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 مختصرات 
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 UE                            أ   إ                               االتحاد األوروبي                        : 
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      ADL                          م ت م                                     ة             المحلی اتنمیة وكیل  
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 MH                             و م                                                         وزارة المیاه    : 

 MAED                 و ش ش إ ت    وزارة الشؤون االقتصادیة و التنمیة                               

 MEN                         ت و  و    وزارة التھذیب الوطني                                             

                          MS    و ص                                                       وزارة الصحة 

 AGR                           ن م د                                                 نشاط مدر للدخل     : 

 ATPC  ) إ م م ص ص م(ي المكتمل المنجز تحت إشراف المجموعات المحلیة حالصالصرف  : 

 RGPH                        إ ع س ماإلحصاء العام للسكان و المساكن                                  : 

 CM                            م ب المجلس البلدي                                                         : 

 AVB                         و إ ق                                  وكیل اإلرشاد القاعدي               

 ONG                          م غ ح                                    منظمة غیر حكومیة               : 

 OCB                           م ق ج                                          منظمة قاعدیة جماعیة     : 

 GIE                          ام ذ ن                    مجموعة ذات النفع االقتصادي                  : 

 CDH                            م ح إ                                               اإلنسانمفوضیة حقوق  
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 :مقدمة .1

بفضل دعم من االتحاد األوروبي لصالح بلدیات الحوض الشرقي من إنج-از خط-ة  تمكنت بلدیة بیریبافات
خ (وتحاول اآلن إكمال ھذا التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل ترتك-ز عل-ى نش-اطات ذات أولوی-ة تنمیة 
  ).ع ذ أ

م رؤی--ة موح--دة و مش--تركة للتنمی--ة المحلی--ة وھم--ا ثم--رة مسلس--ل إن ھ--اتین اآللیت--ین ال غن--ى عنھم--ا لرس--
تی-ر "و )Terre SolidaliOnlus("تی-ر س-ولیدالي" ت-يخبرة مقدم-ة م-ن ط-رف منظم ھدعمتتشاركي 

  .بتنفیذ ھذا المشروع المكلفتین)Terre Solidaire Mauritanie( "یرموریتانیادسولی

  .تشاركیة و تم إنجاز ھذا العمل في ظروف خاصة و حسب منھجیة

وبدأ العمل بتكوین أعضاء المجلس البلدي حول منھجی$ة التخط$یط التش$اركي و دع$م المجل$س م$ن أج$ل 
  .2013التي تم تعلیقھا إثر تحضیر االنتخابات البلدیة لسنة  2012إنجاز خطة التنمیة البلدیة لسنة 

و اكتت$اب وك$$الء ) ل ت ب(یل لج$$ان التش$اور البلدی$ة كو ك$ان ال ب$د م$ن انتظ$ار نھای$$ة الس$نة إلع$ادة تش$
انظ$ر ف$ي الملح$ق قائم$ة المستش$ارین (الجدی$دة المج$الس البلدی$ة تنص$یب بعد ) و ت ب(للتنمیة البلدیة 

  .)البلدیین

  و لم یمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات األولویة إال بعد اكتتاب وكالء للتنمیة البلدیة 

  .كوینھمو تو تنصیب المجالس البلدیة ) و ت ب(

تدون مجموع النشاطات ذات األولویة في البلدی$ة ھذه الوثیقة كنتیجة و ثمرة لھذا المسار حیث  و تأتي
تخص$ص لك$ل نش$اط مب$رمج اس$تمارة تص$ف بطریق$ة مقتض$بة ھ$ذا النش$اط  و .على مدى خمس سنوات

  .و تاریخ انطالق و نھایة العمل فیھ و مصدر تمویلھموقعھ و مدة تنفیذه  تحددو

و یتمی$ز ھ$ذا . مل ھذه الوثیقة حصیلة مصحوبة بجدول زمني یرت$ب األولوی$ات بالنس$بة للنش$اطاتو تك
ممثل$$ي  ك$$لجم$$ع الت$$ي ت ) ل ت ب(بكون$$ھ ثم$$رة تب$$ادل اآلراء ب$$ین أعض$$اء لجن$$ة التش$$اور البلدی$$ة العم$$ل 

