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 :مقدمة .1

بفضل دعم من االتحاد األوروبي لصالح بلدیات الحوض الشرقي م3ن إنج3از خط3ة  بوصطیلةتمكنت بلدیة 
خ (تنمیة وتحاول اآلن إكمال ھذا التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل ترتك3ز عل3ى نش3اطات ذات أولوی3ة 

  ).ع ذ أ

ت33ین ال غن33ى عنھم33ا لرس33م رؤی33ة موح33دة و مش33تركة للتنمی33ة المحلی33ة وھم33ا ثم33رة مسلس33ل إن ھ33اتین اآللی
تی3ر "و )Terre SolidaliOnlus("تی3ر س3ولیدالي" تشاركي تدعمھ خبرة مقدم3ة م3ن ط3رف منظمت3ي

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

  .وف خاصة و حسب منھجیة تشاركیةو تم إنجاز ھذا العمل في ظر

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(ج&&ان التش&اور البلدی&ة و ك&ان ال ب&د م&ن انتظ&ار نھای&&ة الس&نة إلع&ادة تش&كیل ل
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

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

  .المجالس البلدیة و تكوینھم و تنصیب) 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

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

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 

بطریق&ة  معطیاتھ&ا تنبیھ إلى أن ھذه الوثیقة تشكل آلیة تخطیط و أن فعالیتھ&ا مرھون&ة بتحی&ینو یجب ال
  .وبدون ھذا التحیین ستظل قیمة اآللیة ھذه ال تتجاوز استخدامھا األول. منتظمة

 المنھجیة .2

 

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

  :مرحلة التحضیر. ا 

عل33ى " تی33ر س33ولیدیر"التخط33یط و تك33وین وك33الء منظم33ة ت33تلخص ھ33ذه المرحل33ة ف33ي تحض33یر آلی33ات 
 .الموجودة بمدینة النعمة" تیر سولیدیر"و تمت مرحلة التكوین في مكاتب . منھجیة اإلنعاش



5 Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus - Terre Solidaire Mauritanie 
 

  :مرحلة التحسیس. ب 

وجرت ھذه المرحلة على أرض الواقع حیث تمت تعبئة و تحسیس كل من السلطات اإلداریة المحلی3ة 
أعضاء لجنة التشاور البلدیة حول أھمیة العمل الذي یق3ام ب3ھ  و مكن3ت م3ن والمستشارین البلدیین و 

 .  تحدید تاریخ لھذا التشاور و منھجیة العمل

  :مرحلة التشاور. ج 

مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلیة للتش3اور م3ن أن تح3دد النش3اطات ذات األولوی3ة و ذل3ك ب3دعم  م3ن  
 منعشي المشروع و االستشاري 

  تسلیم نتائج تقریر االستشاريصیاغة و. د 

مكن3ت ھ3ذه المرحل3ة االستش3اري م33ن ص3یاغة التقری3ر و إب3الغ مض33مونھ للجن3ة التش3اور الت3ي ق33دمت 
 .حولھ تعلیقاتھا النھائیة قبل مصادقة المجلس البلدي علیھ و كذلك السلطات الوصیة

 :تقدیم البلدیة .3

إداریا وتتبع ھذه البلدیة . كیلومتر مربع  3300ى متد علمركزا إداریا یلریفیة ا" وصطیلةب"تعتبر بلدیة 
 یق&در ع&ددحی&ث  من حی&ث الس&كان أكثر بلدیات المقاطعة كثافةي ھو .بالحوض الشرقي تمبدغةلمقاطعة 

بعاص3مة المقاطع3ة طری3ق ریف3ي غی3ر البلدی3ة ربط ی3و  .قریة 72 نسمة موزعة على 21514ب  ؤالءھ
المنش33ئ للبل33دیات  و 1988 دجمب3ر ف33يالص3ادر  م حس3ب المرس33و و. كیل33ومترا 80ح3والي مؤھ3ل طول33ھ 

