  ينجــز  الــذي 
ــك  ــن ذل ــتثمرين، م ــتقطاب المس ــم الس ــاخ المالئ ــئ المن ــة ويه ــات المجدي القطاع

تحفيــز اإلســتثمار وتشــجيع المســتثمرين.
لكــن بقــدر مــا توليــه الحكومــة الليبيــ�ة مــن أهميــة للمجــال االقتصــادي، إيمانــا منهــا 
بضــرورة االســتعداد لفتــرة مــا بعــد النفــط، بقــدر مــا أثقلــت كاهــل البلديــة الفتيــ�ة 
باختصاصــات دقيقــة تتطلــب درايــة وحنكــة فــي المجــال االقتصــادي ومحيــط 

ــال. األعم
ــراءات  ــد اإلج ــأنها تعقي ــن ش ــادي م ــال االقتص ــي المج ــن ف ــرة المتدخلي ــا أن كث كم



ــن:  ــام خياري ــة أم ــون البلدي ــة تك ــذه الحال ــي ه ــا. ف ــي آجاله ــد ف والتمدي
- األول يتمثل في إحداث هيكل يتولى كل المهام على غرار الوكالة االقتصادية.

- الثانــي يتمثــل فــي  وضــع  آليــة تســمح بالتنســيق بيــ�ن كل المكاتــب علــى غــرار مركــز 
األعمــال أو الشــباك الموحــد.

•  المواصالت والطاقة
المواصالت 

يعتبــر وجــود منظومــة نقــل فعالــة أهــم عوامــل التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
 وتزيــد 

ً
إذ تــؤدي إلــى ســهولة االتصــال والربــط بيــ�ن المناطــق وتجعلهــا أكثــر تطــورا

ــق  ــتغالل مناط ــن إس ــي حس ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا وتس ــتثمار به ــرص اإلس ــن ف م
الثــروات الطبيعيــة وتنميتهــا. 

إن منطقــة الشــاطئ موصولــة حاليــا بشــبكة طــرق رئيســية تربطهــا بالعاصمــة 
ــر الجــزء الشــرقي  ــ�ا. يعتب ــ�ة والشــرقية  لليبي والمــدن الســاحلية وبالمناطــق الجنوبي
مــن منطقــة وادي الشــاطئ موقــع محــوري لترابــط فــروع الشــبكة الوطنيــ�ة 

للمواصــالت.
داخــل منطقــة الشــاطئ يؤمــن الطريــق الرئيــي أشــكدة – برقــن الربــط بي�ن سلســلة 
المــدن والقــرى المحاذيــة لــه يؤمــن المنفــذ الوحيــد لــكل المــدن والقــرى. تتفــرع عــن 
هــذا الطريــق مســالك وطــرق ريفيــة تربــط القــرى والتجمعــات األخــرى الــي تنتصــب 

علــى مســافات قصيــرة تبعــد ببعــض الكيلومتــرات عــن الطريــق الرئيي. 

ــ�اق  ــل واختن ــ�ة للنق ــدة الزمني ــة للم ــل إطال ــدن عام ــور الم ــل عب ــر يمث ــب آخ ــن جان م
ــدن  ــب م ــي ألغل ــداد الخط ــاهم االمت ــوادث. يس ــرة الح ــاع لوتي ــرور وارتف ــة الم لحرك

ــات.  ــذه المعيق ــدة ه ــي ح ــاطئ ف ــة الش منطق

كمــا  أن  غيــاب الصيانــة الدوريــة لهــذه الشــبكة أدى إلــى تدهورهــا وبالتالــي إنقــاص 
ــبي�ل  ــى س ــا. عل ــارة عليه ــال الم ــات واألحم ــف المركب ــى تصري ــا عل ــا  وقدرته كفاءته
المثــال يتجــاوز معــدل كثافــة المــرور علــى طريــق ســبها – بــراك 4000 مركبــة فــي 

اليــوم.

فــي مجــال النقــل الجــوي ال يوجــد بمنطقــة الشــاطئ أي مطــار يســتخدم لألغــراض 
ــن  ــ�ا م ــم تقريًب ــد 5 ك ــى بع ــار عل ــد مط ــه يوج ــر أن ــر، غي ــت الحاض ــي الوق ــ�ة ف المدني
مدينــ�ة بــراك يســتخدم لبعــض األغــراض الخاصــة. هــذا المطــار يمكــن تطويــره 

ــة. ــالت الداخلي ــي للرح ــران المدن ــراض الطي ــي أغ ــتخدم ف ــين�ه ليس وتحس

الطاقة الكهربائي�ة
الطاقــة الكهربائيــ�ة هــي قطــاع اســتراتيجي  ومحــرك أســايس  لتطوير كافة أنشــطتها 
االقتصاديــة واالجتماعيــة. فوجــود الكهربــاء يدعــم التطــور والتقــدم، وعــدم توفرهــا 

يعــي الركــود االقتصــادي والتب�اطــؤ فــي النمــو.
يتــم إمــداد منطقــة الشــاطئ عــن طريــق شــبكة النقــل الوطنيــ�ة KV 220 عبــر خطــي 
ربــط KV 66  بمحطــي ســبها والنهــر الصناعــي.  يوجــد بمحطــة وادي الشــاطئ عــدد 
محوليــنKV   220 /63 لتغذيــة شــبكة الجهــد المتوســط   KV 66. كمــا تشــمل شــبكة 
توزيــع الكهربــاء بالشــاطئ 6 محطــات تحويــل الجهــد المتوســط   KV 66/11  بــكل مــن 

اشــكدة و برقــن و أم الجــداول و دبــوات و مطــار بــراك و ادري. 

منزلي

التجارة و المرافق

الزراعة
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ــق  ــة المناط ــرار بقي ــى غ ــرة، عل ــنوات األخي ــالل الس ــاطئ خ ــة الش ــهدت منطق ش
إضطــراب فــي اإلمــداد بالطاقــة الكهربائيــ�ة نتــج عنــه طــرح األحمــال وقطــع الكهربــاء 
ــح  ــل المصال ــي تعطي ــع ف ــذا الوض ــاهم ه ــبوع. س ــرات األس ــض الفت ــي بع ــاوز ف تج

ــن. ــاة المواط ــن معان ــق وزاد م ــة والمراف االقتصادي

•  رهانات قطاع االقتصاد
- مراقبة وتنظيم إستغالل المحاجر .

- تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي .
- تثمين المقومات السياحية للمنطقة.

- تطوير الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة. 
- تشجيع ودعم قطاع الزراعة وتثمين الميزات التفاضلية للبلدية.

- تطوير البني�ة التحتي�ة للمواصالت داخل نطاق البلدية.

تحليل قطاع االقتصاد

المحاور االستراتيجية

نقاط الضعف: 
- تذبذب في مصدر الطاقة .

- عدم اإلستفادة من الموارد البشرية .
- عدم  اإلستفادة من الموارد الطبيعية داخل البلدية 

بالصورة الصحيحة.
- عدم اإلستفادة من المشاريع الزراعية.

- ضعف البني�ة التحتي�ة للمواصالت.
- عدم اإلستفادة من المناطق السياحية.

الرهانات المتكاملة

نقاط القوة:
- وجود مكتب مراقبة االقتصاد .

- وجود خزين�ة للجباية .
- وجود الكادر الوظيفي.

- وجود العديد من المحاجر .
- وجود مطار للمنطقة.

- وجود مشاريع زراعية داخل المنطقة. 
- وجود أماكن سياحية. 

المحور االستراتيجي الفرص:
- إدخال التكنولوجيا االقتصادية .

- تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي.

تنمية محلية متوازنة

اقتصاد متنوع يثمن 
خصوصيات البلدية

موارد بشرية قادرة على 
مواجهة التحديات

ظروف عيش الئقــة

المخاطر:
- إستنزاف للموارد الطبيعية. 

- عدم تطوير المشاريع الزراعية. 
- عدم اإلستفادة من المناطق السياحية.

- عدم تطوير مصادر الطاقة. 

- تطوير البني�ة التحتي�ة للمواصالت داخل نطاق البلدية.
- تطوير إستغالل مصادر الطاقة المتجددة.

- تطوير آليات التنسيق بي�ن البلدية وكافة المتدخلين في مجال التنمية 
المحلية.

- تنظيم المناطق العمراني�ة واألحياء العشوائي�ة والحد من التوسع العمراني .

- رفع كفاءة الموارد البشرية في التدريب والتطوير  .
- دعم قدرات الكوادر البلدية والمهندسين والمخططين في المجاالت ذات 

العالقة بالتخطيط العمراني وإدارة المشاريع.
- تحسين وتطوير آليات العمل.

