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 ات مختصر

 ANEHECHف غ ح ح ش                                    الفاعلون غیر الحكومیین بالحوض الشرقي  : 

 UEاالتحاد األوروبي                                                      إ أ                               : 

 PDC                     خ ت ب                            خطة التنمیة البلدیة                     : 

 PAPخطة النشاطات ذات األولویة                                       خ ن ذ أ                        : 

 CCCل ت ب                             لجنة التشاور البلدي                                            : 

      ADLوظف اتنمیة المحلیة                                                  م ت م                          م 

  CSA               مفوضیة األمن الغذائي                                                  م أ غ           

 CDDص ص  ت                                               صندوق اإلیداع و التنمیة                 : 

 MA                  وزارة الزراعة                                                        و ز            : 

 MEI                        و ب                                                وزارة البیطرة           

 ME                     وزارة البیئة                                                              و ب        

 MH                             و م   وزارة المیاه                                                          : 

 MAEDو ش ش إ ت                     التنمیة                               وزارة الشؤون االقتصادیة و 

 MENت و                           و وزارة التھذیب الوطني                                                

                          MS              و ص                                وزارة الصحة                        

 AGR                           ن م د     نشاط مدر للدخل                                                 : 

 ATPC)  ص ص م إ م م (الصرف الصحي المكتمل المنجز تحت إشراف المجموعات المحلیة  : 

 RGPHإ ع س م                                                    اإلحصاء العام للسكان و المساكن      : 

 CM                            المجلس البلدي                                                        م ب  : 

 AVB                         و إ ق                 وكیل اإلرشاد القاعدي                                

 ONGم غ ح                                                              منظمة غیر حكومیة               : 

 OCBم ق ج                                                              منظمة قاعدیة جماعیة            : 

 GIEم ذ ن ا                                                             مجموعة ذات النفع االقتصادي  : 

 CDHم ح إ                                               مفوضیة حقوق اإلنسان                             
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 :مقدمة .1

لش0رقي م0ن إنج0از بفضل دعم من االتحاد األوروبي لصالح بلدیات الح0وض ا حاسي امھاديتمكنت بلدیة 
خطة تنمیة وتحاول اآلن إكمال ھذا التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل ترتكز على نشاطات ذات أولویة 

 ).خ ع ذ أ(

إن ھ00اتین اآللیت00ین ال غن00ى عنھم00ا لرس00م رؤی00ة موح00دة و مش00تركة للتنمی00ة المحلی00ة وھم00ا ثم00رة مسلس00ل 
تی0ر "و )Terre SolidaliOnlus("تی0ر س0ولیدالي" تشاركي تدعمھ خبرة مقدم0ة م0ن ط0رف منظمت0ي

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

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

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  2012التنمیة البلدیة لسنة إنجاز خطة 

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

  ).البلدیین

  لتنمیة البلدیة ال یو لم یمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات األولویة إال بعد اكتتاب وك

  .و تنصیب المجالس البلدیة و تكوینھم) و ت ب(

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

  .وتحدد موقعھ و مدة تنفیذه و تاریخ انطالق و نھایة العمل فیھ و مصدر تمویلھ

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

  . انظر في الملحق قائمة أعضاء ھذه اللجنة(فاعلي البلدیة 

  المنھجیة .2
  

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

 :مرحلة التحضیر. ا 

عل00ى " یرتی00ر س00ولید"ت00تلخص ھ00ذه المرحل00ة ف00ي تحض00یر آلی00ات التخط00یط و تك00وین وك00الء منظم00ة 
  .الموجودة بمدینة النعمة" تیر سولیدیر"و تمت مرحلة التكوین في مكاتب . منھجیة اإلنعاش

 :مرحلة التحسیس. ب 
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وجرت ھذه المرحلة على أرض الواقع حیث تمت تعبئة و تحسیس كل من السلطات اإلداریة المحلی0ة 
لعمل الذي یق0ام ب0ھ  و مكن0ت م0ن والمستشارین البلدیین و أعضاء لجنة التشاور البلدیة حول أھمیة ا

