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بعرفاني و خالص تقدیري لكل من ساھم في إنجاز ھذا البحث ، وقدم لي ید 

العون من قریب أو بعید و لو بكلمة  طیبة .

لتوجیھاتھ القیمة طیلة إنجاز ھذا البحث »تواتي بوزید «إلى األستاذ المشرف 

كما أتقدم بالشكر الجزیل لموظفي مختلف المصالح اإلداریة و التقنیة خاصة 

مقاطعة الغابات البیبان بدائرة منصورة ، ومدیریة المصالح الفالحیة على 

تفھمھم و تزویدنا بالوثائق الخاصة بالبحث .



إلى     من كانا سببا في وجودي وسھرا كثیرا على تربیتي ، وساھما بكل ما 

.»الوالدیـن الكریمیـن «أوتیا من  قـوة علـى تعلیمي 

إلى     الزوج الكریم الذي لم یبخل علي بمد ید العون في كل لحظة خصت 

المذكـــرةإنجـــــاز ھــذه 

إلى     من أستأنس بوجودھم دائما إخواني و أخواتي كل باسمھ .

إلى      جمیع رفقاء وزمالء دربي في كل زمان و مكان .

إلى     كل من یرغب في االستفادة من ھذ العمل المتواضع ویرغب بإعطاء 

األفضل    لبلـــــده الجزائـــــــــر.
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  :   ةـــعامالة ــمقدمال

و تتباین فیھا المؤھالت الطبیعیة من ²كم2.381.741: ــتتمیز الجزائر بمساحة شاسعة تقدر ب

الشمال إلى الجنوب ، ومن الشرق إلى الغرب ، وقد عرف المجال الریفي الجزائري عدة تحوالت 

التاریخ (، بھا  التي مر ةالتاریخیو التدخالت التي شھدھا عبر المراحل كنتیجة عن التغیرات

).یةالحركات الدیمغراف، الفالحیةالسیاسي ، السیاسات

نجد ثلھ ، حیتظھر جلیا من خالل العناصر المھیكلة ازدواجیةویعرف المجال الجزائري اآلن 

و عناصر جدیدة أتت مع المحاوالت الكثیرة بھدف تنظیمھ و االستعمارعناصر قدیمة موروثة عن

تطویره من خالل السیاسات التالیة:

الفوضى التي عرفھا القطاع الفالحي بعد كانت حتمیة في ظل:1970-1962التسییر الذاتي 

 يحیث أعطاالقتصادیةفي اإلنتاج و تفادي األزمة االستمرارجل أمباشرة و من االستعماررحیل 

أساسا بالقطاع الفالحي التابع للدولة و تناسى القطاع الذي یھتم، 1963الصبغة القانونیة في مارس 

الجزائر فإسترادالذي ساھم في غیاب تنمیة متوازنة للمجال الریفي الجزائري ،  يءالخاص الش

لم تأتي بجدید سوى المحافظة على األراضي الزراعیة ذات الجودة االشتراكیةلفكرة التسییر الذاتي 

مزارع المعمرین ) و حمایتھا من كل أشكال االستغالل (ممثلة في الوحدات المسیرة ذاتیاالعالیة 

لفوضوي ، مع ضمان االستمرار في اإلنتاج و محاولة تكریس المبادئ االشتراكیة من خالل ا

الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج .

تثبیت الدولة الجزائریة ألركانھا و تخطیھا للمرحلة مع بدایة:1980-1971الثورة الزراعیة

میثاق الثورة الزراعیة ، 1971نوفمبر08الصعبة التي تلت خروج المستعمر ، أصدرت بتاریخ 

أھدافیخدمھا ) و و الذي بدأ تطبیقھ میدانیا منتصف السنة الموالیة تحت شعار ( األرض لمن

عن طریق توزیع األراضي على الفالحین الذین ال االجتماعیةمسطرة أھمھا تحقیق العدالة 

أنھا تعرضت ألول ین ، كما و القضاء على الفوارق بین كبار و صغار الفالح،یملكون األراضي 

، توفیر مناصب االشتراكیةمرة إلى المجال الریفي من خالل محاولة تجھیزه ، و بناء القرى 

الشغل ، عصرنة القطاع الفالحي بتطویر أسالیب و أدوات اإلنتاج .... وغیرھا .



2

تجین الذین أصبح ولقد تمیز النظامین السابقین بتدخل الدولة مباشرة في التوجیھ و المراقبة للمن

الصلة بین األرض و الفالح ، وھو انقطاعدورھم مجرد عمال في القطاع الفالحي ، مما أدى إلى 

ماساھم بشكل كبیر في عدم تحقیق األھداف المسطرة رغم بعض اإلیجابیات التي خلقھا تطبیق 

النظامین .

سبق أسرعت الدولة الجزائریة إلى محاولة تدارك  لماكنتیجة:1987-1981إعادة الھیكلة

الوضع و تصحیح الخلل ، فقامت بإعادة ھیكلة القطاع من خالل دمج أراضي التسییر الذاتي بتلك 

من تطبیق قوانین الثورة الزراعیة بھدف الحصول على وحدات أكثر قدرة على اإلنتاج نشأتالتي 

.ادياالقتص، و منحھا دینامكیة أكبر في المجال 

المتضمن ضبط كیفیة استغالل 19-87فجاءت مع ظھور قانون :2000–1987إعادة التنظیم 

الخاصة وتحدید حقوق وواجبات الفالحین المنتجین و ھذا الدولةلألمالكالفالحیة التابعة األراضي

المتعلق 653-68ألغى األمر  يذي التوجھ االشتراك1976القانون الذي صدر في ظل دستور 

أمثل استغاللمن القانون المدني المتعلق بكیفیة 866إلى 858،وكذلك المواد من  يبالتسییر الذات

)E-A-Iیعرف بالمستثمرات الفالحیة الفردیة ( وخدمة االقتصاد ، ونتج عن ذلك ماورفع اإلنتاج 

إرجاع األراضي المؤممة ألصحابھا .) ، مع E-A-Cو المستثمرات الفالحیة الجماعیة ( 

التي عرفتھا البالد االجتماعیةو االقتصادیةبعائق ھو األزمة اصطدمتغیر أن ھذه المجھودات 

األزمة انفراجلى حین إالبرامج اإلنمائیة و بذلك تجمیدھا بعضو التي أثرت سلبا على تطبیق

لكن ال یجب نكران ما حققتھ في ھذه الفترة من ،الدولة و تخلت عن كل عملیات التھیئةفانسحبت

تھیئة و تنظیم للمجال الریفي و لو كان جزئیا . 

منذ مطلع األلفیة جاءت ھذه السیاسات :2000المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة في سبتمبر 

التي نتجت ختالالتكنتیجة لتراكم الخبرات السابقة ، ورغبة من الدولة في تدارك النقائص و اإل

، حاولت من خاللھا التعامل مع الواقع المیداني ، و إیجاد الصیغ عن تطبیق السیاسات السابقة 

المناسبة لتطویر القطاع الفالحي و المجال الریفي مع االھتمام باالختالفات الجغرافیة لمختلف 

المناطق المعنیة.
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مسعى الدولة للنھوض بالقطاع فالمخطط الوطني للتنمیة الفالحیة مشروع طموح یندرج ضمن 

االعتباربعین تأخذالفالحي و تحریك المجاالت الریفیة ، مرورا بتحقیق تنمیة متوازنة و مستدامة 

.االجتماعياإلیكولوجیة و القبول االستدامةو االقتصادیةثالث معاییر أساسیة ھي الجودة 

و بدایة سیاسة جدیدة تعتمد على تراكیةاالشیترجم ھذا المخطط نھایة مرحلة طویلة من السیاسات 

الخواص و الدعم باألموال فقط مع ترك حریة النشاط الفالحي و بذلك فھي أول خطوة موجھة 

كما للقطاع الفالحي في ظل السیاسة اللیبرالیة ، تشمل خاصة المستثمرات و الوحدات اإلنتاجیة ، 

و تحدیث المستثمرات لى إعادة تأھیل إالبرامج الموجھة :یتضمن المخطط عنوانین رئیسیین ھما 

لى المحافظة على المجاالت الطبیعیة و تنمیتھا و خلق مناصب عالفالحیة ، و البرامج الموجھة 

من االستفادةالمحدد لشروط 599مكانیات مادیة حددھا المقرر رقم إتتطلب األخیرةھذه ، الشغل 

) وھذا في التخصیص الخاص رقم FNRDAنمیة الفالحیة (دعم الصندوق الوطني للضبط و الت

للمخططعطاء بعد ریفي إ) ب 2003–2002لھذا النھج ، قامت الدولة ( استمراراو 302–67

و المھمشة ، الوطني للتنمیة الفالحیة من أجل إنعاش المجال الریفي ، خاصة في المناطق المعزولة 

لتجاوز حالة الركود التي میزت المناطق الریفیة ذات القدرات الضعیفة ،  و ذلك اعتمادا على رد 

اقتصادیة جدیدة .وحدات االعتبار للمھن الریفیة ، و خلق 

و بالرغم من ھذه المجھودات التي قامت بھا الدولة لتحقیق تنمیة فالحیة و ریفیة إال أنھا لم تتعدى 

جاالت الفالحیة الجیدة دون المساس بالمجاالت الریفیة األخرى التي یزداد وضعھا سوءا نطاق الم

.یوما بعد یوم 

الحكم الراشد الذي یھدف و لتدارك ھذه الوضعیة و في إطار التنمیة المستدامة و ترسیخا لمبادئ

و جعلھم طرفا و تصوراتھم النشغاالتھماالستماعالسیاسات و هتسییر ھذلى إشراك السكان في إ

الدولة وعن طریق الوزارة أعلنتثالثا مع الدولة و القطاع الخاص في تحقیق التنمیة المستدامة ، 

وھذا سنة اإلستراتجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامةالمنتدبة المكلفة بالتنمیة الریفیة عن 

تھدف إلى خلق ظروف ، التي المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة ت في ترجمالتي2003

و األمن الغذائي من خالل برامج األعمال و النشاطات معیشیة جیدة للسكان تسمح لھم بإإلستقرار

الخصائص االعتبارفردیة و جماعیة حیث تأخذ بعین و التجھیزات الفالحیة و غیر فالحیة 
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الریفیة و تلمجاالعبر االطبیعیة لكل المجاالت الریفیة غیر أن نجاحھا مرتبط بتوزیعھا الجید 

،اقتراحاتھمتصوراتھم و الجدول الزمني إلنجازھا حتى تضمن تلبیة حاجات السكان وفق مراعاة

،تنمیة ریفیة مستدامة من منطلق تثبیت السكانو تشكل قاعدة متینة في الریف الجزائري لتحقیق 

الموارد الطبیعیة المتاحة استغالال عقالنیا یضمن تحقیق حاجات سكان األریاف مع استغاللو 

.بین الریف والمدینة الجانب البیئي و تقلیل الفوارق الجھویة مراعاة

تؤكد سیاسة التجدید إلى یومنا ھذا :2009السیاسة الحالیة للتجدید الفالحي و الریفي من 

السیاسات الفالحیة المتعاقبة منذ ھدف األساسي الذي تتبعھ الفالحي و الریفي من جدید على ال

تحول الفالحة الدائم لألمن الغذائي الوطني مع ضرورةلتحقیقلالرغبة في الوصول أي 1962

حسب المحاور التالیة : االلتزاماتالشامل لھذا تم أخذ عدد من االقتصاديإلى محرك حقیقي للنمو 

و األمن الغذائي .االقتصاديفالحة في خدمة النمو -

أكثر مالئمة لمتطلبات السیاق الجدید إطار تشریعي و تنظیمي -

فعال .اقتصاديضبط -

الصناعیة.تحسین و تطویر للزراعة -

و للبحث و التنمیة .جھاز للتأطیر-

لإلنتاج . أفضلتجنید و تثمین -

تجنید وتثمین مستدام للموارد المائیة .-

تقویة ضروریة لوظیفة الرقابة .-

و القانونیة و كیفیة وسنحاول في بحثنا ھذا تسلیط الضوء على ھذه المشاریع من جوانبھا اإلداریة 

ثالثسنتطرق إلى دراسة حالة صیاغتھا مع التركیز على توزیعھا عبر منطقة الدراسة حیث 

بلدیة أوالد ھيوالیة برج بوعریریج واحدة في المنطقة الجبلیةمجاالت مختلفة فيبلدیات من

الھضاب .منطقةوبلدیة مجانة في،منصورة ھي بلدیةفي سفوح الجبال الثانیةسیدي إبراھیم ، و 

المجالي لكل بلدیة ، لمعرفة مدى فعالیة ھذه المشاریع االختالفعلى أساس االختیاروقد تم ھذا 

ى ضوء التساؤالت التالیة :في أوساط مختلفة عل

ما ھي المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة وكیف تم توزیعھا على مجال الدراسة ؟
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 األمن الغذائي و التنمیة البشریة : البیانات األولیة على على تحقیقأثر سیاسة التجدید الریفي ا م

مجال الدراسة ؟

 التطبیق ؟ما ھي العراقیل التي واجھتھا أثناء

 المستقبلیة لھا ؟اآلفاقماھي التحدیات و

و لإلجابة على كل ھذه التساؤالت تم إتباع المراحل التالیة :

بعد بلورة الفكرة العامة للبحث ، تم اإلطالع على ما أمكن من كتب و منشورات :البحث النظري 

.االنترنیتالدراسیة عبر شبكة األیاملى المنتدیات و إضافة ورسائل جامعیة ، باإل

تم خصصنا لھ وقت ومجھود اكبر لتوفیر المعطیات المطلوبة وفي ھذا الصدد :العمل المیداني 

:بجمیع المصالح التي لھا عالقة بموضوع البحث االتصال

. مدیریة المصالح الفالحیة لوالیة برج بوعریریج

. محافظة الغابات بفروعھا للوالیة

الدیوان الوطني لإلحصاء.

. مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة

 البلدیات الخاصة بمجال الدراسة.

. فرع البناء و التعمیر لدائرة منصورة

. فرع األشغال العمومیة لدائرة منصورة

للبرج + مجانة + بیبان الحدید (الرصد الجوياتمحط(.

ئج انتمن معالجة انطالقاترتیب المعلومات كل حسب طبیعتھا ، وفیھا تم :معالجة المعطیات

التحقیقات المیدانیة ، مرورا بمختلف الخرائط و الصور الجویة ، إضافة إلى المعطیات اإلحصائیة 

خرائط بغرض تسھیل ،وذلك ضمن جداول2008-1998المتعلقة بالسكن و السكان للفترات 

تحلیلھا و التعلیق علیھا تبعا لطبیعة الموضوع و الھدف المراد تحقیقھ .
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جل اإللمام بمختلف جوانب الموضوع قمنا بتقسیم البحث كما یلي :أمن :ثـة البحــخط

كیفیة تم من خاللھ تحلیل النصوص القانونیة لسیاسة التجدید الریفي و الفالحي و :ل األولــــالفص

توزیعھا عبر والیة برج بوعریریج . وھو یتكون من مبحثین :

التحلیل النظري للنصوص القانونیة .المبحث األول :

توزیع المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة عبر الوالیة .المبحث الثاني :

الجوانب وتم تقسیمھ لھ التعرف على المجال المراد دراستھ من كلتم من خال:ل الثانيـــالفص

إلى ثالث مباحث .

تناول الدراسة الطبیعیة و إبراز اإلمكانیات و العوائق .المبحث األول : 

الدراسة السكانیة و المؤھالت السوسیو اقتصادیة .المبحث الثاني :

المؤھالت الفالحیة .المبحث الثالث :

عبر المجال المدروس وتم تقسیمھ إلى تم من خاللھ دراسة المشاریع الجواریة:الفصل الثالث 

مبحثین .

تطبیق المشاریع على المجال.المبحث األول : 

النتائج األولیة للمشاریع الجواریة .المبحث الثاني :

و أخیرا ینبغي اإلشارة إلى بعض العوائق و الصعوبات التي حالت دون الحصول على كل ما تم 

الطلبة و الباحثین ، حیث یتعلق زمالئناكنا و مازلنا نطرحھا و ألسباب، أھدافتسطیره من 

األمر بنقص المعلومة و المراجع و المعطیات الخاصة بمجال الدراسة ، باإلضافة إلى بعض 

العوائق التي نواجھھا المتمثلة في عدم تعاون بعض موظفي المصالح المعنیة بالموضوع ، 

بعض المعطیات النقص فيالمیداني الذي كان بدیال لتعویضولتدارك ھذا النقص لجأنا إلى العمل 

المعرفة الشخصیة المسبقة بمجال الدراسة .استخدامسة  مع الضروریة لموضوع الدرا
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التحلیل النظري للنصوص القانونیةالمبحث األول :

والیةالللتنمیة الریفیة المندمجة عبر توزیع المشاریع الجواریةالمبحث الثاني : 
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:األوللـــــالفصة ـــــمقدم

الثمانینات ( مجيء التي عرفتھا الجزائر في مطلع و السیاسیة في ظل التحوالت االقتصادیة 

التغیرات السیاسیة الجذریة على مسرح و تزامنا مع الرئیس الشاذلي بن جدید إلى السلطة )

العالقات الدولیة بانھیار المعسكر الشرقي الشیوعي بزعامة اإلتحاد السفیاتي و تفرد الوالیات 

، وجدت الجزائر نفسھا مجبرة على رفع التحدي  ةالمتحدة األمریكیة الرأسمالیة بالزعامة العالمی

اقتصاد السوق كنظام اقتصادي جدید حیث جتفانتھالعالمي االقتصاديبركب التطور لاللتحاق

شمل ھذا التحول كل القطاعات السیما القطاع الفالحي ، وفي ھذا اإلطار عمدت الدولة إلى إعادة 

النظر في ھیكلة القطاع الفالحي من أجل إنعاشھ و تدارك المساوئ التي حلت بھ و بالمجال

ور حول النھوض بالقطاع الفالحي و تنمیة ھدافھا تتمحأوذلك بوضع برامج تنمویة جل ،الریفي 

، وتشجیع المبادرات الفردیة ، و تثبیت السكان ، و اقتصادیاو اجتماعیاالمجال الریفي بعصرنتھ 

التقلیل من النزوح الریفي ، وفك العزلة ، و كل ھذا في إطار عدم تدخل الدولة إال في جانب الدعم 

تي تجسدت في المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة في ظل سیاسة التجدید الریفي الالفالحي 

المندمجة .
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التحلیل النظري للنصوص القانونیةالمبحث األول : 

تمھیـــد :

للتنمیة الریفیة المندمجة في ظل إستراتجیة التنمیة الریفیة المستدامة ، جاءت المشاریع الجواریة

عادة إحیاء المناطق إوالتي تنص على دمج كل القطاعات بھدف إعطاء رؤیة جدیدة للعالم الریفي و

لتنمیة في ظل ھذه االریفیة المعزولة والمھمشة وتثبیت السكان ، و لتسلیط الضوء على واقع 

في ھذا المبحث التعریف بھذه السیاسة الجدیدة من كل الجوانب . المشاریع ارتأینا أوال

جاءت ھذه السیاسة للتأكید على ضرورة تحول الفالحة تعریف سیاسة التجدید الریفي و الفالحي :-1

التغییر المحسوس للقواعد المھیكلة على المدى نتیجةالشامل االقتصاديإلى محرك حقیقي للنمو 

إلى تحقیق األمن الغذائي حیث تتمثل اإلستراتجیة المقررة في التقلیل سا المتوسط الذي یذھب أسا

و ترقیة بروز من نقاط الضعف و تطویر نقاط القوة بفضل إشراك الفاعلین الخواص و العمومیین 

حكامة جدیدة للفالحة و األقالیم الریفیة .

تتمحور حول ثالث ركائز متكاملة الركائز األساسیة لسیاسة التجدید الریفي و الفالحي :-2

یھدف برنامج التجدید الریفي إلى تحقیق تنمیة منسجمة ومستدامة لألقالیم الریفیة  التجدید الریفي : .أ

على المستوى القاعدي للتدخالت اجتماعياندماج توجد ھناك تنمیة بدون فقد جاء بفكرة انھ ال

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة التي وبدون تعاضد الموارد و الوسائل من خالل تنفیذ

یتكفل بھا الفاعلون المحلیون .

لضمان األمن الغذائي بصفة االقتصاديیركز التجدید الفالحي على البعد التجدید الفالحي : .ب

نة اإلنتاج في المستثمرات الفالحیة و اندماجھا لتصویب للبالد ، فھو یشجع تكثیف و عصردائمة 

العدیدة المنجزة في القطاع حول القیمة المضافة طول سلسلة من اإلنتاج لالستثماراتأعمال الدعم 

الفروع من أجل الفاعلین و عصرنة اندماج، إن الھدف الذي تتبعھ ھذه الركیزة ھو االستھالكإلى 

األولیة االستھالكللمنتجات ذات فروع 10حوالي بنمو دائم و داخلي و مدعم لإلنتاج الفالحي 

البقول الجافة ، الحلیب ، اللحوم الحمراء و البیضاء ، البطاطا ، الطماطم الصناعیة ، ،الحبوب (
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آخرین أنجزا خصیصا ، ثم أضیف أیضا عاملین )النخیل ، البذور ، الشتائل ،زراعة الزیتون

.لإلنتاج الفالحي لبرنامج التجدید الفالحي 

 الواسعاالستھالكنظام ضبط المنتجات الفالحیة ذات)syrpalac( 2008الذي وضع سنة

الستھالكاعنداألسعارالفالحین و لمدا خیو ضمان حمایة ھاعرضواستقرارلتأمین 

 . عصرنة و تكییف التمویل و التأمینات الفالحیة

تأتي ھذه الركیزة كرد على الصعوبات التي برنامج تقویة القدرات البشریة و المساعدة التقنیة :-ج

في تنفیذ ھذه السیاسة الجدیدة، السیما بسبب األدوار الجدیدة التي یتعین لالندماجیواجھھا الفاعلون 

لعبھا و الفصل بین مختلف أشكال التنظیم ، إن برنامج تقویة القدرات البشریة و المساعدة التقنیة 

یؤدي بالبالد إلى طریق :،ھذا الذي من المنتظر أن یكون لھ حجم كبیر 

 عصرنة مناھج اإلدارة الفالحیة.

ھام في البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي من أجل تشجیع ووضع تقنیات جدیدة و استثمار

سط اإلنتاجي .وتحویلھا السریع في ال

 تعزیز القدرات المادیة و البشریة لكل المؤسسات  و الھیئات المكلفة بدعم منتجي و متعاملي

.القطاع 

صحة النباتیة و مصالح تصدیق البذور و الشتائل و و التعزیز مصالح الرقابة و الحمایة البیطریة

التقنیة و مكافحة حرائق الغابات .الرقابة

تكملة للركائز الثالث یشمل اإلطار التحفیزي على األدوات المطورة و اإلطار التحفیزي :-3

المستعملة من طرف اإلدارة ، في قیادة دورھا الریادي ، ھذه األدوات ھي أساسا :

 اإلطار التشریعي و التنظیمي و المعیاري الذي یجب تكییفھ مع السیاسة الجدیدة و تطویره حسب

الحاجیات .

 الفالحي .للقطاعمیكانیزمات التخطیط التساھمي و التمویل العمومي

 لضمان األمن الغذائي األسواقتدابیر ضبط.

ق ومتابعة و تقویم السیاسات و تنشیط الفضاءات المختلطة (خاصة وعمومیة ) للبرمجة و تنسی

البرامج و المشاریع .
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خماسي  طلقد سجل تنفیذ سیاسة التجدید الفالحي و الریفي في مرحلتھا األولى في إطار مخط

)2010-2014. (

م على مستوى وزارة 2009اإلطار الجدید في طور البناء منذ ھذا التنظیمي التحفیزي : اإلطارا-4

في یالریفیة ، إن كل الفاعلین الخواص و العمومیین للقطاع الفالحي و الرالفالحة و التنمیة 

.في تنفیذ ھذه السیاسةلالندماجمدعوون 

اجتماعاتعلى الصعید الوطني ، إثر تم تحدید القیم المرغوب في الوصول إلیھاعقود النجاعة : -5

تھدف إلى : التيبین الفاعلین المركزیین و الجھویین وباالستشارةالتقییم الدوریة و 

. نمو اإلنتاج و تحسین إدماجھ و جمعھ

. تقویة تنمیة مستدامة لألقالیم الریفیة

مشروع جواري للتنمیة الریفیة 200.10برمجتتحسین ظروف معیشة السكان من خالل

نسمة  45.000.00ما یقارب أيأسرة ریفیة730.000لـ منطقة ریفیة 2.200الذي مس حوالي 

مالیین ھكتار متواجدة 8، تھدف ھذه المشاریع أیضا إلى الوصول إلى أثر حول حمایة و تثمین 

ملیون ھـ التي یمثلھا 50في المناطق الجبلیة و الفضاءات السھبیة و المناطق الصحراویة من بین 

الفضاء الریفي .

 النھوض المستدام بالجھاز الصناعي الوطني و تحسین اإلدماج الزراعي الصناعي ضمن

الفروع 

منصب عمل دائم ) السیما في المناطق الفقیرة و 750.000مناصب الشغل ( استحداث

المحرومة.

لقد تم تقسیم ھذه القیم لكل بلدیة و كل سنة من المخطط الخماسي فھي مسجلة في عقود النجاعة 

و مدیریات المصالح الفالحیة و كذا محافظات الغابات رة الفالحة والتنمیة الریفیة اعة بین وزموق

صوب تنفیذ السیاسة ، بعد إلتزامھاللوالیات لخلق روح المسؤولیة في المصالح الالمركزیة و 

اإلطارركائز سیاسة التجدید الفالحي و الریفي لإلطار التحفیزي في الموضوع و استعراض

التنظیمي الوظیفي الجدید البارز وكذا القیم المرغوب في الوصول إلیھا على الصعید الوطني ، إذ 

تم بناء إطار مرجعي لتحلیل سیاسة التجدید الفالحي و الریفي.
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تدخل متمیزة في المنطقة ةیعتبر أداتعریف المشروع الجواري للتنمیة الریفیة المندمجة :-6

من القاعدة االندماجساس مسعى تساھمي ، یشجع أالریفیة على المستوى اإلقلیمي ، مبني على 

من قبل الفاعلین المحلیین لإلقلیم المعني ، یخضع إلى  ألمختلف التدخالت و الموارد المالیة ، مھی

برامج التنمیة الریفیة المندمجة عملیة مصادقة و قرار المركزي ، یعد أداة لمباشرة العمل ضمن

الجماعي و الفردي و االستعمالذات االستثماراتعلى مستوى الوالیة ، و تجمع بصفة مندمجة 

تسمح بتضافر الجھود العامة و الخاصة . 

و إن تحدید المشاریع الجواریةالفاعلون في المشروع الجواري للتنمیة الریفیة المندمجة : -7

تنفیذھا یستدعي تدخل المصالح التقنیة الالمركزیة ، و اإلدارة و الریفیین .

 ) : اللجنة الوطنیة للتنمیة الریفیةCNDR(

تقوم ھذه اللجنة تحت سلطة الوزیر المكلف بالتنمیة الریفیة بالمھام التالیة :

ة للتنمیة الریفیة .ستراتجیة الوطنیتحلیل تقاریر السلطات المحلیة حول ظروف تنفیذ اإل-

التعدیالت الضروریة .اقتراحتحلیل أثر سیرورة سیاسات الدعم و -

وضع حوصلة عند اللزوم للمشاكل المعروضة .-

على ضوء ما یفصح عنھ تطور مؤشر التنمیة الریفیة اجتماعیةو اقتصادیةإجراءات اقتراح-

المستدامة .

الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة .وضع تقدیر سنوي لتقییم اإلستراتجیة-

) اللجنة التقنیة للوالیةCTW(:

ضافة كممثل للوالي ، المدیرین التنفیذیین المعنیین خصیصا ، باإلتتضمن ھذه األمین العام للوالیة 

ممثلي البنوك و الھیئات المالیة وممثلي المنضمات المھنیة المعنیة وتسند كتابة ھذه اللجنة إلى  على

المدیر الوالئي للتخطیط و التھیئة العمرانیة .
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الخلیة الوالئیة للتنمیة الریفیة(CDRW):

بجعل المعطیات بانتظامس ھذه اللجنة المدیر الوالئي للتخطیط تحت إشراف الوالي ، وتتكفل أیتر

.باستمرارو البیئیة تتجدد االقتصادیةاإلحصائیة و 

 ) اللجنة التقنیة للدائرةCTD: (

تتضمن ھذه اللجنة رئیس الدائرة ،وكل رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ، رؤساء 

المقاطعات التقنیة التابعة لمختلف القطاعات ، و المؤسسات و الھیئات المالیة ، وكذا مسؤولي 

خالیا التنشیط للبلدیات أو الدوائر المعنیة التي تقوم بعرض المشروع للتأكید علیھ .حیث یقوم 

رئیس الدائرة بتنسیق جمیع مراحل بدایة تنفیذ المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة داخل 

الدائرة .

��Δѧѧϳϔϳέϟ�ρϳѧѧηϧΗϟ�Δѧѧ˷ϳϠΧ�ΕέΎѧѧρ·�ϭ�ˬ�ϱΩѧѧϠΑϟ�ϲΑόѧѧηϟ�α ѧѧϠΟϣϟ�ϲѧѧϓ�ϥϳѧѧΑΧΗϧϣ�˯Ύѧѧο ϋ�ϥѧѧϣ�ϝϛѧѧηΗΗ

�ϰѧϟ·�ΔϓΎοالقطاعات التقنیة للدائرة ، ϹΎΑ�ˬ�ϡϳϠϗϹ�ϝΧΩ�Ε˯Ύϔϛ�ϱϭΫ�ϲϧΩϣϟ�ϊ ϣΗΟϣϟ�ϥϣ�ι ΎΧηϭ

حاملي المشاریع و ممثلي الجمعیات إن وجدت . 