  . انظر في الملحق قائمة أعضاء ھذه اللجنة(فاعلي البلدیة 

 .تحیینھ$ا بطریق$ة منتظم$ةفعالیتھا مرھونة بو أن ثیقة تشكل آلیة تخطیط و یجب التنبیھ إلى أن ھذه الو
  .ھا األولماخدوبدون ھذا التحیین ستظل قیمة اآللیة ھذه ال تتجاوز است

 المنھجیة .2

 

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

  :مرحلة التحضیر. ا 

عل--ى " تی--ر س--ولیدیر" تحض--یر آلی--ات التخط--یط و تك--وین وك--الء منظم--ةت--تلخص ھ--ذه المرحل--ة ف--ي 
 .الموجودة بمدینة النعمة" تیر سولیدیر"و تمت مرحلة التكوین في مكاتب . اإلنعاشمنھجیة 
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  :مرحلة التحسیس. ب 

وجرت ھذه المرحلة على أرض الواقع حیث تمت تعبئة و تحسیس كل من السلطات اإلداریة المحلی-ة 
و مكن-ت م-ن   ق-ام ب-ھذي یحول أھمیة العمل الور البلدیة اجنة التشلالمستشارین البلدیین و أعضاء و

 .  تحدید تاریخ لھذا التشاور و منھجیة العمل

  :مرحلة التشاور. ج 

م-ن   مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلیة للتش-اور م-ن أن تح-دد النش-اطات ذات األولوی-ة و ذل-ك ب-دعم 
 منعشي المشروع و االستشاري 

  تسلیم نتائج تقریر االستشاريصیاغة و. د 

ق--دمت لجن-ة التش-اور الت-ي لمض--مونھ إب-الغ مكن-ت ھ-ذه المرحل-ة االستش-اري م--ن ص-یاغة التقری-ر و 
 .حولھ تعلیقاتھا النھائیة قبل مصادقة المجلس البلدي علیھ و كذلك السلطات الوصیة

 :تقدیم البلدیة .3

  

و . وض الش-رقيبلدی-ة ریفی-ة تابع-ة إداری-ا لمقاطع-ة النعم-ة عاص-مة والی-ة الح-" اتبیریباف-"تعتبر بلدیة 
المنش--ئ للبل--دیات الریفی--ة ب--الحوض  1988 دجمب--ر 6الص--ادر بت--اریخ  188ـ-- 88حس--ب المرس--وم رق--م 

 تحد الشرقي 
  :البلدیات التالیةبیریبافات 

 
 كوینیط؛’و " انوال"من الناحیة الشمالیة كل من بلدیتي •
 ؛"اطویل"و بلدیة " انوال"بلدیة من الناحیة الغربیة  •
 ;؛آفنادشمن الجنوب بلدیة أم  •
 و من الشرق بلدیة المبروك •

  :كالتالي )GPS(حسب نظام تحدید المواقع وتتموقع عاصمة بلدیة بیریبافات الریفیة 
29 .Q .0658084  شماالUTM  جنوبا 1822730و  

:29.Q.0658084 Nord UTM 1822730 Sud 
 1318نسمة منھ$ا  4387و تسكنھا كیلومتر مربع  1050و تمتد البلدیة على مساحة إجمالیة تقدر بـ

 ". بیریبافات"قاطنة في عاصمة البلدیة 
أس--رة م--ن  92و تھ-یمن عل--ى بلدی--ة بیریباف-ات النش--اطات الزراعی--ة ـ الرعوی--ة حی--ث نس--جل ف-ي البلدی--ة 

أس$$$رة م$$$ن  204الس$$$اكنة و م---ن  %11أس---رة قاطن---ة فیھ---ا أي م---ا یمث---ل  792المنم---ین م---ن مجم---وع 
 64و ) م-ن الناش-طین % 24(أس-رة م-ن التج-ار  121و ) من األس-ر النش-طة  %  24( المزارعین أي

