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 :مقدمة .1

بفضل دعم من االتحاد األوروبي لصالح بلدیات الحوض الشرقي من إنجاز خطة  أم آفنادش تمكنت بلدیة 
خ (التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل ترتكBز علBى نشBاطات ذات أولویBة تنمیة وتحاول اآلن إكمال ھذا 

 ).ع ذ أ

إن ھBBاتین اآللیتBBین ال غنBBى عنھمBBا لرسBBم رؤیBBة موحBBدة و مشBBتركة للتنمیBBة المحلیBBة وھمBBا ثمBBرة مسلسBBل 
تیBر "و )Terre SolidaliOnlus("تیBر سBولیدالي" تشاركي تدعمھ خبرة مقدمBة مBن طBرف منظمتBي

  .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 
  .2013حضیر االنتخابات البلدیة لسنة التي تم تعلیقھا إثر ت 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 یمتعلقة بالنشاطات ذات األولویة إال بعد اكتتاب وكو لم یمكن إعداد خطة العمل ال

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

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

  .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(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(فاعلي البلدیة 

  المنھجیة .2
  

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

 :مرحلة التحضیر. ا 

علBBى " تیBBر سBBولیدیر"تBBتلخص ھBBذه المرحلBBة فBBي تحضBBیر آلیBBات التخطBBیط و تكBBوین وكBBالء منظمBBة 
  .الموجودة بمدینة النعمة" تیر سولیدیر"مكاتب و تمت مرحلة التكوین في . منھجیة اإلنعاش

 :مرحلة التحسیس. ب 
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وجرت ھذه المرحلة على أرض الواقع حیث تمت تعبئة و تحسیس كل من السلطات اإلداریة المحلیBة 
والمستشارین البلدیین و أعضاء لجنة التشاور البلدیة حول أھمیة العمل الذي یقBام بBھ  و مكنBت مBن 

  .  لتشاور و منھجیة العملتحدید تاریخ لھذا ا

 :مرحلة التشاور. ج 

مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلیة للتشBاور مBن أن تحBدد النشBاطات ذات األولویBة و ذلBك بBدعم  مBن  
  منعشي المشروع و االستشاري 

 صیاغة وتسلیم نتائج تقریر االستشاري. د 

ھ للجنBة التشBاور التBي قBBدمت مكنBت ھBذه المرحلBة االستشBاري مBBن صBیاغة التقریBر و إبBالغ مضBBمون
السBلطات مBن ثBم مBن لBدن المجلBس البلBدي و علیBھ مBن قبBل  مصBادقة الحولھ تعلیقاتھا النھائیBة قبBل 

  .الوصیة

 :تقدیم البلدیة .3

و یBربط البلدیBة بالنعمBة . الحBوض الشBرقيللنعمBة عاصBمة والیBة  إداریا لریفیةا" أم آفنادش"بلدیة  عتبت
و تBBم . كیلBBومتر مربBBع 3750و تتسBBع البلدیBBة علBBى ماحBBة قBBدرھا . متراكیلBBو 90طریBBق غیBBر معبBBد طولBBھ 

المنشBئ للبلBدیات الریفیBة  1988/ 06/12الصBادر بتBاریخ 88ـ 65إنشاء ھذه البلدیة بموجب المرسوم 
كیلBومتر  50كیلومتر من الشمال علBى الجنBوب و  100تتسع أراضي البلدیة على  .مدینة النعمةلالتابعة 

كما أنھا إحدى البلدیات  رب، تشكل أم آفنادش ثاني بلدیة في الوالیة من حیث المساحةمن الشرق إلى الغ
قریBة و مBن ھBذه القBرى أم آفنBادش  125نسBمة موزعBة بBین  17982أألكثر كثافة سكان حیBث تسBكنھا 

  . عاصمة البلدیة
  ات؛ بیریبافالمبروك و من الشمال بلدیتي : و تحد البلدیة

  دیتي اطویل و كمبي صالح التابعتین لمقاطعة تمبدغة؛و من الناحیة الغربیة بل
  ؛ادوم التابعة لمقاطعة آمرجقبلدیة بو الشرقي صالح و من الجنوب الجنوب الغربي بلدیة كمبي ومن