��Ι ѧѧϳΣ�Ϫѧѧϳϟ·�ΓΩέϭѧѧϟ�ΕΎѧѧΑϠρϟ�ι ѧѧΣϔϟ�ϪѧѧϋΎρϘϟ�ΔѧѧόΑΎΗϟ�Δѧѧϳϔϳέϟ�ρϳѧѧηϧΗϟ�Δѧѧ˷ϳϠΧ�ΓέΩѧѧϟ�α ϳѧѧέ�ϲϋΩΗѧѧγϳ

˯��ΎѧϬΑ�ΎѧυϔΗΣϣ�έΎѧϛϓϷ�ϩΫϫ�ΕϧΎϛتبدي ھذه الخلّیة رأیھا حول أفكار المشروع المطروحة أمامھا سوا

أو مؤجل النظر فیھا لنقص معلومات ، تقوم الخلّیة بالنسبة لكل فكرة مشروع محتفظ بھ بــ :

�ϊتعیین األشخاص و الھیئات التي ترافق - ѧϣ�ϩί ΎѧΟϧ·�ΓΩϣ�ϲϓ�ωϭέηϣϟ·�ϝѧΟ�ϥѧϣ�ϡϫΩѧϳϧΟΗ�ΔѧϳϧΎϛϣ

عة و المؤسسات.تحقیق دعم یتمثل في المتتبع للمشروع ضمن اإلدارة و الجام

-�Δѧϣί ϼϟ�Δϳϧί ϳϣϟ�ΡέΗϗ�ϭ�ωϭέηϣϟ�ΔϏΎϳλ �ΔϳϐΑ�Ύϫί ΎΟϧ·�ϝϣΗΣϣϟ�ΔϳϠϳϣϛΗϟ�ΕΎγέΩϟ�ΩϳΩΣΗ

�ϝѧѧϛ�ί ΎѧѧΟϧ�ϲѧѧϓ�ϥϳϣϫΎѧѧγϣϟ�ϥϳϠϋΎѧѧϔϟ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧΟέΩϣϟ�ϊ ϳέΎѧѧηϣϟ�ΩѧѧϳΩΣΗΑ�ΞΎѧѧΗϧϟ�ϑ ѧѧηϛ�ϡϭѧѧϘϳ�ϭ

�ϝϭΩѧΟϟ�ϭ�ΔѧΑϭϠρϣϟ�ΔѧϳϠϳϣϛΗϟ�ΕΎѧγέΩϟ�ϑ ηϛϟ�Ϋϫ�ϥϣο Ηϳ�Ύϣϛ��ωϭέηϣ�ϪΗϏΎϳѧλ ϟ�ϱέϳΩѧϘΗϟ�Ύѧ˷ϣ

یما یتعلق بالمشاریع غیر المدرجة، یقوم الكشف ببیان األسباب.ف

تشكیل فرقة المشروع
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�ϲΑόѧηϟ�αكیتش ѧϠΟϣϟ�ϭ�ϥΎϛѧγϟ�ϑ έρ�ϥϣ�ρηϧϣϟ�ϥϳϳόΗ�ϡΗϳ�Ϋ·�ϊ ΑΗΗϣϟ�ϭ�ρη˷ϧϣϟ�ϥϣ�ϕϳέϔϟ�Ϋϫ�ϝ

�Δѧ˷ϳϠΧ�ϥϣѧο �ΓέΩѧϟ�α ϳѧέ�ϑ έѧρ�ϥѧϣ�ϊ ѧΑΗΗϣϟ�ϥϳ˷ѧόϳ�ϥϳΣ�ϲϓ�ϱΩϠΑϟ�ρϳѧηϧΗϟ�ϡΎѧϬϣ�ϝѧΛϣΗΗ�Ι ϳΣ�ϩΫѧϫ

�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ωϭέѧѧηϣϠϟ�Δѧѧο ϳέόϟ�ρϭѧѧρΧϟ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϭ�ϡϳѧѧϠϗϹ�ι ѧѧΧΗ�ΕΎѧѧϣϭϠόϣ�ϊ ѧѧϣΟ�ϲѧѧϓ�ΓέѧѧϳΧϷ

�Δѧѧϳϔϳέϟ�ΔѧѧϳϣϧΗϟ�ΞϣΎѧѧϧέΑ�ΫѧѧϳϔϧΗ�ϭ�ΔϏΎϳѧѧλ �ϝѧѧϛϟ�Δϳέϭέѧѧο ϟ�ΔѧѧϳΩέϔϟ�ϭ�ΔѧѧϳϋΎϣΟϟ�Ε˯έѧѧΟϹ�ΔѧѧϘϓέϣ

عمل و اإلعالم.المتكاملة. و یعمل نفس الفریق على تنظیم و تنشیط مختلف اجتماعات ال

�ϕѧѧϳϘΣΗ�ϭ�ΫѧѧϳϔϧΗ�ϡϬϣϳѧѧϠόΗ�Δѧѧϳϔϳϛ�ϰѧѧϟ·�ϑ ΩѧѧϬϳ�ϥϳϭѧѧϛΗ�ϥѧѧϣ�ϥϭρѧѧηϧϣϟ�ϭ�ωϭέѧѧηϣϠϟ�ϊ ѧѧΑΗΗϣϟ�ΩϳϔΗѧѧγϳγ�ϭ

.البرامج الخاصة بالتنمیة الریفیة المتكاملة 

األعمال و النشاطات المدرجة في المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة :-8

للسكان االقتصاديإن المشروع الجواري للتنمیة الریفیة المندمجة یشمل عدة جوانب منھا الجانب 

( فالحة ، صناعة صغیرة تقلیدیة و تحویلیة ).

( سكن ریفي ، طرقات ، مدارس ، كھرباء ریفیة .......).أي كل ما االجتماعيوكذلك الجانب 

یتعلق بالتجھیز .

كون ھذه األعمال و النشاطات المدرجة في المشروع فردیة أو جماعیة وسنحاول و یمكن أن ت

تصنیف ھذه األعمال حسب الصنادیق المكلفة بتمویلھا ودعمھا .

، تطور الدعم 2008منذ بدایة تنفیذ البرنامج الوطني للتنمیة الفالحیة و الریفیة و أكثر من ذلك منذ 

احتیاجاتوع وسكان األریاف ، كما تنوعت الصنادیق لتلبیة لصالح المستثمرین ومتعاملي الفر

  خاصة . 

 الفالحیة .االستثماراتالصندوق الوطني لتنمیة

. الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي

. صندوق حمایة الصحة الحیوانیة و حمایة الصحة النباتیة

. صندوق الضمان ضد الكوارث الفالحیة

 االمتیازاألراضي عن طریق استصالحصندوق التنمیة الریفیة و.

 الرعوي و السھوب .االقتصادصندوق مكافحة التصحر و تنمیة

. الصندوق الخاص لدعم مربي الماشیة و صغار المستغلین الفالحیین
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من المنجزة من طرف المتعاملین ( إعانة االستثماراتتستعمل ھذه الصنادیق إلعانة جزء من 

لتحفیز على النوعیة أو على المنتجات أو كتخصیص لضبط األسواق  مع تقویة ا)%50إلى30

تبسیط و توضیح لالقدرات المخصصة للمتابعة و التقییم و األنظمة المعلوماتیة ، ستتاح الفرصة 

الفعلي للصنادیق العمومیة.االستعمالى توضیحھا أكثر الشيء الذي یؤدي إلالمدونات من أجل

الوحید الذي تم وضعھ بالشراكة مع كعبر الشبایمكن للمتعامل أن یستفید من مختلف الصنادیق 

المستوى و یوجھ المتعامل نحو على ھذا االستثماربنك الفالحة و التنمیة الریفیة ، یدرس مشروع 

المتمثل في أنواع القروض التالیة:نوع القرض ونوع الدعم العمومي المالئم ، و

قرض الرفیق وھو قرض موسمي .-

قرض التحدي الخاص بالتجھیز .-

قرض فدرالي وھو نوع من قرض التحدي .-

قرض إیجاري الموجھ للتجھیز بمعدات فالحیة . -

قرض السكن الریفي . -

إعادة توجیھ مھام بنك الفالحة و التنمیة الریفیة بتكریسھا للفالحة و السیاسة،تطلبت مثل ھذه 

نشاء صندوق ضمان القروض للمرافقة إو الزراعة الغذائیة ، باإلضافة إلى ذلك تم التنمیة الریفیة

من انطالقافي القطاع الفالحي والریفي لالستثمارالمستوى الحالي و یمكن تقدیر في القطاع .

:االستثماریجب إضافة لھذا المستوى من مستویات القرض و دعم المتعاملین غیر أنھ

 :م .2009ملیار دینار سنة 41مسح الدیون البنكیة للفالحین المقدرة بـ

 بأموال خاصة .تحققت االستثماراتحصة ھامة من

و االستثماربالنظر للعدد الھام من الفاعلین الموجودین في القطاع الفالحي ، الذین بإمكانھم 

ممارسة المعتادة للقرض ستزید من خطورة المن دعم الدولة و القرض مع العلم أنھ مع االستفادة

.ا األمرعدم التسدید ، مما یتوجب على ھذا الجھاز أن یولي عنایة خاصة لھذ
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یتم ذلك خالل ثالثة مراحل رئیسیة :المندمجة: مراحل تنفیذ المشروع الجواري للتنمیة الریفیة -9

المجلس المعبر عنھا من قبل األسر ،االنشغاالتن مبادرة المشروع منبثقة من فكرة محلیة ومن إ

الشعبي البلدي ، اإلدارة الالمركزیة ، و یكون التعبیر عن فكرة المشروع أمام خلیة التنشیط الریفي 

للبلدیة .

 الریفي للبلدیة :  وذلك بتنصیب فریق المشروع تحضیر المشروع من طرف خلیة التنشیط

( المنشط و المسھل ) الذي یعمل في كل المراحل و إلى غایة نھایة المشروع ، كما یقوم بجمع كل 

لخطوط الكبرى للمشروع المستقبلي ااستخراجالمعلومات التي یتمیز بھا اإلقلیم و 

 و تعتبر ھذه ،التحقیق الخاص بالمجموعة ( األسرة ) : یقوم بإنجاز ھذا التحقیق فریق المشروع

المرحلة بمثابة التعبیر عن احتیاجات المجموعات الریفیة و إشغاالتھا بتنشیط اجتماعات تضم 

الوسائل الالزمة لتحسین ظروف المعیشة و الجنسین و یحدد خالل ھذا التحقیق الخاص بالمجموعة 

فة إلى مؤھالت و األمن الغذائي للجماعات الریفیة ، و العوائق و االنشغاالت و ترتیبھم باإلضا

عوائق اإلقلیم .

 بتعبئة و مخطط التمویل األعمالصیاغة و قبول المشروع من قبل المجموعة : وذلك بتنظیم برنامج

االعتباراألموال للتنمیة الریفیة عن طریق صندوق التنمیة الریفیة و عرض الوثائق مع األخذ بعین 

القرار من أجل التنمیة الریفیة المستدامة و اتخاذى المؤشرات الموجودة بالنظام الوطني للمساعدة عل

قبول المشروع الجواري من قبل السكان . 

 التقنیة للدائرة :  یحول الملف المصاغ من طرف خلیة التنشیط اللجنةتأكید المشروع من طرف

التقنیة للدائرة التي تتكلف بتأكیده و دراستھ .اللجنةالریفي إلى 

اللجنةالتقنیة للوالیة :  بعد عملیة التأكید تقوم اللجنةع الجواري من طرف المصادقة على المشرو

التقنیة للوالیة بالمصادقة على المشروع من الجانب التقني و المالي و تودع ھذه المصادقة ضمن 

محضر رسمي .
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الموافقة الشكلیة للمشروع من طرف الوالي تلزم الھیاكل لموافقة على المشروع من قبل الوالي :ا

المعنیة بضمان تمویل العملیات من طرف صنادیق الدعم المخصصة و الموارد المخصصة في 

البرامج القطاعیة للتنمیة و برامج التنمیة للبلدیة الخاصة بالمشروع .

روع:ـــــذ المشـیـــتنف

.ز دور الھیئات المالیة تعبئة التمویل في ھذه المرحلة یبر-

المشروع من طرف خلیة التنشیط و كذا إنجاز برنامج العمل .بانطالقالتصریح -

الفردي باالستعمالیمكن إحداث بعض التعدیالت في العملیات الخاصة بالمشروع ، و ھي المتعلقة -

أو الجماعي . 

إلى نھایة المشروع من طرف رئیس الدائرة وترسل ةبتحریر شھادوذلك التصریح بنھایة المشروع :

التقنیة للوالیة .اللجنة

یأمر رئیس اللجنة التقنیة للوالیة بإنجاز تحقیق نھایة المشروع ، ووضع تحقیق نھایة المشروع :

الجماعي .االستعمال، و تسییر المنشآت ذات االمتیازاألراضي تحت 

ة ، المراقبة :تسییر المشروع ، المتابعة التقییمی

عملیة مشتركة بین كل الفاعلین .:تسییر المشروع

وعلى مستوى المتابعة التقییمیة :  تكون على مستوى النظام المعلوماتي لدعم التجدید الریفي

الدائرة ممثلة في رئیس الدائرة وعلى مستوى الوالیة و الھیئات الوطنیة المعنیة بمتابعة و تجسید 

الجواریة المتمثلة في :المشاریع 

الوطنیة للتنمیة الریفیة اللجنة-

المجموعة النموذجیة المكلفة بإیصال المعرفة حول التنمیة الریفیة .-

مرصد التنمیة المندمجة لألقالیم .-

 األمثل للصنادیق المالیة :االستعمالالمراقبة ، الشفافیة و
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إن الھدف من المراقبة ھو ضمان تنفیذ امثل للمصاریف العمومیة . یعطى األمر بالقیام بالمراقبات 

وتمارس المراقبات على الملفات المختارة بطریقة )،الوالي الوزارة،من قبل المدیریة المكلفة ( 

ن عینة وتخص المراقبات عددا معتبرا من الملفات بغرض تكویالمخاطر.عشوائیة تبعا لتحلیل 

بیانیة إذ یسلم كل سنة رئیس الدائرة إلى الوالي أو ممثل وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة محضر 

المراقبات.

المبحث الثاني : توزیع المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة عبر والیة برج بوعریریج .

د:ــــــــتمھی

بداء إنطقة الدراسة سنتطرق في ھذا المبحث إلى قبل الشروع  في تحلیل المشاریع الجواریة بم

نظرة شاملة حولھا على مستوى الوالیة وذلك بإبراز مواقع المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

المندمجة وكذا طبیعتھا والغالف المالي المخصص لھا، وكیفیة توزیعھا عبر إقلیم الوالیة.

اعتمادا على الخصائص الطبیعیة والنمط الزراعي :لمحة عن الطبیعة التضاریسیة للمنطقة-1

تنقسم الوالیة إلى:

تشمل البلدیات التالیة: جعافرة ، الماین، تفرق ، أوالد سیدي براھیم ، تسامرت المنطقة الجبلیة: -أ

:تتمیز بمایلي، عین تسرة و ، القلة ، الرابطة ،  زمورة ، وتقلعیت 

اإلمكانیات:

.ا الفضاءواستعدادھم للعودة إلى ھذباألرضتثبیت السكان -

أمثل لثرواتھا.واستغاللھاتأقلم تام للسكان مع الطبیعة ینجلي في تسخیر-

( الجزر ، البقول الجافة ، الحبوب ، زراعة معاشیة متنوعة ومنتجاتھا ذات نوعیة ممیزة-

.الزیتون ، البصل ....إلخ)

د ھام من األشجار أھمھا شجرة الزیتون.ساھم في تواجد رصیملم )600ممطر( مناخ -

توفر مناظر طبیعیة خالبة ومؤھالت سیاحیة معتبرة.-

تواجد قدرات بشریة.-
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تواجد طاقات شبانیة متعلمة.-

العوائق:

تضاریس تمتاز باالنحدارات الشدیدة وصعوبة المسالك.-

بساتین مكونة من أشجار زیتون مسنة.-

بسب صعوبة المسالك من جھة وتعرضھا المستمر للتلف من جھة مستثمرات صغیرة مھملة -

أخرى .

نقص المداخیل بسبب الطبیعة المعاشیة للنشاط الفالحي وغیاب النشاطات مما أدى إلى النزوح -

الدائم والمؤقت للسكان.

بعد منھا استحالة االستفادة في أغلب األحیان من إعانات الدولة الموجھة للقطاع ألسباب مختلفة -

العزلة ونقص التأطیر.والمرافق اإلداریة المختلفة

: فضاء واسع یمتلك قدرات معتبرة تتطلب استغالل عقالني مع منطقة سفوح الجبال والتالل-ب 

مراعاة ھشاشة التوازن البیئي وتضم البلدیات التالیة : العش، برج الغدیر،غیالسة ، المھیر، بن 

منصورة ،  حرازة ، اوالد براھم ، أوالد دحمان.داود، ثنیة النصر، القصور، 

اإلمكانیات:

أراضي متوسطة االنحدار بھا مساحة رعویة شاسعة.-

فیة ھامة مع توفر مواقع إلنجاز حواجز مائیة.اشبكة ھیدروغر-

توفر قطعان كبیرة من األنعام وتجربة ھامة لسكانھا في تربیة المواشي.-

الدواجن.انتشار واسع لنشاط تربیة -

إرادة قویة لغرس األشجار المثمرة.-

مرافق قاعدیة معتبرة یتمیز بھا المحیط المعیشي.-

توفر طاقات شبانیة مؤھلة ومتعلمة.-

ق:ـــــالعوائ

نتیجة عدم مالئمة النمط الزراعي مع العوامل الطبیعیة.ھشاشة البیئة-

للغطاء النباتي جراء الرعي الجائر.تدھور مستمر-
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ضعف المردودیة نتیجة الجفاف وانجراف التربة.-

عدم امتالك عقود الملكیة لألراضي نتیجة طبیعتھا القانونیة.-

مستثمرات فالحیة صغیرة ومتقطعة المساحات.-

نقص العتاد الفالحي وعدم مالئمتھ وانعدام تعاونیات التموین واالسناد.-

منحصر في زراعة الحبوب وتربیة الحیوانات.اقتصادينشاط -

، بئر قاصد علي، العناصر، الیشیر، البرج،تشمل البلدیات التالیة: مجانة:منطقة السھول -جـ

.الوادي، رأستكستار، خلیل، الحمادیة، حسناوة، بلیمور، عین تاغروت، سیدي مبارك

:اإلمكانیـــــــات

).ـھ157.736سطحة خصبة وذات مساحة شاسعة،(أراضي م-

بھا أھم المنشآت القاعدیة وتربیة األغنام.-

  ناجحة. اقتصادیةمستثمراتھا الفالحیة لھا مؤھالت كافیة لكي تصبح وحدات -

بولحاف......الخ).، القصب، الصفصاف، تكستار، ا عدة أودیة (واد الشبورھعبری-

إلنجاز حواجز مائیة. ةصالحالقع اموالعدید من البھا -

األبقار حسب التحقیقات المیدانیة من المروج الطبیعیة في الوالیة مھمة في تربیة %95تحتل -

المنجزة من طرف محافظة الغابات.

العوائـــــــــــــق:

تلوث الموارد وخاصة المائیة منھا.مما أدى إلىالتوسع العمراني وزحف اإلسمنت-

ضعف المردودیة. لىالمفرط للطبقة السطحیة للتربة مما أدى إاالستغالل-

انعدام تعاونیات التموین منذ تصفیة التعاونیات الوالئیة.-

بسبب وضعیة المسالك.األمطارصعوبة التنقل في موسم -

ت تعبئة الموارد المائیة.آنقص منش-

افتقار منشآت تربیة الحیوانات.-
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:في والیة برج بوعریریجالمندمجة الجواریة للتنمیة الریفیة المشاریع تطبیق -2

معطیات عامة عن المشاریع:-أ

) معطیات عامة عن المشاریع في والیة برج بوعریریج :01جدول رقم (

�ϊ ϳέΎѧѧηϣϟ�ΩΩѧѧϋ

المعدة

�έѧѧѧѧѧѧηΩϣϟ�ΩΩѧѧѧѧѧѧϋعدد البلدیات المستفیدة

المستھدفة

�έѧѧѧѧγϷ�ΩΩѧѧѧѧϋ

المعنیة

الریفعدد سكانعدد األفراد

76341263.40220.41240.171

2009المصدر : محافظة الغابات 

موزعة عبر بلدیات الوالیة األربعة و 2009مشروع  لسنة 76بلغ عدد المشاریع المصاغة 

نسمة ، أي نصف سكان المناطق المبعثرة بالنسبة 20.412بمجموع دشرة126الثالثون استھدفت 

لوالیة برج بوعریریج وھو عدد البأس بھ خصوصا وأن البرنامج في سنتھ األولى .

لیة للمشاریع الجواریة المندمجة:االتركیبة الفیزیائیة والم

لجزء استجابت أساساالمعدة قد 76للمشاریع الفیزیائیةإن التركیبة التركیبة الفیزیائیة للمشاریع: 

والمتعلقة بـتجنید مصادر المیاه، فك العزلة ،حمایة واستصالح المد اشركبیر من احتیاجات سكان 

إنشاء ،، تجدید القرى والقصور تنمیة الثروة الغابیةوضي ، غرس األشجار المثمرة، توسیع ااألر

كما یوضحھ الجدول التالي :وحدات تربیة الحیوانات
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.ة ـالمبرمجاتــم العملیــھأل:)02م (ــرقدولــج  

در: محافظة الغاباتـــالمص

الحجم المنجزالوحدة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالعملی

اهـــــــــــــــــــــــــــــادر المیــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــــــــــــــتجنی

14وحدةانجاز بئر عمیق

08وحدةدراسة وانجاز سد

05وحدةترمیم وصیانة السدود

36وحدةتھیئة نقطة ماء+بناء حوض

38وحدةحفر وتھیئة أبار

17وحدةبناء أحواض مائیة

23.300متر طوليدراسة وإنجاز ساقیة 

19.000متر طوليربط القنوات ببئر عمیق مع حوض مائي

18كلمربط بئر عمیق بالكھرباء

01كلمانجاز مصادر الطاقة لبئر عمیق

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــك العزلــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــعملی

125كلمفك المسالك

167كلمتھیئة مسالك

47كلمشق مسالك غابیة 

16كلمتھیئة مسالك غابیة 

  يــــــــــــــــــــالح األراضــــــــــــــــــة استصـــــــــــــــــعملی

2.000ھكتارالتحسین العقاري

369.265متصحیح المجاري المائیة

رةـــــــــــــــــــــــــــــار المثمـــــــــــــــــــــــــرس االشجــــــــــغ

1.330ھكتارغرس اشجار الزیتون

190ھكتارغرس أشجار مثمرة

20.200غرسةغرس االشجار المثمرة الجبلیة

  ةـــــــــــروة الغابیـــــــة الثــــــــــع وتنمیـــات توسیــــــــعملی

1.000ھكتارأشجار جدیدة للتشجیر

200ھكتارإعادة التشجیر

500ھكتارصیانة داخل التشكیالت الغابیة

300ھكتارحراجیةأشغال 

ورــــــــــــــــــــــــرى والقصـــــــــــــــــــــالقد ـــــــــــتجدی

118وحدةإعادة ترمیم السكنات

اتـة الحیوانـدات لتربیــــــــــــق وحــــــــــــــــــــــــــــخل

9.880وحدةتربیة النحل

300وحدةتربیة الدواجن
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.حسب قطاعات التمویل ة للمشاریع لیالتركیبة الما:)03جدول رقم (

2009الغابات للوالیةالمصدر: محافظة

من المبلغ اإلجمالي لالستثمار لسنة %29إن مساھمة قطاع الغابات تأتي في المرتبة األولى بنسبة 

، %25دج ، ثم یأتي في المرتبة الثانیة قطاع الفالحة بنسبة 1.892.954.945,00المقدر بـ 2009

وباقي المبلغ موزع بین القطاعات األخرى  ( الري ، %17,43ثم المحافظة السامیة للسھوب بنسبة 

األشغال العمومیة ، البلدیة ، التجھیزات العمومیة) . أما بالنسبة للسنوات الموالیة فتعذر علینا 

إلعطاء نظرة عامة فقط .وكما یبدوا أن مجمل م 2009الحصول على المعطیات فاكتفینا بسنة 

بات ، التي تھتم بعملیات فك العزلة ، زراعة الزیتون ، تربیة األشغال تقوم بإنجازھا محافظة الغا

النحل ، تجنید مصادر المیاه وتنمیة الثروة الغابیة . أما باقي العناصر المھمة في تطویر الریف 

الجزائري التي ھي من اختصاص قطاعات أخرى فلم تأخذ بعین االعتبار ، بالتالي نحن ال نتوقع 

أراضیھم ما لم تتوفر لدیھم كل الشروط الضروریة للحیاة التي أبسطھا من سكان الریف البقاء في

شبكة الغاز الطبیعي . 

نسبة المساھمة%المبلــــــــــــــــــغ(دج)القطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

550.476.057,0029البرنامج القطاعي لمحافظة الغابات

123.309.420,006,52مدیریة المصالح الفالحیة

329.928.000,0017,43السامیة للسھوبالمحافظة

473.708.000,0025العامة الفالحیةاالمتیازات

57.521.468,003البرنامج القطاعي للتنمیة مدریة الري

264.050.000,0014البرنامج البلدي للتنمیة

17.000.000,001البرنامج البلدي للتنمیة الریفیة

47.462.000,002,5العمومیةاألشغالالبرنامج القطاعي للتنمیة مدیریة 

29.500.000,001,55البرنامج القطاعي للتنمیة مدیریة التجھیزات العمومیة

1.892.954.945,00المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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.2009العامة للبرنامج المواضیع:)04جدول رقم (

عدد المواضیع الموحدة

المشاریع

مبلغ اإلستثمار 

دج10³

عدد 

البلدیات

عدد 

المداشر

عدد السكان عدد األسر

المعنیین

0129.500010140240والمداشر عصرنة القرى 

0858.70408517875.509النشاطات الریفیةتنویع

وتثمین مصادر الثروة حمایة

الطبیعیة

671.804.75130748.64560.515

761.892.955341269.55066.850المجموع

المصدر : محافظة الغابات

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة في والیة برج بوعریریج شملت ثالث مواضیع أساسیة 

تمثلت فیما یلي :

ساكن 240عائلة بمجموع 40: مشروع جواري واحد استھدف عصرنة القرى والمداشر

بلدیات استفاد منھا ما یعادل 08مشاریع موزعة على 08: مجموعھا تنویع النشاطات الریفیة 

ساكن .5509أسرة بمجموع 787

حیث 76كان لھا النصیب األكبر من مجموع المشاریع :حمایة وتثمین مصادر الثروة الطبیعیة

60.515عائلة بمجموع 8.645بلدیة ، مست 30مشروع جواري وزعت على 67بلغ عددھا 

قاطن ومن ثم یتبین لنا أن معظم المشاریع موجھة لفك العزلة عن طریق شق و تھیئة المسالك ، 

وعملیة غرس األشجار المثمرة على رأسھا الزیتون المالئم لطبیعة مناخ المنطقة ، باإلضافة إلى 

العملیات الموجھة لحمایة و توسیع الثروة الغابیة المتمثلة في األشغال الحراجیة وأشغال إعادة 

التشجیر و التشجیر الجدید .

المؤشرات التقنیة للمشاریع:)05جدول رقم (

عدد مناصب 

الشغل المتوقع 

خلقھا

عدد المستثمرات 

الفالحیة المتوقع 

إنشائھا

المساحة المعالجة 

ضد اإلنجراف

زیادة المساحة 

الزراعیة 

المستعملة

تجمیع مصادر 

المیاه

توسیع المساحة 

الغابیة

عدد السكان 

المراد ثبیتھم

  30.000  ـھ³1.200م 500.000  ـھ 3000  ـھ500030010.000

در : محافظة الغاباتـــــــالمص
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وعریریج حسب معطیات منصب عمل على مستوى والیة برج ب5.000تم خلق 2009خالل سنة 

مستثمرة جدیدة وذلك بزیادة  300محافظة الغابات للوالیة بما فیھا الدائمة و المؤقتة ، إنشاء 

من مصادر المیاه ³م500.000ھـ كمساحة زراعیة مستغلة فعال ، باإلضافة إلى تجمیع 3.000

ساكن . 30.000ھـ ، كل ھذا سوف یؤدي إلى تثبیت 1.200وإضافة مساحة غابیة تعادل 

فحسب ھذه المعطیات تبدو االنطالقة الجیدة للمشاریع و القبول بالنسبة للجماھیر الریفیة  ، إال أنھ 

في اعتقادنا أن العملیات التي شملتھا لیست وحدھا بالكافیة لتثبیت السكان فھناك انشغاالت أخرى 

درسي ، توفیر محالت لتلبیة یجب االلتفات إلیھا لتحقیق تنمیة مستدامة ( مثل توفیر النقل الم

حاجیات السكان ، توفیر شبكات الغاز و الكھرباء و الصرف الصحي .....إلخ ).
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خالصة الفصل األول :

للتنمیة الریفیة المندمجة إن إستراتجیة التنمیة الریفیة المستدامة التي تجسدت في المشاریع الجواریة

التي جاءت مكملة لسابقاتھا و اھتمت أ كثر بالمجاالت الریفیة الھامشیة من أجل ترقیتھا البشریة و 

االقتصادیة و االجتماعیة ، حیث یشرك في المشروع الجواري المندمج مجموعة من الفاعلین بدایة 

الحي و كذا كل الھیئات التي تتضافر من العنصر األساسي للمشروع و المتمثل في المستثمر الف

جھودھا على شكل عمل فردي و جماعي من أجل إنجاح العملیات المختلفة .