عل33ى ح33دود جمھوری33ة م33الي ق33ع بلدی33ة بوص33طیلة جن33وب مقاطع33ة تمبدغ33ة الریفی33ة ب33الحوض الش33رقي ت
درج&&ة  15,30تتموق&&ع البلدی&&ة ب&&ین خط&&وط الع&&رض  )GPS(حس33ب نظ33ام تحدی33د المواق33ع و . المج33اورة

   .غربا كذلك   27.°8 غربا و .00.°8شماال و بین خطوط الطول   15,42وشماال 
  

   1988دجمبر  6بتاریخ  88ـ188وتحد البلدیة التي أنشأھا المرسوم رقم 
 ؛مبي صالح التابعة لمقاطعة تمبدغةكوة من الناحیة الشمالیة بلدی •
 ؛)تمبدغة(حاسي امھادي " الغربیة بلدیةالشمالیة ـ من الناحیة   •
 ;غرب مقاطعة جیكنيمن ال •
 . مقاطعة آمرجلالتابع  اإلداري مركز عدل بكروو من الشرق  •
 

 :الطقس و التساقطات المطریة
طبع&&ھ تغی&&رات ھام&&ة ف&&ي درج&&ات تب&&ل س&&وداني باألس&&اس و یس&&ود ف&&ي البلدی&&ة من&&اخ س&&احلي س&&وداني  

درج&ة ف&ي  30إل&ى ) ومن مارس إل&ى یونی&(درجة مئویة في فصل الصیف  45الحرارة تتراوح ما بین 
     .الباقي من السنة

أم33ا فیم33ا یتعل33ق . غالب33ا ری33اح ش33مالیة جنوبی33ة جاف33ة وح33ارة مص33حوبة بغب33ار ع33ادةبلدی33ة لاعل33ى ب و تھ33
    .ملیمتر 400 على ويالسن ھامعدل زیدرة حیث یاغزتتساقط ب اھاألمطار فإنب

تتس3اقط الذي  حیث یبدأ في شھر یونیو الخریف عادة مبكرا بالنسبة لباقي مناطق البالدموسم فیھا ویبدأ 
  .لتتواصل إلى حد منتصف أكتوبرمھ األولى أیااألمطار في 

  :فإن البلدیة تحتوي على رادصفیما یتعلق بالم
  

  :المصادر النباتیة
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مث3ل م3ا یس3مى  الش3ائكةلألشجار  الالفتو یمتاز بالحضور  یمتاز الغطاء النباتي لبلدیة بوصطیلة بتنوعھ
جنوب والجنوب لشرقیة و الوسط و البالتمات و الطلح وتیشط و اسدر في المناطق الشمالیة و الشمالیة ا

 "تیكفی3ت"و  "ودمب3"مث3ل أن3واع  أم3ا األش3جار الیابس3ة األوراق. و الجنوب الشرقي م3ن الت3راب البل3دي
الت3ي ترغ3ب فیھ3ا  -)إل3خ لوتی3د ؛لمطب3ل ؛ابحی3ره ؛ط3وبى ؛ی3ارطمنطق3ة (في المنطقة الغربیة  "التیدوم"و

  .إلخالقصبة؛ لحشیش و لبیاض ؛ أمركبة: تادریصھ: الحیوانات أكثر من غیرھا ھي
      

   :المصادر الزراعیة
  

بوص33طیلة الریفی33ة حی33ث تش33غل بلدی33ة المرتب33ة األول33ى ف33ي االقتص33اد المحل33ي لالنش33اطات الزراعی33ة تحت33ل 
أش3خاص ف3إن  5و إذا كنا نقدر مع3دل األس3رة ب3ـ . أسرة من المزارعین 2178من الناشطین أي  58،81

شخص3ا الش3يء ال3ذي یمث3ل أكث3ر م3ن 10890ي ھ3ذا القط3اع الفرع3ي ھ3و أن ع3دد الناش3طین ف3ذلك یعن3ي 
  . نصف إجمالي سكان البلدیة

  :و یمارس السكان نمطین  من الزراعة
   

  :الزراعة الموسمیة 
) تحض33یر الحق33ل و الب33ذور(ف33ي نھای33ة ش33ھر یونی33و أو بدای33ة یولی33و  ىمط33ار األول33وتب33دأ عن33د س33قوط األ