  .و من الناحیة الشرقیة بلدیتي حاسي أتیلة و بوقادوم
  

  :الوسط الفیزیائي
   
   :المناظر الطبیعیةن نواع مأثالثة  الوسط الفیزیائي ألم آفنادش سودو ت 

فBي الشBمال إلBى " ىزدار منB"ـدء بBبBـ الجانب الشمالي و الشمالي الغربي و الجنوبي و الجنوبي الغربBي 
شBبھ یشBكل منطقBة شBرقا  "أقطBاع لبیBاظ"فBي أقصBى الغBرب إلBى" كومBل"مBن  عین أوالد ویس جنوبا و

المیاه و الحرارة المرتفعBة تشBكل أحBد كما أن ندرة . المصقولةرملیة الذات األراضي الطینیة ـ صحراویة 
" التمBات: "ما الغطاء النباتي فإنھ یتكون من بعض النباتات الشBائكة الھزیلBةأ. أبرز سمات ھذه المناطق

  .على وجھ الخصوص
" اعوینBت عنBز"ـ الجانب الشرقي نحو الجنوب الشرقي من أألراضي البلدیة أي المنطقة التBي تمتBد مBن 

شرقیة مع بلدیBة بوكBادوم و حاسBي أتیلBة، لو من مفتاحة في الغرب إلى الحدود اإلى حدود كومبي صالح 
غنیBBة بBBالمواد العضBBویة و بالتBBالي صBBالحة لزراعBBة الحبBBوب األراضBBي فیھBBا طینیBBة إلBBى طینیBBة ـ رملیBBة  

 .جBBنس مBBن الفصBBیلة القرعیBBةو یBBزرع فیھBBا الBBدخن و الBBذرة البیضBBاء و الفاصBBولیا و (والمBBواد األخBBرى 
التمBات؛ الطلBح؛ أسBدر؛ تیكفیBت و أنBواع أخBرى مBن النباتBات مثBل (لنبBاتي متنBوع و غنBي نسBبیا الغطاء ا

السBنوي معBدل الحیBث یعBد  لذي یجعBل مBن ھBذه المنطقBة منطقBة رعویBة بامتیBازاالشيء "لحشیش لبیظ"
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ق ا من منBاطمن غیرھفي ھذه المنطقة أكثر خالل موسم الخریف الذي یطول  عتبرالتساقطات المطریة مل
   . البلدیة

". فBBاني"تسترسBBل إلBBى حBBوض ثBBم " التBBوق"ـBB المنطقBBة الوسBBط و ھBBي تمتBBد مBBن أم آفنBBادش إلBBى حBBوض 
إن قBدرة ھBذه  .التي تنقل الكثیر من میاه السBیول" فاني"التوق و " اتیومرن"وتمتاز بوجود بحیرات و 

ألراضBBي فیھBBا طینیBBة و ا . طیلBBة السBBنة شBBھرأ 8إلBBى   6البحیBBرات علBBى حفBBظ میBBاه األمطBBار تتBBراوح بBBین
  . ومؤاتیة لزراعة الدخن و الذرة البیضاء

و تغطي الجزء الكبیر من ھذه المنطقة أشجار ضخمة متأصلة منذ قرون خلت من أمور و الطلح و اسدر 
فیمBا یخBص التسBاقطات المطریBة، فBإن ھBذه المنطقBة  .جار البریة األخBرى\و عشرات األنواع ال و تكفیت

  .تساقطات المطریة في كامل تراب بلدیة أم آفنادشھي أكثر مستفید من ال
  

  :النشاطات االقتصادیة
    

 456و تتBوزع بBین .منھ$ا %  27،24أسBرة أي مBا یمثBل  2722في أم آفنادش یبلغ عدد األسر النشطة 
أسBرة مBن المBزارعین 1880و من الساكنة النشطة ا % 16أي ما یمثل (أسرة تمتھن التنمیة الحیوانیة 