) حراسة قطعان الماشیة و العمالة في األراضي المزروعة(أسرة تھتم بنشاطات تتعلق بقطاعات مختلفة 
 .الناشطة من األسر % 7أي 

 
  :إذن فیما یتعلق بالمصادر، تحتوي البلدیة على

 األشجارمساحة رعویة حیویة و غنیة بأنواع مختلفة من العشب و  -
 قطعان متنوعة من الماشیة -
 ة للعملحالصمقدرات من المصادر البشریة ال -
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  النشاطات ذات األولویة المبرمجة 4
و تم اختیارھ$ا . تم اختیار ھذه النشاطات بوصفھا على رأس األولویات التي ینبغي القیام بھا في البلدیة

عل$ى  ھ$اووفریأن وكذا الش$ركاء اآلخ$رین و المشروع التي یمكن للبلدیة المالیة على أساس اإلمكانیات 
  .سنوات 5مدى فترة 

  میدان مكافحة الفقر.   1.  4
ویج-ب أن . في إطار مكافحة الفقر یمكن التبویب على العدی-د م-ن النش-اطات ف-ي مج-ال مكافح-ة الفق-ر

 المنظمات القاعدیة الجماعیة م-ن أج-ل تعزی-ز النس-یج أوال و قبل كل شيء یستفید من ھذه النشاطات
  .ات النسویةمالتنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على األخص المنظ

  1النشاط 

 مشروع صغیر مدر للدخل

 وصف النشاط

على سبیل المثال حوانیت : یتعلق األمر بتمویل مجموعة من النشاطات یمكنھا أن تدر دخال للسكان
 قترحعلى المشروع أن ی اإلطارفي ھذا  و  ...، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي إلخجماعیة

تحدد طبیعة النشاطات الممولة والشروط التي یجب استیفاءھا من طرف  اإلجراءات التي
بالتشاور مع لجنة كل ذلك ینبغي أن یتم . المستفیدین و المبالغ الممنوحة لكل نشاط و طرق دفعھا

 .و قبل تنفیذ ھذا التمویل) ل ت ب(التشاور البلدیة 

 : دافاألھ

 مكافحة الفقر وخلق نشاطات مدرة للدخل �

من خالل إنشاء حوانیت  ارالعمل على استقرار األسع �
 جماعیة

 :الموقع

 

 ::المستفیدون

التعاونیات : المستفیدون المباشرون �
مجموعات ذات نفع و ویة سالن

اقتصادي محلیة و منظمات جماعیة 
  قاعدیة أخرى

جمیع : المستفیدون غیر المباشرین �
البلدیة من خالل تقدیم خدمات  سكان

 مستدامة

 :المدة

 سنوات5  

تاریخ 
 : :االنطالق

2015 

 تاریخ النھایة

2017 
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المبالغ 
 التقدیریة

1.200.000 UM مالحظات 

 مصادر التمویل

 لمشروعا �

، م ح م أ إ، ص إ ت(البلدیة و الشركاء اآلخرون  �
 )  ...إلخ

 

 

  : المیاهمجال .  2. 4

  1النشاط 

 بار تجھیز اآل

  وصف النشاط
على مستوي البلدیة وغیر  آبار موجودة 8بـئرین مزودین بمضختین من ضمن بو یتعلق األمر :

 مجھزة

 األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة  �
 بالتزوید بالماء الصالح للشرب

  : تحدید الموقع
 حاسي عبداو

 

 المستفیدون

  : سكان قرى �

كل : ینالمستفیدون غیر المباشر �
 ساكنة البلدیة

  المدة
 سنتان

2 

  : تاریخ االنطالق
  2015ینایر 

 :تاریخ النھایة

  2015یونیو 

التكالیف 
 التقدیریة

 : :المالحظات  8.000.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 البلدیة و �

 )...وزارة المیاه، وزارة البیطرة إلخ(:اآلخرونالشركاء  �

 

 

  2النشاط 

 تعمیق اآلبار ( )

  :وصف النشاط
طریق الوصول إلى عمق یتجاوز  إنتاجھما عنیتعلق األمر بتعمیق بئرین موجودین یمكن تحسین 

  . عمقھما الحالي
 لتدعیم بنیة البئر المسلح  و یمكن أن ینجر عن ھذا التعمیق وضع اسطوانات من األسمنت

 

 : :األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة 
 : تحدید الموقع

 اعوینات محمودة 
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  الماء الصالح للشرببالتزوید ب
 

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 ساكنة البلدیة

  :المدة
  : سنتان 2

... 