" تقلی3ت البیض3اء"و م3نن أن3واع الحب3وب المزروع3ة محلی3ا ن3ذكر . )الحص3اد(وتتواصل إل3ى نھای3ة ین3ایر 
و تترتب أھمیة اإلنتاج ". الكوز"و " انیبھ"و " متري" و) ارحیھ" (اشویطرة"و " تقلیت الحمراء"و

  .اآلفات الزراعیة قلةو من عدمھ التساقطات المطریة حجم ارتفاع على 
  
  :زراعة الخضروات 

  
لذلك الموجودة في البلدیة و تستغل تعاونیة  54الـ مجموع  نسویة منیة تعاون 15تمارس ھذه الزراعة 

و یرتك3ز ھ3ذالنمط م3ن الزراع3ة . و ذل3ك ق3رب نق3اط المی3اهھكتارات  7إلى  5ما بین تسع مساحة الغرض 
  ".النعناع"أساسا على نوعین ھما الطماطم و 

  
  المصادر الحیوانیة

و یش3غل ھ33ذا . اقتص3اد البلدی33ة الریف3ي و ذل33ك بع3د الزراع33ة تحت3ل المص33ادر الحیوانی3ة المرتب33ة الثانی3ة ف33ي
  :أما تعداد الماشیة فیصعب معرفتھ بدقة إال أنھ یقدر ب .من السكان النشطین % 24،27النشاط 

  رأس  بالنسبة لألبقار ؛ 30000إلى  20000ـ    
  ؛بالنسبة لإلبل رأس 1000إلى  700ـ    
               مجترات الصغیرةبالنسبة لل رأس 100000إلى  90000ـ    
  رأس بالنسبة للخیل  2000إلى  1000ـ    
  أما بالنسبة للحمیر فعددھا غیر معروفـ    

  
  :قطف منتوجات الغابة

  :یزخر تراب البلدبة بمقدرات غاباتیة ھائلة و من ھذا التنوع النباتي العدید من األشجار البریة المثمرة 
 )العل3ك(حی3ث یقط3ف س3كان البلدی3ة الص3مغ العرب3ي . إل3خ" الطلح"و  "تیشط"و " اسدر"و " أوروار"

التي یع3الج بھ3ا ارتف3اع الض3غط و آالم " تیشط"ثمرة شجرة  "كذلك توكھو  "أوروار"وھو ثمرة شجرة 
ل33ھ فوائ33د جم33ة ف33ي مج33ال التغذی33ة و ص33ناعة بع33ض  "اس33در"و ھ33و ثم33رة ش33جرة " انب33ك:المفاص33ل و

  .انقباض العضالتجاع منھا آالم البطن و المشروبات المحلیة و عالج بعض األو
  

:التجارة  
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أس33رة أي م33ا یمث33ل  320بوص33طیلة حی33ث یش33غل  یحت33ل قط33اع التج33ارة المرتب33ة الثالث33ة ف33ي اقتص33اد بلدی33ة
  .من مجموع السكان النشطین 8،64%

كم3ا أن . معروض3ات للبی3ع 1000أكث3ر م3ن ح3انوت و  500ویحتضن سوق عاصمة البلدیة ما یربو على
       .و باعة المناسباتباعة المتنقلون ھناك ال

ھ3ذا الس3وق ك3ل م3ن ویس3تقطب . بالنس3بة للمنطق3ة األس3بوعیة ةی3رودسواق الاألیعتبر بوصطلة أحد أكبر 
 نق3رى مج3اورة م3م3دن و و ك3ذا تج3ار ) ع3دل بك3رو و تمبدغ3ة وآم3رج و اجیكن3ي النعم3ة و(تجار الوالیة 

  . و انواذیبو و من والیات لعصابة وتكانت و لبراكنة حتى تجار من مدینتي انوكشوطجمھوریة مالي و 
  

   :الصناعة التقلیدیة و نشاطات أخرى مختلفة
ن ھنال3ك نش3اطات أخ3رى ذات باإلضافة إل3ى النش3اطات الزراعی3ة و الرعوی3ة و تل3ك المتعلق3ة بالتج3ارة ف3إ