  .  تحدید تاریخ لھذا التشاور و منھجیة العمل

 :مرحلة التشاور. ج 

مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلی0ة للتش0اور م0ن أن تح0دد النش0اطات ذات األولوی0ة و ذل0ك ب0دعم  م0ن  
  منعشي المشروع و االستشاري 

 صیاغة وتسلیم نتائج تقریر االستشاري. د 

لمرحل0ة االستش00اري م0ن ص0یاغة التقری00ر و إب0الغ مض0مونھ للجن00ة التش0اور الت0ي ق00دمت مكن0ت ھ0ذه ا
الس0لطات م0ن ل0دن م0ن ث0م المجل0س البل0دي و علی0ھ م0ن قب0ل  مص0ادقة الحولھ تعلیقاتھا النھائی0ة قب0ل 

  .الوصیة

 :تقدیم البلدیة .3

  

ل00ى الجن00وب م00ن الش00مال إ اكیلمت00ر 60أراض00ي شاس00عة طولھ00ا لریفی00ة ا" حاس$$ي امھ$$ادي"بلدی00ة  س00عت
  :البلدیات التالیةو تحدھا . شرق إلى الغربمن ال اكیلومتر 35وعرضھا 

  
 ؛تمبدغةو" لیوطا"من الناحیة الشمالیة كل من بلدیتي •
 ؛"ادجیكني"مقاطعة من الناحیة الغربیة   •
 ;بوصطیلھمن الجنوب بلدیة  •
 .كمبي صالحو من الشرق بلدیة  •

 
ربع بل0دیات ریفی0ة ف0ي المنشئ أل 88ـ  165المرسوم رقم بموجب  1988سنة و لقد أنشأت ھذه البلدیة 

 .مقاطعة تمبدغة
  

مش$روع الف$اعلین غی$ر ـ   2010تش$خیص  المص$در مس$وح( نس$مة 15380 ب$ـ البلدی$ةقدر ساكنة و ت
م$ن النس$اء أي  7891و  % 48،79أي نس$بة من الرجال  7489منھا   بالحوض الشرقي الحكومیین
نس$مة  9696نوات العش$ر األخی$رة ف$إن الس$اكنة الت$ي كان$ت تق$در ب$ـو خالل الس. % 51،31ما نسبتھ 

نموا س$نوبا أي ما یس$اوی % 58زادت بنسبة  )معطیات األحصاء العام للسكان و المساكن( 2000عام 
  .أشخاص للكیلومتر المربع 7كما تقدر كثافة السكان تقریبا بـ. % 4،7یقدر بـ

  :أسرة تعمل في 1567و منھا . من الناشطین % 79أي ( 2121و یقدر عدد األسر النشطة بـ   
  ؛) من الناشطین % 74( ـ قطاع التنمیة الحیوانیة

  ؛)ن الناشطینم % 3( في قطاع الوراعة  65ـ 
  ؛)% 16(في التجارة  348ـ 

الصناعة التقلیدیة، الوظائف اإلداریة، و الوظائف : أسرة في نشاطات اقتصادیة أخرى 141ـ و تشتغل 
 ).من الناشطین % 7(اللیبرالیة 
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  :النشاطات ذات األولویة المبرمجة.  4
  

و تم اختیارھ$ا . تم اختیار ھذه النشاطات بوصفھا على رأس األولویات التي ینبغي القیام بھا في البلدیة
على أساس اإلمكانیات المالیة التي یمكن للبلدیة و المشروع وكذا الش$ركاء اآلخ$رین أن یوفروھ$ا عل$ى 

  .اتسنو 5مدى 

  میدان مكافحة الفقر.   1.  4
ویج0ب أن . في إطار مكافحة الفقر یمكن التبویب على العدی0د م0ن النش0اطات ف0ي مج0ال مكافح0ة الفق0ر