- االعتماد على الشركات الوطني�ة الستكمال المشاريع المتوقفة.

- مراقبة وتنظيم إستغالل المحاجر .
- تطوير إستعمال الثروات الطبيعية في القطاعات االقتصادية .

- تشجيع النشاط الزراعي وتثمين الميزات التفاضلية للبلدية
- تطوير التعليم العالي ومالءمة البرامج الدراسية مع احتي�اجات االقتصاد 

المحلي.
- تطوير البني�ة التحتي�ة للنقل والمواصالت.

- تطوير وتحسين المساحات الفارغة الستغالل مساحات خضراء منظمة.
- تحسين وتجميل مداخل المدين�ة من إنارة وأرصفة وتشجي.

- إقامة منتزهات ترفيهية ونوادي اجتماعية.
- منح قروض تمويلية، قصيرة األجل إلقامة مشاريع صغرى.

4-  اإلطار المنطقي االستراتيجي:

أثيــرات األفقّيــة بيــ�ن الّرهانــات القطاعّيــة وترابطهــا وإعــادة تنظيمهــا 
ّ
تــم تحليــل الت

بشــكل شــامل فــي محــاور إســتراتيجّية تعبــر علــى األهــداف العامــة لتنميــة المدين�ة.
سلســل 

ّ
ّيــ�ة حســب الت

ّ
جنــة الفن

ّ
أنجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورشــة عمــل جماعــي لل

الي:
ّ
الت

- إعادة تنظيم الّرهانات في مجموعات مترابطة. 
ــمولّية علــى الّرهــان االســتراتيجّي 

ّ
ــة والش

ّ
- إيجــاد صيغــة تعّبــر بأكبــر قــدر مــن الّدق

لــكّل مجموعــة.
- صياغة أّولّية للّرؤية المستقبلّية اعتمادا على المحاور االستراتيجّية. 



فــي مرحلــة ثانيــ�ة تمــت الصياغــة الجماعيــة للرؤيــة المســتقبلية لبلديــة بــراك وإعــداد 
اإلطــار المنطقــي لمشــروع إســتراتيجية التنميــة المحلية.

اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية

االهداف المحاور

تنمية محلية متوازنة

اقتصاد متنوع يثمن 
خصوصيات البلدية

موارد بشرية قادرة على 
مواجهة التحديات

ظروف عيش الئقــة

الهدف 1: تطوير التنظيم العمراني للبلدية.
الهدف 2: تدعيم البني�ة التحتي�ة للنقل والمواصالت.

الهدف 3: تطوير المرافق العامة الثقافية والرياضية.

الهدف 1: تدعيم قدرات الكوادر البلدية.
الهدف 2: تنظيم اإلدارة والرفع من نجاعة العمل البلدي.

الهدف 1: تثمين الموارد والمواد األولية والمنتوجات الزراعية المحلية. 
الهدف 2: ضمان إمداد البلدية بالطاقة الضرورية للتنمية االقتصادية.

الهدف 3: تأهيل اليد العاملة المحلية.

الهدف 1: تأهيل البيئ�ة العمراني�ة.
الهدف 2: تطوير المرافق الشبابي�ة والثقافية.

الهدف 3: المحافظة على النظافة وحماية الموارد الطبيعية من التلوث.

5-   التخطيط االستراتيجي
انطالقــا مــن المحــاور االســتراتيجية تــم اقتــراح مشــروعات وبرامــج تمكــن مــن 
تحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية لتنميــة بلديــة بــراك. أفضــت أعمــال ورشــات 
التخطيــط االســتراتيجي، بعــد المشــاورات والنقاشــات والتعديــل إلــى ضبــط مخطط 
منظــم حســب المحــاور والمشــروعات المقترحــة واألهــداف المحــددة لــكل مشــروع 

وتكلفتــه والجــدول الزمــي لتنفيــذه.
تمــت عمليــة الترتيــب الزمــي للمشــروعات بطريقــة جماعيــة اعتمــادا علــى معاييــر 
تــم االتفــاق عليهــا. تمكــن هــذه المعاييــر مــن ترتيــب المشــروعات المقترحــة حســب 

أهميــة كل مشــروع وقــدرة البلديــة الماليــة والبشــرية علــى تنفيــذه.

5-1 أهداف ومشروعات محور: تنمية محلية متوازنة:
ــى  ــادا عل ــة إعتم ــاق البلدي ــل نط ــة داخ ــة متوازن ــق تنمي ــى خل ــور األول إل ــريم المح ي
ــ�ة للنقــل والمواصــالت فــي كل المحــالت.  ــ�ة التحتي ــر المرافــق والســكن والبني توفي

ــالت  ــز  المح ــر  مراك ــر  تطوي ــة عب ــة خاص ــة عناي ــي للبلدي ــم العمران ــي التنظي ــا يول كم
ــة. ــي للبلدي ــز الرئي ــث المرك وتحدي

تم تفريع هذا المحور بطريقة اإلطار المنطقي إلى ثالثة أهداف رئيسية: 
- الهدف 1 : تطوير التنظيم العمراني للبلدية.

- الهدف 2 : تدعيم البني�ة التحتي�ة للنقل والمواصالت.
- الهدف 3 : تطوير المرافق العامة الثقافية والرياضية.

•  تطوير التنظيم العمراني للبلدية
بتركيــز نظــام الالمركزيــة فــي ليبيــ�ا أصبــح للبلديــة دور رئيــي فــي التنميــة الحضريــة. 
ــ�ة بــراك إلــى تدعيــم دورهــا باعتب�ارهــا القطــب العمرانــي واالقتصــادي  تطمــح مدين
المشــع علــى كامــل منطقــة الشــاطئ. كمــا يســتوجب تقســيم البلديــة إلــى محــالت 

توزيــع متــوازن ومتكامــل للوظائــف والخدمــات بيــ�ن المراكــز العمرانيــ�ة.
يتطلب تحقيق هذا الهدف العمل على:

- برمجة مناطق التوسع طبقا الحتي�اجات النمو المستقبلي.
- ترقية مركز البلدية ومراكز المحالت.

ــن  ــات المواط ــ�ة احتي�اج ــي تلبي ــا ف ــتفادة منه ــرى  واإلس ــروعات الكب ــاج المش - إدم
ــة. ــكني�ة والخدمي الس

- تطويــر خدمــات النقــل العــام المســاعد علــى  التكامــل  بيــ�ن المركــز  وعلــى اإلندمــاج 
ــي للبلدية. الوط

تشــمل تدخــالت تطويــر التنظيــم العمرانــي للبلديــة تحديــث المخططــات العمرانيــ�ة 
وتطويــر المراكــز العمرانيــ�ة وتنظيــم خدمــات النقــل العــام والمــرور. تــم حصــر 
هــذه التدخــالت فــي ســتة مشــروعات رئيســية مندمجــة تتكامــل فيمــا بينهــا ومــع 

ــدف: ــس اله ــق نف ــي تحقي ــاهم ف ــأخرى تس ــاور ـ ــة فــي مح ــروعات مدرج مش
- مشــروع تحديــث المخططــات العمراني�ة: يشــمل هذا المشــروع مراجعــة مخططات 
ــز  ــة لمرك ــات تفصيلي ــداد مخطط ــة وإع ــاق البلدي ــل نط ــات داخ ــدن والتجمع كل الم

مدينــ�ة بــراك ولمراكــز المحــالت. 
- مشــروع تحديــت مركــز مدينــ�ة بــراك: يشــمل هــذا المشــروع تطويــر البنيــ�ة تحتيــ�ة 
وإحــداث مجمعــات خدميــة وتجاريــة وحدائــق ومــأوى للســيارات واإلنــارة والتجميل. 



