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 مختصرات 

 ANEHECH           ف غ ح ح ش                         الفاعلون غیر الحكومیین بالحوض الشرقي  : 

 UEاالتحاد األوروبي                                                      إ أ                               : 

 PDC                     خ ت ب                            خطة التنمیة البلدیة                     : 

 PAPخ ن ذ أ                                                              خطة النشاطات ذات األولویة : 

 CCCل ت ب                             لجنة التشاور البلدي                                            : 

      ADL                     اتنمیة المحلیة                                                  م ت م      وكیل 

  CSA               مفوضیة األمن الغذائي                                                  م أ غ           

 CDDصندوق اإلیداع و التنمیة                                            ص ص  ت                    : 

 MA                  و ز                                                              وزارة الزراعة      : 

 MEI                        و ب                                             وزارة البیطرة           

 ME                     و ب            وزارة البیئة                                                          

 MH                             و م   وزارة المیاه                                                          : 

 MAED              و ش إ ت          وزارة الشؤون االقتصادیة و التنمیة                               

 MENت و                           و التھذیب الوطني                                               وزارة  

                      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  : 

 RGPHاإلحصاء العام للسكان و المساكن                                 إ ع س م                         : 

 CM                            لبلدي                                                        م ب المجلس ا : 

 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                                               وضیة حقوق اإلنسان                            مف 
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 :مقدمة .1

روب1ي لص1الح بل1دیات الح1وض الش1رقي م1ن إنج1از  كمبي صالح تمكنت بلدیة  بفضل دعم من االتح1اد األو
ترتكز على نشاطات ذات أولویة  خطة تنمیة وتحاول اآلن إكمال ھذا التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل

 ).خ ع ذ أ(

رؤی11ة موح11دة و مش11تركة للتنمی11ة المحلی11ة وھم11ا ثم11رة مسلس11ل  إن ھ11اتین اآللیت11ین ال غن11ى عنھم11ا لرس11م 
ركي تدعمھ خبرة مقدم1ة م1ن ط1رف منظمت1ي تی1ر "و )Terre SolidaliOnlus("تی1ر س1ولیدالي" تشا

ریتانیا   .بتنفیذ ھذا المشروع مكلفتینال)Terre Solidaire Mauritanie( "سولیدیرمو

  .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  2012إنجاز خطة التنمیة البلدیة لسنة 

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$ة 
انظ$ر ف$ي الملح$ق قائم$ة المستش$ارین (بعد تنص$یب المج$الس البلدی$ة الجدی$دة ) و ت ب(للتنمیة البلدیة 

  ).البلدیین

  لتنمیة البلدیة ال یإال بعد اكتتاب وك و لم یمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات األولویة

  .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 .على مدى خمس سنوات

  .د موقعھ و مدة تنفیذه و تاریخ انطالق و نھایة العمل فیھ و مصدر تمویلھوتحد

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(العم$$ل بكون$$ھ ثم$$رة تب$$ادل اآلراء ب$$ین أعض$$اء لجن$$ة التش$$اور البلدی$$ة 

 . انظر في الملحق قائمة أعضاء ھذه اللجنة(دیة فاعلي البل

  المنھجیة .2
  

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

 :مرحلة التحضیر. ا 

عل11ى " تی11ر س11ولیدیر"ت11تلخص ھ11ذه المرحل11ة ف11ي تحض11یر آلی11ات التخط11یط و تك11وین وك11الء منظم11ة 
  .بمدینة النعمةالموجودة " 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 المحلی1ة 
والمستشارین البلدیین و أعضاء لجنة التشاور البلدیة حول أھمیة العمل الذي یق1ام ب1ھ  و مكن1ت م1ن 

  .  تحدید تاریخ لھذا التشاور و منھجیة العمل

 :مرحلة التشاور. ج 

مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلی1ة للتش1اور م1ن أن تح1دد النش1اطات ذات األولوی1ة و ذل1ك ب1دعم  م1ن  
  منعشي المشروع و االستشاري 