یستفید من ھذه النشاطات أوال و قبل كل شيء المنظمات القاعدیة الجماعیة م0ن أج0ل تعزی0ز النس0یج 
  .األخص المنظمات النسویةالتنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على 

  1النشاط 

 مشروع صغیر مدر للدخل

 وصف النشاط

على سبیل المثال حوانیت : یتعلق األمر بتمویل مجموعة من النشاطات یمكنھا أن تدر دخال للسكان
و في ھذا اإلطار على المشروع أن یقترح   ...جماعیة، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي إلخ

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

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

 : األھداف

 مكافحة الفقر وخلق نشاطات مدرة للدخل �

ى استقرار األسعار من خالل إنشاء حوانیت العمل عل �
 جماعیة

 :الموقع

وبتم تحدید ھذه النشاطات في إطار 
التشاور مع أعضاء لجنة التشاور 

( و تستفید منھا المنظمات . المحلیة
التعاونیات و المجموعات ذات النفع 

النشطة في المناطق ) االقتصادي إلخ
 األكثر فقرا

 ::المستفیدون

التعاونیات : باشرونالمستفیدون الم �
مجموعات ذات نفع النسویة و 

اقتصادي محلیة و منظمات جماعیة 
  قاعدیة أخرى

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

 :المدة

 سنوات5  

تاریخ 
 : :االنطالق

2015 

 تاریخ النھایة

2017 
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 مستدامة

المبالغ 
 التقدیریة

1.200.000 UM تمالحظا 

 مصادر التمویل

 لمشروعا �

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

 

 : المیاهمجال .  2.  4

  

  1النشاط 

  وسیع شبكة التزوید بالماءت

 وصف النشاط

لقریة ذات كثافة سكانیة مرتفعة حیث توجد بھا أحیاء  وسیع شبكة التزوید بالماءتو یتعلق األمر ب:
 .زودة بالماء الشروبسكنیة غیر م

 األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة  �
 بالتزوید بالماء الصالح للشرب

 : تحدید الموقع

  أم كفھ
 

 المستفیدون

  : سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 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:(الشركاء اآلخرون �

 

 

  2النشاط 

 تعمیق اآلبار ( )

 :وصف النشاط

یتجاوز  یتعلق األمر بتعمیق بئرین موجودین یمكن تحسین إنتاجھما عن طریق الوصول إلى عمق
  . عمقھما الحالي

  و یمكن أن ینجر عن ھذا التعمیق وضع اسطوانات من األسمنت المسلح  لتدعیم بنیة البئر
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 : :األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة 
 بالتزوید بالماء الصالح للشرب

 

 : تحدید الموقع

  أالك
 أھل لكبد

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : باشرینالمستفیدون غیر الم �
 ساكنة البلدیة

 :المدة

   : سنتان 2
... 

 :تاریخ اإلتطالق

  2015ینایر  15

تاریخ النھایة یونیو 
2015  

.. 

التكالیف 
 التقدیریة 

 : :المالحظات   8.000.000 أوقیة   

 مصدر التمویل

 مشروع �

 البلدیة و �

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

 

 

 الزراعة: المجال.  3.  4

 

  1النشاط 

 .إعادة تأھیل الحاجز الرملي

 :وصف النشاط

 

و یتعلق األمر بإعادة تأھیل األحجزة المائیة أو السدود الرملیة التي تحجز الماء لألغراض 
الزراعیة تلك السدود التي انھار  بعضھا جراء میاه السیول و الفیضانات خالل ھذه السنوات 
األخیرة و التي یستفید منھا بعض المجموعات السكانیة التي لیست لھا من مصادر الدخل إال 

 اعةالزر

.  
 