  :تطالقتاریخ اإل
  2015نایر ی 15

تاریخ النھایة یونیو 
2015  

.. 

التكالیف 
 التقدیریة 

 : :المالحظات   8.000.000 أوقیة   

 در التمویلمص

 مشروع �

 البلدیة و �

وزارة المیاه و وزارة البیطرة ) : ..الشركاء اآلخرون  �
  (إلخ

 

 

 الزراعة: المجال.  3.  4

 

  3النشاط 

 .إعادة تأھیل الحاجز الرملي

 :وصف النشاط

 

أو السدود الرملیة التي تحجز الماء لألغراض  المائیة و یتعلق األمر بإعادة تأھیل األحجزة
خالل ھذه السنوات میاه السیول و الفیضانات جراء بعضھا  انھار تلك السدود التي  الزراعیة

األخیرة و التي یستفید منھا بعض المجموعات السكانیة التي لیست لھا من مصادر الدخل إال 
 الزراعة

 : األھداف

المساھمة في االستقالل الذاتي في المجال الغذائي  �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي

 

 : :تحدید الموقع

 لنزاھةا �

 سلیمانیھ �

 بیریبافات �

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  : ساكنة البلدیة

�  

  :المدة
  : شھران

تاریخ 
  :االنطالق

  2015مایو 

  : تاریخ النھایة
  2015یونیو 

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات UM  3.000.000أوقیة  

 iمصادر التمویل 

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعةو مفوضیة األمن  ����الشركاء اآلخرون
  الغذائي إلخ
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 : 4النشاط 

 بناء الحواجز

  : وصف النشاط
 

یكمن ھذا النشاط في بناء حاجز رملي أو سد رملي من أجل حجز الماء ألغراض زراعیة في 
 . راعةاألحواض المھمة التي تستفید لسكان مصدر دخلھم الوحید ھو الز

 : :األھداف

المساھمة في االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي  �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي  

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 : :تحدید الموقع

 أھل ابیبكر

 : : المستفیدون

   سكان قرى �

 المستفیدون غیر المباشرین �

  :المدة
  2شھران

تاریخ 
  : االنطالق

  2015مایو 

 : : لنھایةتاریخ ا

 . 2015 یونیو

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات UM  2.000.000 أوقیة 

 : مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعة و مفوضیة األمن (شركاء آخرون  �
 )الغذائي إلخ

 

 

 : 5النشاط 

 حمایة المزارع 

  : وصف النشاط
التي كثیرا ما المحمیة سببا للنزاعات الدائمة  یعد تسیب الحیوانات في المناطق الزراعیة غیر

التواجد على المزارعین  فرض علىیتنشب بین المنمین والمزارعین حیث أن عدم تسییج المزارع 
یحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على الخصوص إرسال والدوام قرب مزارعھم طیلة الموسم 

  .مزارعھمأوالدھم إلى المدرسة ألنھم یحتاجونھم في حراسة 
زراعیة أمرا ال مناص منھ في ھذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و الذا یصبح تسییج المناطق ل

السیاج لحمایة اتجعل ھذه المنطقة في أمس الحاجة إلى إن ھذه الوضعیة . الرعوي و الغاباتي
 .مزارعھا

 

 : :األھداف

المساھمة في االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي  �
 ادة اإلنتاج الزراعي  عن طریق زی

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 

 :تحدید الموقع

 امدیفین -

  :المدة :المستفیدون
 شھران

  :تاریخاالنطالق 
  2015مایو

  تاریخ النھایة
  2015یونیو 
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   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة 

 

التكالیف 
  :التقدیریة

 

 : ت مالحظا UM  3.000.000أوقیة 

 :مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعة و مفوضیة األمن الغذائي (شركاء آخرون 
 )إلخ