 صیاغة وتسلیم نتائج تقریر االستشاري. د 

مكن1ت ھ1ذه المرحل1ة االستش11اري م1ن ص1یاغة التقری11ر و إب1الغ مض1مونھ للجن11ة التش1اور الت1ي ق11دمت 
الس1لطات م1ن ث1م م1ن ل1دن المجل1س البل1دي و علی1ھ م1ن قب1ل  مص1ادقة الھ تعلیقاتھا النھائی1ة قب1ل حول

  .الوصیة

 :تقدیم البلدیة .3

  :على النقاط الجیوغرافیة التالیة )GPS(حسب جھاز تحدید الموقع لریفیة ا" حكمبي صال"بلدیة  عقت
 29P0616722 UTM 1743607 GPS . و ھ1ي تابع1ة . مربع1ا كیل1ومترا 4875عل1ى مس1احة تق1در ب

       .كیلومترا 65التي تربطھا بھا طریق رملیة طولھا إداریا لمقاطعة تمبدغة 

المنشئ للبل1دیات الریفی1ة  1988دجمبر  6بتاریخ  88ـ188كما ینص على ذلك المرسوم رقم  ،و تحدھا
  :البلدیات التالیةفي الحوض الشرقي، 

  
 ؛ "أم آفنادش"قریة  الشرقیةمن الناحیة  •
 ؛)مقاطعة تمبدغة( بلدیة حاسي امھادي الریفیةن الناحیة الغربیة م  •
  الریفیة؛ بوصطیلھمن الجنوب بلدیة  •
 ).مقاطعة تمبدغة(مال مركز اطویل اإلداري و من الش •

  
 ب$ـ ،ناس$ككثافة من حی$ث الالبلدیات التابعة لمقاطعة تمبدغة  ركثأالتي تعتبر من  ،البلدیةقدر ساكنة و ت

ھ1ي و التي تحمل اسم البلدیة ةثریاأل المدینة" كمبي صالح" منھاقریة  81ة بین موزع نسمة 12432
) Bonnel de Mezière )1914حسب المؤرخین الكبار من ط1راز بون1ل دي مزیی1ر  ،كما أنھا  .تھاعاصم
، ھ1ي العاص1مة التاریخی1ة إلمبراطوری1ة غان1ا الت1ي وص1فھا الم1ؤرخ البك1ري بحوث أثری1ةذلك  أكدتوكما 

  .بأنھا ھي المدینة األكثر رفاھا في كافة بالد السودان) الحادي عشرالقرن (
  

  :السائدة البلدیةھویة 
نشطة أي م1ا یمث1ل  1951أسرة منھا  2457تتكون البلدیة أساسا من قبائل عربیة ـ بربریة و تحتضن 

  :موزعة على النحو التاليبالمائة  79،4
 ؛(%72,36)أسرة من المنمین أي نسبة  1048 �

 ؛(%10,94)سرة من المزارعین أي نسبة أ 370 �

 ؛(%10,07)أسرة من التجار أي نسبة  356 �

 .(%5,39)أسرة نشطة في مجاالت اقتصادیة أخرى أي نسبة  177 �
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  :النشاطات ذات األولویة المقررة.  4
  

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

  .سنوات 5مدى 

  میدان مكافحة الفقر.   1.  4
ویج1ب أن . في إطار مكافحة الفقر یمكن التبویب على العدی1د م1ن النش1اطات ف1ي مج1ال مكافح1ة الفق1ر

ل كل شيء المنظمات القاعدیة الجماعیة م1ن أج1ل تعزی1ز النس1یج یستفید من ھذه النشاطات أوال و قب
   .التنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على األخص المنظمات النسویة

طبیع1ة النش1اطات الت1ي س1یتم تمویلھ1ا و الش1روط  ت1ي تح1ددج1راءات العلى المشروع أن یقت1رح اإلو 
مب11الغ الممنوح11ة لك11ل نش11اط و ط11رق ال11دفع و ذل11ك م11ن ل11دن المس11تفیدین و ال الت11ي یج11ب اس11تیفاءھا