واطنین م333ن الم333 %8،26أس333رة أي م333ا یمث333ل  304ي م333درة لل333دخل تش333غل ن333الط333ابع االجتم333اعي والمھ
م3ا ) خ ت ب(إعداد خط3ة تنمی3ة البلدی3ة التي و لقد أظھر التشخیص الذي تم القیام بھ بمناسبة . النشطین

  :یلي
  نشاط یتعلق بذبح و سلخ الحیوانات؛ 60ـ 
  نشاط مرتبط بالمخابز التقلیدیة؛ 30ـ 
  نشاط یتعلق بمطاحن الحبوب؛ 16ـ 
  ناشط في حفر اآلبار؛ 30ـ 
  ؛لبناءناشط في میدان ا 45ـ 
  ممرضین؛ 03ـ 
  قابلة مھنیة؛ 01ـ 
  قابلة تقلیدیة؛ 03 ـ 
  بیطري؛ 02ـ 
  ؛)االبتدائي و الثانوي(ناشط قطاع التعلیم  60ـ 
  إمام أو شیخ لمحضرة؛ 18ـ 
  صانع تقلیدي؛ 52ـ 
  .من النشاطات المختلفة المتعلقة باإلدارة و األمن إلخ 20ـ 
  
  :جتھاالنشاطات ذات األولویة التي تمت برمـ  4

رھا على أساس إمكانیات التمویل الت3ي یمك3ن . إن ھذه النشاطات على رأس أولویات البلدیة و قد تم اختیا
     .سنوات 5في فترة مدتھا  تعبئتھاو المشروع والممولین للبلدیة 

  
  میدان مكافحة الفقر.   1.  4

ر مكافحة الفقر یمكن التبویب على العدی3د م3ن النش3اطات ف3ي مج3ال  ویج3ب أن . مكافح3ة الفق3رفي إطا
یستفید من ھذه النشاطات أوال و قبل كل شيء المنظمات القاعدیة الجماعیة م3ن أج3ل تعزی3ز النس3یج 

  .التنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على األخص المنظمات النسویة

  1النشاط 

 مشروع صغیر مدر للدخل

 وصف النشاط

على سبیل المثال حوانیت : لنشاطات یمكنھا أن تدر دخال للسكانیتعلق األمر بتمویل مجموعة من ا
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و في ھذا اإلطار على المشروع أن یقترح   ...جماعیة، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي إلخ
تحدد طبیعة النشاطات الممولة والشروط یجب استیفاءھا من طرف المستفیدین و  اإلجراءات التي

كل ذلك ینبغي أن یتم بالتشاور مع لجنة التشاور البلدیة . و طرق دفعھاالمبالغ الممنوحة لكل نشاط 
 .و قبل تنفیذ ھذا التمویل) ل ت ب(

 : األھداف

 نشاطات مدرة للدخلل خلق خالمن مكافحة الفقر  �

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 : 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  4.2

 

  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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 كن أن ینجر عن ھذا التعمیق وضع اسطوانات من األسمنت المسلح  لتدعیم بنیة البئرو یم

 

 : :األھداف

تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة 
  بالتزوید بالماء الصالح للشرب

 

 : تحدید الموقع

   1بحیره اـ 
 ـ بوتزكراي

 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 بلدیةساكنة ال

  :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 4.3

 

 5 النشاط

 :حمایة المزارع

 :وصف النشاط

یتسبب تسیب الحیوانات في المناطق الزراعیة غیر المحمیة في نزاعات دائمة بین المزارعین 
و یفرض عدم حمایة المزارع على الفالحین أن  یبقوا دائما قرب حقولھم ومزارعھم طیلة . والمنمین

القیام بتعلیم أبنائھم في و خصوصا فترة الموسم، الشيء الذي یمنعھم من مزاولة نشاطات أخرى 
  .المدارس ألنھم یحتاجونھم لرعایة المزارع