 : األھداف

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

 

 : :تحدید الموقع

 أم لمداك �

 أم كفھ �

 

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  : ساكنة البلدیة

�  

 :المدة

  : شھران

تاریخ 
 :االنطالق

  2015 رسما

 : تاریخ النھایة

  2015یو ما

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات UM  3.000.000أوقیة  

  iمصادر التمویل 
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 المشروع �

 .البلدیة و  �

و مفوضیة األمن  وزارة الزراعة ����الشركاء اآلخرون
  الغذائي إلخ

 

 

 : 2النشاط 

 بناء الحواجز

 : وصف النشاط

  
ل حجز الماء ألغراض زراعیة في یكمن ھذا النشاط في بناء حاجز رملي أو سد رملي من أج

 . األحواض المھمة التي تستفید لسكان مصدر دخلھم الوحید ھو الزراعة

 : :األھداف

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

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 : :تحدید الموقع

  السیل 
 الیسر

 : : المستفیدون

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة

 :المدة

  2شھران

تاریخ 
 : االنطالق

  2015مایو 

 : : تاریخ النھایة

 . 2015 یونیو

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات UM  2.000.000 أوقیة 

 : مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

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

 

 

 : 3النشاط 

 حمایة المزارع 

 : وصف النشاط

یعد تسیب الحیوانات في المناطق الزراعیة غیر المحمیة سببا للنزاعات الدائمة التي كثیرا ما 
تنشب بین المنمین والمزارعین حیث أن عدم تسییج المزارع یفرض على المزارعین التواجد على 

ة الموسم ویحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على الخصوص إرسال الدوام قرب مزارعھم طیل
  .أوالدھم إلى المدرسة ألنھم یحتاجونھم في حراسة مزارعھم

لذا یصبح تسییج المناطق الزراعیة أمرا ال مناص منھ في ھذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و 
الحاجة إلى االسیاج لحمایة  إن ھذه الوضعیة تجعل ھذه المنطقة في أمس. الرعوي و الغاباتي

  .مزارعھا
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 : :األھداف

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

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 

 :تحدید الموقع

 آشمیم -

 :المدة :المستفیدون

  شھران
   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

 

 :تاریخاالنطالق شھران: المدة

  2015مایو

 تاریخ النھایة

  2015یونیو 

التكالیف 
 :التقدیریة

 

 : مالحظات  UM  3.000.000أوقیة 

 :مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعة و مفوضیة األمن الغذائي (شركاء آخرون 
 )إلخ

 

 

 

 : مجال البیطرة .  4. 4

 4  . 

  1النشاط 

 ر التلقیحائحظ

 :وصف النشاط

یتعلق األمر بالمساھمة في تغطیة حاجیات البلدیة من البنى التحتیة البیطریة للتمكین من تحصین 
  . أكبر عدد ممكن من رؤوس الحیوانات عن طریق حمالت التلقیح و الوقایة

توجد بھا لحد  و یكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظیرة للتلقیح في إحدى المناطق الرعویة التي ال
  الساعة ھذا النوع من البنى التحتیة

 

 

 : :األھداف

المساھمة فب االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  �
 االنتاج الحیواني 

 تحسین دخل المنمین �

 

Localisation : 

  1اشوائل 

 : المستفیدون

: 

   سكان قرى �

  :المدة
 أشھر 4 

 االنطالق تاریخ

  2015ینایر 

ابریل : ھایةنتاریخ ال
2015  
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كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

التكالیف 
 التقدیریة

 مالحظات UM  3.500.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة البیطرة إلخ(شركاء آخرون  �

 

 

 

 : مجال التھذیب.  5.  4

 

  1النشاط 

 بناء و تجھیز فصول دراسیة 

 :وصف النشاط

كبیرة المالحظة في میدان التھذیب على مستوى المناطق الریفیة عامة و في إحدى العقبات ال
حاسي وفیما یخص بلدیة . الحوض الشرقي خاصة ھي انعدام البنى التحتیة في مجال االستقبال