 

 

 

 مجال البیطرة.  4.  4

 

  1النشاط 

 حظیرة التلقیح

  :وصف النشاط
یتعلق األمر بالمساھمة في تغطیة حاجیات البلدیة من البنى التحتیة البیطریة للتمكین من تحصین 

  . رؤوس الحیوانات عن طریق حمالت التلقیح و الوقایة ممكن من أكبر عدد
و یكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظیرة للتلقیح في إحدى المناطق الرعویة التي ال توجد بھا لحد 

 الساعة ھذا النوع من البنى التحتیة

 : :األھداف

المساھمة فب االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  �
 االنتاج الحیواني 

 سین دخل المنمینتح �

 

Localisation : 

 حاسي عبداوى

 : المستفیدون

: 

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

Durée : 

4 mois 

Date 

début :  ینایر
2015   

Date fin : 

Avril 2015 

التكالیف 
 التقدیریة

 مالحظات UM  3.500.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 . البلدیة و �

 وزارة البیطرة إلخ(شركاء آخرون  �
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 :مجال التھذیب.  5.  4

  1النشاط 

 بناء و تجھیز فصول دراسیة 

  :وصف النشاط
و في ریفیة عامة لإحدى العقبات الكبیرة المالحظة في میدان التھذیب على مستوى المناطق ا

 اتما یخص بلدیة بیریبافوفی. انعدام البنى التحتیة في مجال االستقبالھي الحوض الشرقي خاصة 
و تمت برمجة بناء شكل أولویة یوجود بنى تحتیة تعلیمیة إن فلذا . فإنھا ال تخرج عن القاعدة

فصلین دراسیین في المناطق التي یوجد بھا عدد كبیر من األطفال في سن الدراسة و التوجد بھا 
  , بنى تحتیة مدرسیة كافیة

 

 

 األھداف

 علیم السكانالمساھمة في تحسین مستوي ت �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

  2صالة من الدرجة  -

 صالة في بیریبافات 1 -

 المستفیدون

 سكان  قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

  تاریخ االنطالق ھرشأ 4لمدة ا
 2014نوفمبر 

  تاریخ النھایة
  2015ابریل 

التكالیف 
 التقدیریة 

 المالحظات  UM  10.000.000وقیة أ 

 مصادر التمویل �

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة التھذیب إلخ(شركاء آخرون  �
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 الصحة  :المجال.  6.  4

 

  1النشاط 

 إعادة تأھیل نقطة بیریبافة الصحیة

  وصف النشاط
و ھذه النقطة . ةال تتمتع البلدیة في مجال البنى التحتیة إال بنقطة صحیة واحدة في عاصمة البلدی

 .ات سكان البلدیة فیما یخص العالجات األولیةفي حالة تقتضي إعادة تأھیلھ و تجھیزه لتلبیة حاج

 

 وھذا یقتضي تأھیل ھذه النقطة الصحیة و و تزویدھا ببعض التجھیزات الضروریة لسیرھا

 

 األھداف 

المساھمة في تحسین الحالة الصحیة لسكان  �
 البلدیة

 األولیة لسكان البلدیة تقدیم العالجات  �

 

 تحدید الموقع 

 بیریبافات

  المستفیدون
 سكان البلدیة

  
 

 المدة

 أشھر  3

تاریخ 
 : االنطالق

  2015 ینایر

  تاریخ النھایة 
  2015شتمبر  

التكالیف 
 التقدیریة

 المالحظات  UM  2.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل  

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 صحة إلخوزارة ال(شركاء آخرون  �
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  األعمال األخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات األولویة .   5 

 

 نقطة صحیة بیطریة 1النشاط 

A(  وصف النشاط 

تحویل طبیب إلیھا و و یتعلق األمر بإنشاء نقطة صحیة بیطریة على مستوى عاصمة البلدیة و 
  تزویدھا بمستودع صیدلي

B( الموقع 

 بیریبافة عاصة البلدیة  

  صف النشاط و : أعالف الحیوانات  بنك: 2ط النشا
و یتعلق األمر بوضع بنك لعلف الحیوانات على مستوى عاصمة البلدیة الشئ الذي یمكن من 