یمر تحضیر المشروع الجواري بمجموعة من المراحل ابتداء من التحقیق المیداني حول محیط 

صادقة من طرف المشروع ( اإلقلیم) وكذا العائالت المعنیة ثم الصیاغة و القبول والتأكید ثم الم

اللجان الوالئیة المختصة ، ثم ینتقل إلى التطبیق على أرضیة الواقع باالشتراك مع المعنیین و لجان 

المراقبة المعینة من طرف السلطات المحلیة (غابات ، فالحة ، دائرة ، بلدیة ) .

ھم عالقة بالمیدان و بالمقابل الحظنا أن من عیوب ھذه السیاسة ھو كثرة المتدخلین منھم الذین لیس ل

الفالحي وھذا سوف یؤدي حتما إلى بیروقراطیة  و تبذیر مالي كبیر بالتالي یصبح المستھدف 

الرئیسي ( ساكن الریف ) ال یصلھ سوى مبلغ ضئیل مقارنة بالمبلغ المخصص للمشروع في البدایة 

بسبب ھذا الثقل اإلداري .

نفس م ، ف2009ة لوالیة برج بوعریریج لسنة وكما رأینا عن تطبیق المشاریع الجواریة بالنسب

م بخصوص توزیع األشغال و إدراجھم على 2014–2010المنھجیة سوف تتبع خالل سنوات 

شكل مشاریع جواریة مندمجة .

التجدید الریفي یخضع لسیاسة تھیئة اإلقلیم التي تھدف لخلق تنمیة مستدامة و متوازنة ، و التكفل 

بالظروف المعیشیة لسكان الجزائر العمیقة ھي شرط أساسي إذا أرادت باالنشغاالت المرتبطة

السلطات المعنیة النجاح في ھذه المھمة ، بإشراك جمیع المتعاملین المعنیین بھذا البرنامج 

ضروري السیما تجنید الموارد المالیة من طرف كل القطاعات الوزاریة قصد التكفل بصورة 

في ولما ال تغییر وجھة النزوح من المدینة إلى الریف وذلك مع إعادة مندمجة بانشغاالت العالم الری

تنشیط المناطق الریفیة .
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المبحــــــث األول : الدراســـــــة الطبیعیــــــــــــــــة

  ـــةـالمبحــــث الثانــي : الدراســــــة السكانیــــــــــــ

المبحث الثالــــــث : المؤھــــــالت الفالحیــــــــــــــة 
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:الفصل ةــــــــــمقدم

لتسلیط الضوء على واقع التنمیة في ظل سیاسة التجدید الریفي التي جاءت بعدة برامج تنمویة 

إلعادة خلق التوازن في األقالیم الریفیة ارتأینا أن نعطي صورة واضحة عن طبیعة مجال الدراسة 

ل المختار من حیث المؤھالت الطبیعیة و البشریة و كذا واقع الفالحة مع استخالص أھم المشاك

التي یعاني منھا لمعرفة مدى أخذھا بعین االعتبار أثناء صیاغة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

المندمجة السیما أنھ تم اختیار البلدیات الثالث من أوساط مختلفة مع العلم أن كل وسط لھ 

خصوصیاتھ التي لھا تأثیر واضح على العنصر البشري .
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األول : الدراســـــــة الطبیعیــــــــــــــــةالمبحــــــث 

د :ـــــتمھی

في تھیئة المجال الریفي القاعدة األساسیة التي یبنى علیھا أي مشروع تعتبر الدراسة الطبیعیة 

تنموي ، فالعناصر الطبیعیة ھي عبارة عن مجموعة من المكونات المترابطة في معظمھا و التي 

س و المناخ و الغطاء النباتي ، التربة ......و غیرھا ، حیث نجد أن كل تتمثل أساسا في التضاری

ھذه العناصر لھا تأثیر مباشر في توزیع السكان و توجیھ نشاطھم فھي القاعدة األساسیة التي تبنى 

علیھا النشاطات االقتصادیة عموما و النشاط الفالحي بصفة خاصة .

التي بلدیات : منصورة ، أوالد سیدي إبراھیم 3منطقة الدراسة تتكون منالموقع والحدود:-1

و الطریق السیار شرق 5تقع في الجھة الغربیة لوالیة برج بوعریریج على الطریق الوطني رقم 

غرب ، أما بلدیة مجانة فھي تتوسط الوالیة حیث :

 : یحدھا شماال ثنیة النصر و أوالد سیدي  ـھ30.050تتربع على مساحة بلدیة منصورة ،

إبراھیم  ومن الشرق بلدیتي مجانة و الیشیر  ومن الغرب بلدیة المھیر وجنوبا والیة المسیلة وھي 

مقر دائرة حالیا .

 : وھي أصغر بلدیات الدراسة مساحة   ـھ7.800تمتد على مساحة بلدیة أوالد سیدي إبراھیم

من الشرق والیة البویرة  ومن ، من الجنوب بلدیة المھیر وحرازة ، یحدھا من الشمال والیة بجایة

الغرب بلدیة ثنیة النصر ومنصورة  .

: یحدھا شماال بلدیة القلة ، جنوبا بلدیتي البرج و  ـھ19.530تشغل مساحة بلدیة مجانة

دائرة كذلك .من الغرب ثنیة النصر و المنصورة  وھي مقر ، من الشرق بلدیة حسناوة ، الیشیر 
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ا لتضاریس:-1

مجال الدراسة یعتبر جزء من منطقة البیبان المعروفة بتنوع المظاھر التضارسیة :االرتفاعات-أ

أساسھا سلسلة جبال البیبان المشھورة بغاباتھا الواسعة حیث نجد بھذا الجزء بالذات مجال واسع 

ینتمي كلھ إلى حوض أزرو ، یضم أشكاال تضاریسیة متنوعة مثل األودیة ، األحواض ، السھول ، 

السفوح الجبلیة ، وھو العامل األساسي الذي انعكس مباشرة على طرق استغالل ھذا التالل ، 

بینتتباین طبوغرافیة المنطقة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربالمجال حیث  

  ةاألودیة وتتدرج ھذه االرتفاعات من أخفض نقطة في حوض واد شب،المنخفضات، المرتفعات 

م ) 1.862قطة بجبال المنصورة ( م ) و أعلى ن554(

فئات كما یوضحھ الجدول 3تقسیم منطقة الدراسة إلى االرتفاع تمونظرا للفارق الكبیر في 

:03) وتترجمھ الخریطة رقم (06رقم ( (

لمنطقة الدراسة .فئات االرتفاع:)06جدول رقم (

المجموعم1900-1250م1250-750م750اقل من الفئـــــات

5.55415.60436.22257380المساحة(ھـ)

9,6827,1963,13100)%النسبة(

المصدر:الخریطة التبوغرافیة (برج بوعریریج +منصورة )

من المساحة العامة %9,68ھي عبارة عن منخفضات تشكل نسبة م):750الفئة األولى (أقل من 

لمجال الدراسة ، تتوزع على معظم مساحة أوالد سیدي براھیم  خاصة المنطقة الشمالیة الشرقیة 

باإلضافة إلى جزء من الشمال الغربي لبلدیة منصورة.

من إقلیم الدراسة حیث تغطي معظم مساحة %27,19تشكل نسبة :م )1250-750(الفئة الثانیة 

مجانة ، كما تتوسط بلدیة منصورة وھي معظمھا عبارة عن تالل وسفوح  جبال تتخللھا بعض 

)Nadorم  وجبال النادور (1235) بارتفاع Bougattouالمرتفعات الجبلیة منھا جبل بوقاتو (

م.1046جنوب بلدیة منصورة  بارتفاع 

عبارة عن مرتفعات جبلیة تتواجد وھي%63,13تحتل نسبة :م)1900-1250(الفئة الثالثة

م1.862مثل جبل منصورة بارتفاع (السلسلة النومیدیة ) وجنوب بلدیة منصورة .شرق مجانة
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بین البلدیات الثالث حیث أن بلدیة مجانة مما سبق یمكن استخالص التنوع التضاریسينتیجة : 

في حین بلدیة منصورة ،یطغى علیھا طابع االنبساط وھذا ما یثبت انتماءھا إلى الھضاب العلیا 

معظم مجالھا عبارة عن سفوح جبال ، أما بلدیة أوالد سیدي إبراھیم فیطغى علیھا الطابع الجبلي و 

و بالتالي نتوقع اختالف مواضیع عملیات المشاریع ھذا ما یفسر االختالف في استغالل المجال 

المبرمجة .



34



35

:االنحدارات-ب

یصنف ھذا المؤشر كأحد الممیزات التضاریسیة الھامة لمجال الدراسة سواء من حیث انتشار 

أو القیم المرتفعة التي یسجلھا ، كما لھ أھمیة كبرى في تحدید و توجیھ نوع وحجم و مساحتھ ،

رقم فئات كما یوضحھا الجدول3تقسیمھ إلى طرق استغالل المجال من طرف السكان .حیث تم 

)04و الخریطة المرفقة رقم (التالي )07(

لمنطقة الدراسة االنحدارفئات :)07جدول رقم ( 

الـــــــــــالمجالنسبةالمساحة (ھـ)میزتھات االنحدارــــــفئ

جنوب+ جنوب شرق مجانة+ وسط وغرب منصورة%1090219ضعیف0-3%

تتواجد بكامل المجال نسب معتبرة%3442860متوسط3-12.5%

جنوب+شمال غرب منصورة +جنوب سیدي براھیم%1205021شدید%12.5من >

المصدر : معالجة شخصیة من خالل الخرائط الطبوغرافیة

وتتواجد بجنوب%19وھي المناطق السھلیة الضعیفة االنحدار تشكل نسبة :%3-0الفئة األولى

وسط وغرب منصورة باإلضافة إلى مساحات صغیرة من شرق بلدیة وكذاجنوب شرق مجانة

ذات جودة عالیة خاصة منھا سھول مجانة .وھي اراضي أوالد سیدي إبراھیم .

تتركز %60حیث تشكل نسبة ھي الفئة األكثر انتشارا بالمنطقة :%12,5–3الفئة الثانیة 

التي تعاني من مشكل اإلنجراف و كثرة معظمھا ببلدیة منصورة وتمثل سفوح و أقدام الجبال 

.لیات التھیئة السیول ، األمر الذي یتطلب التدخل السریع عن طریق عم

من %21عبارة عن مرتفعات جبلیة شدیدة االنحدار ، تحتل نسبة :%12,5>الفئة الثالثة

المساحة اإلجمالیة للمنطقة تتركز أساسا جنوب ، شمال غرب منصورة ، جنوب سیدي إبراھیم.

لالنحدارات  دور فعال في تحدید طرق و أسالیب استغالل األرض وكذلك نوع وكم نتیجة : 

في تصور الخطوط أھمیةكان لھذا العنصر لذلكالمشاریع ، إضافة إلى تركز و حركة السكان ، 

ھـ ) 34428(%60ال سیما و أن بلدیات الدراسة تتمیز بانحدارات متوسطة بنسبة العریضة للتھیئة 

تنتشر %19تعدى نسبتھا صورة ،أما المناطق المنبسطة فال تمتواجدة بنسب كبیرة ببلدیة منوھي 

.%21فتشكل نسبة )%12,5>(االنحدارمعظمھا ببلدیة مجانة ( سھول مجانة ) ، أما الفئة شدیدة 
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الدراســة المناخیـــة:

ال تقل أھمیة عن باقي العناصر ، خاصة إذا عرفنا أن لھا دور كبیر في التأثیر على مختلف 

النشاطات الفالحیة من جھة ، وعلى تنوع الغطاء النباتي و استقرار التربة من جھة أخرى، وینتمي 

مناخ مجال الدراسة عموما إلى المناخ الشبھ الجاف ، الذي یتمیز بشتاء ممطر و بارد، وصیف

جاف، ھو مناخ متذبذب یتمیز بمدى حراري كبیر.إال أن ذلك ال یمنع من تواجد الفوارق وحار

الطفیفة على امتداد المجال المدروس بسبب التنوع الموجود في التضاریس و توضع المرتفعات و 

ھي عوامل كافیة إلحداث بعض الفوارق في مختلف عناصر المناخ .

التساقط :

رات الشھریة للتساقط التي تعطینا فكرة واضحة عن نظام التساقط في مجال سنحاول دراسة التغی

بالنسبة لبلدیة مجانة محطة مجانةل التساقطالدراسة وكیفیة توزیعھ وقد تم االعتماد على معطیات

وعدم وجود محطة بالنسبة لبلدیة أوالد سیدي ونظرا لتعطل محطة منصورة ألسباب مجھولة

بمعطیات التساقط لمحطتي برج بوعریریج و أباب الحدید كونھا األقرب إلى إبراھیم تم االستعانة

).2012-1918، والشكل التالي یوضح االختالفات الطفیفة في كمیة التساقط للفترة (المنطقة 

المتوسطات الشھریة للتساقط محطات البرج ، مجانة ، أبواب الحدید:)01شكل رقم (

المصدر : محطات الرصد الجوي 
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) نستنتج أن متوسط كمیة األمطار تختلف من محطة إلى أخرى 01رقم(للشكل من خالل تحلیلنا 

ملم ،411,8ملم ،مجانة 319,3برج بوعریریج حیث بلغ متوسط التساقط السنوي في محطة

ملم بمحطة أبواب الحدید و یعود السبب الرئیسي لھذا االختالف لعدة عوامل منھا : 324,2

.المواجھة،االرتفاع 

و أدنى  جانفيشھرملم في46,3قدرت بـ برج بوعریریجللتساقط بمحطة شھریةأكبر قیمةسجلنا 

 بـ  دیسمبرفسجلت أكبر قیمة للتساقط في  مجانةملم ، أما محطة 7بـ  أوتقیمة سجلت في شھر 

ملم ، في حین محطة أبواب الحدید سجلت أعلى قیمة في 6,8بـ  أوتملم و أدناھا كانت في 48,7

ملم 5,5أوت بـ شھر ملم و أدناھا كان في37,9ر بـ دیسمبر

الذي یعكس كمیة التساقط من شھر آلخر و ھذا ما یخلق فترات جافة و أخرى رطبة األمر تختلف

طبیعة مناخ المنطقة .

الحرارة :

تعتبر الحرارة أحد العناصر المناخیة المھمة لما لھا من تأثیر على نظام الجریان خاصة في 

النطاقات الجافة و الشبھ الجافة وذلك من خالل تأثیرھا المباشر على عملیة التبخر ، كما یتجلى 

تساقط كبیرة في زمن قصیر ومساحة محدودة جدا ) تأثیرھا من خالل األمطار التصاعدیة ( كمیة 

مما ینعكس سلبا على الكائنات الحیة خاصة النبات .

على محطة اعتمدناوبما أن منطقة الدراسة التحتوي على محطات مناخیة لتسجیل درجة الحرارة 

كم لبلدیة أوالد سیدي 45كم غربا  ، و 30برج بوعریریج التي تبعد عن بلدیة منصورة بحوالي 

خط طول وم 928حیث تقع ھذه المحطة على ارتفاع كم لبلدیة مجانة شماال.7إبراھیم و

.)2012–2001(شماال وأخذنا الفترة ´40°36شرقا و دائرة عرض ´4°04

:09جدول رقم ( )2012–2001المتوسطات الشھریة للحرارة لمحطة برج بوعریریج للفترة ( )

األشھر

م)(°الحرارة 

المتوسط أوتجویلیةجوان مايأفریل مارسفیفريجانفيدیسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبر

السنوي

M27 ,621,9312,99,112,39,513,0216,1823,83033 ,53620,48

M19,514,439,25,442,41,259,311,620,326 ,525,312,5

2M+m/23,5518 ,1811,057,277,355,359,0112,7417,725,153030,616,5

برج بوعریریجمحطةالمصدر: 
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:02شكل رقم ( المتوسطات الشھریة الدنیا و القصوى لدرجة الحرارة بمحطة البرج)

) یتضح أن درجات الحرارة تتغیر من شھر آلخر 02) و الشكل رقم (09رقم (خالل الجدولن م

تأخذ أكبر قیمة لھا في شھر Mومن فصل آلخر ، حیث أن متوسطات درجات الحرارة القصوى 

فأعلى mم ، أما متوسطات الحرارة الدنیا °9,1قیمة لھا في شھر دیسمبر بـ أدنىم و °36أوت بـ 

م .°1,2م و أدناھا كانت في شھر فیفري بـ °26,5قیمة لھا سجلت في شھر جویلیة بـ 

ھو الفرق بین درجات الحرارة القصوى ودرجات الحرارة الدنیا حیث نالحظ المدى الحراري : 

م وأقل فارق °12,2شھد أكبر فارق حراري في شھر ماي بـ تأن قیم محطة برج بوعریریج 

جزیئات التربة في تفتت م و یلعب المدى الحراري دورا ھاما °3,66حراري في شھر دیسمبر بـ 

إثر التمدد و التقلص مما یسھل عملیة التعریة و تقھقر الوسط.

معامل أمبرحي وا لنطاق البیومناخي للمحطات :

لبیومناخي الذي تنتمي إلیھ منطقة الدراسة قمنا بتطبیق قانون أمبرجي وفق من أجل تحدید النطاق ا

:المعادلة
۾

ۻ) శܕ ) ܕషۻ) )



×1000

حیث :

Q معامل أومبرجي :

P السنوي : متوسط التساقط.
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M .درجة الحرارة القصوى :

m .درجة الحرارة الدنیا بالفاراد:

م ).°1+273,3فارد 1حیث أن (

Qملم =  36,72إذن :

تنتمي إلى النطاق شبھ الجاف محطة برج بوعریریجمن خالل حساب معامل أمبرجي اتضح أن 

التالي :البارد و ھذا ما یبینھ الشكل 
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عالقة التساقط بالحرارة :

الفترات استخراجلنا العالقة بین الحرارة و األمطار و التي من خاللھا یمكن منحنى قوسن یبین

Pوھذا اعتمادا على المعادلة )04رقم (الشكلوضحھ ی االجافة و الفترات الرطبة كم = 2 T

حیث :

P(ملم) متوسط التساقط :

Tمتوسط درجة الحرارة (م :(°

2007-2001: المنحنى الحراري المطري لقوسن ( محطة برج بوعریریج ) للفترة )04الشكل رقم (

 : تبدا من شھر ماي و تنتھي في منتصف شھر سبتمبر وھي فترة قصیرة الفترة الجافة

حیث یكون فیھا منحنى الحرارة أعلى من منحنى التساقط ومنھ یمكن القول بأن المنطقة 

أشھر ونصف جفاف وھذا ما یشكل عائقا للنشاط الزراعي األمر الذي یتطلب 4تشھد 

التدخل عن طریق الري .

لحالة یكون منحنى التساقط أعلى من منحنى الحرارة و ھي فترة الفترة الرطبة : في ھذه ا

طویلة مقارنة بسابقتھا . 
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الشبكة الھیدروغرافیة: 

قیام أي نشاط اقتصادي سواء تعلق األمر تعتبر مصادر المیاه من أھم المؤشرات المساعدة على 

بالفالحة ، الصناعة أو أي نشاط بشري آخر .

المیاه ا لسطحیة:-1

1/50.000ذات المقیاس لبرج بو عریریج ، منصورة ، البویرة من خالل الخرائط الطبوغرافیة 

یتضح أن المنطقة تحتوي على شبكة ھیدروغرافیة غیر دائمة الجریان في معظمھا ذات تصریف 

داخلي تصب في شط الحضنة و وادي الصومام .

واد بومشادة الذي یأخذ إتجاه من تحتوي على بعض األودیة الرئیسیة منھا:بلدیة مجانـــة

الشمال إلى الجنوب الشرقي ، وواد دار الزیتون ، أما أھم واد بالنسبة للبلدیة فھو واد خروبة 

الذي یأخذ اتجاه جنوب شمال بعدما كان یحمل اسم وادي صیاد ناحیة الغرب الذي أنجزت علیھ 

ة الري الفالحي باإلضافة إلى واد مجموعة من الحواجز المائیة ذات األھمیة االقتصادیة  خاص

أرقاقن أقصى شمال شرق البلدیة.

ھو واد شبة ینبع من الجنوب الشرقي لحوض واد شبة و تحدیدا بھا: أھم واد بلدیة منصورة

من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي یبدأ بواد اتجاھھمن مرتفعات قریة عین الدفلة ، یأخذ 

قرقور رة لیشكل واد المنصورة ھذا األخیر یلتقي مع واد ھزازمسیسي ثم یقطع مدینة المنصو

لیتشكل واد شبة ، تصب فیھ عدة أودیة ثانویة نذكر منھا : واد فریریج ، واد قرقور التي 

جبل المنصورة . لتغذیھا السفوح الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة 

 واد أزرو ثم واد ماھریر الذي : یعبرھا واد شبة الذي أصبح یحمل إسمبراھیمإبلدیة سیدي

یصب في واد الصومام ، باإلضافة إلى بعض األودیة الثانویة كواد جیجارة من ناحیة الجنوب.

غیر أن الكثیر من ھذه المجاري األودیة من خالل االستعراض السابق یتضح بأن المنطقة غنیة ب

تم االستعانة بمیاه سد عین زادة موسمیة نظرا لطبیعة مناخ المنطقة ، باستثناء واد شبة ، حیث ی

بالنسبة لبلدیة مجانة  لتغطیة حاجیات الشرب. باإلضافة إلى بعض الحواجز المائیة أھمھا حاجز 

ببلدیة منصورة )Tagoudine(الشبور ببلدیة مجانة وكذا حاجز تقودین 
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المیاه الباطنیة:-2

حجم المیاه الباطنیة المستغلة لمنطقة الدراسة:)10جدول رقم (

  منابعآبارتنقیباتالبلدیة

التدفق ل/ ثاالعددالتدفق ل / ثاالعددالتدفق ل/ ثاالعدد

070,7810,800منصورة

  0,6  02  0,7  10  1  05  مجانة

050,5720,87010.5اوالد سیدي براھیم

2008المصدر: مدیریة الري 

وھي موزعة كما یلي :نالحظ أن حجم المیاه الباطنیة المستغلة قلیل جدا)10الجدول رقم (حسب 

ثا  ل/0,7تنقیبات عمیقة ذات تدفق 7المیاه الباطنیة موجھة كلھا للشرب منھا بلدیة منصورة:

بئر.81و

آبار موجھة كلھا للشرب.10و  ثا ل/1تنقیبات عمیقة بقدرة تدفق 5توجد بھا بلدیة مجانة:

بئر موجھة للشرب فقط.72تنقیبات عمیقة و 5ھناك :براھیمإسیدي أوالدبلدیة 

التربـــــــــة:

لكن قلة المعطیات و الدراسات في ھذا المجال ھي عبارة عن وسط مغذي لإلنسان و الحیوان ،

حالت دون تحقیق الھدف المنشود وھو معرفة الخصائص الحقیقیة للتربة بمنطقة الدراسة و 

.11الموجود منھا تم تصنیفھ حسب الجدول رقم ( (
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تصنیف أنواع الترب المتواجدة بمنطقة الدراسة.:)11دول رقم (ج

نوع التربة

البلدیــة

)i(ترب غیر مشبعة)cqترب جیریة ()cترب كلسیة ()chتربةجیریة كلسیة ()qترب غرینیة (

%السنة المساحة ھـ%السنة المساحة ھـ%السنة المساحة ھـ%السنة المساحة ھـ%السنة المساحة ھـ

----584330519726,5  43,5  8490  مجانة

713123,741502550608820.26180606--منصورة

اوالد سیدي 
براھیم

----168621.62611478.38--

المصدر: مدیریة الفالحة للوالیة

تحتوي منطقة الدراسة إلى أنواع الترب التالیة:)06و الخریطة رقم ()11من خالل والجدول رقم(

من بلدیة مجانة وھي تربة جیدة للنشاط الزراعي %43.5تشغل نسبة ):iتربة غیر مشبعة (-أ

م.0.60و 0.45عمقھا یتراوح بین 

أوالدتشغل تقریبا كل مساحة بلدیة منصورة و ):cq+c+chالترب الجیریة والكلسیة (-ب

م.1و 0.65براھیم  عمقھا یتراوح بین إسیدي 

.تتواجد على ضفاف واد شبة %6: تشغل من بلدیة منصورة بنسبة )qتربة غرینیة ( - جـ 

.تصنیف الترب حسب درجة االستقرار عبر بلدیات منطقة الدراسة:)12جدول رقم ( 

االستقراردرجة 

البلدیة

المجموعمستقرةمتوسطة االستقرارغیر مستقرة 

ھـــ%النسبة المساحة ھـ%النسبة المساحة ھـ%النسبة المساحة ھـ

1787059,5775025.79443014.7530050منصورة

1421072,76300015,36232011,8819530مجانة

430355,2216927,81328177800اوالد سیدي براھیم

المصدر: مدیریة الفالحة للوالیة

ھي المناطق شدیدة االنحدار المعرضة لخطر التعریة بشدة تشغل نسبة:المناطق الغیر مستقرة

إبراھیمسیدي أوالدمن بلدیة %55,2نسبة  ،من مجانة  %72،76،من منصورة 59,5%
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مساحة منطقة الدراسة وھذا ما یشكل خطرا على النشاط الفالحي من %63تشكل نسبة وھي 

وعدم القدرة على اإلنتاج 

من %25.79: تشغل المناطق متوسطة االنحدار تشكل نسبة  المناطق متوسطة االستقرار 

.من بلدیة اوالد سیدي براھیم%27.8من مجانة و%15,36مساحة بلدیة منصورة و 

من %14.75تحتل نسبة : تشمل المناطق ذات االنحدارات الضعیفة المناطق المستقرة - جـ

من بلدیة اوالد سیدي براھیم.%17من مجال بلدیة مجانة  و%11.88بلدیة منصورة  و
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  ي :ـــاء النباتــالغط

یعتبر الغطاء النباتي ثروة ذات أھمیة إیكولوجیة واقتصادیة  لھا وزنھا في تنمیة المناطق الریفیة ، 

إلى المساحة التي یشغلھا عبر منطقة في ھذا العنصروالحفاظ على التربة وتلطیف الجو ، نتطرق

الدراسة  وكذا األنواع الموجودة .

.2008الغطاء النباتي عبر بلدیات الدراسة لسنةتوزیع :)13جدول رقم (

  ةــــــالبلدی

نباتات طبیعیة غابیةاألرزالبلوط األخضرعرعارالصنوبر الحلبي
المجموع ( ھـ)

%السنة المساحة ھـ
المساحة 

ھـ

السنة 

%

المساحة 

ھـ

السنة 

%

المساحة 

ھـ

السنة 

%

المساحة 

ھـ
المساحة ھـ%السنة 

السنة 

%

186815.451215440,44--7569.9862.30268622300.25منصورة

اوالد سیدي 

براھیم
4521.56100--------452258

  18,63  3639  3.54  125  -  -  2.33  85  21.7  790  72.52  2638.98  مجانة

م2008مصدر: محافظة الغابات ال

یبدو االختالف في المساحات الغابیة بین بلدیات الدراسة وھذا راجع الختالف طبیعة الوسط الغیر 

، أي ما یعادل نسبة ھـ12154متجانس حیث سجلنا أكبر مساحة لھ  بالنسبة لبلدیة منصورة بــ 

.بھا عدة أنواع أھمھا  الصنوبر الحلبي  من المساحة اإلجمالیة للبلدیة تبرز40,44%

ومن جھة أخرى نجد أن الثروة الغابیة تسیطر على أكبر من نصف مساحة بلدیة أوالد سیدي 

ھـ)  التي تنحصر في نوع واحد و ھو الصنوبر الحلبي .4522إبراھیم (

من إجمالي %18,63ھـ وھي تشكل نسبة 3639أما بلدیة مجانة فمساحة  الغابات بھا قدرت بـ 

صنوبر الحلبي ، العرعار ، البلوط األخضر و نباتات غابیة أخرى .مساحة البلدیة تتنوع بین ال
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المبحــث الثانــي : الدراســة السكانیــة

تمھیــــــــــد:

للتنمیة الریفیة التي تھدف أساسا إلى تثبیت سكان الریف ، بما أننا بصدد دراسة المشاریع الجواریة

توجب علینا التطرق إلى ھذا الجانب بالتفصیل من حیث تطور السكان خاصة منھم الریفیون و 

الكثافة السكانیة حسب القطاعات ، وكذا توزیع المشتغلین عبر القطاعات االقتصادیة ومعدالت 

لسوسیوإقتصادیة األخرى كنسبة التغطیة بالمیاه وشبكتي الغاز البطالة ، باإلضافة إلى المؤشرات ا

و الكھرباء و المؤسسات التعلیمیة ، لمعرفة مدى اعتماد ھذه المؤشرات في توزیع المشاریع 

الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة.

لواقع (ا: یرتبط تطور السكان ارتباطا كلیا بالظروف السائدة في كل منطقة تطور السكان-1

وھو ما یعكس مدى قدرة األقالیم على االحتفاظ بالسكان )االجتماعي والتاریخي القتصادي،ا

تحلیل تطور السكان في منطقة الدراسة في ھذا العنصروسنحاولوجذب.وتشكیل أقطاب طرد 

م.2008إلى غایة 1998للفترة الممتدة من 

.بلدیاتالم) عبر 2008-1998تطور السكان (:)14جدول رقم ( 

)%(2008-1998معدل النمو2008عدد السكان 1998عدد السكان نوع التجمعالبلدیة 

13.56514.7700.85التجمع الرئیسيمنصورة

3.2133.6811.37التجمع الثانوي

-3.6872.8292.61المنطقة المبعثرة

20.46521.2800.4مجموع البلدیة

اوالد 

سیدي 

براھیم

1.4851.5410.37الرئیسيالتجمع

-8288030.3التجمع الثانوي

3493610.33المنطقة المبعثرة

2.6622.7050.16مجموع البلدیة

8.53714.5175.45التجمع الرئیسي  مجانة

3.4764.8753.44التجمع الثانوي

-4.1793.0103.22المنطقة المبعثرة

16.19222.4023.30مجموع البلدیة

لمصدر: الدیوان الوطني لإلحصاءا



51

م.2008-1998خالل الفترة %0.4ھناك تزاید في عدد السكان بمعدل نمو منصورة: 

على التوالي .%1.37و%0.85تزاید سكان التجمع الرئیسي والثانوي بمعدل نمو -

وھذا راجع إلى النزوح الریفي نحو %-2.61سكان المناطق المبعثرة بمعدل نمو تراجع عدد-

للبحث عن ظروف عیش أحسن.الحضري المركز

، وھذا راجع للھجرة )0,16( معدل نمو ینمو ببطئ تمتاز بعدد سكان قلیلبراھیم: إأوالد سیدي 

عدد سكان التجمع الثانوي للفترة المدروسة بمعدل تراجعخارج البلدیة . من جھة أخرى سجلنا 

وھذا راجع لكون البلدیة ذات %0.33. وتزاید سكان المناطق المبعثرة بمعدل نمو %-0.3نمو 

لذلك یجب االھتمام بھا أكثر وتخصیص مشاریع جواریة تمس حاجیات طابع ریفي محض .