  .لجنة لتشاور البلدیة و قبل تنفیذ التمویلالمشروع و  بالتشاور بین

  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   ...ة، إنتاج الكسكس المحلي إلخجماعیة، مجزرة، مخبز

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 �

العمل على استقرار األسعار من خالل إنشاء حوانیت  �
 جماعیة

 :الموقع

 

 ::المستفیدون

التعاونیات : المستفیدون المباشرون �
مجموعات ذات نفع النسویة و 

اقتصادي محلیة و منظمات جماعیة 
  قاعدیة أخرى

جمیع : ستفیدون غیر المباشرینالم �
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 مالحظات 

 مصادر التمویل

 لمشروعا �

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

 

 : المیاهال مج.  2.  4

  

  1النشاط 

  جھیز آبار ت

 وصف النشاط

  جھیز بئرین موجودین على مستوى البلدیة بمضختین و یتعلق األمر بت:
 

 األھداف

عن تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة  �
 الماء الصالح للشربطریق النفاذ إلى 

 : تحدید الموقع

  مبي صالحكـ 
  ـ دالیكم

 

 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

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

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة 
 بالتزوید بالماء الصالح للشرب

 

 : تحدید الموقع

  ـ مدینة إجمان
 ینـ لكر

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 ساكنة البلدیة

 :المدة

   : سنتان 2
... 

 :تاریخ اإلتطالق

  2015ینایر  15

  تاریخ النھایة 
  2015یونیو 

.. 

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 
و الفیضانات خالل ھذه السنوات الزراعیة تلك السدود التي انھار  بعضھا جراء میاه السیول 

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
 بوحفره �

 السدره �

 

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  : ساكنة البلدیة

�  

 :المدة

  : شھران

 :تاریخ االنطالق

  2015 یوما

 : تاریخ النھایة

  2015یو یون

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات UM  3.000.000أوقیة  

  مصادر التمویل 
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 المشروع �

 وزارة الزراعة ����البلدیة و الشركاء اآلخرون �
  ألمن الغذائي إلخومفوضیة ا

 

 

 : 2النشاط 

 بناء الحواجز

 : وصف النشاط

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

 . األحواض المھمة التي تستفید لسكان مصدر دخلھم الوحید ھو الزراعة

 : :األھداف

غذائي المساھمة في االكتفاء الذاتي في المجال ال �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي  

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 : :تحدید الموقع

   ینكي لكصر 
 الیسر

 : : المستفیدون

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة

 :المدة

  2شھران

 : تاریخ االنطالق

  2015مایو 

 : : تاریخ النھایة

 . 2015 یونیو

التكالیف 
 لتقدیریةا

 : : المالحظات UM  2.000.000 أوقیة 

 : مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

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

 

 

 : 3النشاط 

 حمایة المزارع 

 : وصف النشاط

كثیرا ما  یعد تسیب الحیوانات في المناطق الزراعیة غیر المحمیة سببا للنزاعات الدائمة التي
تنشب بین المنمین والمزارعین حیث أن عدم تسییج المزارع یفرض على المزارعین التواجد على 
الدوام قرب مزارعھم طیلة الموسم ویحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على الخصوص إرسال 

  .أوالدھم إلى المدرسة ألنھم یحتاجونھم في حراسة مزارعھم
راعیة أمرا ال مناص منھ في ھذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و لذا یصبح تسییج المناطق الز

إن ھذه الوضعیة تجعل ھذه المنطقة في أمس الحاجة إلى االسیاج لحمایة . ألغاباتيالرعوي و 
  .مزارعھا

 

 :تحدید الموقع : :األھداف
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المساھمة في االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي  �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي  

 نتجین الزراعیین تحسین دخل الم �

 

 كمبي صالح -

 :المدة :المستفیدون

  شھران
   :سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة 

 