و تمت برمجة  .لذا فإن وجود بنى تحتیة تعلیمیة یشكل أولویة. فإنھا ال تخرج عن القاعدةامھادي 
ن في المناطق التي یوجد بھا عدد كبیر من األطفال في سن الدراسة و التوجد بناء فصلین دراسیی

  , بھا بنى تحتیة مدرسیة كافیة
  
 

 األھداف

 المساھمة في تحسین مستوي تعلیم السكان �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

  بوطلحاي دراسي في  صلف 1 -

 ل دراسي في بلدة أھل أعمرصف 1 -

 مستفیدونال

 سكان  قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

 تاریخ االنطالق أشھر 4لمدة ا

 2014نوفمبر 

 تاریخ النھایة

  2015ابریل 

التكالیف 
 التقدیریة 

 المالحظات    10.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل �

 المشروع �

 .البلدیة و  �

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

 

  1النشاط 

 الصحیةأم كفة  إعادة تأھیل نقطة

 وصف النشاط

و ھذه . أم كفة ھي بلدة مھمة حیث أن النقطة الصحیة بھا تستقبل جمیع مرضى القرى المجاورة
  . و إعادة تأھیلالنقطة الصحیة تحتاج إلى ترمیم 

 

 

 األھداف 

المساھمة في تحسین الحالة الصحیة لسكان  �
 دیةالبل

 تقدیم العالجات األولیة لسكان البلدیة  �

 

 تحدید الموقع 

 أم كفة

 المستفیدون

  سكان البلدیة
 

 

 المدة

 أشھر  3

تاریخ 
 : االنطالق

  2015 ینایر

 تاریخ النھایة 

  2015شتمبر  

التكالیف 
 التقدیریة

 المالحظات    2.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل  

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة الصحة إلخ(خرون شركاء آ �
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  األعمال األخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات األولویة .   5 

جمعناھا في إطار نشاطات أخرى یجب التبویب  ھناك نشاطات أخرى تشكل أولویات بالنسبة للسكان 
ھا من لدن تمویل بحث عنالإال أن اللجنة حددتھا و كلفت البلدیة بـ, علیھا ما دمنا لم نحصل على تمویلھا

  .شركاء آخرین

 نقطة صحیة بیطریة 1النشاط 

A(  وصف النشاط 

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

B( الموقع  

 عاصة البلدیة  

 وصف النشاط  : بنك أعالف الحیوانات : 2النشاط 

الذي یمكن من  يءمر بوضع بنك لعلف الحیوانات على مستوى عاصمة البلدیة الشو یتعلق األ
  ).الصیف وبدایة الخریف(إیجاد األعالف محلیا في الفترات الحرجة 

  عاصمة البلدیة: الموقع

 

  : :تكوین وكالء بیطریین 3النشاط 

A(  وصف النشاط 

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

B( الموقع  

 قرى البلدیة الكبرى
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  إعادة تأھیل و تجھیز فصل دراسي بناء و    4النشاط 

A( وصف النشاط : 

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

B(  الموقع  

 ةتابعة للبلدیعدة بلدات 

 إنشاء أقسام داخلیة مدرسیة  5النشاط 

A(  وصف النشاط : 

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

B( الموقع :  

 كل المؤسسات المدرسیة

 

  بناء و تجھیز إعدادیة 6النشاط 

A( النشاط  وصف 

ین یتجاوزون إلى التعلیم ذلاحیث أن عدد التالمیذ . 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 

 .إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائھم التخلي عن ھذه الدراسة

B( عالتموق:  

 عاصمة البلدیة 

 

 بناء و تجھیز محظرة 7النشاط 

A( وصف النشاط : 

 یتعلق األمر بتزوید المحاظر الموجودة بمقرات الئقة 

B( الموقع 
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 التأطیر و اإلرشاد و تعمیم الطرق المحسنة للزراعة و إتاحة اللوازم الزراعیة للفالحین  8النشاط 