.السكان ، لمساعدتھم على االستقرار

نسمة بمعدل نمو قدر بــ 14517نسمة إلى 8537من التجمع الرئیسيتزاید عدد سكانة: ـــمجان

وھي نسبة كبیرة نوعا ما مقارنة بالبلدیات األخرى خاصة على مستوى التجمعین 5.45%

الرئیسي والثانوي ، على عكس المناطق المبعثرة سجلنا تراجع في عدد سكانھ بمعدل نمو سلبي 

وھذا ما یفسر بالنزوح الریفي نحو المركز والتجمعات الثانویة للبلدیة وكذا مقر %-3.22قدره 

الوالیة المجاور على الرغم من توفر البلدیة على السھول الخصبة والمیاه (شتاء ممطر) إال أن 

الشباب تحول میولھم من الفالحة إلى نشاطات أخرى كالتجارة والخدمات والبحث عن مصادر 

كغیرھا من بلدیات الوالیة األخرى. سھلة للرزق، 

الكثافة السكانیة :-2

القطاعات اإلحصائیة للمناطق عبرتوزیع الكثافة السكانیة إلى نتطرقفي ھذا العنصر سوف 

كون طبیعة المبعثرة وبعض التجمعات الثانویة التي مستھا المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة

بالعدد اإلجمالي عن الكثافة السكانیة، حیث یعبرغیرھا الموضوع تھتم بالمناطق الریفیة دون

بلدیات بلقطاع على مساحتھ، فمن خاللھا یمكن معرفة المناطق األكثر كثافة وترتیبھا السكان 

الدراسة.
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 :بلدیة منصورة

القطاعات اإلحصائیة للمناطق المبعثرة:الكثافة السكانیة عبر :)15جدول رقم ( 

ترتیب القطاع²الكثافة (ن/كلم)²المساحة (كلمالسكان (نسمة)عدد رقم القطاع

0145109.2348.8601

0257112.3546.2302

0355742.6813.0504

0459541.5614.3203

05655189.203.4605

  .  2008لإلحصاء الدیوان الوطني :المصدر

تفاوت في الكثافة السكانیة ھناك نالحظ أن)07رقم (والخریطة )15رقم (خالل الجدولمن

التالیة:بالنسبة للقطاعات اإلحصائیة حیث تم حصرھا في الفئات 

فئة ذات كثافة عالیة مقارنة بغیرھا لكنھا في ) تعتبر ھذه ال²كلم نسمة /49-25(الفئة األولى:

حقیقة األمر متوسطة لو قارنھا بمركز البلدیة والتجمعات الثانویة لكل من أمسود، بوقابة و بوجبھة 

ھذین األخیرین اللذین استفادا من المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة على الرغم من كونھا تجمعان 

)02، والقطاع رقم (²نسمة /كلم48,86) بكثافة 01القطاع رقم (تضم ھذه الفئة كل من .ثانویان

.²نسمة /كلم46.23بكثافة 

²/كلمن13.05) بكثافة 03) تضم ھذه الفئة كل من القطاع (²كلم/ن15-13(الفئة ا لثانیة: 

النزوح الریفي.بسبب) حیث تعتبر كثافة ضعیفة ²ن/كلم14.32) بكثافة( 04والقطاع رقم (

(الفئة ا لثالثة ) وھو اكبر القطاعات مساحة ، حیث یعتبر 05) تضم القطاع رقم (²ن/كلم0-4:

ذو كثافة جد ضعیفة یضم عدة قرى منھا سیدي مخلوف التي تعتبر خالیة تماما من السكان نظرا 

للظروف األمنیة التي عرفتھا المنطقة في العشریة السوداء مما أدى بھجرة سكانھا نحو مركز 

البلدیة  ومناطق أخرى .
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ةــــبلدیة مجان  

.للمناطق المبعثرةالكثافة السكانیة عبر القطات اإلحصائیة:)16جدول رقم( 

اعـب القطـترتی)²كلم/(نالكثافة)²(كلمالمساحة   (نسمة)  عدد السكاناعـــــرقم القط

01437607.3006

023831329.5303

033833012.805

044711142.902

054101527.404

065060684.501

07420616.8807

.2008المصدر:الدیوان الوطني لإلحصاء

تتباین الكثافة السكانیة بالنسبة للقطاعات اإلحصائیة للمناطق المبعثرة ، حیث نمیز الفئات التالیة:

(الفئة األولى )ھي مناطق ذات كثافة عالیة حیث تخص كل من القطاع رقم ²ن/كلم42.9-84.5:

) الذي یقع بین التجمع الثانوي مشرع الذي یعتبر ثالث أكبر تجمع بعد التجمع الرئیسي مجانة 04(

والتجمع الثانوي عین السلطان والقریب من مركز البلدیة (التجمع الحضري الرئیسي ) مجانة لذا 

.²ن/كلم84.5) شمال غرب البلدیة بكثافة 06طاع رقم (اعتبر مركز جذب للسكان ، والق

27.4و29.53) بكثافة 05) و(02) تشمل كل من القطاعین (²ن/كلم29.53-27.4(الفئة الثانیة

على التوالي وھي كثافة متوسطة  كون ھذین القطاعین یقعان على الھامش بعیدین عن ²ن/كلم

.مركز البلدیة على الرغم من صغر مساحتھا

(الفئة الثالثة   بكثافة )07(-)03(-)01(): تشمل  في القطاع ²ن/كلم6.88-12.8:

على التوالي وھي كثافة ضعیفة جدا حیث تشغل ھذه القطاعات ²ن/كلم6.88، 12.8، 7.30

الثالث معظم مساحة البلدیة وھي عبارة عن مساحة فالحیة شاسعة ذات جودة عالیة تستغل معظمھا 

في الزراعات الواسعة (حبوب) لذا تعتبر قلیلة التركیز البشري وھذا الطابع الغالب على السھول 

العلیا.
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 براھیم:إبلدیة أوالد سیدي

:17رقم (جدول توزیع الكثافة السكانیة عبر القطاعات اإلحصائیة للبلدیة.)

اعــب القطــترتی)²كلم/(نالكثافة )²المساحة (كلم  (نسمة) عدد السكان اعـم القطـرق

0115114,510.4104

0280310,576,4701

0315414732.7803

04210063502

.2008المصدر : الدیوان الوطني لإلحصاء

مقر البلدیة والتجمع الثانوي بتیزي قشوشن والباقي یتوزعون على بمعظم سكان البلدیة یقطنون 

) بیبان الحدید وبعض المناطق التابعة 04) الفتح و (01المناطق المبعثرة لكل من القطاعین (

ونظرا للطابع الریفي المحض للبلدیة على خالف البلدیتین براھیم .إ) أوالد سیدي 03للقطاع رقم (

السابقتین تم األخذ بعین االعتبار في دراسة الكثافة السكانیة كل مساحة البلدیة بما فیما المركز و 

التجمعات الثانویة .

یعتبرالذيوشنالمعروف بتیزي قش02) وتشمل القطاع رقم ²ن/كلم76.47(الفئة األولى:

مركز استقطاب كونھ قریب من مقر البلدیة ومركز تتوفر بھ بعض الخدمات.

(الفئة الثانیة ) بیبان الحدید و أوالد سیدي 04) و (03) تشمل القطاعین (²ن/كلم32,78-35:

إبراھیم 

) المتمثل في الفتح الذي یتمیز بقلة عدد 01) وتضم القطاع رقم (²ن/كم10,41(الثالثة:الفئة 

السكان 
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ة:ـــر البطالــــمؤش

للتنمیة الریفیة المندمجة جاءت بھدف تثبیت سكان الریف والحد من ظاھرة إن المشاریع الجواریة

النزوح الریفي نحو المدینة الذي سببھ في غالب األحیان البحث عن مناصب عمل لعدم توفرھا في 

الموطن األصلي للسكان ، حیث یعتبر مؤشر البطالة من بین أھم المعاییر المعتمدة في األولویة 

الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة .لصیاغة المشاریع

حیث أن عدد السكان المشتغلین یمثلون األشخاص العاملین فعلیا ، باإلضافة إلى المستفیدین 

برواتب تشغیل الشباب والشغل التعاقدي أو عدد من األشغال غیر المستقرة. 

بلدیة مجانة:

.2008عبر القطاعات اإلحصائیة حسب إحصائیات  الةتوزیع الید العاملة ونسب البط:)18جدول رقم ( 

رقم القطاع
(ن)نعدد لسكا

المشتغلون 

في الفالحة
المشتغلون في 

قطاعات أخرى

البطالة
المجموع

  ( نسمة)
ترتیب القطاعات 

حسب نسب البطالة )%النسبة (العدد

01437182415265705

02383203530358503

03383102211264305

04471172819306404

05410282533388602

065063746292611205

074203328414010201

المصدر: بلدیة مجانــة+ الدیوان الوطني لإلحصاء

من خالل الجدول أعاله نستنتج مایلي:

) یرتفع فیھما عدد المشتغلین بالقطاع الفالحي وھذا ما یعطیھما ملمح 05) و (07القطاعان (

الطابع الفالحي .

أما نسب البطالة فھي مرتفعة ، لكن لو قارنھا بالبلدیات األخرى لمنطقة الدراسة تعتبر أخفض 

اقتصادیة التي تحویھا البلدیة من مرافق عمومیة وتجھیزات نوعا ما نظرا لإلمكانیات السیسیو

)المرفقة فھي تقسم إلى ثالث فئات .10مختلفة ، وحسب الخریطة رقم (

وھي أصغر نسبة سجلت بالبلدیة .01-03-06:سجلت بالقطاعات التالیة )%26(:الفئة األولى

عالیة تجلب السكان من حیث كون ھذه القطاعات عبارة عن مساحات فالحیة شاسعة ذات جودة
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ممارسة النشاط الفالحي العامل الذي یفسر إنخفاظ نسبة البطالة ، لكن في حقیقة األمر تبقى كبیرة 

لو قارناھا بمستویات أخرى .

الذي یقع على الھامش من جھة وفقر أراضیھ 02) تشمل القطاعین%35-30(ة: ــالفئة الثانی

كذلك شملت ھذه الفئة والفالحیة من جھة أخرى األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بھ  

الذي رغم توسطھ تجمعان ثانویان إال أن نسبة البطالة بھ تبقى مرتفعة و ھذا 04القطاع رقم 

تحفظات الموجودة لدى سكان المنطقة عند راجع إما  إلى ضعف مستوى التنمیة بالبلدیة أو لل

.التصریح بنوع النشاط الممارس 

(الفئة الثالثة عبارة عن مناطق ھامشیة وھي05و 07اإلحصائیان:ن ) تشمل القطاعا36-40%:

قلیلة.بنسبة  یعمل سكانھا في الفالحة
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منصورة :بلدیة 

.2008توزیع الید العاملة ونسبة ا لبطالة عبر القطاعات اإلحصائیة :)18جدول رقم ( 

رقم 

القطاع
عدد 

السكان 

(ن)

المشتغلون في 

الفالحة

المشتغلون في 

قطاعات أخرى

ترتیب القطاعات المجموعالبطالة

حسب معدالت البطالة )%النسبة (العدد

01451212550529604

025715052844518605

035574525494111906

045953740514012807

056552547815315303

البلدیة + الدیوان الوطني لإلحصاء:المصدر

من حیث عدد المشتغلین في الفالحة ومن خالل الجدول یتضح التباین بین القطاعات اإلحصائیة

) معظم القاطنین بھ یشتغلون في الفالحة ولإلشارة أن بقیة المشتغلین 03حیث نجد القطاع رقم (

الخدمات ، واإلدارة ، واألشغال العمومیة والبناء .قطاع موزعون بین 

أما بالنسبة لمعدالت البطالة فنالحظ أنھا مرتفعة جدا بالبلدیة نظرا الفتقارھا للھیاكل الصناعیة 

حیث تم تقسیمھا للفئات التالیة :

) ،05(و)01: تتمیز ھذه الفئة بنسب بطالة مرتفعة وتضم القطاعین ()%52-%53(الفئة األولى

الفالحي من جھة و البعد عن المركز الحضري وھذ راجع إلى ابتعاد السكان عن ممارسة النشاط 

لمقر البلدیة ونقص ورشات العمل من جھة أخرى .

عدد السكان ارتفاعب): تتمیز ھذه الفئة بارتفاع معدالت البطالة أیضا بسب%45الفئة الثانیة ( 

مقارن بعدد المشتغلین الذین یتوجھ جزء كبیر منھم إلى القطاع الفالحي كون ھذه المنطقة تتمتع 

).02القطاع رقم بإمكانیات فالحیة جیدة ( 

:%41–%40الفئة الثالثة ( ) وھي أیضا مرتفعة حیث أن 04) و ( 03تضم القطاعین ()

) فالید العاملة موزعة 04) یشتغلون في الفالحة ،أما القطاع رقم ( 03معظم سكان القطاع رقم (

.بین الفالحة و قطاعات أخرى 
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بلدیة أوالد سیدي إ براھیم:  

.2008توزیع الید العاملة ونسبة البطالة عبر القطاعات اإلحصائیة :)19جدول رقم ( 

رقم 

القطاع
عدد السكان 

(ن)

المشتغلون في 

الفالحة

المشتغلون في 

قطاعات أخرى

الترتیبالمجموعالبطالة

لنسب 

البطالة
)%النسبة (العدد

01151231324406003

0280318110894121702

031541123502654362701

0421013673228.5711204

المصدر: الدیوان الوطني لإلحصاء+البلدیة

براھیم إ) نالحظ أن بلدیة أوالد سیدي 19رقم ()المرفقة والجدول12من خالل الخریطة رقم (

الفالحة وھذا راجع إلى الطبیعة الجبلیة  للمنطقة المعروفة فقط بثقافة معظم سكانھا یشتغلون خارج 

إنتاج الزیتون التي ال تتطلب ید عاملة على طول السنة وبالتالي ال یمكن إحصاء كل من یملك 

بستان زیتون أنھ یشتغل ضمن القطاع فكلھم یشتغلون باألعمال الحرة (التجارة ) أو قطاع الخدمات 

خارج البلدیة.

باعتبار البلدیة تفتقر نوعا ما %43و%28.57ما بالنسبة للبطالة فھي مرتفعة تتراوح مابین أ

للمرافق والتجھیزات المختلفة باإلضافة إلى غیاب التنوع في النشاط الفالحي.

:%43الفئة األولى ( ) الذي یحتوي على عدد كبیر من السكان كونھ 03وتضم القطاع رقم ()

.، حیث یجب التأكید على أن ھذه البلدیة ذات طابع ریفي یضم مقر البلدیة 

:%42-%41الفئة الثانیة ( حیث نالحظ ان ،)02) و (01وتضم القطاعین رقم ( )

)  أغلب الید العاملة تنشط في القطاع الفالحي .01(القطاع

بلدیات الدراسة الثالثة تختلف من حیث طبیعة مجالھا وھذا ما ینطبق على طبیعة النشاط نتیجة : 

الممارس فیھا ,حیث نجد نسبة البطالة مرتفعة في البلدیات الریفیة الھامشیة (أوالد سیدي براھیم 

،منصورة ) الواقعة على طول السالسل الجبلیة وأقدام الجبال التي تعكس ھشاشة التنمیة بھذه 

لمناطق ، لكن لیس بھذا الحجم الھائل ألنھ من الصعب تقدیر الید العاملة الحقیقة فھناك الكثیر من ا

السكان یمارسون نشاطات مختلفة وغیر مسجلین وال یرغبون بالتصریح بالوظیفة التي یمارسونھا 

لحقیقة من في سوق العمل  الموازیة ، ومن خالل التحلیل المبسط نستطیع القول أن نسبة البطالة ا

أھم الصعوبات التي یواجھھا اإلحصاء في الجزائر ، وبالتالي ال یمكن اعتبارھا كمؤشر لتحدید 

مواقع المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة.
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:ةــوإقتصادیــیالمؤھالت السوس

تقدمھ من خدمات  اتعد التجھیزات والھیاكل من أھم شروط الحیاة الكریمة  واستقرار السكان لم

معرفة تحسن مستوى معیشة من مكنناتللسكان ،إذ تلعب دورا ھاما في تنظیم وھیكلة المجال، كما 

السكان من خالل مؤشر شروط الحیاة المركب الذي أخذنا منھ مؤشرات بسیطة منھا  نسبة التزود 

المیاه المستعملة وھو بالكھرباء والغاز و الماء الصالح للشرب ، وكذا نسبة التغطیة بشبكة صرف 

).20ما یوضحھ الجدول رقم( 

.2008المؤھالت السوسیو اقتصادیة لمنطقة الدراسة :جدول رقم( )

البلدیة
القطاع

اإلحصائي
نسبة التغطیة

بالكھرباء
نسبة التغطیة بالمیاه 

الصالحة للشرب
الصرف الصحي

نسبة التغطیة 
للمدارس االبتدائیة

یم
اھ

بر
ي 

ید
س
د 

ال
أو

01802500100

02804070100

03804060100

04804080100

8036.2552.5100معدل البلدیة

رة
صو

من

01902000100

02902000100

03902000100

04902000100

05902000100

902000100معدل البلدیة
جان

م
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ة

011005000100

021002000100

031005000100

041002000100

051000000100

061005000100

071000000100

10027.1400100معدل البلدیة

.المصدر تحقیقات محافظة الغابات للوالیة
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براھیم إبلدیة أوالد سیدي كبیرة حیث أن بلدیات منطقة الدراسة استفادت من الكھرباء بنسبة

نظرا للطبیعة التضاریسیة و ھي أضعف تغطیة %80سجلت بھا نسبة التغطیة بالكھرباء حوالي 

الصعبة التي تعاني منھا باإلضافة إلى بعد السكان عن بعضھم البعض مما یصعب من عملیة 

من المصالح المعنیة خاصة الموكلة ، األمر الذي یتطلب التدخل إیصال الكھرباء لبعض المنازل

لھا صیاغة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة فھي في أمس الحاجة ألن تمس مثل ھذه 

في حین بلدیة ، %90أما بلدیة منصورة فبلغت نسبة التغطیة بالكھرباء .المحیطات المعزولة 

مجانة فالتغطیة كانت كاملة .

وي على مدرسة ابتدائیة.كل القطاعات اإلحصائیة تحت

 36أما بالنسبة للتغطیة بالمیاه الصالحة للشرب فھي ضعیفة ، في بلدیة سیدي إبراھیم% ،

.%.27،  مجانة %20منصورة 

أما بالنسبة للصرف الصحي فإن نسبة التغطیة منعدمة ، ما عدا بلدیة أوالد سیدي إبراھیم التي 

.%52.5سجلنا بھا نسبة 

ات:ــة الطرقــع شبكــتوزی

سندرس في ھذا المؤشر حالة شبكة الطرقات على مستوى بلدیات منطقة الدراسة في المناطق 

المبعثرة حیث القطاعات اإلحصائیة وكذا طول الطرق الرابطة بین المركز الحضري وكل قطاع 

ناطق إحصائي ومسافة التنقل ألن المشاریع الجواریة تقریبا مست كل القطاعات اإلحصائیة للم

المبعثرة، وكذا بعض المناطق الثانویة.
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ة:ــة مجانــبلدی  

.2008شبكة الطرقات عبر بلدیة مجانة :)21جدول رقم (

طول الشبكةرقم القطاع

كلم

النسبة

%

الترتیبحالة الطریق(كم)طول الطریق الرابط بین القطاع والمراكز الحضریة

0135.2232.42
إلى  حسنة  21.37  مجانة:

جیدة
01

18.22التجمع الثانوي:

0210.479.63
حسنة إلى   10.82  مجانة:

متوسطة
04

7.67التجمعات الثانویة:

0321.1719.48
  8.47  مجانة:

03سیئة
9التجمعات الثانویة:

043.43.13
  4.7  مجانة:

07جیدة
3.4التجمعات الثانویة المجاورة:

056.225.72
جیدة  12.05  مجانة:

طرق سیئة
05

7.42التجمعات الثانویة المجاورة

065.575.12

  9.85  مجانة:

  06  حسنة
4.85التجمعات الثانویة المجاورة

0726.624.5

  11.65  مجانة:

02ردیئة 
9.75التجمعات الثانویة المجاورة

---108.65100المجموع

المصدر:مدیریة األشغال العمومیة

بطول 42كلم منھا الطریق الوالئي رقم 108.65یبلغ طول شبكة الطرقات للمناطق المبعثرة 

كلم ، وباقي الشبكة تتراوح بین مسالك ثانویة معبدة ودروب غیر معبدة في حالة سیئة ، 12.47

ومقارنة بالبلدیات األخرى لمنطقة الدراسة تعد بلدیة مجانة ذات كثافة البأس بھا من حیث شبكة 

، ثم یاتي في المرتبة %32.42بنسبة  01الطرقات حیث یاتي في المرتبة األولى القطاع رقم 

أما باقي القطاعات فتعتبر ذات تغطیة ضعیفة أقلھا القطاع %24.5 بنسبة 07نیة القطاع رقم الثا

.%3.13بنسبة  04رقم 
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:بلدیة منصورة

.2008شبكة الطرقات عبر بلدیة منصورة :)22جدول رقم (

طول الشبكةرقم القطاع

كلم

النسبة

%

طول الطریق الرابط بین 

الحضریةالقطاع والمراكز

الترتیبحالة الطریق

4منجز حدیثا في حالة جیدة17.13منصورة :     013.153,00

5في حالة جیدة14.01منصورة :     022.892.76

2جیدة24.19منصورة :     039.439,00

3جیدة8.89منصورة :      048.898.48

5:20,00ط و رقم 0580.4876.76

19,00سكة حدیدیة:     

11.7منصورة:       

جیدة

جیدة

غیر معبدة

1

---%104.84100المجموع 

.مدیریة األشغال العمومیةالمصدر:

كلم بما 104.84بلغ طول شبكة الطرقات بالنسبة للمناطق المبعثرة على مستوى بلدیة منصورة بــ

الذي یجعل البلدیة نقطة عبور إجباري بین الشرق الجزائري ومنطقة 5فیھا الطریق الوطني رقم

أ .60المتمثل  في الطریق الوطني رقم )نحو المسیلة (الوسط ، أما المحور الثاني باتجاه الجنوب

الطرق فتتمثل في مجموعة طرق بلدیة ومسالك تربط بین مختلف التجمعات السكانیة بما فیھا  يباق

كلم 17.13بطول قدره 01-02-03-04مركز البلدیة و القطاعات اإلحصائیة الخط الرابط بین 

وھو طریق منجز حدیثا لفك العزلة عن القرى التي تتضمنھا القطاعات اإلحصائیة السالفة الذكر 

لكن تعاني ھذه القرى من قلة وسائل النقل المستعملة للوصول إلى مقر حسنة،وھو في حالة 

البلدیة.

على أكبر نسبة تغطیة لشبكة الطرقات یحتوى05الجدول أعاله أن القطاع رقمنالحظ من خالل

.5كونھ األكبر مساحة والقطاع الذي یعبره الطریق  الوطني رقم )76.76%(
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:بلدیة أوالد سیدي براھیم

.2008شبكة الطرقات عبر بلدیة أوالد سیدي إبراھیم :)23جدول رقم (

الشبكةطول رقم القطاع

كلم

النسبة

%

طول الطریق الرابط بین القطاع 

( كم )والمراكز الحضریة

الترتیبحالة الطریق

6.39المركز :  0111.5119.53

5,12التجمعات الثانویة المجاورة :    

3جیدة

028.3414.15--4

طول 20.44المركز:   0322.4138,06

الطریق 

السیار جیدة

1

9.87المركز:  0416.6528.26

12.64التجمعات الثانویة المجاورة:  

2جیدة

---58.91100المجموع

مدیریة األشغال العمومیةالمصدر:

، و بعض المسالك الثانویة والطرق  5إن كثافة شبكة الطرق بالبلدیة مدعمة بالطریق الوطني رقم 

كلم إذ یحتل القطاع 58.91البلدیة التي تربط مركز البلدیة بباقي المناطق حیث بلغ طول الشبكة 

ونظرا لضعف المصدر تعذر علینا إحصاء ،%38بنسبة  األولىالمرتبة 03اإلحصائي رقم 

الدروب الغیر معبدة.

كلم ، من ھذه الناحیة 20.44إلى عبور الطریق السیار شرق غرب وسط البلدیة بطول  باإلضافة

یمكن القول بان البلدیة غیر معزولة كونھا مركز عبور بین الشرق والوسط ، لكن اإلشكال 

المطروح یكمن في التنمیة على مستوى البلدیة في حد ذاتھا.
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  ة ـــالت الفالحیــــــث الثالث : المؤھــــــالمبح

كان النشاط الفالحي في بلدیات الدراسة إلى أمد بعید بمثابة ركیزة االقتصاد المحلي د : ـــتمھی

للسكان ، و مازال ھذا القطاع محافظا على مكانتھ لدى أقلیة من السكان كأحد أھم األنشطة یوفر 

وھو ما یجعلھا تبحث عن تعدد حد معین من المداخیل المادیة لألسر القاطنة بالمناطق الجبلیة ، 

النشاطات من أجل زیادة مداخیلھا ، وھذا یختلف من منطقة ألخرى حسب طبیعة التضاریس ، 

فنجدھا تتدخل مباشرة في توجیھ السكان نحو نوع النشاط الذي یمارسونھ و في ھذا المبحث 

مكانتھ االقتصادیة سنحاول تسلیط الضوء عن وزن النشاط الفالحي لدى سكان البلدیات الثالثة و

في ظل تفشي ظاھرة النزوح الریفي . 

العام لألرضاالستخدام-1

بمنطقة الدراسة .العام لألرض االستخدام:)24م (ــدول رقــج

2008مدیریة الفالحة المصدر:

مساحة %40.43ھـ منھا 30.050: تتربع البلدیة على مساحة إجمالیة تقدر بـ بلدیة منصورة

مستغلة زراعیا ذات المساحة غابیة بما فیھا األحراش والتشجیر ، باإلضافة إلى األراضي غیر

من المساحة اإلجمالیة للبلدیة ذات استخدامات سكنیة واقتصادیة واألراضي %31.51بـالمقدرة 

%28.06غیر المنتجة تماما ، أما المساحة الصالحة للزراعة بالنسبة للبلدیة فھي تقدر بــ 

حقیق االكتفاء الذاتي إذا استغلت وھي في نظرنا كافیة لتھـ) من إجمالي المساحة العامة 8.430(

كما یجب .

المساحة البلدیة

االجمالیة ( ھـ)

األراضي غیر مستغلة 

زراعیا (ھـ)

المساحة الصالحة المساحة الغابیة (ھـ)

للزراعة (ھـ)

%النسبةالمساحة ھـ%النسبة المساحة ھـ%النسبةة المساحة ھـالمساحة ھـ

30.0509.47131.5112.14940.438.43028.06منصورة

7.80097812.544.52257.972.30029.5اوالد سیدي براھیم

  57.06  11.143  18.63  3.639  24.31  4.748  19.530  مجانة
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نظرا %57.97أكثر من نصف مساحة البلدیة تغطیھا الغابات بنسبة :إبراھیمسیدي أوالدبلدیة 

والباقي من المجال %29.5للطبیعة الجبلیة للبلدیة ، أما المساحة المخصصة للزراعة فقدرت بـ 

(غیر مستغلة).%12.54موزع بین أراضي عمرانیة وأراضي بور بنسبة 

السھولفي نطاق  تقع  تعد بلدیة مجانة أھم بلدیات الوالیة على الصعید الفالحي ألنھابلدیة مجانة: 

من إجمالي مساحة %57ھـ أي بنسبة 11.143للوالیة حیث بلغت المساحة الصالحة للزراعة بھا 

البلدیة ، وھي في معظمھا عبارة عن سھول واسعة مخصصة لزراعة الحبوب ، في حین تشكل 

غیر )%24.31وباقي المساحة (العامة،المساحة من%18.63الغابات نسبة ضئیلة تقدر بـــ 

وجھ للتعمیر السیما وأنھا عرفت توسع عمراني ملحوظ في ممستغلة زراعیا فجزء كبیر منھا 

.مباشرةاآلونة األخیرة لتخفیف الضغط عن مركز الوالیة التي تجاورھا 

:25جدول رقم(  .2008توزیع األراضي المستغلة فعال لسنة)

المجموعونــــــــــــالزیتار المثمرةـــاألشجالفــــــــــاألعرــــــــــالخضوبــــــــالحبالبلدیات

المساحة 

ھـ

النسبة 

%

المساحة 

ھـ

النسبة 

%

المساحة 

ھـ

النسبة 

%

المساحة 

  ـھ

النسبة 

%

المساحة 

ھـ

النسبة 

%

3.25072,5110,2490,2424,59,4778817,594.482منصورة

اوالد سیدي 

براھیم
502,2370,31000036016,041.82681,422.243

5.07081,51410,662153,45652,510,492413,886.219  مجانة

.المصدر:  مدیریة الفالحة

إن التوجھ الزراعي لمنطقة الدراسة ھو أحادیة االستغالل المتمثلة في زراعة حبوب كغیرھا من 

-%72.9(مناطق السھول العلیا األخرى بنسب متفاوتة بین البلدیات  الثالث ،منصورة ، مجانة 

المناخ  على التوالي، وھذا راجع إلى الثقافة الفالحیة لسكان المنطقة باإلضافة إلى طبیعة)81.52%

الذي یمتاز بالتذبذب وقلة التساقط (موسمیة األمطار) وكذا قلة اإلمكانیات المستعملة  في السقي ،أما 

من إجمالي المساحة %81.42بلدیة أوالد سیدي إبراھیم  فھي ذات تخصص زراعة الزیتون بنسبة 

یمكن اعتبار وبالتالي، الزراعیة المستغلة فعال وھو تخصص تقلیدي موروث لمنطقة القبائل الجبلیة

التوجھ الفالحي من أھم المؤشرات المعتمدة في تحدید نمط المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة الذي 

یركز في منطقة الدراسة على التنوع الزراعي بدل أحادیة االستغالل.
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.المساحة المسقیة عبر بلدیات منطقة الدراسة:)26رقم (جدول

%النسبة من المسحة المستغلة فعال المساحة  المسقیة  ھـالمستغلة ھـاألراضيالبلدیات

4482290.65منصورة

  02.49  155  6219  مجانة

2243120.53اوالد سیدي براھیم

2008مدیریة الفالحة المصدر:

نسب األراضي المسقیة في منطقة الدراسة شبھ منعدمة وھذا راجع لطبیعة االستغالل بالدرجة 

األولى الذي یعتمد على األحادیة المتمثلة في زراعة الحبوب التي تركز على میاه األمطار من 

لتي وھذا ما یؤثر حتما على المردودیة الزراعیة ، اجھة ، وقلة اإلمكانیات المائیة من جھة أخرى. 