)BBا یمثBBأس77رة تم77تھن نش77اطات اقتص77ادیة 160و  % 7،1(أس77رة م77ن التج77ار أي  226و  % 70ل أي م
و جBزارون ومBن ھBؤالء موظفBون و وكBالء للدولBة و صBناع تقلیBدیون و  .من الناشطین % 6أخرى أي 

  .إلخ حالقون و سائقون و أصحاب إسكاف و بناءون و حفرة آبار ة میكانیكیونوخبازون و 
  

  
  :لویة المقررةالنشاطات ذات األو.  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 

  .سنوات 5مدى 

  میدان مكافحة الفقر.   1.  4
ویجBب أن . حة الفقر یمكن التبویب على العدیBد مBن النشBاطات فBي مجBال مكافحBة الفقBرفي إطار مكاف

یستفید من ھذه النشاطات أوال و قبل كل شيء المنظمات القاعدیة الجماعیة مBن أجBل تعزیBز النسBیج 
   .التنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على األخص المنظمات النسویة

  1النشاط 

 ر مدر للدخلمشروع صغی

 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

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

 :الموقع

 

 ::المستفیدون

التعاونیات : المستفیدون المباشرون �
مجموعات ذات نفع النسویة و 

اقتصادي محلیة و منظمات جماعیة 
  قاعدیة أخرى

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

 مستدامة

 :المدة

 سنوات5  

  :تاریخ االنطالق

2015 

 تاریخ النھایة

2017 

المبالغ 
 التقدیریة

1.200.000 UM مالحظات 

 مصادر التمویل

 لمشروعا �

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

 

 : المیاهمجال .  2.  4

  

  2النشاط 

   مدید شبكة التزوید بالمیاهت

 وصف النشاط

 زوید بئرین على مستوى البلدیة بمضختین تو یتعلق األمر ب:

 ھدافاأل

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

 : تحدید الموقع

  أم آفنادشـ 
  بھـ الك

 

 :تاریخ النھایة : تاریخ االنطالق المدة المستفیدون
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  : سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 ساكنة البلدیة

  سنتان
2 

  2015یونیو   2015ینایر 

التكالیف 
 التقدیریة

 : :المالحظات  8.000.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 البلدیة و �

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

 

 

  3النشاط 

   )تعمیق اآلبار(

 :وصف النشاط

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

 

 : :األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة 
 بالتزوید بالماء الصالح للشرب

 

 : تحدید الموقع

  ادیادهـ 
  بنعمانـ 

 ـ أدرك الحولي

 : :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
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 الزراعة: المجال.  3.  4

 

  4النشاط 

 .إعادة تأھیل الحاجز الرملي

 :ف النشاطوص

 

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 

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

.  
 

 : األھداف

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

 

  : :تحدید الموقع
 تیلھف �

 )اكریلھ(أم آفنادش  �

 

 : :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 

 المشروع �

 وزارة الزراعة ����البلدیة و الشركاء اآلخرون �
  ومفوضیة األمن الغذائي إلخ

 

 

 : 5النشاط 

 بناء الحواجز

 : وصف النشاط

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

 . 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

    ممیلھ 
  2ید لو
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 : : 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  �

ارة الزراعة و مفوضیة األمن وز(شركاء آخرون  �
 )الغذائي إلخ

 

 

 : 6النشاط 

 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 

دوام قرب مزارعھم طیلة الموسم ویحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على الخصوص إرسال ال
  .أوالدھم إلى المدرسة ألنھم یحتاجونھم في حراسة مزارعھم

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

 .مزارعھا

 : :األھداف

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

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 :تحدید الموقع

 الغبرة -

 :المدة :المستفیدون

  شھران
   :سكان قرى �

كل : ینالمستفیدون غیر المباشر �
 سكان البلدیة 

 

: المدة
 شھران2

 :االنطالق تاریخ

   2015و مای

 تاریخ النھایة

  2015یونیو 

التكالیف 
 :التقدیریة

 