 :االنطالق تاریخ 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

  1النشاط 

 ر التلقیحائحظ

 :وصف النشاط

یتعلق األمر بالمساھمة في تغطیة حاجیات البلدیة من البنى التحتیة البیطریة للتمكین من تحصین 
  . وانات عن طریق حمالت التلقیح و الوقایةأكبر عدد ممكن من رؤوس الحی

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

 

 

 : :األھداف

االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  يالمساھمة ف �
 االنتاج الحیواني 

 تحسین دخل المنمین �

 

 :الموقع

  ـ لكرین 
  ـ أھل أحیمد 

 : المستفیدون

: 

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

  :المدة
 أشھر 4 

 تاریخ االنطالق

  2015ینایر 

ابریل : تاریخ النھایة
2015  
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التكالیف 
 التقدیریة

 مالحظات UM  3.500.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة البیطرة إلخ(ركاء آخرون ش �

 

 

 

 : مجال التھذیب.  5.  4

 

  1النشاط 

 بناء و تجھیز فصول دراسیة 

 :وصف النشاط

إحدى العقبات الكبیرة المالحظة في میدان التھذیب على مستوى المناطق الریفیة عامة و في 
وفیما یخص بلدیة . التالمیذ الحوض الشرقي خاصة ھي انعدام البنى التحتیة في مجال استقبال

و تمت  .لذا فإن وجود بنى تحتیة تعلیمیة یشكل أولویة. فإنھا ال تخرج عن القاعدة حكمبي صال
 برمجة بناء فصلین دراسیین في المناطق التي یوجد بھا عدد كبیر من األطفال في سن الدراسة وال

   .توجد بھا بنى تحتیة مدرسیة كافیة
  
 

 األھداف

 ستوي تعلیم السكانالمساھمة في تحسین م �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

  كمبي صالحفي  اندراسی نالفص

 

 المستفیدون

 سكان  قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

 تاریخ االنطالق أشھر 4لمدة ا

 2014نوفمبر 

 تاریخ النھایة

  2015ابریل 

التكالیف 
 التقدیریة 

 المالحظات    10.000.000ة أوقی 

 مصادر التمویل �

 المشروع �

 .البلدیة و  �

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

 

  1النشاط 

 الصحیة نقطةالإعادة تأھیل 

 وصف النشاط

یكمن ھذا النشاط في إعادة تأھیل نقطة كمبي صالح الصحیة و تزویدھا بالتجھیزات الضروریة 
  .سیر جید لھذا المرفق الصحيان ضمل
  

 األھداف 

المساھمة في تحسین الحالة الصحیة لسكان  �
 البلدیة

 تقدیم العالجات األولیة لسكان البلدیة  �

 

 تحدید الموقع 

 كمبي صالح

 المستفیدون

  سكان البلدیة
 

 

 المدة

  انشھر 2

 : تاریخ االنطالق

  2015 ینایر

 تاریخ النھایة 

  2015 شتمبر 

لیف التكا
 التقدیریة

 المالحظات    2.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل  

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة الصحة إلخ(شركاء آخرون  �

 

 

   

  األعمال األخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات األولویة .   5 

جب التبویب  ھناك نشاطات أخرى تشكل أولویات بالنسبة للسكان جمعناھا في إطار نشاطات أخرى ی
إال أن اللجنة حددتھا و كلفت البلدیة بـالبحث عن تمویلھا من لدن , علیھا ما دمنا لم نحصل على تمویلھا

  .شركاء آخرین

 نقطة صحیة بیطریة 1النشاط 

A(  وصف النشاط 

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

B( الموقع  
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 عاصة البلدیة  

 وصف النشاط  : بنك أعالف الحیوانات : 2النشاط 

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

  عاصمة البلدیة: الموقع

 

  : :تكوین وكالء بیطریین 3النشاط 

A(  وصف النشاط 

 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 بناء و    4النشاط 

A( وصف النشاط : 

قدم وعدم لدراسة التي ألحقت بھا أضرار بسبب الو یكمن ھذا النشاط في إعادة تأھیل قاعات ا
 و التي تحتاج إلى إصالح  الصیانة