تتسم في معظم المواسم بضعف اإلنتاج ، لذلك ھذا الجانب نعتبره من المؤشرات الھامة التي یجب 

أخذھا بعین االعتبار أثناء توزیع المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة ، إذ البد من االھتمام 

طریق بنا ء حواجز بالمیاه الجوفیة عن طریف حفر اآلبار و التنقیبات و حجز میاه األمطار عن

مائیة .

البنیة العقاریة

.توزیع المستثمرات الفالحیة حسب الصنف:)27جدول رقم (

نوع المستثمرات

  ةـــالبلدی

المجموعالقطاع الخاصمستثمرات فردیةمستثمرات جماعیة

ھـ
المساحة ھـالعددالمساحة ھـالعددالمساحة ھـالعدد

  11143  7428  1236  1295  70  2420  33  مجانة

034514983858430--منصورة

9423002300----اوالد سیدي براھیم

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة.

المنطقة حیث یحتل نسبة مستثمراتالقطاع الخاص على معظم ةنالحظ من خالل الجدول سیطر

إبراھیمسیدي أوالدبالنسبة لبلدیة منصورة ، أما %99.46بالنسبة لبلدیة مجانة و 66.66%

من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة.%100فنسبة 
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أما باقي المستثمرات فھي موزعة بین المستثمرات الفردیة والجماعیة بالنسبة لبلدیتي مجانة 

مستثمرة 33ا للمزارع المسیرة ذاتیا منھ1987على أثر إعادة الھیكلة لسنة انبثقتومنصورة التي 

بالنسبة لبلدیة مجانة  كمعدل ھـ 18,5مستثمرة فردیة بمساحة 70وكمعدل ھـ 73جماعیة بمساحة 

بالنسبة لبلدیة منصورة.ھـ 15مساحة بمعدل فردیة فقط تمستثمرا3في حین توجد 

توزیع المستثمرات الفالحیة حسب ا لحجم :

الوحدة : ھكتار.توزیع المستثمرات الفالحیة حسب الحجم :)28جدول رقم (

حجم المستثمرة

البلدیة

المجموع0-1011-3031-4041-5051-100+100

1004403020201152منصورة

94----9004سیدي براھیم

  1339  20  38  13  15  263  990  مجانة

.2008المصدر :مدیریة الفالحة

صغیرة ة مستثمراتھامنطقة الدراسة یطغى علیھا القطاع الخاص فإن معظم مساحأن بما

ھـ ، أما 30و 10المستثمرات الفردیة مساحتھا متوسطة تتراوح مابین في حینھـ)، 10(أقل من 

ھـ ، والقلیل 100و51المستثمرات الجماعیة التي عددھا قلیل جدا فمساحتھا كبیرة تتراوح بین 

.ھـ100أكثر من منھا 

اج الفالحي:ـــــاإلنت

وھذه األھمیة تتجلى في مدى من القطاعات التي تساعد على النمو االقتصادي ألي بلد ،الفالحةعتبر ت

إمكانیة تحقیق االكتفاء الذاتي ، وذلك من خالل التنوع الزراعي واالستغالل الكامل لإلمكانیات 

.الوسائل فضلالموجودة بإتباع أحسن الطرق واستعمال أ
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اج النباتي:ــــــــاإلنت -أ 

توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل :-1

بعد تتبعنا إلحصائیات تطور المساحات الزراعیة لمختلف المحاصیل المنتشرة عبر منطقة 

وترجمنا الجدول رقم () الموجود في  )2013–2008(الدراسة قمنا بحساب معدل الفترة 

الملحق إلى دوائر نسبیة لتوضیح التباین بین البلدیات الثالث وإبراز نوعیة االستغالل المتواجد 

ى كل بلدیة .على مستو

: بلدیة منصورة

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة                                                    

ھـ  مستغلة فعال  5648ھـ ، منھا 8430تقدر المساحة الصالحة للزراعة ببلدیة منصورة 

إجمالي المساحة من %49ھـ ( 3539وھي موزعة بین زراعة الحبوب التي تشغل مساحة 

وھي في تطور طفیف من سنة ألخرى  )2013-2008الصالحة للزراعة) كمعدل للفترة (

ھـ  4250إلى حوالي  2013، ووصلت سنة  2008ھـ  بالنسبة لسنة   3250حیث بلغت  

حسب اإلحصائیات الواردة من مدیریة الفالحة  و باقي المساحة موزعة بین زراعة الزیتون 

، األعالف و الخضر التي تكاد تكون منعدمة والجزء  %)6(مثمرة أخرى ، أشجار %)12(

معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل ) 05(شكل رقم 
ببلدیة منصورة) 2008-2013(

العطیل

أشجار اخرى

الحبوب

الخضر

األعالف

الزیتون
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عبارة عن أراضي في راحة ، ھذا ما یبرز الطابع التقلیدي الغالب ذو %)33(المتبقي 

االستغالل األحادي مع ارتفاع نسبة األراضي في الراحة .

یفیة المندمجة إال أنھا لم على الرغم من استفادة البلدیة من عدة مشاریع جواریة للتنمیة الر

تستطع خلق نوع من التنوع الزراعي ، و الظاھر أن المشاریع لم تھتم بھذا الجانب كثیرا وإن 

اھتمت ببعض المنتجات التي على رأسھا أشجار الزیتون إال أن مساحتھا تقریبا ھي في 

)،وھذا راجع  2013إلى غایة  2008ھـ  فقط منذ 171استقرار طوال الفترة المذكورة ( زیادة 

لصغر حجم المستثمرات الفالحیة الجدیدة التي تم خلقھا في إطار ھذه المشاریع التي شملت 

ھذا النوع .فھي شكال تبدو ناجحة إال أن مضمونھا یوحي عكس ذلك . 

: بلدیة أوالد سیدي إبراھیم

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة              

، منھا تلك الموجھة %98ھـ وھي مستغلة بنسبة  2300بلغت المساحة الزراعیة بالبلدیة 

و باقي المساحة موزعة بین األشجار  %)77(ھـ  1849لزراعة الزیتون الذي یشغل مساحة 

و الحبوب و األعالف . حیث نالحظ من خالل الشكل البیاني %)17(المثمرة األخرى 

كون زراعة الحبوب ال تزید %2ضي في الراحة ال تتعدى ) أن نسبة األرا06رقم (

ھـ طوال الفترة المدروسة.      50مساحتھا عن 

معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل ) : 06(شكل رقم
إبراھیم. ببلدیة س) 2008-2013(

العطیل

أشجار اخرى

الحبوب

الخضر

األعالف

الزیتون
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ھذا التوزیع راجع إلى الطابع الجبلي الذي یمیز المنطقة التي تغطي معظم مجالھا الغابات 

الحیة ) وزراعة الزیتون الموروث عن العائالت القبائلیة المختصة في ھذا الشأن (الثقافة الف

و مالئمة المناخ لھذا النوع من الزراعات الذي ال یتطلب كمیات تساقط كبیرة وال وقت 

كبیر للعنایة كون معظم سكان البلدیة یمارسون مھن أخرى غیر الفالحة ، فھم ال 

یخصصون سوى وقت قصیر لھا أوقات فراغھم و أثناء العطل المدرسیة خاصة في موسم 

كس سلبا على المردودیة . جني الزیتون وھذا ما ینع

: بلدیة مجانة

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة  

)49(ھـ  ، الجزء األكبر منھا مخصص للحبوب 11143تقدر المساحة الزراعیة بـ  % ،37%

عبارة عن أراضي في راحة الناتجة عن الدورة الزراعیة الثنائیة التقلیدیة المعروفة في الھضاب 

ثم الزیتون و األنواع االخرى من األشجار %6العلیا و بقیة المساحة موزعة بین األعالف بنسبة 

المثمرة ، أما الخضر فتكاد تكون منعدمة . 

زراعة یبقى استغاللھا أحادي المتمثل في الزراعات على الرغم من شساعة  المساحة الصالحة لل

الواسعة حبوب و جزء كبیر منھا یبقى بدون استغالل ، ھذا ما یبقي السیاسة الفالحیة بعیدة نوعا ما 

معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل ): 07(شكل رقم 
ببلدیة مجانة) 2008-2013(

العطیل

أشجار اخرى

الحبوب

الخضر

األعالف

الزیتون
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عن خصوصیات المجال على األقل فیما یتعلق بھذا الجانب خصوصا و أن أموال طائلة تصرف 

زراعي و استغالل األراضي الزراعیة استغالال أمثل . دون تحقیق الھدف المنشود وھو التنویع ال

:2013-2008تطور اإلنتاج-2

ال یمكن الحكم بصفة مطلقة على واقع الزراعة في منطقة معینة إال إذا قمنا بتحلیل معطیات 

اإلنتاج كما و نوعا ، ففي ھذا اإلطار قمنا بجمع كل اإلحصائیات المتعلقة باإلنتاج النباتي للفترة 

في منطقة الدراسة وحسب ما أورده المصالح المعنیة خلصنا إلى النتائج التالیة :2008-2013

الحبـــــوب :   -أ 
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في الظروف المناخیة .للتغیربالتذبذب من سنة ألخرى و ھذا راجع الحبوبمردودوتمیز إنتاج

تأتي في المرتبة األولى بلدیة مجانة من حیث اإلنتاج و المردودیة ، بسبب شساعة المساحة -

المخصصة لھا و جودة تربة المنطقة باإلضافة إلى عامل االرتفاع الذي یلعب دورا مھما في 

زیادة كمیة التساقط كما توضح لنا من خالل الدراسة المناخیة ،حیث بلغ متوسط اإلنتاج لھذه 

ق/ ھـ .14ق بمردود 77503الفترة

ق/ھـ  11,5ق و مردوده ال یتعدى 40862تأتي في المرتبة الثانیة بلدیة منصورة بمتوسط إنتاج -

والفرق بین البلدیتین یعود إلى تواجد الحجر الرملي بكثرة على مستوى المساحات المخصصة لھا 

عن مجموعة من الجبال تحیط و قلة التساقط الراجع لطبیعة تضاریس المنطقة التي ھي عبارة

بالسھول من كل الجوانب التي تعمل على حاجز یحول دون وصول األمطار إلیھا . 

أما فیما یخص بلدیة أوالد سیدي إبراھیم ال یمكن إصدار حكم عن اإلنتاج ألن المساحة -

ا أمالمدروسة،ھـ و ھي تقریبا ثابتة طول الفترة 50المخصصة لزراعة الحبوب ال تتجاوز 

ھـ ، لتعلقھا بالمناخ كغیرھا من مناطق الوطن األخرى .باإلضافة إلى 11المردود فلم یتعدى 

األسمدة الستعمالاالعتماد على الطرق التقلیدیة في االستغالل و قدم العتاد الفالحي ، الغیاب الكلي 
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الخضــــــــــــــر :

مقارنة بمعدل الوالیة الذي یتجاوز تشغل مساحات قلیلة ومردودھا ضعیف زراعة الخضروات

و تتنوع بین زراعة البطاطا ،  . ـق/ھ 56 بـ مجانةق/ھـ حیث ان أكبر معدل سجل ببلدیة  70

الجزر ، القرعة ، اللفت ، الخرشوف ......إلخ .
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األعــــــالف:

یات الدراسة ، حیث تسجل بلدیة متباین بین بلد األعالف مردودحسب الشكل أعاله  یتضح أن 

ق/ھـ وھو أكثر من ثالث أضعاف معدل 108,5 ـــمردود قدر بلل معدل أعلى أوالد سیدي إبراھیم 

البلدیة كثیرا بتربیة الحیوانات خاصة األبقار   اھتمامإلى ذلك رجع یق/ھـ  و  34الوالیة المقدر بـ 

المتعلقة بالحبوب . حیث أن إنتاجھا متذبذب لنفس األسبابالحلوب منھا .
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الزیتــــــون :

زراعة األشجار المثمرة بمنطقة الدراسة تنحصر في أشجار الزیتون ألنھ یتالءم مع طبیعة تربة 

المنطقة وكذا الظروف المناخیة ، وكذا الثقافة الفالحیة المتوارثة  خاصة بالنسبة لمنطقة القبائل كما 

المساحة یتضح جلیا من خالل األرقام الصادرة عن مدیریة الفالحة للوالیة ، حیث أن معظم 

بالنسبة ق  9778 بـطاقة إنتاج تقدر معدل براھیم موجھة لھذا النوع، بإبلدیة أوالد سیدي لالفالحیة  

وھي تحتل المرتبة األولى على  للفترة المدروسةھل بالنسبة إلنتاج الزیت  2254للزیتون و 
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ق بالنسبة  2357مستوى الوالیة على ھذا الصعید ثم تأتي في المرتبة الثانیة بلدیة منصورة بإنتاج 

على مستوى الوالیة ،  الخامسةھل بالنسبة إلنتاج الزیت، وھي تحتل المرتبة 547,5للزیتون و 

الحبوب في حین بلدیة مجانة فنسبة اإلنتاج بھا ضعیفة في ھذا المجال نظرا لتخصصھا في زراعة 

على مستوى السھول الواسعة.

:اإلنتاج الحیواني -ب

:ارــــــــــــة األبقـــربیت

وھما:یعتمد في منطقة الدراسة على طریقتین في التربیة بالنسبة لألبقار      

 الطریقة النصف مكثفة: وھي الطریقة التقلیدیة المعروفة التي تتماشى واإلمكانیات المحلیة

باالعتماد على الرعي في األماكن التي تتوفر على أعشاب كثیفة تعرف بالمروج الطبیعیة 

التي تحتل المرتبة الثانیة  ھـ ) 15( وھي قلیلة التواجد بمنطقة الدراسة ماعدا بلدیة مجانة 

. رأس) على مستوى الوالیة 2891ث عدد رؤوس األبقار (من حی

 طریقة التسمین: قلیلة االنتشار بسب التكلفة الكبیرة المعتمدة على تجھیز اإلسطبل  بمختلف

الوسائل الضروریة ، وتقدیم األعالف ذات القیمة العلفیة الكبیرة حیث تتطلب البقرة الواحدة 

یومیا بالنسبة للبقرة المحلیة المنتشرة في منطقة الدراسة المعروفة باسم وحدة علفیة  9.4

.البقرة البنیة األطلسیة التي تتكیف مع الظروف البیولوجیة الصعبة 
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ام: ــــة األغنـــــــتربی

من  %60یعتمد في منطقة الدراسة على التربیة الواسعة بدلیل عدم توفر أمالك خاصة لدى 

المربین حسب قائمة التلقیح التي تقام سنویا ، حجتھم في ذلك استغالل بقایا المحاصیل الكبرى 

خالل الفترة الصیفیة والخریفیة وحشائش فصل الربیع بالنسبة لألراضي في الراحة التي ال تلبي 

منھا التبن والنخالة  الحاجات الكلیة لقطعان األغنام ، فیستعان بتقدیم األعالف القلیلة الفائدة العلفیة

 حیثالعلفي والشعیر األخضر ،  ......الخ أما األغنام الموجھة للذبح یتم تعویض النقص بالخرطال

نالحظ أن منطقة الدراسة تشارك بنسب متفاوتة في تلبیة حاجیات الوالیة من ھذا الجانب  حیث 

یة ، ثم بلدیة منصورة بــ رأس على مستوى الوال 21358تحتل بلدیة مجانة المرتبة األولى  بــ 

براھیم ال تختص في ھذا إعلى مستوى الوالیة ، في حین بلدیة سیدي  11رأس بالمرتبة  13350

.كمعدل للفترة المدروسةفقط  رأس 392حیث تملك الجانب 
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ز:ـــة الماعـــــــربیت

تحتل بلدیة منصورة المرتبة األولى بالنسبة لمنطقة الدراسة و المرتبة الرابعة على مستوى الوالیة 

تاتي في  ، ثمرأس كمتوسط للفترة المدروسة  3187من حیث عدد رؤوس الماعز المقدر بـ 

بة جاءت في المرترأس ، في حین بلدیة اوالد سیدي براھیم  900بلدیة مجانة بـ  المرتبة الثانیة 

وعموما أن ھذا النوع من التربیة یساھم بشكل قلیل في مداخیل الفالحین كونھ  رأس. 176الثالثة بـ 

یعتمد على الطرق التقلیدیة و یساھم بشكل كبیر في تدھور الغطاء النباتي كون معظم المربین 

غنجراف  یمارسون نشاطھم على حساب المساحات الغابیة المتواجدة بالمنطقة مما یسھل من عملیة

التربة و تدھور الوسط البیئي بصفة عامة .  
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تربیة الدواجن:

حیث نجدھا في حالة جیدة في كل اللحم من بلدیة إلى أخرى أوتتباین تربیة الدواجن سواء البیض 

نظرا للخبرة المكتسبة  لدى فالحي المنطقة مع مرور الوقت حیث  مجانة و منصورةمن بلدیة 

دجاجة بیض و  155633المرتبة الثالثة على مستوى الوالیة للنوعین معا بـ  منصورة تحتل بلدیة 

.  دجاجة لحم 178450
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ل :ــــــة النحــــتربی

مازالت منطقة الدراسة كغیرھا من بلدیات الوالیة األخرى تعاني من نقص على مستوى ھذا 

النوع من التربیة لغیاب الثقافة الكافیة بالنسبة للفالح الذي یتطلب فترات تكوینیة الكتساب الخبرة 

تربیة حیث في ھذا المجال باإلضافة إلى قلة التنوع في الغطاء النباتي الذي یحبذه ھذا النوع من ال

صندوق ، في حین باقي البلدیات  1578بلغ عدد صنادیق النحل بالنسبة لبلدیة مجانة حوالي: 

ق .صندو 986و 530تتراوح مابین 
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اإلنتـــــــــــاج :

:إنتاج اللحم

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة 

3927یتباین إنتاج اللحوم الحمراء والبیضاء بالنسبة لمنطقة الدراسة  من بلدیة ألخرى حیث بلغ 

ق 6943، ق بالنسبة للحوم الحمراء على مستوى بلدیة مجانة2233ق بالنسبة للحوم البیضاء و 
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سیدي إبراھیم ق لحوم حمراء بالنسبة لبدیة منصورة ، في حین بلدیة أوالد1346لحوم بیضاء و

.ق 49,5یتجاوز م البیضاء وإنتاج اللحوم الحمراء ضئیل جدا الوإنتاج اللحینعدم بھا 

:بــــــالحلی

ل 5400000بلدیة مجانة المرتبة األولى من حیث إنتاج الحلیب بمعدل على الرغم من احتالل 

إال أن ھذه الكمیة تبقى غیر كافیة لتحقیق االكتفاء الذاتي وھذا راجع لنوع األبقار المنتقاة سنویا 

ذات المردود الضعیف من حیث إنتاج الحلیب من جھة ومن جھة أخرى قلة إمكانیات الفالح 

ال لتغطیة كامل احتیاجات األنواع الجیدة ذات المردود العالي ، وقلة مساحة المروج الطبیعیة التي 

بلدیة منصورة ھـ و تنعدم في البلدیتین األخریین . تأتي في المرتبة الثانیة 15تتعدى في ھذه البلدیة 

ضعیف براھیم فإنتاج الحلیب بھا إأما بلدیة أوالد سیدي /السنة،ل771000بإنتاج 

.لعدم االھتمام بتربیة األبقار كما سبق و أن ذكرنا ل/السنة )15500(
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إنتاج البیض

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة

بالنسبة لبلدیة مجانة في تذبذب من سنة ألخرى كما یوضحھ المنحنى حیث تم تسجیل إنتاج البیض

في حین السنة التي قبلھا عرفت البلدیة أدنى كمیة إنتاج و ھذا راجع ، 2012أعلى كمیة إنتاج سنة

لبعض األمراض التي تصیب ھذا النوع من الحیوانات فھو معرض مكثرة ألنواع كثیرة من 

األمراض خاصة منھا تلك الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بإالضافة التذبذب في عدد المربین 

حیث تحتل بلدیة مجانة المرتبة الثانیة على نھ نشاط غیر ثابت من سنة ألخرى فھو غیر مستقر أل

. أما بلدیة منصورة فمن خالل ملیون وحدة.89مستوى الوالیة بطاقة إنتاج مقدرة بأكثر من 

8500000المنحنى یبدو اإلنتاج ثابت طوال الفترة المدروسة  إذا الیتعدى في كثیر من األحیان 

.النوع من اإلنتاج براھیم ینعدم بھا ھذا إدي بلدیة أوالد سیوحدة ، في حین 

:لـــــــــالعس

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة
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منصورة یعتبر إنتاج العسل قلیل بالموازاة مع عدد المناحل وھذا حال كل الوالیة حیث تحتل بلدیة 

مجانة  كلغ ، في حین بلغ اإلنتاج في بلدیة3131المرتبة الرابعة على مستوى الوالیة  بإنتاج 

  كلغ.  1742كلغ وبلدیة أوالد سیدي إبراھیم 2961

:وفـــالص

المصدر : مدیریة الفالحة للوالیة

ق من الصوف ، في حین بلغ 286تحتل بلدیة مجانة المرتبة الرابعة على مستوى الوالیة بإنتاج 

ق أما بلدیة سیدي إبراھیم ینعدم تقریبا نظرا 100إنتاج ھذه المادة بالنسبة لبلدیة منصورة بحوالي 

لعدم اعتمادھا ھذا النوع من التربیة.  

  ة :ـــــخالص

بعد التطرق لتحلیل مجال الدراسة من الناحیة الطبیعیة و البشریة وكذا النشاط الفالحي تم 

إستخالص الوظیفة المجالیة لكل بلدیة مع إبراز إمكانیات و عوائق كل مجال و كل ھذا تم تلخیصھ 

) الموالي :29في الجدول رقم (
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) الوظیفة المجالیة لبلدیات الدراسة29جدول رقم ( 

الوظیفةالعوائقالمؤھالت إستعمال األرضالشبكة الھیدروغرافیةالمناخالتضاریسالبلدیة

نة
ــا

جــ
مــ

أراضي یغلب علیھا االنبساط.

م1250-750االرتفاعات -

تنتمي إلى قسم السھول العلیا -

من الوالیة. 

مناخ شبھ جاف.

كمیة التساقط حوالي -

ملم.400

التذبذب من سنة ألخرى-

شبكة ھیدروغرافیة -

موسمیة الجریان 

باستثناء بعض األودیة 

منھا واد خروبة.

إمكانیة إنجاز حواجز -

مائیة على ھذه 

األودیة.

بھا مروج طبیعیة -

مھمة في تربیة 

قار األب

مساحة صالحة -

للزراعة تــقدر بـ 

57%.

تربة زراعیة جیدة.-

ید عاملة ذات خبرة -

فالحیة.

سھول واسعة .-

مستثمرات فالحیة -

لھا مؤھالت كافیة 

لتصبح وحدات 

اقتصادیة ناجحة.

مناخ متذبذب اثر على االنتاج -

الزراعي المتعلق بھ تماما 

صعوبة التنقل في موسم األمطار بسب -

عیة المسالك .وص

نقص منشآت تعبئة الموارد المائیة.-

افتقار منشآت تربیة الحیوانات  -

ومصادر المیاه للكھرباء.

التوسع العمراني على حساب -

.األراضي الزراعیة

أحادیة االستغالل -

المتمثل في 

زراعة الحبوب .

تربیة األبقار.-

تربیة األغنام -

والدواجن.

رة
ـو

صــ
نــ

مــ

متوسطةاالنحدار.اراضي -

تنتمي إلى منطقة السفوح 

الجبال والتالل

أھم أودیتھا واد -مناخ شبھ جاف

منصورة

، واد شبة .

إمكانیة إقامة حواجز -

مائیة.

مساحات رعویة -

  شاسعة.

مساحات غابیة -

40.5ھامة بنسبة 

%

إرادة قویة لغرس -

األشجار المثمرة .

مرافق قاعدیة معتبرة -

یتمیز بھا المحیط

المعیشي .

توفر طاقات شبانیة كفأه -

ومثقفة.

انتشار واسع لتربیة -

الدواجن.

أراضي متوسطة -

االنحدار بھا مساحات 

رعویة شاسعة 

تجربة كبیرة في تربیة -

قطعان الماشیة والمعز.

توازن بیئي ھش نتیجة عدم مالئمة -

النشاط الزراعي مع العوامل الطبیعیة .

اتي نتیجة تدھور مستمر للغطاء النب-

الرعي الجائر.

عدم امتالك عقود الملكیة لألراضي -

نتیجة طبیعتھا لقانونیة .

النزوح الریفي -

مستثمرات فالحیة صغیرة ومتقطعة -

المساحات 

نقص العتاد الفالحي وعدم مالئمتھ-

مناخ متذبذب -

تربة ھشة-

خطر التعریة-

نشاط اقتصادي 

منحصر في 

زراعة الحبوب 

انات وتربیة الحیو

خاصة منھا 

األغنام والماعز 

وتربیة الدواجن.
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الوظیفةالعوائقالمؤھالت استعمال األرضالشبكة الھیدروغرافیةالمناخالتضاریسالبلدیة

یم
اھ

بر
ي 

ید
س

د 
وال

مناطق جبلیة متوسطة أ

االرتفاع

من متوسطة إلى انحدارات-

شدیدة

شبھ جاف

280متوسط التساقط -

ملم

شبكة ھیدروغرافیة 

غیر دائمة باستثناء 

بعض األودیة الرئیسیة 

التي تسمح بقیام 

حواجز مائیة 

وجود منابع مائیة -

كبیرة

غابات كثیفة تغطي 

معظم مساحة 

%58البلدیة 

المساحة الصالحة -

للزراعة تمثل نسبة 

29.5%

زراعة تخصص-

الزیتون

مناظر طبیعیة خالبة 

ومؤھالت سیاحیة معتبرة

قدرات بشریة ھائلة -

ومتعلمة

توفر موارد مائیة -

سمحت بتواجد بساتین 

تقلیدیة

جودة نوعیة الزیتون -

تأقلم السكان مع الطبیعة -

الجبلیة الصعبة

صعوبة المسالك 

أشجار زیتون مسنة-

مستثمرات صغیرة معزولة-

نقص المداخیل وغیاب النشاطات -

االقتصادیة 

النزوح الریفي-

بعد المرافق اإلداریة المختلفة ، العزلة -

ونقص التأطیر

إمكانیة سیسیوإقتصادیة ضعیفة-

تخصص زراعة 

الزیتون

تربیة النحل.-
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:الثاني خالصة الفصل

تباین بین البلدیات الثالث من حیث المؤھالت والعوائق الطبیعیة ، ھذا ما یعكس ھناك 

طبیعة النشاط الفالحي والمردودیة على الرغم من اشتراكھا في إنتاج الحبوب الطابع الغالب 

البلدیات الثالثة بالنسبة في تمركزعلى منطقة السھول العلیا  إال أننا لو جئنا إلى التفاصیل 

فھي تقع في مجاالت مختلفة .للوالیة  

تقع في منطقة السھول العلیا بالنسبة لوالیة برج بوعریریج التي على الرغم بلدیة مجانة:

من ارتفاعھا إال أنھا تتمیز باالنبساط وقلة االنحدارات وفي بعض األحیان تكون متوسطة 

ط حسن مقارنة في التالل وسفوح الجبال ، ھذا ما ینعكس على المناخ الذي یتمیز بتساق

بباقي البلدیات ، كل ھذا أعطى صورة حسنة عن واقع اإلنتاج والمردودیة الفالحیة  حیث 

نجد البلدیة في معظم األحیان تحتل صدارة الترتیب سواء في إنتاج الحبوب أو تربیة 

الحیوانات من حیث مردود الحلیب واللحوم والبیض.