  . لذا یصبح تسییج المزارع أمراال غنى عنھ في ھذه المنطقة الزراعیة الرعویة
  .و المطلوب ھو تسییج المناطق الزراعیة المستغلة من لدن السكان األكثر احتیاجا

    

 

 : األھداف

ل الذاتي في المجال الغذائي المساھمة في االستقال �
 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 
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التكالیف 
 یریةالتقد

 : : المالحظات UM  3.000.000أوقیة  

 iمصادر التمویل 

 المشروع �

 .البلدیة و  �

وزارة الزراعةو مفوضیة األمن  ����الشركاء اآلخرون
  الغذائي إلخ

 

 

 

 : 4النشاط 

 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

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

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 : :تحدید الموقع

 أھل ابیبكر

 : : المستفیدون

   سكان قرى �

 مباشرینالمستفیدون غیر ال �

  :المدة
  2شھران

تاریخ 
  : االنطالق

  2015مایو 

 : : تاریخ النھایة

 . 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
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 
الخصوص إرسال الدوام قرب مزارعھم طیلة الموسم ویحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على 

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

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

 

 : :األھداف

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

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 

 :تحدید الموقع

 إعادة تأھیل حظیرة بوصطیلة -

   سكان قرى :المستفیدون

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة 

 

  2 :المدة
 شھران

 

 تاریخ
  :االنطالق

  2015مایو

  تاریخ النھایة
  2015یونیو 

التكالیف 
  :التقدیریة

 

 : مالحظات    3.000.000أوقیة 

 :مصادر التمویل

 المشروع �

 البلدیة  �

زراعة مفوضیة المن وزارة ال(و شركاء آخرون  �
 )إلخ الغذائي

 

 

 

 مجال البیطرة 4.4

 

  1النشاط 

 حظیرة التلقیح

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

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

 الساعة ھذا النوع من البنى التحتیة

 

 

 : :فاألھدا

المساھمة فب االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  �
 االنتاج الحیواني 

 الزراعیین تحسین دخل المنمین �

 

 الموقع

 )حاسي أتیلھ(أھل بوب  ةأتیل

 : المستفیدون

: 

   سكان قرى �

  :المدة
  
 أشھر 4

  :تاریخ البدایة
 2015ینایر 

 :تاریخ النھایة

  2015بریل ا
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كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

 

التكالیف 
 التقدیریة

 مالحظات   3.500.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة البیطرة إلخ(شركاء آخرون  �

 

 

 

 مجال التھذیب 4.5

 

  1النشاط 

 بناء و تجھیز فصول دراسیة 

  :وصف النشاط
لریفیة عامة و في إحدى العقبات الكبیرة المالحظة في میدان التھذیب على مستوى المناطق ا

وفیما یخص بلدیة بیریبافات . الحوض الشرقي خاصة ھي انعدام البنى التحتیة في مجال االستقبال
لذا فإن وجود بنى تحتیة تعلیمیة یشكل أولویة و تمت برمجة بناء . فإنھا ال تخرج عن القاعدة

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

 

 

 األھداف

 المساھمة في تحسین مستوي تعلیم السكان �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

  للتدریس في العرشة قاع -

 اتیونفي بللتدریس ة قاع 1 -

 المستفیدون

 سكان  قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

  تاریخ االنطالق أشھر 4لمدة ا
 2014نوفمبر 

  تاریخ النھایة
  2015ابریل 

التكالیف 
 التقدیریة 

 المالحظات  UM  10.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل �

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة التھذیب إلخ(شركاء آخرون  �
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 المجال  الصحة  4.6

 

  1النشاط 

 الصحيبناء المركز 

  وصف النشاط
لتجھیزات و المعدات ابعدد من زویده الصحي و تھذا النشاط ببناء مركز بوصطیلة  ر یتعلق

  الضروریة لسیره
  

 

 األھداف 

المساھمة في تحسین الحالة الصحیة لسكان  �
 البلدیة

 تقدیم العالجات األولیة لسكان البلدیة  �

 

 تحدید الموقع 

 یلة طوصب

  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  �

 وزارة الصحة إلخ(شركاء آخرون  �

 

 

   