يتــم انجــاز المكونــات االقتصاديــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
- مشــروع إنشــاء منطقــة تجاريــة  حــّرة: يشــمل المشــروع مركــز تســوق ومركــز 
خدمــات وفنــدق  ومســاحات خضــراء ومقاهــي. ومــن المنتظــر أن يتــم تركيــز جــزء من 
مكونــات هــذا المشــروع قــرب مطــار  بــراك. يكمــن الغــرض مــن هــذا المشــروع  فــي 

تنشــيط التجــارة وتوفيــر مواطــن الشــغل وتدعيــم الــدور اإلقليــيم لمدينــ�ة بــراك.
ــق  ــة ومراف ــب إداري ــ�اء مكات ــروع بن ــذا المش ــمل ه ــالت: يش ــز المح ــداث مراك - إح
أساســية وتهيئــ�ة حدائــق عامــة والتجهيــز باإلنــارة والقيــام بأعمــال التجميل. ســيمكن 
هــذا المشــروع مــن توزيــع متــوازن  للمرافــق  والخدمــات العامــة ومــن تقريــب 

ــن. ــن المواط ــة م ــة واالجتماعي ــات اإلداري الخدم
- إســتكمال مشــروع المرافــق المتكاملــة: يــريم هــذا المشــروع إلــى تفــادي مخلفــات 
ــر  ــغال الغي ــات األش ــم مخلف ــادرة بترمي ــة والمب ــق  المتكامل ــروع المرف ــل مش تعطي
مســتكملة علــى مســتوى الطــرق وقنــوات الصــرف الصحــي واإلمــداد بالميــاه 

ــرب. ــة للش الصالح
ــذا  ــ�درج ه ــكني�ة: ين ــدة س ــة 2000 وح ــكني�ة المعطل ــروعات الس ــتكمال المش - إس
المشــروع ضمــن مســاعي تســوية المشــروعات المعطلــة وحمايــة االشــغال المنجــزة 
مــن التدهــور.  يمكــن إســتكمال هــذا المشــروع مــن تلبيــ�ة جــزء مــن إحتي�اجــات البلدية 

مــن المســاكن ويحــد مــن التوســع العمرانــي العشــوائي.

•  تدعيم البني�ة التحتي�ة للنقل والمواصالت
يركــز هــذا الهــدف علــى ضــرورة إيجــاد منظومــة نقــل فعالــة تســاهم فــي التنميــة 
ــر  ــا أكث ــق وتجعله ــ�ن المناط ــط بي ــال والرب ــهل االتص ــة، تس ــة واالقتصادي االجتماعي
 وتزيــد مــن فــرص االســتثمار بهــا وتســاهم بشــكل مباشــر في حســن إســتغالل 

ً
تطــورا

مناطــق الثــروات الطبيعيــة وتنميتهــا. تشــمل التدابيــر المقترحــة:
- ربط مدين�ة براك بالمدن المجاورة والمدن الساحلية لتنشيط المبادالت . 

- ضمــان التكامــل بيــ�ن األقطــاب العمرانيــ�ة عبــر الربــط الطرقــي بينهــا وتوفيــر 
خدمــات النقــل العــام.

- تطوير قطاع النقل الجوي وتوظيفه في تطوير االقتصاد المحلي.

تم حصر التدخالت في خمسة مشروعات كبرى:
- مشــروع مخطــط بلــدي للنقــل العــام: يشــمل هــذا المشــروع تطويــر شــبكة الطــرق 
المحليــة ومخطــط مــروري وتأهيــل المؤسســات المشــرفة علــى قطــاع النقــل مــن 
ــى  ــاس إل ــروع باألس ــذا المش ــريم ه ــ�ة. ي ــات مهني ــركات ونقاب ــة وش ــب إداري مكات
ــا.  ــا بينه ــالت فيم ــز المح ــط مراك ــوف ورب ــم الوق ــير وتنظي ــة الس ــي حرك ــم ف التحك
ــوي. ــل الج ــ�ة والنق ــرق الوطني ــر الط ــروعات تطوي ــع مش ــروع م ــذا المش ــل ه يتكام

ــات  ــن مكون ــروع ضم ــذا المش ــ�درج ه ــام: ين ــل الع ــات النق ــداث محط ــروع إح - مش
المخطــط البلــدي للنقــل العــام ويتمثــل فــي بنــ�اء محطــة رئيســية ببــراك ومحطــات 
ثانويــة بمراكــز المحــالت. يمكــن هــذا المشــروع مــن تنظيــم النقــل متعــدد الوســائط 

ويوفــر الراحــة للمســافرين. 
- مشــروع تطويــر اإلنــارة العامــة بالطاقــة الشمســية: يشــمل المشــروع وضــع 
ــية.  ــرق الرئيس ــى كل الط ــا عل ــية وتعميمه ــة الشمس ــة بالطاق ــارة عام ــة إن منظوم
ــر األمــن.   يمكــن هــذا المشــروع مــن إســتغالل الطاقــة المتجــددة ويمكــن مــن توفي
ــق  ــذا الطري ــل ه ــم: يمث ــراك وأدرى 150 كل ــ�ن ب ــط بي ــق الراب ــة الطري ــروع صيان - مش
ــاطئ.  ــة الش ــل منطق ــات بكام ــدن والتجمع ــ�ن كل الم ــل بي ــي للتنق ــريان الرئي الش
يمكــن إنجــازه فــي إطــار الشــراكة بيــ�ن البلديــات الثالثــة وبدعــم مــن مصلحــة 

المواصــالت. 
ــر  ــ�ة تطوي ــراك إمكاني ــة ب ــار بمنطق ــود مط ــح وج ــارك: يتي ــار ب ــر مط ــروع تطوي - مش
النقــل الجــوي للمســافرين والســلع. يهــدف هــذا المشــروع إلــى فــك عزلــة منطقــة 

ــي.   ــا الوط ــي محيطه ــا ف ــاطئ واندماجه الش

•  تطوير المرافق العامة الثقافية والرياضية
يركــز هــذا الهــدف علــى إحــداث مرافــق رياضيــة وثقافيــة تمكــن الشــباب مــن صقــل 
ــاهم  ــر أن يس ــن المنتظ ــة. م ــ�ة والثقافي ــة والفني ــه الرياضي ــر قدرات ــه وتطوي مواهب
تطويــر األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة فــي التعريــف بالمنطقــة وتدعيــم إشــعاعها 

المحلــي والوطــي. 
تم حصر التدخالت في مشروعين كبيرين:

ــب  ــداث قط ــي إح ــروع ف ــذا المش ــل ه ــة: يتمث ــق الرياضي ــر المراف ــروع تطوي - مش



ريــايض رئيــي فــي مدينــ�ة بــراك ومراكــز رياضيــة محليــة بالمحــالت. يتركــب القطــب 
الريــايض الرئيــي مــن ملعــب وقاعــة رياضيــة ومســبح بمواصفــات عاليــة ومركــب 
تدريــب ومركــز لإليــواء والتربــص. تتكــون المراكــز الرياضيــة مــن ملعــب محلــي وقاعــة 

رياضيــة. 
ــي  ــب ثقاف ــن قط ــروع م ــذا المش ــون ه ــة: يتك ــق الثقافي ــر المراف ــروع تطوي - مش
فــي مدينــ�ة بــراك ومراكــز ثقافيــة بالمحــالت. يتكــون القطــب الثقافــي مــن قاعــات 
ــادات  ــف الع ــرف ومتح ــون والح ــرض الفن ــ�اج ومع ــب واإلنت ــرض وورش التدري الع
والتقاليــد الشــعبي�ة. تتركــب المراكــز الثقافيــة بالمحــالت مــن نــوادي للفنــون 
ــعبي  ــراث الش ــاء الت ــن إحي ــروع م ــذا المش ــيمكن ه ــة. س ــ�ة محلي ــرح ومكتب والمس

ــية. ــا التن�افس ــة وقدرته ــعاع البلدي ــم إش ــي وتدعي ــ�اج الثقاف ــر اإلنت وتطوي
مخطط تدخالت محور تنمية محلية متوازنة

يشــمل المخطــط التنفيــذي )خطــة العمــل( لمحــور تنميــة محليــة متوازنــة تنفيــذ 
اتنــ�ا عشــر مشــروعا وبرنامــج تتــوزع حســب األهــداف إلــى:

- ستة مشروعات لغرض تطوير التنظيم العمراني للبلدية.
- خمسة مشروعات لغرض تدعيم البني�ة التحتي�ة للنقل والمواصالت . 