B(  الموقع  

 تابعة للبلدیةعدة بلدات 

 إنشاء أقسام داخلیة مدرسیة  5النشاط 

A(  وصف النشاط : 

ھذا النشاط یرمي إلى تزوید المؤسسات المدرسیة بأقسام داخلیة الستقبال أطفال الفقراء و أوالد 
 مواقع بعیدة من المدرسةقاطنین  في لاألھالي ا

B( الموقع :  

 كل المؤسسات المدرسیة

 

  بناء و تجھیز إعدادیة 6النشاط 

 وصف النشاط   ) أ
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ین یتجاوزون إلى التعلیم ذلاحیث أن عدد التالمیذ . و یھدف  ھذا النشاط إلى تزوید البلدیة بإعدادیة
أحد لدیة ترغم التالمیذ و ذویھم إلى الثانوي یبرر ھذا الطلب و حیث أن عدم وجود إعدادیة بالب

 .التخلي عن ھذه الدراسةإما التنقل إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائھم إما : أمرین

  :الموقع  ) ب

 عاصمة البلدیة 

 

 "محظرة"بناء و تجھیز  7النشاط 

 : وصف النشاط  ) أ

 الموجودة بمقرات الئقة  "المحاظر"یتعلق األمر بتزوید 

 الموقع  ) ب

 

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

A( وصف النشاط  

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

كل ما في األمر أنھ یجب وضع وكالء إرشاد تحت تصرف ھؤالء . كبرى مردودیةتكون للمزارع 
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

 

 بالتتكوین القا: 9النشاط 

A( وصف النشاط : 

 و ھذا یعني تكوین قابلة على مستوى كل قریة 

B( الموقع 

 جمیع القرى
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 دعم كل مراكز التغذیة :  10النشاط 

A( وصف النشاط : 

 ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذیة الموجودین بعاصمة البلدیة 

B(  الموقع 

 )عاصمة البلدیة(

 

 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

المواد الخشبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق برنامج على الكثیر من " كمبي صالح"بلدیة  حتويت
و یمكن لجمیع . تكوین لصالح النساء حول طرق الحفاظ علیھا وتزویدھن بمعدات و تجھیزات

 .التعاونیات النسویة الناشطة بالبلدیة االستفادة من ھذا البرنامج

B( الموقع  

 جمیع البلدات 

 

 مكافحة الحرائق:  12ط النشا

A( وصف النشاط : 

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

B( الموقع  

 كل البلدات 

 

 النشاطات األخرى المتعلقة بالبیئة:  13النشاط 

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
 .المحلیة  في القرى و مواكبة ھذه الحملة بإنجاز دورات میاه
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الممارسات تعمیم تنظیم حمالت تحسیس دوریة حول األمور المؤدیة إلى تدھور البیئة و  -3
 .ة البیئةحمایمن أجل الریفیون  التي ینبغي أن یسلكھا المواطنون

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

B( الموقع 

 جمیع البلدات 

 

 بناء سوق بلدي :  14النشاط 

A( وصف النشاط 

    األسبوعيو یتعلق األمر ببناء عنبر كبیر یمكنھ احتضان السوق 

  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

 7000000 جھیز بئرین ت

 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

  39700000 المجموع

 خطة التمویل.  7 

  

 آخرون المشروع یةالبلد التكالیف النشاطات

  %50 %50 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

  %50 %50 7300000 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 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 

  20000000 20000000 40000000 المجموع
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 شجرة األولویات.    8

 التھذیب

 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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 الصاتالخ.   10

 

 لفت$رةالبل$دیات  جمی$عتجدید المج$الس البلدی$ة ف$ي بعد ھذه الوثیقة ثمرة تشاور طویل تم شكل ت
و ك$$ان التش$$اور م$$ا ب$$ین أش$$خاص ل$$م ی$$تم إلم$$امھم بط$$رق و أس$$الیب التخط$$یط . س$$نوات خم$$س