A( وصف النشاط  

إال . مجال الزراعة تحول دون تحسین مردودیة العمل الفالحيإن الممارسات القدیمة والمتخلفة في 
أنھ بفضل اإلرشاد حول الطرق المحسنة و التأطیر و وجود اآلالت و اللوازم الزراعیة یمكن أن 

كل ما في األمر أنھ یجب وضع وكالء إرشاد تحت تصرف ھؤالء . تكون للمزارع مردودیة كبرى
اآلالت و اللوازم الزراعیة متاحة في السوق المحلي بأسعار  المزارعین و تكلیفھم بتكوینھم و جعل

 .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( طوصف النشا : 

 ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذیة الموجودین بعاصمة البلدیة 

B(  الموقع 

 )عاصمة البلدیة(
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 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

المواد الخشبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق على الكثیر من " حاسي امھادي"بلدیة  حتويت
و یمكن . علیھا وتزویدھن بمعدات و تجھیزاتبرنامج تكوین لصالح النساء حول طرق الحفاظ 

 .لجمیع التعاونیات النسویة الناشطة بالبلدیة االستفادة من ھذا البرنامج

B( الموقع  

 جمیع البلدات 

 

 مكافحة الحرائق:  12النشاط 

A( وصف النشاط : 

 .تعمیم مدونتي الغابات و المیاه وشق طرق واقیة من الحرائق كل سنة

B( الموقع  

 كل البلدات 

 

 النشاطات األخرى المتعلقة بالبیئة:  13نشاط ال

A(  وصف النشاط 

 

من خالل تمویل محل لبیع الغاز في " البوتان"مكافحة قطع األشجار عن طریق إیجاد الغاز  -1
 جمیع قرى البلدیة

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

الممارسات تعمیم تنظیم حمالت تحسیس دوریة حول األمور المؤدیة إلى تدھور البیئة و  -3
 .ة البیئةحمایمن أجل التي ینبغي أن یسلكھا المواطنون الریفیون 

أدوات الطاقة الشمسیة : (تطویر الطاقة الشمسیة عن طریق اقتناء لوازم الطاقة الشمسیة -4
 )  و لوازم التبریدالمنزلیة 

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

 عاصمة البلدیة 

 

 بناء محطة طرقیة بلدیة  : 15النشاط 

A(  وصف النشاط 

 و یتعلق األمر ببناء محطة طرقیة للبلدیة 

B( الموقع 

 عاصمة البلدیة
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 جدول التكالیف المتوقعة.  6

 

 التكالیف النشاطات 

 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

 3500000 وید بالمیاهزتوسعة شبكة الت

 000000 8  تعمیق بئرین

 000000 3 حواجز  3إعادة تأھیل 

 000000 2  بناء حاجز

 000000 3 حمایة المزارع

 000 500 3 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

 000000 10 بناء و تجھیز فصلین دراسیین

 000000 2 إعادة تأھیل النقطة الصحیة

  36200000 المجموع

 خطة التمویل.  7 

  

 آخرون المشروع البلدیة التكالیف النشاطات

  %50 %50 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

  %50 %50 3500000   توسعة شبكة التزوید بالمیاه

  %50 %50 000000 8  تعمیق بئرین

  %50 %50 000000 3 حواجز  3إعادة تأھیل 

  %50 %50 000000 2  بناء حاجز رملي

  %50 %50 000000 3 حمایة المزارع

  %50 %50 000 500 3 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

  %50 %50 000000 10  بناء و تجھیز فصلین دراسیین

  %50 %50 000000 2 إعادة تأھیل النقطة الصحیة 

  17600000 17600000 36200000 المجموع
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 شجرة األولویات.    8

 

 تھذیبال

 المیاه

 الصحة

 البیطرة

 الزراعة

 مكافحة الفقر

 میادین أخرى

 البیئة
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  جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني.   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

                     تأھیل حاجز رملي  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

 