- مشروعان لغرض تطوير المرافق العامة الثقافية والرياضية.
ــة ب: 116  ــة متوازن ــة محلي ــور تنمي ــى مح ــ�ة عل ــل المترتب ــة العم ــة خط ــدر تكلف تق
ــة. ــروعات المعطل ــتكمال المش ــة اس ــ�ار تكلف ــ�ار، دون اعتب ــف دين ــون و450 أل ملي

الجدول: تكلفة تدخالت محور تنمية محلية متوازنة
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احداث محطات 
النقل العام

استكمال مشروع 
المرافق المتكاملة

بلدية براك

مدين�ة براك

براك

كل المحالت بالبلدية

- مخططات عمراني�ة
- تصميم حظري 

لمركز البلدية ومراكز 
المحالت

- نسبة االنجاز 3 %

- بني�ة تحتي�ة
- مجمعات خدمية 

وتجارية
- حدائق ومأوي 

للسيار
- االنارة والتجميل

- مركب تجاري
- فندق

- مساحات خضراء 
ومقاهي

-مكاتب إدارية
-مرافق أساسية

-حدائقه عامة
-االنارة والجميل

- دراسة تنفيذية 
للمشروع

- تنفيذ المشروع على 
مراحل

- ترميم وتوسعة 
الطريق

- إشارات المرور
-الترصيف واالنارة

دراسة عامة تحدد:
- شبكة الطرق البلدية 

الرئيسية
-محطات النقل العام

- تنظيم قطاع نقل 
المسافرين

-محطة رئيسية ببراك
-محطات ثانوية 

بالمحالت

- نسبة االنجاز 22 %

-تطوير البلدية عمراني�ا
- تنظيم المراكز 

العمراني�ة
- الحد من العشوائي�ات

- توفير السكن لعدد 
2000 أسرة

- تطوير الخدمات 
الراقية للمواطن 

والمؤسسة
- اكساب المدين�ة 

مقومات مركز 
محافظة

- تنشيط االقتصاد 
والمنطقة

- تدعيم الدور 
اإلقلييم لمدين�ة براك 

- دعم االستثمار

- تدعيم النفاذ الى 
الخدمات العامة 

- تنظيم المراكز 
العمراني�ة

- تقليل استهالك 
الطاقة الكهربائي�ة 

- االستفادة من 
الطاقات المتجّددة

- التقليل من حوادث 
السير

- تطوير المواصالت

-تنظيم الحركة 
المرورية والحد من 

المختنقات
-تطوير وتنظيم النقل 

العام

- تطوير وتنظيم 
النقل العام

-توفير طرق إنارة 
وأرصفة وصرف صحي 

ومياه وعيش الئق

مصلحة التخطيط 
العمراني

مصلحة األمالك 
العامة

جهاز تنمية 
وتطوير المراكز 

اإلدارية

البلدية – القطاع 
الخاص

- غرفة التجارة 
والصناعة
 - البلدية

 البلدية

الشركة العامة 
للكهرباء

جهاز تنفيذ 
المشروعات 

ومصلحة النقل 
والمواصالت

- البلدية
 - مصلحة النقل 

والمواصالت

جهاز تنفيذ 
مشروعات 

اإلسكان والمرافق
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بلدية براك

بلدية براك

بلدية براك

بلدية براك

بلدية براك
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تطوير مطار بارك

مشروع تطوير 
المرافق الرياضية

مشروع تطوير 
المرافق الثقافية

- صيانة المهبط 
- صيانة صاالت المطار

- سلم هبوط من 
الطائرة

- تسهيل مشاق 
الصفر على المواطن 

- نمو االقتصاد 
بالمنطقة 

- تقليل نسبة البطالة

مصلحة الطيران 
المدني

- البلدية
-  مصلحة الرياضة

- البلدية
- مصلحة الثقافة

X

X

X

X

X

100

10000

2000

براك

مدين�ة براك

مدين�ة براك

5-2  أهداف ومشروعات المحور الثاني:
يوجــه هــذا المحــور التدخــالت نحــو تطويــر االقتصــاد المحلــي باالعتمــاد علــى تثميــن 
المــواد والمــوارد والمنتوجــات الزراعيــة المحليــة واإلحاطــة بالمســتثمرين وتأهيــل 
اليــد العاملــة. وتكمــن الغايــة المنشــودة فــي دعــم قــدرة بلدية بــراك على المســاهمة 

فــي تركيــز منطقــة إقتصاديــة  تشــع علــى كامــل منطقــة الشــاطئ.
يتفرع هذا المحور حسب طريقة اإلطار المنطقي إلى ثالثة أهداف رئيسية:

- الهدف 1: تثمين الموارد والمواد األولية والمنتوجات الزراعية المحلية.
- الهدف 2: ضمان إمداد البلدية بالطاقة الضرورية للتنمية االقتصادية.

- الهدف 3: تأهيل اليد العاملة المحلية.

-تثمين الموارد والمواد األولية والمنتوجات الزراعية المحلية. 
ــى  ــة عل ــة المحلي ــات الزراعي ــة والمنتوج ــواد األولي ــوارد والم ــن الم ــدف تثمي ــز ه يرك
تنويــع اإلقتصــاد المحلــي إعتمــادا علــى المقومــات الخصوصيــة للبلديــة عبــر توجيــه 
المســتثمرين واإلحاطــة بهــم. تشــمل التدابيــر المتعلقــة بهــذا الهــدف توفيــر مواطن 

الشــغل وتدعيــم اإلســتثمار العمــويم والخــاص.
تم حصر التدخالت في أربعة مشروعات قطاعية:

- مشــروع إنشــاء مصنــع حديــد: يتمثــل التدخــل فــي إنجــاز مصنــع للحديــد بمنطقــة 

أشــكدة. تتمثــل مكونــات المشــروع فــي إنجــاز األعمــال المدنيــ�ة وتركيــب التجهيــزات 
وتهيئــ�ة المقاطــع وربــط الموقــع بشــبكة الطــرق الرئيســية. ينتظــر أن يمكــن 
ــغل  ــن الش ــر مواط ــ�ة وتوفي ــات المعدني ــاع الصناع ــر قط ــن تطوي ــروع م ــذا المش ه
ــات. ــة والخدم ــع والصيان ــل والتوزي ــات النق ــي قطاع ــتثمار ف ــى اإلس ــجيع عل والتش

- إنشــاء مركــب طحيــن وصناعــة المــواد الغذائيــ�ة  األساســية: يتركــب المشــروع مــن 
ــواد  ــ�اج الم ــدة إلنت ــي ووح ــن الغذائ ــ�اج العجي ــدات إلنت ــوب ووح ــن الحب ــدة طح وح
ــواد  ــر م ــن توفي ــي وم ــ�اج المحل ــع اإلنت ــن تصني ــروع م ــذا المش ــيمكن ه ــة. س العلفي

ــية. ــ�ة أساس غذائي
- تطويــر مشــروع األرب الزراعــي: يتمثــل هــذا المشــروع فــي إحيــاء منطقــة زراعــات 
ــة  ــر منظوم ــغال تطوي ــل أش ــب. تتمث ــال والتخري ــالف واإلهم ــت لإلت ــة تعرض مروي
ــ�ة المســالك وإعــادة التقســيم. يســتوجب إحيــاء هــذا المشــروع وضــع  ــري وتهيئ ال

ــ�ن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.   نظــام إدارة خــاص يرتكــز علــى الشــراكة بي
- تطويــر مشــروع بــراك الزراعــي: يتعــرض مشــروع بــراك الزراعــي إلــى عمليــات توســع 
عشــوائي وإلــى غيــاب الصيانــة والتحكــم فــي اإلســتغالل. تتمثــل مكونــات المشــروع 

فــي صيانــة المســالك الزراعيــة ومنظومــة الــري وتوفيــر البــذور  واألســمدة. 
- ضمان امداد البلدية بالطاقة الضرورية للتنمية االقتصادية

ــد  ــة الح ــة االقتصادي ــة للتنمي ــة الضروري ــة بالطاق ــداد البلدي ــان إم ــدف ضم ــز ه يرك
مــن التأثيــر الســلبي لعــدم إنتظــام اإلمــداد بالطاقــة واللجــوء المتواصــل إلــى طــرح 
ــدرة  ــم ق ــى تدعي ــز عل ــة. ويرك ــي المنطق ــة ف ــطة االقتصادي ــى كل األنش ــال عل األحم
ــة  ــ�اج الطاق ــن إنت ــتراتيجي م ــي إس ــان إحتي�اط ــى ضم ــة وعل ــن جه ــة م ــ�اج الطاق إنت

ــة.  ــرات  األزم ــاوز فت ــن تج ــن م يمك
تم حصر التدخالت في مشروعين  كبيرين:

ــاطئ  ــة الش ــداد منطق ــام إم ــدم انتظ ــرا لع ــي: نظ ــتودع نفط ــاء مس ــروع إنش - مش
بالغــاز والنفــط يركــز هــذا المشــروع علــى إيجــاد حــل مالئــم يتمثــل فــي توفيــر مخزون 
طاقــي إحتي�اطــي مــن جهــة وفــي تنظيــم مســالك توزيــع النفــط والغــاز مــن جهــة 