 : مالحظات  UM  3.000.000أوقیة 

 :مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعة و مفوضیة األمن الغذائي (شركاء آخرون 
 )إلخ
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 : رةمجال البیط .  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

وجد بھا لحد یق الرعویة التي ال و یكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظیرة للتلقیح في إحدى المناط
  .الساعة ھذا النوع من البنى التحتیة

 

 

 : :األھداف

االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  يالمساھمة ف �
 الحیواني  اإلنتاج

 الزراعیین تحسین دخل المنمین �

 

 :الموقع

  ـ أھل خطاري

 : المستفیدون

: 

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  یةسكان البلد

  :المدة
 أشھر 4 

 تاریخ االنطالق

  2015ینایر 

ابریل : تاریخ النھایة
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 

 :صف النشاطو

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 القاعدةكمبي صالح 
 برمجة بناء فصلین دراسیین في المناطق التي یوجد بھا عدد كبیر من األطفال في سن الدراسة وال

   .توجد بھا بنى تحتیة مدرسیة كافیة
  
 

 األھداف

 المساھمة في تحسین مستوي تعلیم السكان �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

  في أم آفنادش لفص 1
  ي كملفصل ف 1

 

 المستفیدون

 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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  األعمال األخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات األولویة .   5 

ھناك نشاطات أخرى تشكل أولویات بالنسبة للسكان جمعناھا في إطار نشاطات أخرى یجب التبویب  
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 

 وصف النشاط   ) أ

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

  الموقع  ) ب

 ة البلدیة  معاص

 وصف النشاط  : بنك أعالف الحیوانات : 2النشاط 

  :وصف النشاط  ) أ
الذي یمكن من  يءبوضع بنك لعلف الحیوانات على مستوى عاصمة البلدیة الش و یتعلق األمر

  ).الصیف وبدایة الخریف(إیجاد األعالف محلیا في الفترات الحرجة 
  عاصمة البلدیة: الموقع  ) ب

 

  : :تكوین وكالء بیطریین 3النشاط 

 وصف النشاط   ) أ

 لتي تتواجد فیھا الماشیة بكثرةو یتجلى ھذا النشاط في تكوین وكالء بیطریین على مستوى القرى ا

  الموقع  ) ب

 قرى البلدیة الكبرى

 

   ةل دراسیوإعادة تأھیل و تجھیز فصبناء و    4النشاط 

A( وصف النشاط : 

وعدم أقدم و یكمن ھذا النشاط في إعادة تأھیل قاعات الدراسة التي ألحقت بھا أضرار بسبب ال
 و التي تحتاج إلى إصالح  الصیانة
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B(  الموقع  

 تابعة للبلدیة عدة 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 األھالي ال

B( الموقع :  

 كل المؤسسات المدرسیة

 

  یةبناء و تجھیز إعداد 6النشاط 

 وصف النشاط   ) أ

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

 .خلي عن ھذه الدراسةالتإما 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 

 یتم تحدیده باتفاق مع اللجنة المحلیة للتشاور : الموقع  ) ب

 

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

  وصف النشاط  ) أ

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

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

 .في متناول الجمیع
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A( الموقع:  

 كل المزارعین معنیون بھذا النشاط

 

 تكوین القابالت: 9النشاط 

A( وصف النشاط : 

 توى كل قریة و ھذا یعني تكوین قابلة على مس

B( الموقع 

 جمیع القرى

 

 دعم كل مراكز التغذیة :  10النشاط 

 : وصف النشاط  ) أ

 ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذیة الموجودین بعاصمة البلدیة 

 الموقع   ) ب

 )عاصمة البلدیة(

 

 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

شبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق برنامج المواد الخعلى الكثیر من " أم آفنادش"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 
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 مكافحة الحرائق:  12النشاط 