  ).الصیف وبدایة الخریف(عالف محلیا في الفترات الحرجة إیجاد األ
 )عاصمة البلدیة(بیریبافات : الموقع

 

  : :تكوین وكالء بیطریین 3النشاط 

A( صف النشاط و 

  و یتجلى ھذا النشاط في تكوین وكالء بیطریین على مستوى القرى التي تتواجد فیھا الماشیة بكثرة

B( الموقع 

 قرى البلدیة الكبرى

 

  إعادة تأھیل و تجھیز فصل دراسي    4النشاط 

A( وصف النشاط : 

الزمن و التي و یكمن ھذا النشاط في إعادة تأھیل قاعات الدراسة التي ألحقت بھا أضرار بسبب 
  تحتاج إلى إصالح 

B(  الموقع 

 عدة بلدات 
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 إنشاء أقسام داخلیة مدرسیة  5النشاط 

A(  وصف النشاط : 

ھذا النشاط یرمي إلى تزوید المؤسسات المدرسیة بأقسام داخلیة الستقبال األطفال الفقراء و 
  األوالد ذوي األھالي الموجودین في مواقع بعیدة من المدرسة

B( الموقع : 

 سسات المدرسیةكل المؤ

 

  بناء و تجھیز إعدادیة 6النشاط 

A(  وصف النشاط 

حیث أن عدد التالمیذ لدین یتجاوزون إلى التعلیم . و یھدف  ھذا النشاط إلى تزوید البلدیة بإعدادیة
الثانوي یبرر ھذا الطلب و حیث أن عدم وجود إعدادیة بالبلدیة ترغم التالمیذ و ذویھم إلى التنقل 

  .اصلة دراسة أبنائھم التخلي عن ھذه الدراسةإلى النعمة لمو

B( التموقع: 

 بیریبافات عاصمة البلدیة

 

 بناء و تجھیز محظرة 7النشاط 

A( وصف النشاط : 

 یتعلق األمر بتزوید المحاظر الموجودة بمقرات الئقة 

B( الموقع 

 بیریبافات -

 دكر -

 نةامدیفی -

 الصفاء -

 السلیمانیة -

 النزاھة -
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  میم الطرق المحسنة للزراعة و إتاحة اللوازم الزراعیة للفالحین و تع اإلرشادالتأطیر و  8النشاط 

A( وصف النشاط 

إال . إن الممارسات القدیمة والمتخلفة في مجال الزراعة تحول دون تحسین مردودیة العمل الفالحي
حول الطرق المحسنة و التأطیر و وجود اآلالت و اللوازم الزراعیة یمكن أن  اإلرشادأنھ بفضل 
في األمر أنھ یجب وضع وكالء إرشاد تحت تصرف ھؤالء  كل ما .كبرى مردودیةارع تكون للمز

المزارعین و تكلیفھم بتكوینھم و جعل اآلالت و اللوازم الزراعیة متاحة في السوق المحلي بأسعار 
  .في متناول الجمیع

B( الموقع: 

 كل المزارعین معنیون بھذا النشاط

 

 تكوین القابالت: 9النشاط 

A( وصف النشاط : 

 و ھذا یعني تكوین قابلة على مستوى كل قریة 

B( الموقع 

 جمیع القرى

 

 دعم كل مراكز التغذیة :  10النشاط 

A( وصف النشاط : 

 ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذیة الموجودین بعاصمة البلدیة 

B(  الموقع 

 )عاصمة البلدیة(بیریبافات 
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 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

غنیة بالمواد الخشبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق برنامج تكوین لصالح " بیریبافات"لدیة تعد ب
و یمكن لجمیع التعاونیات النسویة . النساء حول طرق الحفاظ علیھا وتزویدھن بمعدات و تجھیزات

  .الناشطة بالبلدیة االستفادة من ھذا البرنامج

B( الموقع 

 جمیع البلدات 

 

 لحرائقمكافحة ا:  12النشاط 

A( وصف النشاط : 