ثانيــ�ة. يتكــون المشــروع مــن تركيــز خــزان للنفــط ومخــزن للغــاز ومبــى  إداري.
- مشــروع إنشــاء محطــة توليــد الكهربــاء: أصبــح مــن الضــروري التفكيــر فــي الرفــع 
ــاطئ  ــة الش ــي منطق ــة وف ــة عام ــ�ا بصف ــاء ليبي ــل أرج ــي كام ــة ف ــ�اج الطاق ــن  إنت م



ــاء. يتطلــب هــذا  ــ�اج الكهرب بصفــة خاصــة. يتمثــل المشــروع فــي إنشــاء محطــة إلنت
المشــروع إنجــاز دراســة جــدوى تنــ�درج ضمــن إســتراتيجية محليــة لتطويــر إســتعمال 

ــددة.  ــة المتج الطاق
 

•  تأهيل اليد العاملة المحلية
ــل  ــ�اره عام ــري باعتب ــر البش ــى العنص ــة عل ــة المحلي ــد العامل ــل الي ــدف تأهي ــز ه يرك
أســايس فــي اإلنتــ�اج واإلســتثمار. ويولــي العنصــر النســائي عنايــة خاصــة عبــر فتــح 

ــة. ــروعات منتج ــث مش ــ�ة بع ــل وإمكاني ــب والعم ــال التدري مج
تم حصر التدخالت في مشروعين:

- إنشــاء مركــز لتدريــب وتطويــر المــرأة: يــريم هــذا المشــروع إلــى تمكيــن المــرأة مــن 
تكويــن مالئــم يجعلهــا قــادرة علــى المســاهمة فــي الحيــاة االقتصاديــة. ســيمكن هــذا 
المشــروع النســاء الراغبــات فــي العمــل مــن الحصــول علــى شــغل بإحــدى الشــركات 

الخاصــة أو مــن بعــث مشــاريع خاصــة  وإدارتهــا. 
ــباب  ــب الش ــى تدري ــروع إل ــذا المش ــريم ه ــامل: ي ــي ش ــب مه ــز تدري ــاء مرك - إنش
ــي  ــاد المحل ــر االقتص ــة بتطوي ــة المرتبط ــ�ة والتكنلوجي ــاالت الفني ــد المج ــي عدي ف
كالتكنلوجيــا البيئيــ�ة والتحكــم فــي الطاقــة الشمســية وتقنيــ�ات الــري وصيانــة 
ــدد  ــب متع ــز تدري ــ�اء مرك ــي بن ــروع ف ــل المش ــي. يتمث ــع الغذائ ــات والتصني المضخ

ــص. ــب مخت ــار تدري ــر إط ــغيله وتوفي ــزه وتش ــات وتجهي االختصاص

•  مخطط تدخالت محور اقتصاد متنـوع
ثمانيــ�ة  متنــوع  إقتصــاد  لمحــور  العمــل(  )خطــة  التنفيــذي  المخطــط  يشــمل 

إلــى: األهــداف  حســب  تتــوزع  وبرامــج  مشــروعات 
- أربعــة مشــروعات لغــرض تثميــن المــوارد والمــواد األوليــة والمنتوجــات الزراعيــة 

المحليــة. 
- مشروعان لغرض ضمان إمداد البلدية بالطاقة الضرورية للتنمية االقتصادية.

- مشروعان لغرض تأهيل اليد العاملة المحلية.
ــون  ــوع ب: 48 ملي ــاد متن ــور  إقتص ــى مح ــ�ة عل ــل المترتب ــة العم ــة خط ــدر تكلف تق

و535 ألــف دينــ�ار  .

الجدول: تكلفة تدخالت محور اقتصاد متنوع
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على زيادة القدرة 

التن�افسية
- االكتفاء الذاتي من 

المنتوجات المعلبة
- زيادة نمو االقتصاد 

بالمنطقة

- براك 
- القرضة

 - أدري

- طاحن وأعالف
صندوق موازنة 

لألسعار
البلديات

 - االقتصاد

وزارة الزراعة
البلدية

10000

0001
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 25000

X

X X

X

XX

التكلفة المتدخليناألهدافالمكوناتالموقع
)ألف دين�ار(

II IIII



إنشاء مركز لتدريب 
وتطوير المرأة

إنشاء مركز تدريب 
مهي شامل

إنشاء مستودع 
نفطي

إنشاء محطة توليد 
الكهرباء

العافية

الزوية

أقار

زلواز

- صيانة المقر
- تجهيز الورشات

- اقتن�اء المواد االولية

- مبى متكامل 
- معامل وورش 

ووسائل إيضاح

- خزانات وقود
- مبى إداري

- مكتب للمعتمدين
- تقني�ات توليد 

الطاقة
- خزانات ديزال

- فنيي�ن إداريي�ن

- تطوير مهاراتها 
الفني�ة للمرأة

- اكتساب قدرات 
لإلبداع واالبتكار

- تدريب وتأهيل 
الموارد البشرية

- إتاحة فرص عمل
- مالئمة التدريب مع 
احتي�اجات القطاعات 

االقتصادية

- توفير الوقود والغاز 
للمنطقة

- التغلب على صعوبة 
توفير الوقود في 

المستودعات العامة

- توفير الطاقة لكامل 
المنطقة

- إيجاد فرص عمل

الشؤون 
االجتماعية 

االتحاد النسائي

التعليم العالي

-بلدية براك
-بلدية 
القرضة

- بلدية أدري

الشركة العامة 
للكهرباء

35

300

200

5000

X
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X

X

5-3  أهداف ومشروعات المحور الثالث:
ــى  ــتجيب إل ــه يس ــة وجعل ــي للبلدي ــال العمران ــل المج ــى تأهي ــور إل ــذا المح ــريم ه ي
ــة  ــة العام ــات الحضري ــاالت الخدم ــي مج ــة ف ــات المحلي ــكان والجماع ــات  الس تطلع
والنفــاذ إلــى المرافــق األساســية. كمــا يولــي جــودة الحيــاة أهميــة بالغــة ويجعــل 
مــن النظافــة وحمايــة البيئــ�ة رهانــات رئيســية تتطلــب تدخــل عاجــل لتجنــب تفاقــم 

ــة.   ــر الصحي المخاط
تم تفريع هذا المحور بطريقة اإلطار المنطقي إلى ثالثة أهداف رئيسية: 

- الهدف 1: تأهيل البيئ�ة العمراني�ة
- الهدف 2: تطوير المرافق الشبابي�ة والثقافية

- الهدف 3: المحافظة على النظافة وحماية الموارد الطبيعية من التلوث 

•  تأهيل البيئ�ة العمراني�ة 
يــريم هــذا الهــدف إلــى تطويــر إطــار عيــش الســكان عبــر توفيــر فضــاء ترفيــه للطفل 
ــة  ــع وممارس ــات المجتم ــف فئ ــتقبال مختل ــز الس ــي مجه ــزه طبيع ــة ومنت والعائل
ــى  ــكني�ة وعل ــق الس ــى المناط ــالت عل ــزت التدخ ــة. رك ــة المختلف ــطة الترفيهي األنش
ــة  ــم تاريخي ــه ومعال ــق ترفي ــ�ه مراف ــزه تؤثث ــا منت ــل منه ــة لتجع ــق الطبيعي المناط

ــالك.  ومس
تم حصر هذه التدخالت في ثالثة مشروعات رئيسية:

- إنشــاء منتــزه )مســاحات خضــراء(: يشــمل هــذا المشــروع تهيئــ�ة وتجهيــز منتــزه 
بإحــداث مســالك وحدائــق ووضــع خطة لتنفيــذ وإدارة واســتغالل مكوناته بالشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص. ســيمكن مشــروع إنشــاء وتطويــر المنتــزه مــن   تطوير األنشــطة 

الترفيهيــة والســياحية وتثميــن المقومــات الطبيعيــة والثقافيــة.
- إنشــاء شــبكة حدائــق باألحيــاء الســكني�ة: يشــمل هــذا المشــروع إحــداث حدائــق 
ــن  ــال م ــن األطف ــتراحة ولتمكي ــا  لإلس ــم تهيئته ــكني�ة تت ــاء الس ــل األحي ــرة داخ صغي
اللعــب والترفيــه فــي ظــروف تضمــن ســالمتهم تحــت رقابــة  األوليــاء. يتــم تعميــم 
المدنــي  المجتمــع  المرافــق علــى مراحــل وصيانتهــا بمشــاركة منظمــات  هــذه 

ــكان.   والس
- إعــداد وإنجــاز برنامــج لتهيئــ�ة محيــط المرافــق العامــة: يتمثــل هــذا المشــروع فــي 
تهيئــ�ة محيــط المرافــق العامــة مــن مــدارس ومرافــق صحيــة ومصالــح عامــة توفــر 
خدمــات للمواطنيــ�ن وتســتقطب عــدد كبيــر مــن المنتفعيــن. ينــ�درج هــذا المشــروع 
ضمــن تمــي يــريم إلــى تحســين جــودة اإلســتقبال والنفــاذ إلــى المرفــق العــام وإى 

دعــم روابــط اإلنتمــاء إلــى المنطقــة وثقــة المواطــن فــي الســلطة المحليــة.