 : وصف النشاط  ) أ

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

  الموقع  ) ب

 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

یق حملة الصرف الصحي المسیر من طرف المجموعات مكافحة التبول في العراء عن طر -2
 .المحلیة  في القرى و مواكبة ھذه الحملة بإنجاز دورات میاه

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 : (مسیة عن طریق اقتناء لوازم الطاقة الشمسیةتطویر الطاقة الش -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 
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 ة طرقیة بلدیة  بناء محط: 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 تجھیز بئرین 

 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

  37700000 المجموع

 خطة التمویل.  7 

 آخرون المشروع البلدیة التكالیف النشاطات

  %50 %50 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

  %50 %50 7300000 تجھیز بئرین

  %50 %50 000000 8  بئرینتعمیق 

  %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

  19000000 19000000 38000000 المجموع
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 شجرة األولویات.    8

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 التھذیب

 المیاه

 الصحة

 البیطرة

 الزراعة

 مكافحة الفقر

 البیئة

 میادین أخرى
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  جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني.   9

 

 2015 2014 النشاطات

 

2016 2017 2018 

T

2 
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T
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T
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T
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T
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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

 

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

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

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

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

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

  .      ة تخطیط فعالة و ناجعةییجب تحیینھا بصفة دوریة لتشكل آل األخرى
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  الملحقات. .  11
  م آفنادش البلدي ألالئحة أعضاء المجلس .  1.  11

 قدیم جدید الوظیفة  اإلسم  
  X عمدة علي ولد الصادق ولد اطفیل .1
  X النائب األول النجاة الشیخ دمحم اشریف موالي  .2
  X النائب الثاني يدمحمبدادي الشیخ  .3

 X  النائب الثالث  سیدي حد أمین عبدي  .4
  X مستشار  عیھ الشیخ برو / ذ .5
  X  مستشار سیدي دمحم التقي سیدي دمحم .6
  X  مستشار  اشریف بلخیر بلخیر  .7
  X  مستشار بودادي اشریف الشیخ  .8
  X  مستشار فاطم اشریف أحمد الخیر  .9

  X  مستشار یحفظو دمحم زین موالي اعلي  .10
  X مستشار دمحم أحمد سالم أحمد سالم .11
 X   مستشار الشیخ التراد حمادي سیدي بي  .12
  X  مستشار لمات آدوبھ اكفاف  .13
 X   مستشار دمحم ینج سلمان البكاي .14
 X   مستشار حمادي بابا أحمد ھادیھ هللا   .15

  X مستشار إسلمھا جدو میني .  16

  X مستشار سید أحمد ولد دمحم محجوب.  17

  X مستشار  میجھ مسقرو دمحم عبد .  18

 X   مستشار  بیده میني أحمد.  19

 

  :  عدد المستشارین الجدد

  :اء رین القدمعدد المستشا
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 قائمة أعضاء اللجنة البلدیة للتشاور    11.2 

   الوظیفة/ الصفة اإلســـم 

 عمدة علي ولد صدیق ولد اطفیل

 النائب األول للعمدة ان مسلولد ینج دمحم 

 النائب الثاني للعمدة لمات بنت أكفاف ولد آدوبا

 شخصیة مرجعیة أحمد ولدجدو

  ةشخصیة مرجعی  بابا ولد ملل

 مدیر مدرسة  أبو بكرن ولد دمحم

 ممرض بالنقطة الصحیة حاماأحمد ولد 

 وكیل بالبلدیة صمبلد و للسیدي حیب

  وكیل بالبلدیة دمحم ولد أحمد سالم

 م م م  یحفظو ولد اشریف ادمحم

  م م م سید او ولد سیداتي

  م م م سیدي ولد بابلل

  م م م دحمد ولد دحمد

  م م م  بیھ دمحم لمین ولد اح

  م م م عبد القادر ولد خو

  م م م الشیخ سیدي دمحم ولد أعلي

  م م م سیدي حیبلل ولد ادمحمي

  م م م سیدنھ ولد سید أحمد

  م م م دمحم ولد جدو ولد بوالناس

  م م م المختار ولد أحمد

   

  

 

 