  .ق كل سنةئتعمیم مدونتي الغابات و المیاه و إنجاز وشق طرق واقیة من الحرا

B( الموقع 

 كل البلدات 

 

 المتعلقة بالبیئة األخرىالنشاطات :  13النشاط 

A(  وصف النشاط 

من خالل تمویل محل لبیع الغاز في  "البوتان"مكافحة قطع األشجار عن طریق إیجاد الغاز  -1
 ى البلدیةجمیع قر

مكافحة التبول في العراء عن طریق حملة الصرف الصحي المسیر من طرف المجموعات  -2
 .ه الحملة بإنجاز دورات میاهذالمحلیة  في القرى و مواكبة ھ

المؤدیة إلى تدھور البیئة و الممارسات التي  مورتنظیم حمالت تحسیس دوریة حول األ -3
 یتھالحما الریفیون أن یسلكھا المواطنونینبغي 

أدوات الطاقة الشمسیة : (لوازم الطاقة الشمسیة تطویر الطاقة الشمسیة عن طریق اقتناء -4
 )  لتبریدوازم االمنزلیة و ل

B( الموقع 

 جمیع البلدات 
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 بناء سوق بلدي :  14النشاط 

A( وصف النشاط 

  و یتعلق األمر ببناء عنبر كبیر یمكنھ احتضان السوق االسبوعي   

 الموقع

 )مة البلدیةعاص(بیریبافات 

 بناء محطة طرقیة بلدیة  : 15النشاط 

A(  وصف النشاط 

 و یتعلق األمر ببناء محطة طرقیة للبلدیة 

B( الموقع 

 )عاصمة البلدیة(بیریبافات 
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 جدول التكالیف المتوقعة  . 6

 التكالیف النشاطات 

 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

 000000 7 تجھیز بئرین

 000000 8 تعمیق بئرین

 000000 3 حواجز  3ادة تأھیل إع

 000000 2 بناء حاجز رملي

 000000 3 حمایة المزارع

 3500000 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

 000000 10 بناء و تجھیز فصلین دراسیین

 000000 2 إعادة تأھیل النقطة الصحیة

 39700000 المجموع

  خطة التمویل.  7
 آخرون المشروع البلدیة التكالیف النشاطات

  %50 %50 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

  %50 %50 000000 7  تجھیز بئرین

  %50 %50 000000 8  تعمیق بئرین

  %50 %50 000000 3 حواجز  3إعادة تأھیل 

  %50 %50 000000 2  بناء حاجز رملي

  %50 %50 000000 3 بناء حاجز رملي 

  %50 %50 3500000 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

  %50 %50 000000 10  بناء و تجھیز فصلین دراسیین

  %50 %50 000000 2 إعادة تأھیل النقطة الصحیة 

 700000 39 المجموع

19 850 

000 

19 850 

000 
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 شجرة األولویات. 

 التھذیب

 المیاه

 الصحة

 البیطرة

 الزراعة

 مكافحة الفقر

خرىمیادین أ  

 البیئة
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  دول محصلة النشاطات و البرنامج الزمنيج.    9

 

 2015 2014 النشاطات

 

2016 2017 2018 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

                    مكافحة الفقر: میدان 4.1

                    مشروع صغیر مدر للدخل  4.1.1

                     میدان المیاه 4.2

                    تجھیز آبار  .4.2

                     تعمیق آبار   4.2.2

                    میدان الزراعة   4.3

                     رملي  تأھیل حاجز 4.3.1

                    بناء حاجز رملي   4.3.2

                     حمایة المزارع   4.3.3

                    میدان البیطرة   4.4

                     حظیرة تلقیح الحیوانات  4.4.1

                    میدان التھذیب   4.5

                     بناء و تجھیز فصل دراسي   4.5.1

                    میدان الصحة    4.6

إعادة تأھیل و تجھیز نقطة  4.6.1
 صحیة 

                   

                    نشاطات أخرى      5
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 الخالصات .   10

 