•  تطوير المرافق الشبابي�ة والثقافية
 يــريم هــذا الهــدف إلــى توفيــر خدمــات اإلســتقبال للشــباب وللــزوار وإلــى تشــجيع 
تنظيــم التظاهــرات الشــبابي�ة والثقافيــة. شــملت التدابيــر المتعلقــة بهــذا الهــدف 
إحــداث بيــت للشــباب والضيــاف وتجهيــزه بمكتبــ�ة رقميــة ومالعــب وقاعــات 
رياضيــة. كمــا شــملت إحــداث مســرح بلــدي بالزويــة يســتوعب تنظيــم المهرجانــات 

ــرحية. ــ�ة والمس ــروض الفني والع
 تم حصر هذه التدخالت في مشروعين رئيسيي�ن:

ــات  ــة وقاع ــ�ة رقمي ــت ومكتب ــن مبي ــروع م ــون المش ــباب: يتك ــت الش ــروع بي - مش
ــة. ــة والفردي ــة الجماعي ــات المختلف ــة الرياض ــب لممارس ومالع

- إنشــاء مســرح بلــدي: يتكــون هذا المشــروع من قاعــة عروض مســرحية وســنيمائي�ة    
ومســرح هــواء طلق يســتعمل في إقامــة المهرجانــات والعــروض الليلية.



•المحافظة على نظافة وحماية الموارد الطبيعية من التلوث
يركــز هــذا الهــدف علــى جــودة إطــار عيــش المواطــن وحمايــة المحيــط مــن التلــوث 
والحــد مــن المخاطــر الصحيــة. يتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تدابيــر تشــمل الجانــب 
العملياتــي إعتمــادا علــى مشــروعات محــددة لغــرض حمايــة البيئــ�ة والمحافظــة علــى 

النظافــة وتدعيــم األنشــطة الترفيهيــة.
ــات  ــتكمال محط ــروع إس ــمل المش ــار: يش ــة اآلب ــات تحلي ــروع محط ــتكمال مش - إس
تنقيــة ميــاه اآلبــار المســتعملة للشــرب. يمكــن المشــروع مــن توفيــر ميــاه تســتجيب 

للمعاييــر الصحيــة.
- إعــداد وتنفيــذ خطــة إلزالــة النقــاط الســوداء: يشــمل هــذا المشــروع رفــع القمامة 
ــاط  ــكان النق ــة م ــق عام ــة وحدائ ــاءات ترفيهي ــداث فض ــوداء وإح ــاط الس ــن النق م
الســوداء المالصقــة لألحيــاء الســكين�ة. يكمــن الغــرض مــن هــذا المشــروع فــي حمايــة 

البيئــ�ة والمحافظــة علــى النظافــة وتدعيــم األنشــطة الترفيهيــة.
- إنجــاز وحــدة معالجــة وتثميــن القمامــة والنفايــات: يســتفيد هــذا المشــروع مــن 
التطــور التكنلوجــي فــي مجــال معالجــة وتثميــن النفايــات. ويمكــن إنجــازه بالشــراكة 
ــى خبــرة الشــركات العالميــة الرائــدة  ــ�ن بلديــات منطقــة الشــاطئ وباإلعتمــاد عل بي

فــي مجــال تثميــن النفايــات.
- إنجــاز محطــة تطهيــر ميــاه الصــرف الصحــي: يتكامــل هــذا المشــروع مــع مشــروع 
ــاز  ــي إنج ــي. يكت ــرف الصح ــبكة الص ــتكمال ش ــع اس ــة م ــة وخاص ــق المتكامل المراف
هــذا المشــروع أهميــة كبيــرة بالنظــر إلــى دوره فــي الحــد مــن تلــوث المــوارد المائي�ة.

  
•  مخطط تدخالت محور ظروف عيش الئقة

ــ�ة  ــة ثماني ــش الئق ــروف عي ــور ظ ــل( لمح ــة العم ــذي )خط ــط التنفي ــمل المخط يش
ــى: ــداف إل ــب األه ــوزع حس ــج تت ــروعات وبرام مش

- ثالثة مشروعات لغرض تأهيل البيئ�ة العمراني�ة.
- ثالثة مشروعات لغرض تطوير المرافق الشبابي�ة والثقافية.

ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــة وحماي ــى النظاف ــة عل ــرض المحافظ ــروعات لغ ــة مش - أربع
مــن التلــوث .

تقــدر تكلفــة خطــة العمــل المترتبــ�ة علــى محــور ظــروف عيــش الئقــة ب: 21 مليــون 
و800 ألــف دينــ�ار .

الجدول: تكلفة تدخالت محور ظروف عيش الئقة

التكلفة

2020-20172024-20212028-2025
الهدف

المجموع
)ألف دين�ار(

تأهيل البيئ�ة العمراني�ة

0

5500

450350

89507350

2000

5000

9000

12000

3500

5000

3500

2000

21800

800
تطوير المرافق الشبابي�ة 

والثقافية

المحافظة على نظافة 
وحماية الموارد الطبيعية 

من التلوث

المجموع

المحور االستراتيجي: إقتصــــاد متنـوع

الجدول الزمي
المشروع

إنشاء منتزه 
)مساحات خضراء(

إنشاء شبكة حدائق 
باألحياء السكني�ة

اعداد وانجاز برنامج 
لتهيئ�ة محيط 

المرافق العامة

جمعية بيوت 
الشباب

براك )قبرة(

المناطق العمراني�ة 
بالبلدية

نطاق البلدية

براك

- شتالت أشجار
- مالهي متكاملة 

لألطفال
- مقاهي

- مسجد للصالة 
وموقف للسيارات

- شتالت أشجار
- عشب صناعي

- مطعم
- هاتف عمويم

- ترصيف وتعبي�د
- انارة وتجميل

- مكتب�ة اقتصادي 
للشباب

- صاالت فارغة 
للرياضة

- توفير ظروف عيش 
مالئمة

- ترفيه لألطفال

- ترفيه

- تحسين النفاذ الى 
الخدمات العامة

- استقبال 
المواطن

- توعية الشباب 
- إقامة فرص 

السكن للمواطني�ن 
الزائرين للمنطقة

السياحة

البلدية

البلدية

هيئ�ة الشباب 
والرياضة
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إنشاء مسرح بلدي

مركز تأهيل لذوي 
االحتي�اجات الخاصة

استكمال مشروع 
محطات التحلية لآلبار

اعداد وتنفيذ خطة 
إلزالة النقاط السوداء

انجاز وحدة معالجة 
وتثمين القمامة 

والنفايات

انجاز محطة تطهير 
مياه الصرف الصح

الزاوية

بـــراك

بلدية بـــراك

نطاق البلدية

براك

براك

- إعداد الخرائط 
االستثن�ائي�ة

- إعداد الخرائط 
التنفيذية

- تنفيذ المبى

- مدربي�ن مختصين
- معدات وأجهزة

- نسبة االنجاز 90 %

- اعداد مصب مراقب
- القيام بحمالت إلزالة 

المصبات العشوائي�ة
- تهيئ�ة مواقع 

المصبات العشوائي�ة

- انجاز دراسة جدوى 
لتحديد الموقع

- انجاز االشغال 
المدني�ة 

- تركيب التجهيزات 
وتشغيلها  

- تهيئ�ة الموقع
- بن�اء المحطة

- تركيب التجهيزات

- نشر الثقافة 
- إقامة فرص 

للمبدعين والفناني�ن 
لطرح أعمالهم

- االهتمام بهذه 
الفئة

- الرفع من مستوى 
هذه الفئة

- توفير مياه 
نظيفة للمواطني�ن

البلدية

الشؤون 
االجتماعية

جهاز تنفيذ 
مشروعات 

اإلسكان والمرافق

- البلدية
 - منضمات 

المجتمع المدني
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X

5-4-أهداف ومشروعات المحور الرابع: موارد بشرية قادرة على رفع التحديات:
ــة  ــة المحلي ــادئ الحوكم ــروط ومب ــن ش ــي تضم ــر ال ــى التدابي ــور عل ــذا المح ــز ه يرك
باعتب�ارهــا أهــم عناصــر النجاعــة فــي التنميــة البلديــة. تشــمل هــذه التدابيــر تدعيــم 

ــة.  ــائل وأدوات اإلدارة الناجع ــر وس ــك توفي ــة وكذل ــوادر البلدي ــدرات الك ق
يتفرع هذا المحور إلى هدفين رئيسيي�ن:

- الهدف 1: تدعيم قدرات الكوادر البلدية 
- الهدف 2: تنظيم اإلدارة والرفع من نجاعة العمل البلدي

•  تدعيم قدرات الكوادر البلدية 
يركــز هــذا الهــدف علــى تأهيــل المــوارد البشــرية للبلدية بالشــكل الــذي يضمــن اإلدارة 
الناجعــة والتنســيق بيــ�ن مختلــف المصالــح والفاعليــن فــي المنطقــة. تشــمل التدابير 
المتعلقــة بت�دعيــم القــدرات مجــاالت إدارة المشــروعات المندمجــة والشــراكة بيــ�ن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والتخطيــط اإلســتراتيجي. 