حیث تتمیز بمرتفعاتھا  الشدیدة مما أدى إلى : تقع في منطقة سفوح الجبال  بلدیة منصورة

ھشاشة المجال واالنحدارات والتعریة ، ھذا ما یعكس  طبیعة االستغالل الذي یغلب علیھ 

الطابع الرعوي والزراعات  الجبلیة (أقدام الجبال والسفوح) باإلضافة إلى زراعة الحبوب 

المنطقة الذي ال یتجاوز متوسط التي یتسم مردودھا بالتذبذب ألنھا متعلقة بطبیعة مناخ 

ملم سنویا.300التساقط بھ 

: تنتمي إلى المجال الجبلي للوالیة معظم مساحتھا تكسوھا الغابات بلدیة أوالد سیدي براھیم

حیث یعتمد ھذا تتمیز بأحادیة النشاط الزراعي الذي یقتصر على بساتین الزیتون المسنة.

ج كما أن مردوده متذبذب من سنة ألخرى بسبب األخیر على الطرق التقلیدیة في اإلنتا

التغیرات التي تطرأ على المناخ باإلضافة إلى سرعة الریاح التي تساھم بشكل كبیر في 

الفالح ثقافة حمایتھا عن طریق غرس اكتسابعملة تساقط الثمار قبل موسم النضج لعدم 

ة ذو جودة عالیة ، لكن یجب اإلشارة أن نوع الزیت في ھذه المنطقكاسرات الریاح 

الكلي على میاه األمطار . العتماده
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.األولیــةنتائجھــاوالمشاریـعتطبیـق:األولالمبحـــــث

لھا .تقییم نتائج سیاسة التجدید الریفي و اآلفاق المستقبلیة:المبحــث الثانـــي
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:الثالـثالفصلمقدمـــــــة

التجدیدسیاسةفيالفاعلینبمختلفالمیدانيواالحتكاك،البشریةوالطبیعیةالدراسةبعد

ینتظرالتي،المندمجةالریفیةللتنمیةالجواریةالمشاریعفيالمجسدةالفالحيوالریفي

نجاحھاأن،غیرالریفیةالمجاالتلكلالطبیعیةالخصائصاالعتباربعیناألخذمنھا

حاجیاتتلبیةتضمنحتىإلنجازھاالزمنيالجدولومراعاةالجیدزیعھابتومرتبط

الریففيمتینةقاعدةتشكلوفعالةلتكوناقتراحاتھموتصوراتھموفقالسكان

الموارداستغاللوالسكانتثبیتمنطقمنمستدامةتنمیةتحقیققصدالجزائري

الفوارقحدةمنالتقلیلوالبیئيالجانبمراعاةمع،عقالنیااستغالالالمتاحةالطبیعیة

.المدینةوالریفبینالجھویة

األساسیةالخیاراتأحدتشكلالمستدامةالریفیةالتنمیةإستراتجیةأنالقولیمكنحیث

بلمعینةمصلحةعلىیقتصرأنیجبالتطبیقھاأنغیر،الریفیةالمجاالتلتنمیة

ریفیةتھیئةلبلوغاألعماللكلالجیدالتأطیرقصدةالمعنیالجھاتكلیمسویتعداھا

وتداركا،السابقةاألخطاءلتصحیحمسیرتھافيواستمرارااإلطارھذافيو،متوازنة

سوفالفصلھذاخاللومنالمشاریع.ھذهمثلتطبیقتمالمیدانفيتظھرالتيللنقائص

والمتوازنةالتنمیةھووأالالمنشودالھدفحققتفعالھلونجاعتھامدىنرى

.لمستدامةا
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األولیةنتائجھاوالمشاریعتطبیقاألول:ثــالمبح

تمھیـــــــد:

للتنمیةالجواریةالمشاریعمنالوطنبلدیاتمنكغیرھاالدراسةمنطقةاستفادتلقد

وزعتحیثالمعزولةالنائیةالقرىاستھدفتالتيعملیاتھابمختلفالمندمجةالریفیة

الریفیةأوساطھاأنوخصوصا،بلدیةكلمساحةمععددھایتماشىمتجانسبشكل

الظاھرةلھذهللتصديو،األخیرةاآلونةفيالریفيالنزوحمنعنیفةموجةعرفت

األولالخماسيالبرنامجخاللدج281.731.800قدرهماليمبلغالدولةخصصت

انطالقاالمشاریعلھذهالمیدانيللتجسیداألعوانمنكبیرعددوجندت2014–2009

العملیاتكلعلىالضوءنسلطسوفالمبحثھذاوفيللبلدیةالریفيالتنشیطخلیةمن

.ثالثالالبلدیاتعبرتوزیعھاوكیفیةالمشاریعشملتھاالتي

:المصاغةالعملیاتوطبیعةالمشاریعمنالمستفیدةالمحیطات

:منصورةبلدیـــــــــــة

للتنمیةجواریةمشاریع10صیاغةتم)2014–2009(األولالخماسيبرنامجخالل

:یليكماموزعةالمندمجةالریفیة

:2009برنامـــــــــــج

،أربیعة–إیغیل–عثمانأوالد،قلعةتیزيتیغیلت:ھيجواریةمشاریع5صیاغةتم

الدشرة،عباسأوالد،الحمراء

والمالي،التقنيالجانبمنمشروعكلعنتفصیلیةدراسةإلىنتطرقسوفیليوفیما

.المشروعمحیطحولتقنیةبطاقةتقدیموكذا
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قلعــةتیــزيتیغیلـــتالجــــواري:المشــــروع

شروطألدنىتفتقر،نسمة335یقطنھامعزولةجبلیةمنطقةعنعبارةالمشروعمحیط

جواریةعالجوقاعةالسكانيالتجمعمنبالقربابتدائیةمدرسةسوىتحويال،الحیاة

.الزیتونزراعةوالمواشيتربیةسكانھایمارس،مغلقة

الجواريالمشروعفعملیاتلذا،مستغلةالغیرالمیاهمنابعمنیركببعددالمنطقةتزخر

استصالحوالعزلةبفكالمتعلقالجانبمعظمھاشملتالمحیطھذافيبرمجتالتي

بنسبالمثمرةاألشجارغرسكذاوالغابیةالثروةتنمیةوتوسیععملیةواألراضي

:یليكمامتفاوتة

بـالمقدرللمشروعاإلجماليالمبلغمن%48,4نسبةلھاخصص:العزلةفكعملیة

:ھماعملیتینفيتجسدت،دج18.692.000,00

.تیغیلتبقریةأذكوروالصیاحبینیربطكم4طولھالمحجرةبحصىمسلكتھیئة

.)أمسود(ثانويتجمعبأقربالمحیطیربطكم4أیضاطولھمسلكتھیئة

بحجمالمائیةالمجاريتصحیحوھيوحیدةعملیةبرمجت:راضياألاستصالحعملیة

تابعةأراضيمست،للمشروعاإلجماليالمبلغمن%21,5كلفالذي³م1000

م1100وم600بینارتفاعاتھایتراوحالغاباتإلدارةخاضعتسییرھاالدولةألمالك

منالتقلیلإلىالعملیةھذهتھدف.كلسیةتربةذات%25و%12,5بینمیلذات

العراضيبحوضالمتواجدةالمسالكشبكةتدعیموالشعابمختلفعبرالسیالنسرعة

.بالمنطقةالعاملةالیدتشغیلكذاو

االصطناعيالتشجیرصیانةعملیةفيتجسدت:الغابیةالثروةتنمیةوتوسیععملیة

الكالیتوسصنفاختیرحیث،للمشروعالمخصصالمبلغإجماليمن%16,1بنسبة

/شجرة800بكثافة%20بنسبةالسروو%20بنسبةالحلبيالصنوبرو%60بنسبة

كبیرةتساقطكمیاتتتطلبالاألنواعھذهألنالمنطقةمناخوتربةلطبیعةتبعاوذلكھـ

افاالنجرمنالتربةعلىالحفاظھومنھاوالھدف،جافةالشبھالمناطقفيتنموو

.الغابیةالمساحاتتوسیعإلىباإلضافة
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للمشروعالمخصصالمبلغإجماليمن%8,6مبلغلھاخصصالمیاه:مصادرتجنید

تالةوراشدسیديلعین)وحدة2(مائيمنبعتھیئةفيالمتمثلةوحیدةعملیةببرمجة

خزانبناءثم،الخارجيالمحیطتھیئة،الحدیدبابووضعالتلبیسبإعادةوذلكمدور

.م50مسافةعلىبأنبوبربطھماوجانبھعلىصغیرحوضورئیسي

ھـ10بغرسالزیتونصنفھووواحدنوعفيتجسدت:المثمرةاألشجارغرسعملیة

بینانحداراتھاتتراوحصعبةتضاریسذاتللخواصتابعةأراضيوھيتیغیلتبقریة

إلىالعملیةھذهتھدف،بارزةصخوروجودمعكلسیةتربةذات%25و12,5%

خصصحیث،الفالحيالجانبوخدمةاالستقرارعلىتشجیعھموالفالحیندخلتحسین

المنطقةبطبیعةمقارنةقلیلةنسبةوھيللمشروعاإلجماليالمبلغمن%4,5نسبةلھا

الجدولیوضحھاالمشروعھذافيالمصاغةالعملیاتوكل،المجالھذافيتختصالتي

.بالتفصیلالتالي

.قلعةتیزيتیغیلتالجواريللمشروعالمالیةوالفیزیائیةالتركیبة:)30(رقمجدول

  ةـــــــــــــــــــالعملی
مــــــالحج

التمویلدرـــمص  يـــــــــالكلرـــالسعدويــالوحرـــالسع
ةــــطبیع

  ةــالعملی
اعـــــــالقط

لـــالمتدخ

ةــنسب
اإلنجاز

%
التشجیرصیانة

60.000,003.000.000,00PSD/FORETSھـ50االصطناعي

جماعیة

الغابــات

100

المجاريتصحیح
المائیة

³م1000
4.000,004.000.000,00

شجیراتغرس
الزیتون

ھـ10
100.000,001.000.000,00

مائيمنبعتھیئة
و02

800.000,001.600.000,00
FDRMVTC

حصى+مسلكتھیئة
المحجر

كم04
1.4000.000,005.600.000,00

800.000,003.200.000,00كم04مسلكتھیئة
HCDS/BE

المحافظة
السامیة
للسھوب

عملیةومتابعةدراسة
مسلكتھیئة

كم04
-192.000,00

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج18.592.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

المتدخلة:القطاعات

دج8.000.000,00:الغابـاتقطـاع-

دج3.392.000,00:السھوبلتطویرالسامیةالمحافظة-

دج7.200.000,00:الریفیـةالتنمیـةوالضبــطصندوق-
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اربیعـة–اغیـل–اوالدعثمـان:الجـواريالمشــروع

منصورةبلدیةشمالتقعمعقدةتضاریسذات،جبلیةمنطقةعنعبارةالمشروعمحیط

مدرسةبھاتوجد،النحلتربیةوالحبوبوالزیتونزراعةوالمواشيبتربیةتمتازو

،ھـ5000مساحةعلىیتوزعون،عائلة67یعادلماأينسمة846یقطنھاابتدائیة

یتراوحالذيالتساقطقلةمنتعاني.غاباتعنعبارةھـ450،فعالمسغلةھـ200منھا

ضعفإلىباإلضافة،ھـ20تتجاوزالالتيالمرویةالمساحةوقلة،ملم400و350بین

البطالةمعدلارتفاعودج8.750,00األحیانمنكثیرفيیتعديالإذالعائالتخیلمدا

الغابات.مصالحطرفمنالواردالمیدانیةالتحقیقاتحسب

الریفيالوسطفياالقتصاديالنشاطتنویعبموضوعجواريمشروعمنالمحیطاستفاد

:التالیةالعملیاتبرمجالذي،

بنسبةلالستثمارالمخصصمالياإلجالمبلغمنجزءأكبرمناستفادت:العزلةفكعملیة

:عملیتینفيتمثلتحیث58,11%

غابيمسلكعنعبارةوھوعثمانأوالدوإغیلقریةبینالرابطكم5طولھمسلكتھیئة

.بالمنطقةالمتواجدةالغابیةالثروةتنمیةولحمایةالحراجیةالتدخالتتسھیلمنھالھدف

فكأجلمن)بوقابة(ثانويتجمعبأقربلربطھاأربیعةبقریةكم10طولھمسلكشق

.القریةعنالعزلة

خصصھـ100لـالتشجیرإعادةعملیةفيتمثلت:الغابیةالثروةتنمیةوتوسیععملیة

.البیبانبحوضالمشروعمبلغإجماليمن%23,53نسبةلھا

حیثالمشروعمبلغإجماليمن%8,24نسبةشغلت:األراضيإستصالحعملیة

الشعابمستوىعلىھـ1000بحجمالمائیةالمجاريتصحیحعملیةفيتجسدت

.شبةبوادالمتصلة

لالستثماراإلجماليالمبلغمنفقط%5,42نسبةلھاخصص:المیاهمصادرتجنیدعملیة

ائلةعوأودیعووبمجدبنعائلةمنلكلبئرتجھیزو:تھیئةھماعملیتینفيتمثلتو

البابووضعالجداربناءمع،م2بـعمقھوزیادةالبئرتنظیفبأشغالبالقیامبولمو
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تجمیعحوضببناءشوحمامةلعینمائيمنبعھیئةالخارجيللمحیطوالطالءالحدیدي

.العائلةمداخیلتطویروالحیوانیةالثروةلتنمیةللحیواناتبمشربإیصالھوصغیر

عائالتمنمجموعةلفائدةالزیتونمنھـ20غرستم:المثمرةاألشجارغرسعملیة

العملیةتبدوالمیدانیةالتحقیقاتوحسب،الواحدةللعائلةشجرة120بمعدلالمنطقة

للمشروعالمخصصالكبیرالماليالمبلغمنالرغمعلىو.باإلنتاجبدأتكونھاناجحة

السكانتثبیتفيالمتمثلالمنشودالھدفتحقیقعنجدابعیدةتبقىاألولیةنتائجھأنإال

والمیاهمصادرمنبسیطجزءتجنیدوالعزلةلفكفقطموجھةالمصاغةالعملیاتكون

ھامةلقطعمضیعاذاتھحدفيیعتبرالذيالزیتونبساتینمنصغیرةمساحاتغرسكذا

الھامةالجوانبإھمالإلىباإلضافة،ھـ/شجرة100كثافةالستخداماألراضيمن

الطبیعي.الغازوالكھرباءبشبكاتالتزویدأھمھاالتيالسكانتثبیتفياألخرى

.أربیعة–إغیل–عثمانأوالدالجواريللمشروعوالمالیةالفزیائیةالتركیبة:)31(رقمجدول

التمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعرالحجملعملیةا
طبیعة

العملیة
القطاع

المتدخل

نسبة
%اإلنجاز

مسلكشق
714.000,003.570.000,00PSD/FORETSكم05

جماعیة

100الغابات
شجیراتغرس

الزیتون
100.000,002.000.000,00ھـ20

التشجیراعادة
الطبیعي

100
ھـ

100.000,0010.000.000,00

متاریسانجاز
1000

³م
3.500,003.500.000,00HCDS/BE

المحافظة
السامیة

للسھوب
500.000,001.500.000,00و03بئروتجھیرتھیئة

FDRMVTC
الغابات

800.000,00800.000,00و01مائيمنبعتھیئة
حصى+مسلكتھیئة

اوالد–اغیل(المحجر
)عثمان

1.400.000,008.400.000,00كم06

1.200.000,0012.000.000,00كم10)اربیعة(مسلكشق
HCDS/BE

المحافظة
السامیة

للسھوب
شقومتابعةدراسة
مسلك

10-720.000,00

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج2.490.000,004:للمشروعاإلجماليالمبلغ
المتدخلة:القطاعات

دجPSD/FORETS(:15.570.000,00(الغاباتقطـاع-
دجHCDS/BE(:16.220.000,00(السھـوبلتطویـرالسامیةالمحافظـة-

دجFDRMVTC(:10.700.000,00(ةــــالریفیـالتنمیـةوالضبطصندوق-
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ـراءـــــالحمــ:الجــــواريالمشـــروع

إلىمتوسطةمنارتفاعاتذاتالتضاریسمعقدةجبلیةمنطقةالحمراءمحیطیعتبر

عالجقاعةوابتدائیةمدرسةبھایوجد،الجبلیةالفالحةوالمواشيبتربیةتمتاز،شدیدة

.بلديوفرعجواریة

أثرمماالفالحيالجانبفيالمستعملةمنھاخاصةالمیاهلمصادرشدیدنقصمنوتعاني

معظمفيالتساقطشحیعانيالذيالمنطقةمناخبطبیعةالمتعلقةالفالحیةالمردودیةعلى

لھذهحلولفيالتفكیرالمعنیةبالسلطاتأدىمما،األخیرةالسنواتفيخاصةالمواسم

جواريمشروعبصیاغةمنصورة)(البیبانالغاباتمقاطعةقامتحیث،المشاكل

،أسرة85بمعدلنسمة603عددھمبلغالذینالمنطقةسكانحاجیاتمعیتماشى

التھیئةعملیاتأكثرصعبالذياألمرالبعضبعضھمعنمتباعدبشكلموزعین

المواردتثمینوحمایةھوالمحیطھذامسالذيالمجمعموضوعأنحیث،المختلفة

:یليكماالعملیاتمنمجموعةبصیاغةالریفيالوسطفيالطبیعیة

والجوفیةالمیاهالستغاللموجھةالمصاغةالعملیاتمعظم:المیاهمصادرتجنیدعملیة

بـــالمقدراالستثمارمبلغمن%52نسبةلھاخصصحیثبالمنطقةالموجودةالسطحیة

:التالیةالوحداتوشملت،دج21.940.000,00

والقطربتوسیع)سعودي،العایب،عیاطة(عائالتأربعلفائدةبئروتجھیزتھیئة

.الخارجيللمحیطالطاءوالبابوالسقفوالعلویةوالسفلیةالروافدإنجاز

.الفالحيالريفيلالستعمالالخشبةلعینمائيمنبعتھیئة

المشروعإنجازلھاالموكلالمقاولةوالغاباتمصالحوجدتالذيمائيسدتھیئة

لسكانبالنسبةالوعيقلةالعقاریةالملكیةبسبباألشغالمباشرةفيكبیرةصعوبات

وأیضا.الفالحینمداخیلتحسینوتطویرھدفھاعملیةأيأنیدركونالالذینالمنطقة

أيبالتاليوالفالحینممثلسھنفھوالذيالجمعیةورئیسالسكانبینالدائمالخالف

التيالفادحةاألخطاءمنیعتبروھذالھمبالنسبةمشبوهیعدطرفھمنیكوناقتراح
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نقللھأوكلتوكبیربنفوذیتمتعالذيالشخصھذابتعیینالمعنیةالمصالحارتكبتھا

والمشكلةمعالجةالمطافنھایةفيالتوصلتمعدیدةمحاوالتالفالحین.وبعدانشغاالت

نھایةفيلكن،الفنیةالمنشآتبناءواألوحالمنالسدبتنظیفاألشغالفيالمباشرة

مننوعاعرفتاألخیرةالفترةأنخصوصااألقوىھوالطبیعةعائقیبقىالمطاف

.المیاهمنسوبانخفاضإلىأدىمماالجفاف

كذلكلملكیةابسببسنتانإنجازهمدةاستغرقتالذيعمیقنقبإنجاز.

تجھیزهمع³م50بسعةالوحدةلنفسالحیواناتلشربوحوضلھومخبأنقبتجھیز

للطاقة.بمصدر

عملیةوشملتالمشروعمبلغإجماليمن%24,13نسبةلھاخصص:العزلةفكعملیة

نحو)لصفرذراع(البلديالطریقفيالمتمثلكم5بطولمسلكشقفيتمثلتوحیدة

وحسبالمسلكطولعلىصغیرةجسور9وإرتكازیةأرضیات–ببناءشعشوعذراع

.جیدةحالةفيالطریقیبدوالمیدانیةالزیارات

%13,67لھاخصصوزیتونصنفھـ30غرسبرمجتتمالمثمرة:األشجارغرس

تصریحاتحسبقادمةلسنواتتأجیلھاوإلغائھاتملكنالمشروعمبلغإجماليمن

.الغاباتأعوان

وذلك³م700لـالمائیةالمجاريتصحیحعملیةفيتجسدت:األراضياستصالحعملیة

منالحمراءلمنطقةالمصبالحوضحمایةبھدفشعاب5عبرموزعةمنشأة16ببناء

.الفالحیةاألراضيتھددالتياالنجرافظاھرة
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.الحمراءالمندمجالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)32(رقمجدول

التمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیة
طبیعة

العملیة

القطاع

المتدخل

نسبة

%اإلنجاز

المجاريتصحیح

المائیة

700

³م

3.200,002.240.000,00

PPLCD/HCDSجماعیة

المحافظة

السامیة

لتطویر

السھوب

100

1.000.000,005.000.000,00كم05مسلكشق

ومتابعةدراسة

مسلكشقعملیة
كم05

-300.000,00

+تجھیزتھیئة

بئر
و04

500.000,002.000.000,00

1.000.000,001.000.000,00و01مائيمنبعتھیئة

3.000.000,003.000.000,00و01مائيسدتھیئة

شجیراتغرس

الزیتون
ھـ30

100.000,003.000.000,00PPLCD/HCDSألغیــــتجماعیــة

150عمیقنقبانجاز

م

طولي

20.000,003.000.000,00PPLCD/HCDS100جماعیة

1.000.000,001.000.000,00و01نقبتجھیز

300.000,00300.000,00و01للنقبمخبأانجاز

حوضانجاز

الحیواناتلشرب
و01

100.000,00100.000,00

النقبتجھیز

الطاقةبمصدر
و01

1.000.000,001.000.000,00

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج21.940.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

المتدخلة:القطاعات

دجPPLCD(:21.940.000,00(السھـوبلتطویـرالسامیـةالمحافظـة
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جیدةةفالحیإمكانیاتذاتتعتبرالسابقالمحیطمنتضرساأقلعباسأوالدقریة

الحجرتواجدمنتعانيأخرىناحیةمنلكنھا،التربةخصوبةفيخاصةوالمتمثلة

الكفایةوجودعدم(البدیلةالمصادروقلةالتساقطقلةبسببالمیاهنقصو،بكثرةالرملي

تربیةھوالمنطقةھذهفيالغالبالنشاطأنحیث،)مائیةوحواجزونقبآبارمن

ھـق/4یتعدىالضعیفمردودھایكونماغالباالتيالحبوبوزراعةالمواشي

المواردوتثمینحمایةبموضوعجواريمشروعصیاغةتملذلكالذكرالسالفةلألسباب

معظمھفي.یھدفساكن621بمجموععائلة74استھدف،الریفيالوسطفيالطبیعیة

:ليیكماموزعوھوالمیاهمصادرتجنیدوالعزلةفكإلى

الكليالمبلغإجماليمن)%46,8نسبة(أكبرلھاخصصتالعزلـة:كـفةـعملی

:عملیتینوتضمندج21.314.000,00بـالمقدرللمشروع

ثمعكرومعینباتجاهالقریةمنكم6و،القریةداخلكم1منھاكم7طولھمسلكشق

والفالحیةاألراضيعنالعزلةلفكوھذاالقریةمنالجنوبیةبالجھةعباسأوالدجبل

الفنیةالمنشآتتحدیدتمالمسلكمساركاملعلىوأنھحیث،المواطنینتنقلتسھیل

خندقنجازإمعإرتكازیةأرضیاتوصغیرةجسورمنھاالمنطقةتضاریسحسب

لعدمالمسلكتشققبدایةھومؤخراالحظناهمالكن،ومةالمرداألماكنفيالمیاهلصرف

.المختصةالمصالحطرفمنالمراقبةوقلةللعملیةالتقنیةالمواصفاتاحترام

التجمعاتعنالعزلةلفكالقریةداخلكم1,5حواليمنھاكم4بطولمسلكتھیئة

،للقریةالشمالیةبالجھةدةالمتواجالفالحیةاألراضيعنالعزلةلفككم2.5والسكانیة

.القریةفالحيوسكانطلبحسبوھذا

فيتمثلتحیثالكليالمبلغمن%28,2مبلغلھاخصص:المیاهمصادرتجنیدعملیة

مستوىعلىالتجمیعخزانببناءوذلكتانوتعینو،عكروملعینمائيمنبعتھیئة

الكھرباءإیصالوتجھیزعملیةإلىباإلضافةن³م50بسعةحوضإنجازوالینبوع

.طوليم1000بحجمالحوضإلالنقبمنبالقنواتإیصالثمعمیقلنقب
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بحجمالمائیةالمجاريتصحیحعملیةفيتمثلت:التربةاستصالحوحمایةعملیة

³م800حجمبإنجازالشعابمختلفعبرالسیالنسرعةمنالتقلیلإلىتھدف³م1000

العاملةالیدتشغیلكذاو³م200بحجمبالحوضالمتواجدةالمسالكشبكةتدعیمو

للمشروعالكليالمبلغإجماليمن%10لھاخصص:المثمرةاألشجارغرسعملیة

تباعدوھـ/شجرة100بكثافة)الشمالل(الزیتونصنفمنھـ21,5غرستمحیث

مردودھاومنتجةأصبحتالزیتونبساتینأنحیثجیدبشكلنجحتالعملیةهوھذم10

منإستفادوالذیناآلخرونأمابالمنطقةفعالیقطنونأصحابھاالتيتلكخصوصاجید

.بھاالعنایةفرصلقلةمردودیةأقلفبساتینھمالعاصمةبالجزائریقطنونوالعملیة

خطوةوتبقىالسكاناحتیاجاتدراسةمننابعةھيالمصاغةالعملیاتكلتقریباإذن

إنماالمحلیینالسكاناحتیاجاتمنمعینجانبمستاألقلعلىأوبالنجاحتوحيأولى

تشملمتنوعةأخرىبمشاریعآخرینفاعلینتدخلانتظاروفياالستمراریةتوفرت

المنطقةأھلالمازالذيالطبیعيالغازبشبكةكالتزویداألخرىالحیاةجوانبجمیع

.البلدیةمقرمنكم20بعدعنمناطقمنالغازقارورةحملعبئمنیعانون

.عباسأوالدالجواريللمشروعالمالیةوالفیزیائیةالتركیبة:)33(رقمجدول

الكليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیة
مصدر

التمویل

طبیعة

العملیة

القطاع

المتدخل

نسبة

%اإلنجاز

³3.200,00م1000المائیةالمجاريتصحیح

P
P

L
C

D

جماعیـة

ظة
حاف

الم
سامیة

ال
ر
طوی

لت
ب

سھو
ال

100

1.000.000,007.000.000,00كم07مسلكشق
شقعملیةومتابعةدراسة
مسلك

كم07
-420.000,00

600.000,002.400.000,00كم04مسلكتھیئة
عملیةومتابعةدراسة
مسلكتھیئة

كم04
-144.000,00

1.000.000,002.000.000,00و02مائيمنبعتھیئة
فردیــة100.000,002.150.000,00ھـ21.5الزیتونشجیراتغرس
بالكھرباءإیصال+تجھیز
و01عمیقلنقب

1.500.000,001.500.000,00PPDRI/
DHW

جماعیة
مدیریة

الري
النقبمنبالقنواتإیصال

الحوضإلى
م1000
طولي

2.500,002.500.000,00

للوالیةالغاباتمحافظةالمصدر:

دج21.314.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

PP(السھوبلتطویرالسامیةالمتدخلة:المحافظةالقطاعت LCD:(7.314.000.00دج
PPDRI/DHW:4.000.000.00دج

ا
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منقربھاإلىباإلضافةبھاالتھیئةعملیةتسھلمتقاربةسكناتھسكانيتجمعالدشرةقریة

شبكةعلىتتوفرفھيكبیرةعزلةمنتعانياللذلكمنصورةلمركزالحضريالتجمع

والمتوسطةأنكمامغلقة،جواریةعالجوقاعة،ابتدائیةومدرسة،الطبیعيالغاز

تتمیز.القریةعنم500بـتبعدالمسدورالثانويمعللتجالتابعةالمستشفىوالثانویة

السكانباقيو،القریةسكانمنقلیلةلنسبةالمواشيتربیةوالجبلیةبالزراعات

أخذفقدالجواریةبالمشاریعاالستفادةعنأما،البلدیةبمقراإلدارةوبالتجارةینشطون

360منھاستفادقصر،أوقریةرنةعصواالعتبارإعادةوتجدیدبموضوعآخرطابع

).عائلة60(نسمة

.الدشرةالجواريللمشروعالمالیةوالفیزیائیةالتركیبة:)34(رقمجدول

الكليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیة
مصدر
التمویل

طبیعة
العملیة

القطاع
المتدخل

نسبة
%اإلنجاز

 936.000,00  مج مج  والمتابعةالدراسة

PCD-DR
جماعیة

100البلدیــة

ساندجدارانجاز
ومالطالجافةبالحجارة

االسمنت
³6.435,005.148.000,00م800

³5.850,00292.500,00م50بالخرسانةإدراجانجاز
بالخرسانةبالطةانجاز
للممراتالتسلیحخفیفة
األرضیةتھیئةمع

²1.287,002.574.000,00م200

 1.170.000,00 مج مج  عمومیةساحةتھیئة

األرضیةحوافانجاز
م100

طولي
585,0058.500,00

جامعوترمیمتھیئة
التقنیةالخبرةمعمنقالت

 1.813.500,00  مج مج

1.500.000,001.500.000,00و01  مائيمنبعتھیئة
PPDRI/
DHW

مدیریة
الري

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

جزافيمبلغھومج:حیث

دج13.492.500,00:للمشــروعاإلجمـاليالمبلـغ

دجPCD-DR:11.992.500,00:القطاعات المتدخلة

PPDRI/DHW:1.500.000,00دج
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:2010برنامـــــــــــــــــج