 جمی$عتعد ھذه الوثیقة ثمرة تشاور طویل كان قد أنج$ز بع$د أن ت$م تجدی$د المج$الس البلدی$ة ف$ي 
و كان التشاور ما بین أشخاص لم یتم إلمامھم بطرق و أسالیب . سنوات 5دیات و ذلك لمدة البل

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

اولون تثمین تمثیلھم للمجموعات التي انتخبتھم كل ذلك یخلق توترات یصعب البلدیین الذین یح
إال أن الجھود الت$ي ب$ذلھا مس$ھلو المش$روع و الشخص$یات المرجعی$ة مكن$ت م$ن . التغلب علیھا

 .تقریب وجھات النظر وأدت إلى إجماع مقبول من لدن الجمیع و إن كان على حساب البعض

خطیط تطلب حرمان بعض الق$رى أو المجموع$ات لص$الح أخ$رى و تجدر اإلشارة إلى أن ھذا الت
و أن احترامھ من طرف ھیئات التنفیذ من شأنھ خلق إجماع و انس$جام داخ$ل البلدی$ة و تس$ھیل 
مواص$لة مس$ار التخط$یط ال$ذي ال ب$د م$ن مواص$لتھ ألن الوثیق$ة ھ$ذه ووث$ائق التخط$یط االخ$رى 

  .      و ناجعة یجب تحیینھا بصفة دوریة لتشكل آلة تخطیط فعالة
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  الملحقات. .  11
  الئحة أعضاء المجلس البلدي لحاسي امھادي.  1.  11

 قدیم جدید الوظیفة  اإلسم  
   عمدة  ولد برارعبد هللا .1
   النائب األول حاجة بنت سید أحمد .2
   النائب الثاني سیدي ولد شیخو ولد یب .3

   النائب الثالث آمنة بنت یحیى  .4
   مستشار دالشیخ ولد دمحم محمو .5
    مستشار أحمد مولود ولد حمادي .6
    مستشار الجمال بنت ابراھیم .7
    مستشار  لد اندحومحفوظ  .8
    مستشار دمحم ولد باب  يسید .9

    مستشار والدة بنت حادي  .10
   مستشار السالكة بنت دمحم العربي .11
    مستشار فاطم بنت سیدیا .12
    مستشار أحمدو ولد سیداتي .13
    مستشار ابآمنة بنت ب .14
    مستشار سید ألمین ولد بي .15

   مستشار الشیخ ولد آوبك .  16

   مستشار شیخنا ولد الحاج.  17

   مستشار  آمنة بنت اشریقي.  18

      

 

  :  عدد المستشارین الجدد

  :اء عدد المستشارین القدم
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 قائمة أعضاء اللجنة البلدیة للتشاور    11.2 

 لوظیفةا/ الصفة اإلســـم 

 عمدة دمحم عبد هللا مین ولداأل دمحم

 النائب األول للعمدة أحمدالحاجة بنت سید

 النائب الثاني للعمدة أحمد مولود ولد یحفظ

 شخصیة مرجعیة بانموحمد ولد أ

  شخصیة مرجعیة اعبیدي ولد عباس 

 مدیر مدرسة األمین ولد أبو بكردمحم 

 ممرض بالنقطة الصحیة سیدي ولد عبدو

 وكیل بالبلدیة ابھاه ولد سید ابراھیم 

  وكیل بالبلدیة الحسنسیدي دمحم ولد 

 م م م  الشیخ ولد صالح

  م م م سیدي ولد الشیخ یب 

  م م م ولد أحمد معلوم   األمیندمحم

  م م م بللھ ولد الشیخ

  م م م الننھ بنت سید عبد الرحمن 

  م م م مریم بنت سیدي دمحم 

  م م م بانموزینة بنت 

  م م م فاطم بنت اباه

  م م م اخریبیشھ بنت أحمد اسباغو 

  م م م  آمنة بنت یربة

  م م م احظانامریم بنت دمحم األمین ولد 

   

  

 

 

 