تشمل التدخالت المرتبطة بهدف تدعيم قدرات الكوادر البلدية:
- برنامــج دعــم قــدرات الكــوادر البلديــة: يشــمل هــذا المشــروع إعــداد وتنفيــذ دورات 
فــي مجــاالت إدارة المشــروعات أو التواصــل مــع المواطــن والتخطيــط اإلســتراتيجي 
ــودة إدارة  ــين ج ــي تحس ــج ف ــذا البرنام ــن ه ــرض م ــن الغ ــي. يكم ــط العمران والتخطي

الخدمــات العامــة وأداء المؤسســة البلديــة.
- مشــروع إحــداث مركــز لتدريــب الكــوادر والموظفيــن: يتمثــل هــذا المشــروع فــي 
إحــداث مركــز تدريــب يعــى بت�أهيــل الكــوادر والموظفيــن فــي البلديات. حيــث يعهد 
ــ�ن  ــدد المنت�دبي ــن الج ــداد الموظفي ــك إع ــن وكذل ــتمر للموظفي ــب المس ــه التدري إلي
ــ�ن  ــراكة بي ــار الش ــي إط ــروع ف ــذا المش ــز ه ــر أن ينج ــن المنتظ ــات. م ــل بالبلدي للعم

البلديــات الثالثــة وبدعــم مــن وزارة الحكــم المحلــي.   

•  تنظيم اإلدارة والرفع من نجاعة العمل البلدي 
ــام  ــورة للقي ــائل متط ــر وس ــدف توفي ــذا اله ــق ه ــة بتحقي ــر الخاص ــن التدابي وتتضم
توضيــح  بهــدف  البلديــة  اإلدارة  عمــل  وتنظيــم  الميدانيــ�ة  الهندســية  باألعمــال 
ــر أدوات اإلدارة  ــمل توفي ــا يش ــات. كم ــة الخدم ــام ورقمن ــع المه ــراءات وتوزي اإلج

الناجعــة للمصالــح البلديــة. 
تشمل التدخالت المرتبطة بهدف تنظيم اإلدارة والرفع من نجاعة العمل البلدي:

ــل  ــداد الدلي ــروع إع ــذا المش ــن ه ــة: يتضم ــح البلدي ــراءات المصال ــل إج ــروع دلي - مش
وتنظيــم دورات تأهيــل فــي مجــال إدارة المصالــح البلديــة. مــن المنتظــر أن يســاهم 
هــذا المشــروع فــي تطويــر وســائل وأدوات العمــل وتنظيــم العمــل البلــدي وضمــان 

نجاعــة اإلدارة البلديــة.
- مشــروع قاعــدة المعلومــات البلديــة: يتركــب هــذا المشــروع مــن إعــداد الدراســة 
ــرض  ــن الغ ــوادر. يكم ــل الك ــج لتأهي ــذ برنام ــات وتنفي ــزات والبرمجي ــ�اء التجهي واقتن
ــات  ــام بعملي ــة والقي ــروعات التنمي ــم مش ــة وتقيي ــي متابع ــروع ف ــذا المش ــن ه م

ــ�ة.  ــة والعمراني ــة واالجتماعي ــوالت االقتصادي ــل التح ــد وتحلي رص
- اقتنــ�اء وســائل العمــل: يتمثــل المشــروع فــي اقتنــ�اء األدوات المتطــورة الضروريــة 
للقيــام بأعمــال المســاحة وتدريــب المهندســين علــى اســتعمالها. كمــا يشــمل اقتنــ�اء 

الحواســيب والبرمجيــات والمنظومــات المناســبة لرقمنــة اإلدارة البلديــة.



•  مخطط تدخالت محور موارد بشرية قادرة على رفع التحديات
يشــمل المخطــط التنفيــذي )خطــة العمــل( لمحــور مــوارد بشــرية قــادرة علــى رفــع 

التحديــات خمســة مشــروعات وبرامــج تتــوزع حســب األهــداف  إلــى:
- مشروعان لغرض  تدعيم قدرات الكوادر البلدية. 

- ثالثة مشروعات لغرض تنظيم اإلدارة والرفع من نجاعة العمل البلدي.
تقــدر تكلفــة خطــة العمــل المترتبــ�ة علــى محــور ظــروف عيــش الئقــة ب: 3 مليــون 

و150 ألــف دينــ�ار .

الجدول: تكلفة تدخالت محور موارد بشرية قادرة على رفع التحديات

التكلفة

2020-20172024-20212028-2025
الهدف

المجموع
)ألف دين�ار(

تدعيم قدرات الكوادر البلدية

400

350450 350

2350400

02050 2000 50

3150

1100
تنظيم اإلدارة والرفع من 

نجاعة العمل البلدي

المجموع

المحور االستراتيجي: موارد بشرية قادرة على رفع التحديات

الجدول الزمي
المشروع

برنامج دعم قدرات 
الكوادر البلدية

مشروع احداث مركز 
لتدريب الكوادر 

والموظفين

مشروع دليل 
إجراءات المصالح 

البلدية

مشروع قاعدة 
المعلومات البلدية

اقتن�اء وسائل العمل

بـــراك

بـــراك

بـــراك

- الكوادر الفني�ة

-اجهزه المساحة 
 GPS  500 - To Tal(

)800 station – Leval
-برمجيات 

ومنظومات اعالمية

- تطوير كفاءة 
المهندسين

- المساعدة في انجاز 
المخططات 

- إتاحة الفرص للعمل 
بعد التطوير

البلدية- تطوير الفنني�ن

البلدية

50

2000

50

50

1000

X

X

X

X

XXX

التكلفة المتدخليناألهدافالمكوناتالموقع
)ألف دين�ار(

II IIII

6-  بطاقات المشروعات:

أعــدت بطاقــات المشــروعات المندمجــة فــي إطــار ورشــة التخطيــط اإلســتراتيجي 
ــتة  ــى س ــاركين عل ــ�ار المش ــع إختي ــد وق ــاور. وق ــب المح ــل حس ــرق العم ــة ف بطريق
مشــروعات إلعــداد بطاقــة مفصلــة لــكل مشــروع تتضمــن معطيــات مدققــة حــول:

- إشكاليات الوضع القائم ومبررات المشروع.
- مكونات المشروع وأهدافه وتكامله مع المشروعات  اإلستراتيجية.

- إستراتيجية وآجال وتركيب�ة تمويل المشروع.
اعتمد المشتركون نموذجا موحدا إلعداد بطاقات المشروعات.



المشروع 2: صيانة الطريق الرابط بي�ن براك وادريالمشروع 1 : تركيب لوحات إشهارية على الطرقات العامة

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع
مبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائم
توقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروع
صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�نالمتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع
المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

- الطريق الرئيي الرابط بي�ن براك و ادري- بلدية براك

- يوجد في بلدية براك عدد من المدن والتجمعات.
- حاليا ال توجد إشارات مرورية وال لوحات إلرشاد مستعملي 

الطريق. 

- طريق متهالك بطول 150 كلم يعتبر الشريان الرئيي 
لمنطقة الشاطئ.

- ضرورة إرشاد مستعملي الطريق والتعريف بالمنطقة 

- في حال عدم صيانة هذا الطريق ستتزايد الحوادث 
وستكون له آثار اجتماعية واقتصادية سلبي�ة.