.منصورةبلدیةمستوىعلىمندمـجواحدجواريمشروعصیاغـةتـم

عثمانأوالد–البور:الجواريالمشروع

منخالیةشبھاألولىتعتبرحیثعثمانأوالدوالبورھماقریتینبینیجمعالمشروعھذا

بتربیةالمحیطیمتاز،األمنیةالظروفجراءمنللسكانالجماعیةللھجرةنظراالسكان

یقطنھاحیث،للمنطقةالصعبةالتضاریسیةالطبیعةبسببالجبلیةالفالحةوالمواشي

فقطھـ30منھا،ھـ3000مساحةعلىیتوزعون)عائلة20(ساكن100مجموع

.للزراعةصالحة

تنمویةمشاریععدةمناستفادتأنھاإالالبوربقریةالسكانتواجدعدممنالرغمعلى

الفترةلتلكالبلدیةرئیسكون،الطرقاتتعبیدمثلالبلدیةعلیھاتشرفالتيتلكخاصة

تزالوالمازالتالبیروقراطیةأنعلىیؤكدماھذاوالمنطقةتلكمنأصولھتنحدر

علىعملیاتعدةمناستفادتكما،مكانوزمانكلفيبالدنافيالمفعولساریة

أمالكلھمالذینالغاباتأعوانباقتراحھایقومالتيالمندمجةالجواریةالمشاریعمستوى

حیثمنملموستغیرنجدالیومواألمسبینالمنطقةقارنافلو،المناطقتلكفيعقاریة

؟المشاریعھذهلمنمطروحیبقىالسؤاللكنالزیتونبساتینوالعزلةفكعملیات

تمم2010سنةففي؟موجودغیرھوبمناالھتمامقبلموجودھوبمننھتمالولماذا

اإلجماليالمبلغمن%73,95بنسبةالعزلةبفكأكثریھتمجواريمشروعبرمجت

لفكاصةخملكیةفيكم4بطولغرسةبقریةمسلكشقعملیاتھامنالتيللمشروع

سیديبینالرابطمثبتمسلكتھیئةوغرسةبمحیطالفالحیةاألراضيعنالعزلة

عملیةبرمجتتمأیضاو.المعبدبالطریقالبورقریةلربطكم4بطولالبورومخلوف

المواردتعبئةبھدفعزیبعائلةلفائدة³م50بحجم)وحدة2(مائيحوضإنجاز

.الشربوالسقيملیةعفياستغاللھاوالمائیة
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.عثمانأوالد-البورالمندمجالجواريللمشروعوالمالیةالفیزیائیةالتركیبة:)35(رقمجدول

طبیعةالتمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعرالحجم  ةـــــــــالعملی

العملیة

القطاع

المتدخل

نسبة

اإلنجاز%

األشجارغرس

المثمرة

70.000ھـ30 ,002 .100.000 ,00FDRMVTC

100الغاباتجماعیة

شق

مسلك(غرسة)

800.000كم4 ,003.200.000,00FLDPPS

مسلكتھیئة

المحجرةبحصى

1كم4 .400.000 ,005.600.000,00

حوضإنجاز

³م50مائي

500.000,001.000.000,00و2

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج11.900.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

FDRMVTCالغاباتقطاع:المتدخلةالقطاعات : 2.100.000,00

FLDDPS : 9.800.000 ,00
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واحدجواريمشروعصیاغةتم:2011جــــــــــــــــبرنام

:غرسة–الدفلةعین:الجواريالمشروع

الطریقمنبالقربالبلدیةمركزشرقتقعجبلیةمنطقةعنعبارةالمشروعمحیط

مساحةعلىیتوزعون،عائلة61بمعدلنسمة158حواليیقطنھا،5رقمالوطني

المساحةباقيوالحبوبوالزیتونزراعةفيفعالمستغلةفقطھـ45منھاھـ3700

وبلديفرعوابتدائیةمدرسةعلىلمنطقةاتتوفرحیث،غاباتومراعيعنعبارة

خاصواحدجواريمشروعمنالسنةھذهاستفادت،الخدمةفيجواریةعالجقاعة

:التالیةالعملیاتشملالذيالطبیعیةالمواردتثمینوحمایةبمجمع

فيذلكتجسدو%55,26بنسبةلھاوجھالتمویلمبلغمنكبیرجزء:العزلةفكعملیة

:عملیتین

.بالمنطقةالفالحیةاألراضيعنالعزلةلفككم5طولھالدفلةعینبقریةمسلكتھیئة-

عینمقبرةنحو)5رقمالوطنيالطریق(بوحلفایةمنكم2طولھفالحيمسلكتھیئة-

الشتاء.فصلفيخاصةالمواطنینتنقالتلتسھیلالدفلة

تحسینوالنافعةالفالحیةالمساحةزیادةمحاولةإطارفي:مرةالمثاألشجارغرسعملیة

مبلغإجماليمن%31,58لھاخصصالتيالعملیةھذهبرمجتتمالفالحیندخل

موجھةھـ20منھاسكوازصنفالزیتونشجیراتمنھـ45غرستمحیثالمشروع

38منھااستفادغرسةلقریةموجھةھـ25وفالح30منھااستفاد،الدفلةعینلقریة

.المیدانیةالمالحظاتحسبجیدةحالةفيوھيفالح
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.غرسة–الدفلةعینالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)36(رقمجدول

.للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج11.400.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

الغابات:المتدخلةالقطاعات

PSD/ DGF:4 500 000 دج00

FDRMVTC:6 900 000 دج00

التمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعرالوحدةالحجمالمكانلعملیةا

طبیعة

العملیة

القطاع

المتدخل

نسبة

اإلنجاز

%

900.000,004.500.000,00PSDكم5الدفلةعینمسلكتھیئة DGF

الغاباتجماعیة

100%

مسلكتھیئة

  فالحي

900.000,001.800.000,00FDRMVTكم2

تجھیزوتھیئة

بئر

500.000,001.500.000,00FDRMVTCوحدة3

أشجارغرس

الزیتون

80.000,001.600.000,00FDRMVTCھـ20

أشجارغرس

الزیتون

80.000,002.000.000,00FDRMVTCھـ25غرسة
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و،المنصورة:جبلھماجواریینمشروعینصیاغةتم:2012برنامـــــــــــــــــــــج

مزیطةجبل

منصــــورةجبـــل:الجــــواريالمشـــــــــروع

،للزراعةصالحةھـ2500منھاھـ7366مساحةعلىیتربعالبلدیةجنوبالمحیطیقع

،الحمراء،المزیرعة،عباس(أوالدقرىیضم،عائلة163بمعدلنسمة1187یقطنھا

غیرلكنھاھامةسطحیةووفیةجمائیةإمكانیاتعلىتحتوي)الجغالیل،الدفلةعین

فكطیاتھافيتحملالمصاغةالعملیاتمعظملذاالمسالكصعوبةمنتعانيكما،مستغلة

:یليكماموزعةوھيالمائیةالموارداستغاللوالعزلة

لفكموجھةالجواريالمشروعھذافيالمصاغةالعملیاتمعظم:العزلةفكعملیة

بـالمقدرلالستثمارالمخصصالمبلغإجماليمن%76,21بنسبةالعزلة

:منھادج19.401.707,00

مسالكشكلعلىموزعةعباسأوالدبقریةكم5منھاكم12بحجمریفيمسلكتھیئة

تسھیلأجلمنالمعزولةاألماكنوالسكنیةالتجمعاتبینللوصلالقریةداخلصغیرة

الحمراءوالمزیرعةقریتيبینیربطكمسلككم4و,الفالحیةاألراضياستغاللعملیة

فرععلىتحتويكونھاالحمراءقریةمركزلتجمعتابعةتعتبرةعالمزیرقریةتقریباألنھ

)مزیرعة(المجاورةالقریةسكانیجدبالتاليجواریةعالجقاعةوبریدمركزوبلدي

المبرمجالحجممنالمتبقیةكم3أما.الیومیةحاجیاتھمقضاءأجلمنللتنقلضرورة

.بالمنطقةالفالحیةاألراضيعنالدفلةعینلقریةبالنسبةالعزلةلفكوجھت

التيالمعقدةالتضاریسیةالطبیعةبسببالجغالیلبقریةكم5طولھریفيمسلكفتح

أقربإلىسواءالمواطنینتنقلتسھیلأجلمنالعملیاتمنالنوعھذامضاعفةتتطلب

عملیةلتسھیلبالقریةالمتواجدةالسكنیةالتجمعاتبینالتنقلأوالبلدیةلمقرثانويمعتج

.الفالحياالستغالل
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لغرسموجھةالمشروعمبلغإجماليمن%14,1لھاخصص:المثمرةاألشجارسغر

للمرةمزیرعةقریةمنھااستفادتھـ10منھاالشماللنوعمنزیتونصنفھـ40

التربةواالنبساططابععلیھایغلبالتيأراضیھابنوعیةمقارنةقلیلةھيواألولى

بوادروالمنطقةسكانلدىكبیرانجاحاوترحیبالقیتذلكمنالرغموعلى،الخصبة

علىللمشاریعالعادلالتوزیعانعدامعلىیؤكدماھذا.المعالمواضحةتبدوالعملیةنجاح

أنالمفروضفمنالفالحیةالخصائصحیثمنتتشابھالبلدیةقرىكلأننمالرغم

البدءوالتركیزھولوحظماأنإال،فقراوعزلةاألكثرالمناطقإلىالمشاریعتوجھ

المشاریععلیھاسطرتالتيالسامیةاألھدافمعیتنافىماھذاوضررااألقلبالمناطق

.دمجةالمنالریفیةللتنمیةالجواریة

و2009سنةفيبرمجتأنوسبقالتيالحمراءقریةمنھافاستفادتالمتبقیةھـ30أما

فالحیةمستثمرة57خلقوتمفالح57العملیةمنإستفادحیثالسنةلھذهتأجیلھاتم

سكانوجدحیث%70حواليالساعةلحدالعملیةنجاحنسبة،ھـ0,5معدلھبحجمجدیدة

التساقطقلةوجھةمنالتربةفقربسببالزیتونببساتینالعنایةفيجمةصعوباتالقریة

عنالمنقولالواحدالخزانتكلفةأنحیثالريتكالیفإرتفاعوكذاأخرىجھةمن

قلةإلىباإلضافةواحدةلمرةشجیرة20لريحتىیكفيوالدج800الجرارطریق

.السقيعملیةلتسھیلالفردیةاآلبار

التيو)%9,69(االستثمارحجممنضئیلمبلغمناستفادت:المیاهمصادرتجنید

:عملیتینفيتمثلت

المنطقةفإنلإلشارة،الجغالیلبقریةزدیلةعینوعلقمةلعینمائيمنبعتھیئةوتنقیب

.لھاھذامنأكبرحجمبتخصیصاستغاللھایمكنالمیاهمنابعمنبالعدیدغنیة
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.منصورةجبلالمندمجالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)37(رقمجدول

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج19.401.707,00:للمشروعاإلجماليلمبلغا

دجFDRMVTC:18.888.887,00:المتدخلةالقطاعات

FLDDPS:512.820,00دج

نسبةالتمویلمصدراإلجماليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیة

اإلنجاز

769.231,003.846.155,00كم5عباسأوالدریفي(مسلكتھیئة

FDRMVTC

تنطلقلم 769.231,003.076.924,00كم4)ریفي(المزیرعةمسلكتھیئة

68.376,00683.760,00ھـ10)المزیرعةالمثمرة(األشجارغرس

769.231,002.307.693,00كم3)الدفلةعینریفي(مسلكتھیئة

68.376,002.051.280,00ھـ30الحمراء)المثمرة(األشجارغرس

1.111.111,005.555.555,00كم05)الجغالیلریفي(مسلكفتح

683.760,001.367.520,00وحدة02الجغالیل)مائي(منبعتھیئةوتنقیب

)للحیوانات(مشربماءنقطةانجاز

الجغالیل)(
256.410,00512.820,00FLDDPSوحدة02
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مزیطــــةجبــل:الجـــواريالمشـــــروع

)قلعةتیزي،عیشةأوالد،البور،إغیل،بوقابة(التالیةالمداشرالمشروعمحیطمیض

صالحةھـ1500منھاھـ6211العامةمساحتھافالحیةرعویةمناطقعنعبارةوھي

علىتحتوي،منصورةبلدیةجنوبتقع)عائلة147(نسمة1025یقطنھا،للزراعة

وادأھمبھایمرحیثسطحیةأخرىو)المعدنیةمنھامائیةمنابع(جوفیةمائیةإمكانیات

إمكانیةھناكبالتاليالسنةأیامطوالالجریانالدائمشبةوادفيالمتمثلالدراسةبمنطقة

كبیرةاحاتمسعلىمنتشرةالفیضیةالتربةأنوخصوصاسدحتىومائیةحواجزإلقامة

ضفتيمنكیلومتراتبعدعلى(االنبساططابععلیھایطغىوالواديھذاضفافمن

ھذهحسابعلىالعمرانيالتوسعھومیدانیاالحظناهمالألسفلكن،)الوادي

ھوالذيالعیشاويالجدیدةالمدینة(مشروعالدولةطرفمنالھامةالفالحیةالمساحات

فيالجواريالمشروععملیاتوجاءت.الخواصالمالكإلىضافةإ،اإلنجاز)طورفي

یلي:كماموزعةالریفيالوسطفيالطبیعیةالمواردتثمینوحمایةبموضوعالمحیطھذا

%75,54بنسبةالعزلةفكھيوواحدإتجاهتقریباالمشروعھذاأخذ:العزلةفكعملیة

:عملیاتبرمجتتمحیث

.إغیلوبوقابةبینیربطكم5بطولریفيمسلكفتح-

أوالدبقریةكم3,5والبوربقریةكم4منھاكم12بمجموعریفيمسلكتھیئة-

.قلعةتیزيبقریةكم4,5وعائشة

لالستثمارالمخصصالمبلغمجموعمن%17,46لھاخصص:المثمرةاالشجارغرس

بقریةھـ30وعائشةأوالدبقریةھـ20منھاونالزیتصنفمنھـ50برمجتتمحیث

.المجالھذافيتختصاناللتانقلعةتیزي

  بنسبةاالستثمارمبلغإجماليمنبسیطبجزءإالتحضيلمالمیاه:مصادرتجنیدعملیة

عینوعائشة)أوالد(تیمزغینلعینمائيمنبعتھیئةوتنقیبعملیةعلىوركزت7%

.)لبراھیمي(إغیل
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حسبلكن،اآلنلحدنجھلھاألسبابالجواريالمشروعلھذابعداألشغالتنطلقلم

.الدراسةقیدمازالبھالخاصةاألموالتصریففإنالبیبانالغاباتأعوانتصریحات

.مزیطةجبلالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)38(رقمجدول

نسبةالتمویلمصدراإلجماليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیــــــــــــــــــــــــــــــــة
اإلنجاز

1.111.111,005.555.555,00كم05إغیل)–ریفي(بوقابةمسلكفتح
FDRMVTC

تنطلقلم

683.760,00683.760,00وحدة01)إغیل–بوقابةمائي(منبعتھیئةوتنقیب

769.231,003.076.924,50كم04البور)ریفي(مسلكتھیئة

68.376,001.367.520,00ھـ20)عائشةالمثمرة(أوالداألشجارغرس
769.231,002.692.308,50كم3.5)عائشةأوالدریفي(مسلكتھیئة

683.760,00683.760,00وحدة01)عائشةأوالدمائي(منبعتھیئةوتنقیب

769.231,003.461.539,50كم4.5)قلعةتیزيریفي(مسلكتھیئة

68.376,002.051.280,00ھـ30)قلعةتیزي(المثمرةاألشجارغرس

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج19.572.647,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

دجFDRMVTC:19.572.647,00:المتدخلةالقطاعـات
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:واحدجواريمشروعصیاغةتم:2013برنامــــــــــج

عباساوالد–الزیتون–اغیلالجواري:المشروع

بـقدرتإجمالیةبمساحة)عباسأوالد،الزیتون،إغیل(مداشرثالثالمشروعشمل

).عائلة144(ساكن1112مجموعیقطنھا،للزراعةصالحةھـ1600منھاھـ4700

،الریفيالوسطفيالطبیعیةالمواردتثمینوحمایةموضوعھبمشروعالمحیطاستفاد

منتمحیث%68,16بنسبةالعزلةبفكالخاصةأھمھاالعملیاتمنمجموعةفيتجسد

،الزیتونبقریةكم3وإغیلبقریةكم5منھاكم8طولھمسلكشقعملیةبرمجتخاللھا

حیث%14,84مبلغلھاخصصالتياألراضياستصالحفخصتالثانیةالعملیةأما

خلقشملتالعملیةومنصورةبجبل³م500بحجمالمائیةالمجاريتصحیحشملت

عبروحدة58بـالنحللتربیةصغیرةوحداتإنشاءفيالمتمثلةواناتالحیلتربیةوحدات

بسبببعدأشغالھتنطلقلمالمشروعھذاألنبعدالمستفیدینعددیحددلمأيالبلدیةقرى

صیاغةكانتالتياألولىالثالثةالسنواتعكساألعلىمنالتسییرنمطیةعودة

.للبلدیةالریفيالتنشیطخلیةاءأعضتشاورمننابعةتنفیذھاوالمشاریع

.للمشروعالفیزیائیةوالمالیةالتركیبة:)39(رقمجدول

نسبةالتمویلمصدراإلجماليالسعرالوحدويالسعرالحجمالعملیة

اإلنجاز

.1كم5إغیل)(مسلكشق 000. 000,005. 000. 000,00

FDRMVTC
تنطلقلم .1كم3(الزیتون)مسلكشق 000. 000,003. 000. 000,00

جبلالمائیة(المجاريتصحیح

³م500منصورة)
4. 000,00

2. 000. 000,00

النحللتربیةصغیرةوحداتانشاء

البلدیة)قرى(عبر
.30و58 000,001. 740 .000,00FSAEPEA

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج11.740.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

دجFDRMVTC:10.000.000,00:المتدخلةالقطاعات

FSAEPEA:1.740.000,00دج
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:نتیجـــــــــــة

مشاریع10من2014–2009األولالخماسيبرنامجخاللمنصورةبلدیةاستفادتلقد

تجنیدعملیةالثانیةالمرتبةفيتأتيواألولىبالدرجةالعزلةلفكموجھةمعظمھاجواریة

ماكلفت،زیتوننوعمنالمثمرةاألشجارغرسالثالثةالمرتبةفيتأتيثمالمیاهمصادر

)عائلة956(نسمة6267مجموعمنھااستفاد،دج191.842.854,00مبلغیعادل

العامةالمساحةإجماليمن%82,33نسبةیعادلماأيھـ24740إجمالیةمساحةعلى

فياجتماعیاقبوالالجواریةالمشاریعلقیت2011سنةغایةإلى2009سنةمن.للبلدیة

،الزیتونأشجارغرسلعملیةبالنسبةخاصةیدةجكانتنجاحھاونسبةالریفیةاألوساط

تعطیلإلىأدىمماالتسییرفيالمركزیةمالمحبعودةفعالیتھاتراجعتبعدفیمالكن

ھذهعنالتخليكبیراحتمالھناكأنوحتى2013و2012لسنتيأشغالھاانطالق

.األولىبدایاتھافيمازالتالتيالسیاسة
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)منصورةبلدیةعباس(اوالدبقریةمائيحوضبناء

منصورة)بلدیةعثمان(أوالدبقریةمائيحوض+بناءماءنقطةتجھیز

منصورة)بلدیةالحمراء(قریةسد
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منصورة)بلدیةالدفلة(عینبئــــــــــــربقریةتھیئـــــة

منصورة)بلدیةقلعة(تیزيبقریةالمائیةالمجاريتصحیح

منصورة)بلدیةمزیرعة(بقریةالزیتونأشجاررسغ  
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من)2014–2009(األولالخماسيخاللالبلدیةاستفادت:إبراھیمسیديأوالدبلدیة

:یليكماموزعةمندمجةجواریةمشاریع05

:واحدجواريمشروعصیاغةتم:2009برنامـــــــــــــــــــــــــج

الحدیدبیبان–إبراھیمسیدي:الجواريالمشروع

،الجبلیةالفالحةوالنحلتربیةوالزیتونبزراعةتمتازجبلیةمنطقةعنعبارةالمحیط

علىتتوفركما،القریةبجوارالمتوسطللتعلیمإكمالیةوابتدائیةمدرسةعلىتحتوي

إجمالیةمساحةعلىموزعین،)عائلة250(ھـ1621یقطنھ.الخدمةفيعالجقاعة

بموضوعجواريمشروعمنالمحیطھذااستفاد،نافعةھـ100منھاھـ850قدرھا

یلي:كماالعملیاتمنةبمجموعالریفيالوسطفيالطبیعیةالمواردتثمینوحمایة

المشروعمبلغاستھالكحجمحیثمناألولىالمرتبةفيجاءت:المیاهمصادرتجنید

والسكانحاجیاتوفقتتماشىالعملیاتمنمجموعةشملتو%46,43بنسبةوذلك

بتیزياألولىالوحدةبئرتجھیزو:تھیئةالتالیةالعملیاتفيوتتمثلالمنطقةمجالطبیعة

عملیاتبعدوم3وقطرهمبنيغیرم6عمقھالبئرأنحیثقاسميعائلةلفائدةقشوشن

السفلیةالرافدةإنجازو)طوليم2(البئرتنظیفتماإلنجازمؤسسةطرفمنالتدخل

بعدو)سم12المسلحاإلسمنتمن(صفائحالسقفضعووالجداربناءوالعلویةو

حجماستعمالفيغشحالةوجودثبتالغاباتأعوانطرفمنالمیدانیةالمعاینة

البابوالسلموضعإلىباإلضافة‘العملیةإعادةفرضإلىأدىمماالمسلحاإلسمنت

عائلةلفائدةتیبروتینفبمنطقةالثانیةالوحدةأما.الخارجيالمحیططالءوالحدیدي

بتھیئتھاإلنجازمقاولةقامت،م2,5قطرهومبنيغیرم7عمقھالبئرأنحیثالمخاطة

حسب.الفالحیتحملھاالتجھیزاتوباقي)قاسميعائلةلبئر(السابقةالخطواتبنفس

بسبباألشغالتكملةعنأصحابھعجزإلىأدىمما،السیاسةھذهإطارفيمبرمجماھو

.محدودةىتبقالعملیةھذهنتائجبالتاليبینھماالتفاقعدمواإلمكانیاتقلة

.الحدیدببیبان150MLعمیقنقبإنجاز
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منطقةلفائدةالشربفيلإلستعمالالطاقةبمصدرإیصالھلھومخبأإنجازونقبتجھیز

.إبراھیمسیدي

.بالمنطقةالفالحيللري³م50سعتھمائيحوضإنجاز-

األرضیةبتسویةذلكوحمزةتالةوأوغمیرنتالةلعین)وحدة2(مائيمنبعتھیئة-

إلىباإلضافة)مغلقحوض(الرئیسيالخزانوالتجمیعخزانبناء،²م8مساحةعلى

م300مسافةعلىبأنابیبالربطوالرئیسيالخزانجانبعلىصغیرمائيحوضبناء

للمشروعالمخصصالمبلغاستھالكحیثمنالثانیةالمرتبةفيجاءت:العزلةكـــــف

بینیربطكم6بطولمسلكشقعملیةفيتجسدتحیثمكلفةكونھا%42,45بنسبة

.الواحدللكم4بمعدلالفنیةالمنشآتوضعمعإبراھیمسیديوالحدیدبیبان

بعملیةلالستثمارالكليالمبلغمن%11,12لھاخصص:األراضياستصالحعملیة

ألرضفي³م500بحجمإبراھیمسیديبحوضالمائیةالمجاريتصحیحھيوواحدة

أودیةوشعابعنعبارةتضاریسھام540وم463بینیتراوحارتفاعھاللدولةملك

حمایةإلىالعملیةتھدفحیث،الشیستنوعمنتربتھا،%20و10بینمیلھ

المسالكحوافتثبیتو³م350بحجمالشعابعبراالنجرافرةظاھمناألراضي

طرفمنالتقنیةالمواصفاتاحترامعدمثبت.والعاملةالیدتشغیلكذاو³م150بحجم

وتآكلإلىأدىمماالمختصةالھیئاتطرفمنالرقابةتسلیطوعدماإلنجازمقاولة

.المنطقةأصحابلسانعلىنقولةالمالشكاوىحسبالمشابكمن³م100حواليتالشي
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بیبان–إبراھیمسیديالجواريللمشروعوالمالیةالفیزیائیةالتركیبة:)40(رقمجدول

.الحدید

التمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعرالوحدةالحجمالعملیة

طبیعة
القطاعالعملیة

المتدخل

نسبة
اإلنجاز%

المجاريتصحیح
500المائیة

3م
4.000,002.000.000,00

PSD/FORET

Sالغاباتجماعیة

100

500.000,001.000.000,00FDRMVTCوحدة02بئروتجھیزتھیئة

20.000,003.000.000,00طوليم150عمیقنقبانجاز

HCDS/BE

المحافظة
السامیة
لتطویر

السھوب
نقبتجھیز

01
وحدة

1.000.000,001.000.000,00

350.000,00350.000,00وحدة01للنقبمخبأانجاز
حوضانجاز
3م50مائي

01
وحدة

400.000,00400.000,00

بمصدرالتجھیز
للنقبالطاقة

01
وحدة

1.000.000,001.000.000,00

1.200.000,007.200.000,00كلم06مسلكشق
والمتابعةالدراسة

مسلكشقلعملیة
06

كلم
-432.000,00

الغابات800.000,001.600.000,00FDRMVTCوحدة  01  مائيمنبعتھیئة

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج17.982.000.00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

:الغابـــاتقطــــاع-المتدخلة:القطاعات PSD/FORETS2.000.000.00دج

:الغابـــاتقطــــاع- FDRMVTC2.600.000.00دج

:BEالسھوبلتطویرالسامیةالمحافظة- HCDS/13.382.000.00دج
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2010:برنامــــــــج

الفتح-براھیمسیدي:الجـواريالمشـروع

منكغیرھاالنحلتربیةوالزیتونزراعةوالجبلیةبالفالحةتمتازجبلیةمنطقةالمحیط

ومستغلةللزراعةصالحةھـ100منھا،ھـ6050اإلجمالیةمساحتھ،البلدیةمداشرباقي

تنویعإلىیھدفجواريبمشروعاستفاد،)عائلة254(نسمة1711یقطنھا،فعال

:یليكماالمتنوعةالعملیاتمنمجموعةعلىیشتملاالقتصادیةالنشاطات

اإلجماليالمبلغإجماليمننسبةأكبرعلىاستحوذت:النحللتربیةجدیدةوحداتخلق

الوحدةفيدیقصنا5بمعدلشخص118منھااستفاد%41,31بـقدرتحیثللمشروع

السكاناحتیاجاتمتطلباتلتلبیةجاءتبالمشروعالوحیدةالفردیةالعملیةوھيالواحدة

.المجالھذافيالشيءبعضالخبرةیملكونالذین

بـالمقدرللمشروعالعامالمبلغمن%22,62نسبةشغلت:الغابیةالثروةعــتنوی

المتضررةللمناطقھكتار100لـشجیرالتإعادةفيتجسدت،دج37.140.000,00

.الغاباتحرائقجراءمن

برمجتخاللھامنتمحیث،االستثمارحجممن%22,62لھاخصص:العزلةفك

،خاصةملكیةفيقشوشنتیزينحوالفتحقریةمنكم6بطولمثبتمسلكتھیئةعملیة

.الفتحقریةعنالعزلةلفكالعملیةتھدف

شملتحیثالمشروعمبلغإجماليمن%11,57مناستفادت:اهـالمیمصادردـتجنی

:التالیةالعملیات

للمیاهاألحسنلالستغاللیھدفالدولةبملكتیحمامینالمسمىبالمكان:مائيمنبعتھیئة

.الشربوالسقيمجالفيالمتوفرةالسطحیة

عائلةبئرأنحیثأعراب،حلیمي،شةشویعائلةلفائدةالفتحبقریةبئرتجھیزوتھیئة

تنظیفتمالتدخلبعملیاتاإلنجازمقولةقیامبعد،م3قطرهوم7عمقھالذيشویشة

قطرحسبم5طولعلىباآلجرالبناء،السفلیةالرافدةإنجازوم2عمقعلىالبئر

الحدیديالبابوالسلموالسقفوضعثمالعلویةالرافدةإنجازو²م40تلبیسمعالبئر
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نفسھاتبقىوالتدخالتبالحجرمبنيم2وقطرهم12عمقھحلیميعائلةبئرحینفي

ومبنيغیرم3قطرهوم6فعمقھأعرابعائلةبئرأما.اإلنجازلمؤسسةبالنسبة

.نفسھاالتدخالت

بغرساالستثمارمبلغمنبسیطجزءسوىلھایخصصلم:المثمرةاألشجاررسـغ

ھذهتبقىوعموماالفتحوإبراھیمسیديبقریتيالزیتونشجیراتمنھـ10مساحة

بساتینمنالكثیرأنوالسیما،المجالھذافيتتخصصالمنطقةكونقلیلةالمساحة

.تجدیدھاوجبلذامستمرتراجعفيمردودھاومسنةالموجودةالزیتون

.الفتح–إبراھیمسیديالجواريللمشروعوالمالیةالفیزیائیةالتركیبة:)41(رقمجدول

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج37.140.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

:الغابــــات:المتدخلةالقطاعات
-FDRMVTC : 700.000,00

- FLDDPS: 12.700.000,00
- PSD/DGF : 8.400.000,00
FSA/ PEA : 15.340.000 00

الحجمالعملیة
الوحد

ة
التمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعر

طبیعة
العملیة

القطاع
المتدخل

نسبة
اإلنجاز

%
أشجارغرس

الزیتون
+براھیم(سیدي

)الفتح

70.000,00700.000,00FDRMVTCھكتار10
جماعیة

الغابات

100

800.000,00800.000,00و  01  مائيمنبعتھیئة

FLDDPS
500.000,001.500.000,00و03بئرتھیئة
مائيحوضانجاز

3م50
04

و
500.000,002.000.000,00

1.400.000,008.400.000,00كم06مثبتمسلكتھیئة
130.000,0015.340.000,00FSAPEAو118النحلتربیة