  األعمال األخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات األولویة.   5

 

 حیة بیطریةنقطة ص 1النشاط 

A(  وصف النشاط 

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

B( الموقع 

 عاصة البلدیة  
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  وصف النشاط  : بنك أعالف الحیوانات : 2النشاط 
لبلدیة الشئ الذي یمكن من و یتعلق األمر بوضع بنك لعلف الحیوانات على مستوى عاصمة ا

  ).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 

 البلدیة الكبرىقرى 

 

   ةدراسی قاعاتإعادة تأھیل و تجھیز  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 

 عدة بلدات 

 إنشاء أقسام داخلیة مدرسیة  5النشاط 

A(  وصف النشاط : 

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

B( الموقع : 

 كل المؤسسات المدرسیة

 

  بناء و تجھیز إعدادیة 6النشاط 

A(  وصف النشاط 
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ین یتجاوزون إلى التعلیم ذلاحیث أن عدد التالمیذ . یةو یھدف  ھذا النشاط إلى تزوید البلدیة بإعداد
إلى إما الثانوي یبرر ھذا الطلب و حیث أن عدم وجود إعدادیة بالبلدیة ترغم التالمیذ و ذویھم 

  .التخلي عن ھذه الدراسةإما إللى التنقل إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائھم 

B( الموقع: 

 عاصمة البلدیة

 

 محظرةبناء و تجھیز  7النشاط 

A( وصف النشاط : 

 یتعلق األمر بتزوید المحاظر الموجودة بمقرات الئقة 

B( الموقع: 

 

 

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

A( وصف النشاط 

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

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

  .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 

 قرىالجمیع 
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 دعم كل مراكز التغذیة :  10النشاط 

A( وصف النشاط : 

 وجودین بعاصمة البلدیة ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذیة الم

B(  الموقع 

 )عاصمة البلدیة( 

 

 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

غنیة بالمواد الخشبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق برنامج تكوین لصالح " بوصطیلة"تعد بلدیة 
یات النسویة و یمكن لجمیع التعاون. النساء حول طرق الحفاظ علیھا وتزویدھن بمعدات و تجھیزات

  .الناشطة بالبلدیة االستفادة من ھذا البرنامج

B( الموقع 

 جمیع البلدات 

 

 مكافحة الحرائق:  12النشاط 

A( وصف النشاط : 

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

B( الموقع 

 كل البلدات 

 

 النشاطات األخرى المتعلقة بالبیئة:  13النشاط 

A( ف النشاط وص 

 

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 میاهذالمحلیة  في القرى و مواكبة ھ

المؤدیة إلى تدھور البیئة و الممارسات التي  موردوریة حول األ تنظیم حمالت تحسیس -3
 لحمایتھا أن یسلكھا المواطنون الریفیونینبغي 
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أدوات الطاقة الشمسیة : (لوازم الطاقة الشمسیة تطویر الطاقة الشمسیة عن طریق اقتناء -4
 )  لتبریدوازم االمنزلیة و ل

B( الموقع 

 جمیع البلدات 

 

 لدي بناء سوق ب:  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.  7

 

   النشاطات
 التكالیف 

 1200000  نشاطات مدرة للدخل

 8000000  تعمیق بئرین

 3000000  حمایة المزارع 

 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

 10000000 بناء و تجھیز فصلین دراسیین

 2000000 الصحي بناء المركز

 آخرون المشروع البلدیة التكالیف النشاطات

 

  خطة التمویل.  7

  
 التكالیف 

 آخرون لمشروعا البلدیة

  نشاطات مدرة للدخل
 1200000 

50% 50%  

  تعمیق بئرین
8000000  

 

50% 50%  

  %50 %50 3000000  حمایة المزارع

 

 3500000 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

50% 50%  

  %50 %50 000000 10  بناء و تجھیز فصلین دراسیین

  %50 %50 000000 2 إعادة تأھیل النقطة الصحیة 

  لمجموعا
2770000

0 

  المجموع 13850000
 

39 70000

0 

_____________________

____________ 

________

____  

________

______  
_________

_____  
________

_____ 
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  شجرة األولویات.  8
   

  دول محصلة النشاطات و البرنامج الزمنيج

 

   جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني.  9

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التھذیب

 المیاه

 الصحة

 البیطرة

 الزراعة

 مكافحة الفقر

 میادین أخرى

 البیئة
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 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

                     تعمیق آبار   4.2.2

                    میدان الزراعة. 4.3

                     حمایة المزارع   4.3.3

                    میدان البیطرة   4.4

                     حظیرة تلقیح الحیوانات  4.4.1

                    میدان التھذیب   4.5

                     و تجھیز فصل دراسي   بناء 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

 

 ی&عمجمج&الس البلدی&ة ف&ي تعد ھذه الوثیقة ثمرة تشاور طویل كان قد أنج&ز بع&د أن ت&م تجدی&د ال
و كان التشاور ما بین أشخاص لم یتم إلمامھم بطرق و أسالیب . سنوات 5البلدیات و ذلك لمدة 

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

البلدیین الذین یحاولون تثمین تمثیلھم للمجموعات التي انتخبتھم كل ذلك یخلق توترات یصعب 
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
جدر اإلشارة إلى أن ھذا التخطیط تطلب حرمان بعض الق&رى أو المجموع&ات لص&الح أخ&رى و ت

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 

 .      وریة لتشكل آلة تخطیط فعالة و ناجعةیجب تحیینھا بصفة د
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 :الملحقات .11 .1

 

  ھوصطیلأعضاء المجلس البلدي في ب ةالئح 11.1

 

 قدیم جدید الوظیفة  اإلسم 
   عمدة اسغیر ولد حیمدون .1
العمدة  ةنائب اكریكیبھ بنت زاید .2

 ىاألول
  

   النائب الثاني اشبیلو ولد جعتورو .3
   لثالنائب الثا لد ألبوو دمحم .4
   مستشار باب ولد امصیدف .5
    ةمستشار م زینھ بنت الشیخ آبی .6
    مستشار إطول عمرو ولد أحمد سالم .7
    مستشار إطول عمرو ولد تقي هللا .8
    مستشار یادي ولد الحسن .9

    مستشار یحیى ولد الطلبھ .10
   ةمستشار تمب بنت أحمد .11
    ةمستشار غامو بنت الشیباني .12
    تشارمس سیدي ولد ألفھ .13
    مستشار  الحسین ولد فالیلي .14
    مستشار معالي ولد بركھ .15
   مستشار عابدین ولد انتیھ .16

   مستشار شكرود ولد مسعود    .17

   مستشار  بویا ولد إسلمو .18

   مستشارة  إمییایا بنت كبدت  .19
 

 09 :  عدد المستشارین الجدد

 06 :عدد المستشارین القدیمین
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 ة البلدیة للتشاور   قائمة أعضاء اللجن 11.2 

 الوظیفة/ الصفة اإلســـم 

 عمدة اسغیر ولد حیمدون

 النائب األول للعمدة  إطول عمرو ولد أحمد سالم

 النائب الثاني للعمدة دالھي ولد اسعید

 شخصیة مرجعیة  بمباي ولد عبدي

  شخصیة مرجعیة خطري ولد اسویدي 

 مدیر مدرسة  سیدي دمحم ولد حبیب

 ممرض بالنقطة الصحیة  رضمم/ صمب 

 وكیل بالبلدیة  شبیلو ولد جعتوروا

  وكیل بالبلدیة سید ألمین ولد حیمدون

  *م م م  ازیدبیھ ولد عبدي 

  م م م سباغوولد أ بد هللاع

  م م م یمھلو ولد عده

  م م م م زینھ بنت الشیخ آبی

  م م م تبیبھ بنت سید أحمد

  م م م طم بنت محمودفا

  م م م سن ولد فالیليالح

  م م م أحمد فال ولد آجاط

  التنمیة الریفیة سیدي ولد التلمودان

  م م م   عابدین ولد انتیھ

  م م م ھمعطلبنت زینب 

  

  

  

  منظمة مجتمع مدني : م م م* •

  

  

  

 