- ستبقى المدن والتجمعات غير معروفة  

- تواصل غياب الصيانة نتيجة تعطيل صرف ميزاني�ات 
االستثمار

- بلدية براك
-البلدية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت

- تحديد مواصفات اللوحات وإجراء طلب العروض 
- إقتن�اء اللوحات

- تركيز اللوحات

- إعداد دراسة تنفيذية
- وضع خطة لتمويل المشروع

- متابعة تنفيذ المشروع

75000.000 دين�ار ليبي25.000 دين�ار ليبي

- لوحات ارشاد تحدد االتجاه
- لوحات تحمل أسماء المدن والتجمعات

- إعادة التعبي�د
- الترصيف واإلنارة والتجميل داخل المناطق العمراني�ة

- اإلشارات والعالمات المرورية

- عدد اللوحات اإلرشادية المثبت�ة
- سهولة تعرف الزائر على التجمعات والنفاذ إليها 

- نسبة اإلنجاز المادي
- نسبة اإلنجاز المالي
- مدة انجاز االشغال

- مؤسسات المجتمع المدني
- تطوع األهالي

-البلدية وجهاز المواصالت

وزارة المواصالتالبلدية 

- إرشاد مستعملي الطريق 
- التعريف بالمنطقة

- الحد من الحوادث
- تيسير نقل األشخاص والبضائع   

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع
تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- مشروع الطرق المحلية داخل نطاق البلدية

- مشروع الطرق المحلية داخل نطاق البلدية



المشروع 3: إنشاء مستودع نفطي

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

مصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

- آقار

- استغالل موقع محطة الكهرباء الموجودة بالمنطقة 
واستخدام خزانات الوقود الموجودة بها

- نقص شديد في الوقود والغاز
- إستمرار أزمة في الوقود داخل المنطقة

- ضرورة إستمرارية توفير الطاقة الضرورية لإلستعماالت 
العائلية واالقتصادية   

- بلديات منطقة الشاطئ

- صيانة الخزانات والمخازن القائمة
-  بن�اء مبى إداري 

200.000 دين�ار ليبي

- المشروع يحتاج إلى تطوير بسيط في المحطة الموجودة  
واإلستفادة من الخزانات

- إنتظام توزيع الغاز والوقود
- كمية المخزون االحتي�اطي

- بلديات منطقة الشاطئ وشركة البريقة للنفط

البلديات

- توفير مخزون  إحتي�اطي من المواد الطاقية الي تحتاجها 
المنطقة

- تنظيم توزيع الوقود والغاز

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

المشروع 4: تطوير إنارة الشوارع بالطاقة الشمي

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

مصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

- الطرق الرئيسية في نطاق البلدية

- تدهور الشبكة العامة االنارة.
- إرتفاع وتيرة إنقطاع التي�ار الكهربائي

- التقليل من إستهالك الطاقة
- عدم إستقرار التي�ار الكهربائي بالمنطقة 

- إنارة الطريق العام

- شراكة بي�ن البلدية وشركة الكهرباء

- تحديد الطرق الي تحتاج إلى إنارة
- وضع خطة لتعميم اإلنارة بالطاقة الشمسية

- إنجاز الخطة على مراحل 

150.000 دين�ار ليبي

- تثبيت األعمدة وتحوير األعمدة الموجودة 
- تثبيت اللوحات الشمسية والفوانيس

- نسبة اإلنارة بالطاقة الشمسية
- نسبة الطرق الي تتوفر بها اإلنارة

- البلدية وشركة الكهرباء

البلدية وشركة الكهرباء

- تخفيض نسب إستهالك الطاقة من الشبكة العامة
- تحسين األمن واألمان بالبلدية

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- مشروع الطرق المحلية داخل نطاق البلدية



المشروع 6 : مشروع مخطط سكيالمشروع 5 : إنشاء مركز تدريب وتطوير المرأة

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(
الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع
مبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائم
توقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروعصاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�نالمتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع
المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

- منطقة براك- العافية

- ال يوجد مراكز تعتي بالمرأة
- لم يتم استحداث مخططات سكني�ة داخل المنطقة

- لم يتم استحداث مشروع مركز تدريب وتطوير المرأة
- رفع كفاءة المرأة

- العجز في التدريب

- عدم تنفيذ مخططات سكني�ة
- في حالة ضم العشوائي�ات إلى المخطط السكي الجديد يتم تطوير 

الوضع القائم
- توسع عمراني جديد

- إذا لم يتم تنفيذ المخطط تزداد نسبة العشوائي�ات

- البلدية- البلدية

- وجود مقر للمشروع
- توفر المساحة المستهدفة للتخطيط- يتم صيانة المبى وانجاز المشروع

65.000 دين�ار ليبي35.000 دين�ار ليبي

- بن�اء
- تجهيز

- توفير االطارات

- الموقع: براك – االحتي�اجات /المواطن في أمّس الحاجة للمخطط 
السكي

- المكونات: إعداد المسح الشامل – إعداد الخرائط التفصيلية
- تدعيم القدرات: الكوادر الفني�ة في البلدية

- لجنة تقوم بالمتابعة- لجنة تقييم ومتابعة

- الشؤون االجتماعية 
- مصلحة التخطيط العمراني- االتحاد النسائي

البلدية البلدية 

- تدريب وتطوير مهارات المرأة
- تطوير المدين�ة عمراني�ا والحد من العشوائي�ات- اكتساب قدرات اإلبداع واالبتكار

- العمل جديا على مخطط بسيط لضم العشوائي�ات 
القائمة

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروعتفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع



المشروع 8  : منتــــزه المشروع 7 : تـطـــوير مــطـــار بــــاراك

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروعمبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائمتوقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروعصاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�نالمتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروعالمكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

- قيرة – براك- بــراك

- وجود المساحة المطلوبة لإلستغالل- نسبة التطوير في المطار 65 %

-عدد وجود فضاءات ترفيه مبرمجة

- لم يتم افتت�اح المطار
-  توفير الدعم للمطار 

-  التغلب على مشاق السفر
-  في حالة عدم تطوير المطار تكون مشاق السفر صعبة

-  عدم وجود منتزه داخل المدين�ة
-  توفير عدد من الشتالت واألعشاب وحجارة التبليط

- البلدية وجهاز الحدائق العامة- البلدية

- التنسيق مع مصلحة الطيران المدني
- الشراكة مع القطاع الخاص- تأمين المطار ومحيطه 

60.000 دين�ار ليبي100.000 دين�ار ليبي

- صيانة المبى والصاالت والمهبط
- تهيئ�ة المحيط الخارجي للمطار

- مرافق ترفيه
- مسالك للتنزه

-  تشجير

- نسبة اإلنجاز
- عدد الرحالت

- عدد المسافرين

- عدد المرافق الترفيهية
- طول المسالك

- عدد الزوار

- البلدية وجهاز الحدائق العامة- مصلحة الطيران المدني

البلدية البلدية 

- تسهيل مشاق السفر على المواطن ونمو اقتصاد 
- توفير ظروف عيش الئقةالمنطقة

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروعتفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع



المشروع 10 : استكمال مشروع محطات تحلية لآلبارالمشروع 9  : تطوير وتدريب الكوادر الفني�ة

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروعمبررات المشروع

توقعات تطور الوضع القائمتوقعات تطور الوضع القائم

صاحب المشروعصاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن
المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروعالمكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

- على مستوى البلدية- بــراك

- مياه غير صالحة للشرب- توفر عدد كبير من الموارد البشرية

- تفاقم الوضع الصحي نتيجة لتلوث المياه

- وفرة في عدد الموارد الغير مؤهلة 
- الحاجة لكوادر مؤهلة لتنفيذ برامج التنمية المحلية

- اشكاليات تلوث المياه
- المواطن في حاجة ملّحة لهذا المشروع 

- البلدية – جهاز تنمية مشاريع اإلسكان- البلدية

- مرحلة التجهيز وإعداد برامج التدريب
-  مرحلة التدريب

- إمكاني�ة الشراكة مع بلديات منطقة الشاطئ

- التنسيق مع الشركة العامة للمياه وجهاز تنفيذ مشاريع 
اإلسكان

- االعتماد على الشركات المحلية والوطني�ة

500.000 دين�ار ليبي30.000 دين�ار ليبي

- تجهيز مقر للتدريب
- إعداد وتنفيذ دورات التدريب

- إستكمال بن�اء محطات تحلية
-  تجهيز محطات التحلية

- عدد الدورات التدريبي�ة
- عدد المنتفعين

- جودة مياه الشرب
- المطابقة للمواصفات الوطني�ة

- جهاز تنفيذ مشاريع اإلسكان- البلدية والتعليم
- البلدية

البلدية – جهاز تنمية مشروعات اإلسكانالبلدية 

- توفير مياه نظيفة - تطوير وتدريب الكوادر
- الحد من المخاطر الصحية

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروعتفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع
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