عد ھذه الوثیق$ة ثم$رة تش$اور طوی$ل ك$ان ق$د أنج$ز بع$د أن ت$م تجدی$د المج$الس البلدی$ة ف$ي م$ل ت
بطرق و أسالیب إلمامھم لم یتم و كان التشاور ما بین أشخاص . سنوات 5البلدیات و ذلك لمدة 

ھم$$$ة م$$$ن الص$$عوبة بمك$$$ان و یش$$كل تش$$$ابھ الحاجی$$$ات ذات . التخط$$یط التش$$$اركي إال م$$ؤخرا م
ھ$$ا  األولوی$$ة و ك$$ذا و الرؤی$$ة التش$$اركیة للمستش$$ارین تقریب$$ا  أالس$$تعجالي ب$$نفس الدرج$$ةطابع

ھم كل ذلك یخلق توترات یصعب  ھم للمجموعات التي انتخبت البلدیین الذین یحاولون تثمین تمثیل
ھا ھلو المش$روع و الشخص$یات المرجعی$ة مكن$ت م$ن . التغلب علی ھا مس$ ھود الت$ي ب$ذل إال أن الج

ھات النظر   .مقبول من لدن الجمیع و إن كان على حساب البعض إلى إجماع وأدت تقریب وج
إلى أن ھذا التخطیط تطلب حرمان بعض الق$رى أو المجموع$ات لص$الح أخ$رى  اإلشارةو تجدر 

ھیل  و أن احترامھ من طرف ھیئات التنفیذ من شأنھ خلق إجماع و انس$جام داخ$ل البلدی$ة و تس$
تھ ألن الوثیق$ة ھ$ذه ووث$ائق التخط$یط االخ$رى ال ب$د م$ن مواص$ل يال$ذمواص$لة مس$ار التخط$یط 

ھا بصفة دوریة لتشكل آلة تخطیط فعالة و ناجعة        .یجب تحیین
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 الملحقات  11

 

 أعضاء المجلس البلدي في بیریبافات ةالئح.  1.  11 

 

 قدیم جدید الوظیفة  اإلسم 
 - X عمدة حدمین التراد .1
 - X النائب األول اللھ اشریف مصطفى .2
 - X النائب الثاني لتراد النعمةحدمین ا .3
 X - النائب الثالث عیسى یسلم أحمدو .4
 X - مستشار فاطمة أب  .5
 X -  مستشار یربانھ النعمة  .6
 X -  مستشار الحاجة سیدینا .7
 - X  مستشار الصدیق طوبى ویس .8
 X -  مستشار المامي احبیب الشیخ .9

 - X  مستشار النعمة أدمحمان دمحمو .10
 X - رمستشا ارسیدي التا .11
 - X  مستشار الحسن سید دمحم آبھ .12
 - X  مستشار تحجلب حمادي دمحم الشیخ .13
 - X  مستشار سیدي الشیخ المختار .14
 - X  مستشار الھیب شیخن زاید .15

    
    

 

 09 :  عدد المستشارین الجدد

 06 :عدد المستشارین القدیمین
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 قائمة أعضاء اللجنة البلدیة للتشاور   .   2.  11

 

 الوظیفة/ الصفة م ـــاإلس

 عمدة حدمین ولد التراد

 النائب األول للعمدة الحاجة بنت سیدینا

 النائب الثاني للعمدة یربانھ ولد النعمة

 شخصیة مرجعیة سیدي دمحم ولد ویس 

  شخصیة مرجعیة سید اعمر ولد میجوده

 مدیر مدرسة الولي ولد دمحم فاضل 

 یةممرض بالنقطة الصح دمحم موسى لي 

 وكیل بالبلدیة الحسن ولد سیدي 

  وكیل بالبلدیة النعمة ولد أحمد بانھ

  م م م  سیدي ولد التار

  م م م عیسى ولد أحمدو

  م م م  المام ولد حیبل

  م م م سیدي ولد المختار

  م م م سیدي ولد اكداویھ

  م م م فالي ولد إسلمو

  م م م التراد ولد سعد بوه

  م م م ولد آبوي دمحم تقي هللا

  م م م آبوي ولد حدمین

  م م م  یومھ بنت الخلیفة ولد باب 

  م م م لمینة بنت النھ

  

  

 

 