 ـ  و طابعھا أالستعجالي اتتشابھ األولوی كانو . التشاركي إال مؤخرا مھمة من الصعوبة بمكان
عمل$$ون عل$$ى تلمی$$ع و الرؤی$$ة التش$$اركیة للمستش$$ارین البل$$دیین ال$$ذین یـ فس الدرج$$ة تقریب$$ا ب$$ن

إال أن الجھ$ود . تمثیلھم للمجموعات التي انتخبتھم كل ذلك یخلق توترات یص$عب التغل$ب علیھ$ا
التي بذلھا مسھلو المشروع و الشخصیات المرجعیة مكنت من تقریب وجھات النظر وأدت إلى 

 .من لدن الجمیع و إن كان على حساب البعض إجماع مقبول

و تجدر اإلشارة إلى أن ھذا التخطیط تطلب حرمان بعض الق$رى أو المجموع$ات لص$الح أخ$رى 
من طرف ھیئات التنفیذ من شأنھ خل$ق إجم$اع وانس$جام داخ$ل البلدی$ة و تس$ھیل  أن احترامھ و
ثیق$ة ھ$ذه ووث$ائق التخط$یط مس$ار التخط$یط ال$ذي ال ب$د م$ن مواص$لتھ ألن الوضي ق$دما ف$ي مال

  .      ة تخطیط فعالة و ناجعةییجب تحیینھا بصفة دوریة لتشكل آل األخرى
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  الملحقات. .  11
  الئحة أعضاء المجلس البلدي لحاسي امھادي.  1.  11

 قدیم جدید الوظیفة  اإلسم  
  X عمدة حامد ولد دمحم ولد خیي .1
 X  النائب األول سیدي دمحم ولد فاضل  .2
 X  النائب الثاني ولد دمحم محدوددمحم  .3

  X النائب الثالث   ولد خلیفةدمحم .4
  X مستشار سیدي ولد أحمد لقید  .5
  X  مستشار النابغة ولد التراد .6
 X   مستشار فاطمة بنت شكرود  .7
 X   مستشار لشیخ ولد سیدي محفوظ ولد ا .8
 X   مستشار  آوبكزینب بنت  .9

  X  مستشار دمحم ولد حابو  .10
  X مستشار دو ولد اجأحمد ج .11
 X   مستشار خدجة بنت السالك .12
  X  مستشار أحمدولد فركھ  .13
  X  مستشار سعدنا ولد إسلم .14
  X  مستشار لمھ بنت میني سإ .15

  X مستشار  سالكة بنت البكايال.  16

 X  مستشار ودمحمشیخ ولد ال.  17

     

      

 

  :  عدد المستشارین الجدد

  : اءعدد المستشارین القدم
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 قائمة أعضاء اللجنة البلدیة للتشاور    11.2 

  الوظیفة/ الصفة اإلســـم 

 عمدة و ولد خيدمحم ولد حامد

 النائب األول للعمدة دمحم ولد دمحم محمود

 النائب الثاني للعمدة سیدي ولد إسلم

 شخصیة مرجعیة باھا ولد شیخنا

  شخصیة مرجعیة  لكحلھ

 درسةمدیر م زیني ولد الكیحل 

 ممرض بالنقطة الصحیة أحمد سالم ولد الشیخ

 وكیل بالبلدیة  دمحم ولد حابو 

  وكیل بالبلدیة فاطمة بنت شكرود

 م م م  مھادي ولد صنب ا

  م م م  تحیى بنت بمباي

  م م م ت بنت المحفوظم

  م م م إعلیھا بنت عبد هللا 

  م م م  يیددنھ بنت انكا

  م م م الزھرة بنت جدنا

  م م م سیدي دمحم ولد الشیخ ادمحم

  م م م دمحم ولد الطیب

  م م م یحجبھا بنت دمحم العربي 

  م م م تحیى بنت لحبیب ولد كبدات 

  م م م میجة بنت دالھي 

   

  

 

 

 

 