84.000,008.400.000,00PSD/DGFھكتار100التشجیرإعادة
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:)01(واحدجواريمشروعبرمجتتم:2011برنامــــــــج

قشوشنتیزي–الحدیدبیبان:الجواريالمشروع

تیزيوقریة،إبراھیمسیديأوالدبلدیةشرقالواقعةالحدیدبیبانقریةالمشروعمحیطیضم

وقسنطینةبینالرابطالحدیدیةالسكةخطیعبرھاللبلدیةالشرقيالشمالفيالواقعةقشوشن

یغلب،)عائلة164(ساكن1114یقطنھھـ1500مساحةعلىالمحیطیتربعالعاصمة،الجزائر

كلتحتوي،النحلتربیةإلىباإلضافةالزیتونزراعةفيوالمتمثلالنشاطأحاديطابععلیھا

المیاهمنھامةرصیدعلىتحتوي،عالجقاعةواالبتدائيللتعلیممدرسةعلىمنھماقریة

الغابیةالمساحاتعلیھاتغلب،جیدبشكلغلةمستالغیر)الصومامحوضإلىتنتمي(الجوفیة

منمجموعةإدراجتمالعزلةوفكاالقتصاديالنشاطولدعم،مھیئةوالغیرالوعرةالمسالكذات

:یليكما)االقتصادیةالنشاطاتتنویع(2رقمالمجمعموضوعتحملالعملیات

:منھاالمشروعمبلغإجماليمن%45,85لھاخصص:العزلةفكعملیة

تنقلتسھیلوالعزلةفكبھدفقشوشنتیزيوالدشرةبینالرابطكم6طولھمسلكشق

منفقطسنتینمروربعدلألسفوالمختلفةحاجاتھملقضاءالثانویةالتجمعاتبینالمواطنین

تقیدلعدملمیدانیةاالمالحظاتحسبمسارهطولعلىالتشققاتمنالكثیربھظھرتإنجازه

سیماالالمختصةالمصالحطرفمنالرقابةانعداموللعملیةالتقنیةبالمواصفاتاإلنجازمقاولة

.دج6.000.000,00قدرهالكبیرلھاالمخصصالمبلغوأن

فيالغابیةالثروةحمایةوالحراجیةالتدخالتلتسھیلونوغةالدولةبغابةكم5طولھمسلكتھیئة

.الصیففصلفيمفاجئةحرائقحدوثحالة

لإلستثمارالمخصصالمبلغحجمحیثمنالثانیةالمرتبةفيتأتي:الغابیةالثروةتنمیةوتوسیع

ھـ100تشجیرإعادةفيالمتمثلةوحیدةبعملیةدج22.900.000,00بـالمقدر)43,66%(

.العلنيبالمزادبعدفیمایباعحطبشكلعلىالمقطوعةالمسنةاألشجارلتعویض

تیزيوالحدیدببیبانالزیتونشجیراتمنھـ20غرسبرمجتتم:المثمرةاألشجارغرس
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.مداخیلھمتحسینبھدفالمنطقةسكانمنمستفید43لفائدةقشوشن

من%6,98نسبةفقطبتخصیصوذلككثیراالجانببھذاالمشروعیھتملم:المیاهمصادرتجنید

الحدیدبیبانبقریة)مائيمنبعتھیئةوتنقیب(ماءنقطةإلنجازذلكوالمشروعمبلغاليإجم

.الشربأجلمنالجماعيلالستعمال

.قشوشنتیزي–الحدیدبیبانالمندمجالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)42(رقمجدول

الحجالمكانإسمالعملیة
م

الوح
دة

طبیعةالتمویلمصدرالكليالسعرالوحدويالسعر
العملیة

القطاع
المتدخل

نسبة
اإلنجاز

%

األشجارغرس
المثمرة

زیتون)(

الحدیدبیبان
تیزي–

قشوشن

جماعیة80.000,001.600.000,00FDRMVTCھـ20

100الغابات نقطةإنجاز
  ماء

80.000,00800.000,00FLDDPSوحدة1الحدیدبیبان

–الدشرةمسلكشق
تیزي

قشوشن

,1.000.000كلم6
00

6.000.000,00PSD/DGF

900.000,004.500.000,00PSD/DGFكلم5ونوغةغابة  مسلكتھیئة
100.000,0010.000.000,00PSD/DGFھـ100التشجیرإعادة

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج22.900.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

الغاباتالمتدخلة:القطاعات

FDRMVTC:1.600.000,00دج

FLDDPS:800.000,00دج

PSD/DGF:20.500.000,00دج
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واحد:مشروعصیاغةتم:2012برنامـــــــــــــــــــج

الدشرة–الحدیدبیبان:الجواريالمشروع

صالحةھـ400منھاھـ951اإلجمالیةمساحتھاتبلغجبلیةمنطقةعنعبارةالمحیط

وزراعةالنحلتربیة،یمارسونعائلة254بمجموعساكن1711بھایقطن،للزراعة

،بالقریةعالجوقاعةابتدائیةمدرسةعلىتتوفر،الجبلیةالزراعاتوبعضالزیتون

والسطحیةالمیاهموارداستغاللفيونقصالمسالكصعوبةمنالمحیطسكانیعاني

اباتالغمصالحطرفمنالجانبینبھذینیھمجواريمشروعبرمجةتملذلكالجوفیة

الغازوالصحيالصرفشبكةكتوفیرالمشاكلباقيلحلأخرىقطاعاتتدخلدون

حیثھذایومناإلىوجودھاعدممنتعانيالزالتالتيالنائیةالعائالتلبعضوالكھرباء

:التالیةالعملیاتالمشروعبرمج

وذلك%53,35بنسبةالمشروعھذامبلغمناألكبرالنصیبلھاكان:العزلةفكعملیة

:ھماعملیتینببرمجت

الفالحیةاألراضيعنالعزلةفكبھدفالحدیدبیبانبمنطقةكم4طولھریفيمسلكفتح

.استغاللھاعملیةتسھیلو

.الفالحياإلستغالللتسھیلالدشرةقریةداخلكم3طولھریفيمسلكتھیئة

شملتاإلستثمارمبلغموعمجمن%31.38مبلغلھاخصص:المیاهمصادرتجنید

:التالیةالعملیات

.الفالحيوالريللشربالجماعيلالستعمالتمنفوستبمنطقةمائيمنبعتھیئةوتنقیب

.الشربأجلمنالحدیدبیبانبقریةعمیق)تنقیب(ماءنقطةإنجاز

نطقةلمللشربالصالحةللمیاهبالنسبةالنقصلتغطیةعمیق)نقب(ماءنقطةتجھیز

.الفالحيللريالباقياستعمالوكذاالدشرة

فيتجسدتالمشروعمبلغمن%15,27مبلغلھاخصص:المثمرةاألشجارغرس

الفالحینمداخیلرفعواإلنتاجلتحسینالمحیطعبرھـ30غرسبرمجت



131

الدشرة–الحدیدبیبانالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةلتركیبةا):43(رقمجدول

للوالیةالغاباتمحافظةالمصدر:

دج14.947.560.81المبلــــــغ االجمـــالي للمشـــــروع : 

دجFDRMVTC:880341700القطاعات المتدخلة :

FLDDPS:397227600دج

%نسبة اإلنجازمصدر التمویلالسعر اإلجمالي(د.ج)السعر الوحدوي(د.ج)الحجمالعملیة

لم تنطلق1.111.111.004.444.444.00FDRMVTCكم04فتح مسلك ریفي

لم تنطلقFDRMVTC.769.231.002.307.693.00كم03تھیئة مسلك ریفي

لم تنطلق64.376.002.051.280.00FDRMVTCھـ30غرس األشجار المثمرة

لم تنطلق641.026.00641.026.00FLDDPSوحدة01تنقیب و تھیئة منبع مائي

انجاز نقطة ماء تنقیب( 

تنقیب عمیق)

لم تنطلق18.875.002.831.250.00FLDDPSم ط150

تجھیز نقطة ماء (نقب 

عمیق)

لم تنطلق500.000.00500.000.00FLDDPSوحدة01
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الفتح–الدشرة:الجواريالمشروع

1711یسكنھاللزراعةصالحةھـ200منھا،ھـ1500للمشروعالعامةالمساحةتبلغ

رئیسیةمھنةلیست(النحلوتربیةالزیتونبزراعةبعضھمیشتغل)عائلة254(نسمة

فيبلدیةالخارجیشتغلوناآلخرالبعضو،األخرى)الحرةالمھنبعضیمارسونإنما

تزخركما،الخدمةفيعالجقاعةوابتدائیةمدرسةعلىالمحیطیتوفر،مختلفةمھن

.الجوفیةبالمیاهالمنطقة

تنویع(المندمجةالریفیةللتنمیةالجواریةالمشاریعفي2013لسنةالمحیطرمجیبلم

تسلیمانتظارفيبعدبھاألشغالتنطلقلمالعملیاتمنبمجموعة)االقتصادیةالنشاطات

بمبلغمدعمةمختلفةعملیاتثالثببرمجة.وھذاذلكلھاالموكلةللمؤسسةاألشغال

:یليتمثلتدج5.940.000,00قدرهإجمالي

إبراھیمسیديأوالدحوزمنانطالقاكم3طولھمسلكشقفيتمثلت:العزلةفكعملیة

.ألخیرةاھذهعنالعزلةلفكالداربابإلىوصوال

شملتاالستثمارمبلغحجممن%29,3بتخصیصالحیوانات:لتربیةجدیدةوحداتخلق

تعتبرالعملیةھذهأنحیثالبلدیةقرىعبرتوزعوحدة58بمجموعالنحلتربیةنوع

:التالیةالوثائقعلىیحتويالذياإلداريالملفإعدادخاللمنةمرھقة

مستوىعلىتأخرھناكأنالعلممعأرضلقطعةملكیتھتتثبشھادة،العملعدمشھادة

تقومبالذاتالفترةھذهفيألنھالفالحینلمعظمالملكیةعقودمنححیثمنالوالیة

الغرض.ھذاألجلطویلوقتأخذتبدوریةاألراضيمسحصلحةم

النحلتربیةمجالفيسابقةبرامجمناالستفادةعدم،فالحينشاطممارسةتثبتشھادة

.النحلتربیةمجالفيتكوینإلجراءاستعدادهالمستفیدیثبتأن

لتصحیحاالستثمارحجممن%20,20نسبةلھاخصصاألراضي:استصالحعملیة

.الدشرةقریةبشعاباالنجرافمنالتربةلحمایة³م300بحجمالمائیةالمجاري
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الفتح–الدشرةالجواريللمشروعالفزیائیةوالمالیةالتركیبة):44(رقمجدول

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج5.940.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

دجFDRMVTC:4.200.000,00:المتدخلةالقطاعات

FSA/PEA:1.740.000,00دج

مشاریع5مناألولالخماسيبرنامجخاللإبراھیمسیديأوالدبلدیةاستفادت:نتیجة

ماليمبلغاستھالكتمحیثالبلدیةمداشرجمیعمستالمندمجةالریفیةللتنمیةجواریة

:أھمھاالمختلفةالعملیاتمنمجموعةعلىموزعدج96.617.693,00قدره

،%)17,7(النحلتربیة،%)19(الغابیةالثرةتنمیةوتوسیع،%)37,55(العزلةفك

الرغمعلىلكن.%)3,35(المائیةالمجاريتصحیح،%)4,4(الزیتونأشجارغرس

أكبرسابقتھافيكانالمبرمجةالعملیاتحجمأنإالوفقراعزلةأكثرالبلدیةھذهأنمن

.للمشاریعالعادلالتوزیععدمظاھرةمایبرزھذاو

الوحدويالسعرالحجمالعملیة

(د.ج)

اإلجماليالسعر

(د.ج)

نسبةالمكانالتمویلمصدر

اإلنجاز%

كم3مسلكشق
1 000

000,00
3 000 000,00FDRMVTC

تنطلقلمالفتح

المجاريتصحیح

المائیة

300

³م
4 000,001 200 000,00FDRMVTC

تنطلقلمالدشرة

وحداتانشاء

لتربیةصغیرة

النحل

30و58 000,001 740 000,00FSA/PEA

قرىعبر

البلدیة

تنطلقلم
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الحدیدبیبانبقریةبئرتھیئة

قشوشنتیزيفالحيمسلكشق

  بالفتحالزیتونأشجارغرسعملیة
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:مجانـــــةبلدیــــــــــة

موزعةمندمجةجواریةمشاریع04مناالولالخماسيبرنامجخاللالبلدیةاستفادت

:المواليبالشكلالسنواتعبر

:2010برنامــــــــــــج

.لھواورة–خلیلذراع–البیضاءالدار–الشبیكة:جواريالمشروع

وھي،)لھواورة،خلیلذراعنالبیضاءالدار،الشبیكة(مداشرالمشروعمحیطیضم

منالغربيالجزءفيتقع)عائلة14(نسمة60سوىالیقطنھاجبلیةمناطقعنعبارة

لذلكالحیاةمتطلباتأدنىإلىتفتقر،ھـ4268مساحةمجملھافيتشغلمجانةبلدیة

تمالمعزولةوالنائیةالمناطقھذهلتطویروالعودةبرنامجإطاروفي،سكانھاھجرھا

وتمثلتالوسطاستغاللفيالصعوباتبعضإلذاللالجواريالمشروعھذاصیاغة

:التاليبالشكلالمبرمجةالعملیات

اإلجماليالمبلغمجموعمناألولىالمرتبةاحتلت:لغابیةاالثروةتنمیةوتوسیععملیة

واحدةعملیةفيتجسدتحیث%37,14بنسبةدج20.190.000,00بـالمقدرللمشروع

االنجرافخطرمنالتربةحمایةوالغابیةالمساحةتوسیعبھدفھـ50تشجیرھيو

.محلیةعاملةیدباستعمالجبلیةالمنطقةكون

:بعملیتینللمشروعالكليالمبلغمجموعمن%25,5لھاخصص:العزلةفكعملیة

عملیةلتسھیلالبیضاءالداروالشبیكةقریةبینیربطكم2,5طولھفالحيمسلكتھیئة

.المجاورةالفالحیةاألراضيواستغاللالتنقل

المیدانیةالمعاینةبعدأنھحیثالھواورةوالشبیكةبینالرابطكم6طولھمسلكشق

لوضعالقانونیةالمسافةاإلنجازمؤسسةاحترامعدمعنالكشفتمالغاباتألعوان

الكمفيمنشآت3إنجازتمحیثاألعباءدفاترفيعلیھاالمنصوصالفنیةالمنشآت

العملیةبتكملةالمعنيبمطالبالمراقبةعملیةلھاالمخولالسلطةفقامتأربعةبدلالواحد
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علىالنحلخالیامنةوحد33خاللھامنوزعت:الحیواناتلتربیةجدیدةوحداتلقخ

حیث،ذكرھاسبقالتيواالزمةالشروطتستوفيالتيالملفاتدراسةبعدالمحیطسكان

إھمالبسببأتلفتمنھاوحدات10أنلناتبینالمنطقةبمواطنياحتكاكناخاللمنأنھ

ترةفإلىیحتاجذاتھحدفيتخصصایعتبرالذيالمیدانبھذاخبرتھمقلةوالمستفیدین

بالضبطوتصرفطائلةأموالھناكألنعفویاالحرفةممارسةلیسوالتكوینمنمعینة

العملیاتعنناھیكودج4.290.000,00قدرهماليمبلغحشدتمالعملیةھذهفي

.حرجالوفحدثاألخرى

بعملیةاإلستثمارمبلغإجماليمن%12,12بنسبةحضیت:المثمرةاألشجارغرس

وھـ20بـخلیلذراعبینموزعةالزیتونشجیراتمنھـ35غرسوھيوحیدة

بعضبدأتوحالیا%95تقریباالعملیةھذهنجاحنسبةعموماوھـ15بـلھواورة

.المعنیینالفالحینتصریحاتحسبجیدبمردوداإلنتاجفيالبساتین

فيتمثلتوالمشروعمبلغمجموعنمفقط%4مناستفادت:المیاهمصادرتجنید

كانالبئرأنحیثبوعكةعائلةلفائدةبئرتھیئةومبروكبنلعینماءنقطةإنجازعملیة

الموكلالمؤسسةطرفمنالتدخلعملیةوبعدم3قطرهوم1Àعمقھمزریةوضعیةفي

الجداروبناءالسفلیةوالعلویةالرافدتینبناءوم5عمقعلىتنظیفھتماألشغالإنجازلھا

.الخارجيالمحیططالءوالسلمووضع
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ذراع–البیضاءالدار–الشبیكةالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)45(رقمجدول

.لھواورة–خلیل

السعرالحجمالعملیة

الوحدوي

(د.ج)

اإلجماليالسعر

(د.ج)

االقطاعالتمویلمصدر

المتدخل

نسبة

%اإلنجاز

مسلكتھیئة

  فالحي
140.000,00350.000,00FLDDPSكم2.5

100الغابات

800.000,004.800.000,00FDRMVTCكم06مسلكشق

أشجارغرس

الزیتون
70.000,002.450.000,00FDRMVTCھــ35

نقطةإنجاز

تھیئة+ماء

وتجھیز

01

وحدة
800.000.00800.000,00FLDDPS

130.000.004.290.000,00FSAEPEAو33النحلتربیة

150.000.007.500.000,00PSDھــ50التشجیر L DGF

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج20.190.000,00للمشـــــروع:االجمـــاليالمبلــــغ

:المتدخلةالقطاعات

PSD FORET:7.500.000,00دج

FSA PEA:4.290.000,00دج

FLDDPS:1.150.000,00دج

FDRMVT:7 .250.000 دج00,
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.)2(مشروعینصیاغةتم:2011برنامـــج

.زدیرةأوالد–زریقةعوین–ســوناف–السلطانعین:الجواريالمشروع

یشغل)زدیرةأوالد،زریقةعوین،سوناف،السلطان(عین:التالیةالقرىیضم

3094یقطنھاالمواشيبتربیةتمتازفالحیةمنطقةعنعبارةوھي،ھـ1875مساحة

مجھزةعالجقاعةوسكانيتجمعبكلابتدائیةمدرسةتوجد،عائلة470بمجموعنسمة

تثمینوحمایةبموضوعجواريمشروعمناستفادت،زةالمجھالمائیةللمواردوتفتقر

:التالیةالعملیاتعلىركزالذيالطبیعیةالموارد

المقدراالستثمارمبلغمناألكبرالجزءلھاخصص:الغابیةالثروةوتنمیةتوسیععملیة

زیادةبھدفزریقةبعوینھـ100بتشجیروذلك%42بنسبةدج35.636.459,00بـ

.الغابیةالمساحة

:بعملیتینالمشروعمبلغمجموعمن%31,15شغلت:العزلةفكعملیة

عوینولسونافالفالحیةاألراضيبینیربطكم3منھاكم8طولھفالحيمسلكتھیئة

األراضيعنالعزلةلفكالعمریةمنطقةنحوالسلطانعینقریةمنكم2,5وزریقة

.زدیرةأوالدوزریقةعوینبینرابطكمسلككم2,5والفالحیة

السكانتنقالتلتسھیلالسلطانعینقریةداخلكم3,5طولھمثبتفالحيمسلكتھیئة

.الشتاءفصلفيخاصة

بینموزعةالزیتونشجیراتمنھـ70غرسبرمجتتم:المثمرةاألشجارغرس

البلدیةألناالقتصاديالنشاطتنویعارإطفيتدخلإیجابيجدتدخلاوھذالمحیطقرى

تعتبرالعملیةھذهبالتالي،األبقاروتربیةالواسعةالزراعاتفيبتخصصھامعروفة

حیثالشأنبھذاالمنطقةفالحيخبرةقلةمنالرغمعلى،المنطقةالقتصادجدیدمحرك

تكوینیتطلبماھذا،)%70حوالي(السابقتینالبلدیتینمنأقلنجاحھانسبةسجلنا

.األشغالمباشرةقبلالمستفیدین
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:بعملیتیناالستثمارمبلغمن%9,4لھاخصص:المیاهمصادرتجنید

.للشربالصالحةالمیاهمنالسكانحاجیاتلتغطیةزدیرةبأوالدنقبإنجاز

.بالمنطقةالفالحیةاألراضيريفيلالستعمالبسونافنقبتجھیز

وحدة11بتوزیعاالستثمارحجممن%4مناستفادت:الحیواناتلتربیةتوحداخلق

تحفظاتبسببعنھاالكشفیصبالعملیةھذهنتائجأنحیثالمشروعمحیطعبر

.المستفیدین

سوناف–السلطانعینالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)46(رقمجدول

.زدیرةأوالد–زریقةعوین–
الوحدويالسعرالحجمالعملیة

(د.ج)
القطـاعالتمویلمصدر(د.ج)اإلجماليالسعر

المتدخل
نسبة

%اإلنجاز

150.000,0015.000.000,00PSDھــ100التشجیر L DGF100الغابات

900.000,007.200.000,00كم08 فالحيمسلكتھیئة

أشجارغرس
الزیتون

68.376,004.786.320,00FDRMVTCھــ70

فالحيمسلكتھیئة
مثبت

1.111.111,113.888.889,00FLDDPSكم3.5

130000.001.430.000,00FSAEPEAو11النحلتربیة

150ML18875.002.831.250,00FLDDPSإنجازنقــــــــــــب

500000.00500.000,00و01نقـبتجھیز

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج35.636.459,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

:المتدخلةالقطاعات

PSD:الغاباتقطاع FORET:22.200.000,00دج

دجFDRMVTC:4.786.320,00:الغاباتقطاع

FSA:الغاباتقطاع PEA:1430000.00دج

دجFLDDPS:7.220.139,00:الغاباتقطاع
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.الشیوانعین–صیادواد–الزیتوندار–المشرع:الجواريلمشروعا

)الشیوانعین،صیادواد،الزیتوندار،المشرع(قرىالمشروعھذافيتشترك

یقطنھا،ھـ1888بـاإلجمالیةمساحتھاتقدرمجانةلبلدیةالشرقيبالشمالالواقعة

األبقار،المواشيتربیةوالواسعةالزراعاتنشاطیمارسون)عائلة399(نسمة2369

.لدواجنوالحلوب

نیعتمدوفھمللريالموجھةالمیاهقلةوكذاالمسالكصعوبةمنالمشروعمحیطیعاني

،بالتذبذبمعروفالمنطقةمناخأنوالسیماكافیةغیروھياألمطارعلىفقط

علىسوىتتوفرالفھيالیومیةالحیاةمتطلباتأدنىإلىالمنطقةافتقادإلىباإلضافة

،قریةلكلبالنسبةابتدائیة،ومدرسةالمشرعالسكانيللتجمعبالنسبةعالجقاعة

المیاهمنابعوتنقیبالمناطقھذهعنالعزلةلفكجاءالحالةھذهفيالجواريفالمشروع

التشجیرإعادةأشغالإلىباإلضافةالزیتونغرسبتشجیعلزراعياالنشاطوتنویع

االستثمارمبلغحجمحسبیليكماموزعالغاباتحرائقجراءمنالمتلفةللمناطق

:المخصص

:عملیاتثالثببرمجت%46,28سبةبناألولىالمرتبةاحتلت:العزلةفكعملیة

التجمعاتبینللوصلالشیوانعیننحوالزیتوندارمنكم7طولھفالحيمسلكشق

.جیدةحالةفيالمسلكفإنلإلشارةوالسكنیة

األراضيعنالعزلةلفكصیادووادالزیتونداربینكم4طولھفالحيمسلكتھیئة

.الموجودةالفالحیة

كم2والشیوانعینقریةداخلكم1.5منھاكم3,5طولھمثبتفالحيمسلكتھیئة

.العزلةلفكالمجاورةبالقریةیربطھا

تشجیرخاللمن%31,95بنسبةالثانیةالمرتبةفيجاءت:الغابیةالثروةتنمیةوتوسیع

.جدیدةكمساحةھـ50والغاباتحرائقلتعویضھـ50منھا،ھـ100
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لالستعمالبالمشرعنقب:إنجازعملیتینشملت%10,65بنسبة:المیاهصادرمتجنید

اآلخرالجزءوالشربفيمنجزءإلتعمالالزیتونداربقریةنقبتجھیزوالشرب.في

.الفالحيللري

ھـ30بغرساالستثمارحجممن%6.55مبلغلھاخصص:المثمرةاألشجارغرس

.المحیطقرىعبر

البلدیةعبرالنحلخالیامنوحدة11توزیعفيتمثلت:الحیواناتلتربیةوحداتخلق

.الفالحیندخلورفعاإلقتصاديالنشاطتنویعبھدف

الزیتوندار-المشرعالجواريللمشروعالمالیةوالفیزیائیةالتركیبة:)47رقم(جدول

:الشیوانعین–الصیادواد–

الوحدويالسعرالحجمالعملیة
(د.ج)

القطـاعالتمویلمصدر(د.ج)اإلجماليالسعر
المتدخل

نسبة
%اإلنجاز

100.000,0010.000.000,00ھــ100التشجیرإعادة
PSD L DGF

100الغابات

1.000.000,007.000.000,00كم07 فالحيمسلكشق
900.000,003.600.000,00كم04  فالحيمسلكتھیئة

أشجارغرس
الزیتون

68.376,002.051.280,00FDRMVTCھــ30

فالحيمسلكتھیئة
مثبت

1111.111,113.888.889,00FLDDPSكم3.5

130.000,001.430.000,00FSAEPEAو11النحلتربیة

150ML18.875,002.831.250,00FLDDPSإنجازنقــــــــــــب

500.000,00500.000,00و01نقـبتجھیز

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج31.301.419,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

الغابات:قطاع:المتدخلةالقطاعات
PSD/FORET:20600000,00دج

FSA/PEA:1430000,00دج

FLDDPS:3897560,00دج

FDRMVTC:2.051.280,00دج
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:2012برنامــــــــــــــــــج

.الزیتوندار–سنادة–بوطارة–موسىسیدي:الجواريالمشروع

،بوطارة،سنادة،موسىسیدي:منكلقرىفیھتشتركمجانةبلدیةجنوبالمحیطیقع

یقطنھنللزراعةصالحةھـ480منھاھـ800قدرھامساحةعلىیتربع،الزیتوندار

والفالحةسكانھیمارسجوفیةمائیةإمكانیاتعلىیتوفر)عائلة35(ساكن226

موضوعھمندمججواريبمشروعالمحیطاستفاد،ابتدائیةمدرسةبقراهیوجد،الرعي

تھیئةعلىأساساركزتالتيالعملیاتمنبمجموعةبیعیةالطالمواردتثمینوحمایة

:یليكمابالغاباتالعنایةوالنحلوتربیةالمسالك

بـالمقدراالستثمارمبلغإجماليمن%39,92نسبةلھاخصصالعزلة:فكعملیة

:العملیاتمنمجموعةعلىموزعدج41.450.000,00

الحراجیةالتدخالتلتسھیلالغابةنحوىموسسیديمنكم4طولھغابيمسلكشق

.القرىھذهعنالعزلةلفككم6طولھالمحیطداخلممرتھیئة

سنادةمنكم2,5وسنادةنحوبوطارةمنكم3منھكم5,5طولھمدعمفالحيممرتھیئة

العملیاتھذهلإلشارة.والفالحیةاألراضياستغاللعملیةلتسھیلالزیتوندارنحو

.نجھلھاألسبابالساعةلحدتنطلقلمازالتم

35بتوزیع%25,33بنسبةالثانیةالمرتبةفيجاءتالحیوانات:لتربیةوحداتخلق

.المشروعمحیطعبرالنحلخالیامنوحدة

ھـ100تشجیرإلعادة%28,96نسبةلھاخصص:الغابیةالثروةتنمیةوتوسیععملیة

فيالستعمالھالمنطقةسكانطرفمنقانونيالغیراالحتطابجراءمنالمتضررة

العملیة.أماالطبیعيالغازشبكةعلىتوفرھالعدموذلكالشتاءفصلفيالتدفئةعملیة

.موسىسیديلقریةالمجاورةالغابةداخلھـ50لـحراجیةبأشغالالقیامالثانیة

ھذهأشغالأنحیثالمحیطعبرھـ30غرسبرمجتتم:المثمرةاألشجارغرس

.بعدتنطلقلمالعملیة
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-بوطارة–موسىسیديالجواريللمشروعالمالیةوالفزیائیةالتركیبة:)48(رقمجدول

:الزیتوندار-سنادة

الوحدويالسعرالحجمالعملیة
(د.ج)

اإلجماليالسعر
(د.ج)

القطـاعالتمویلمصدر
المتدخل

نسبة
%اإلنجاز

إعادةأشغال
التشجیر

100
ھــ

100000.0010000000.00
PSD L DGF

100الغابات

مسلكشق
 غابي

1000000.004000000.00كم04
تنطلقلم

ممرتھیئة
المحیطداخل

900000.005400000.00كم06
FDRMVTC

أشجارغرس
الزیتون

80000.002400000:00ھــ30

ممرتھیئة
مدعمفالحي

1300000.007150000.00FLDDPSكم5.5

300000.0010500000.00FSAEPEA100و35النحلتربیة

40000.002000000.00PSDھـ50حراجیةأشغال L DGF

للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

دج41.450.000,00:للمشروعاإلجماليالمبلغ

الغاباتقطاع:المتدخلةالقطاعات

PSD/ DGF:16.000.000,00دج،: FDRMVTC7.800.000,00دج

FSA/ PEA:10.500.000,00دج،FLDDPS:7150000.00دج
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أنھاإالمجانةبلدیةبھاتتمتعالتيالھائلةالفالحیةاإلمكانیاتمنالرغمعلى:ةـــنتیج

–2009(األولالخماسيبرنامجخاللمندمجةجواریةمشاریع4منفقطاستفادت

عملیاتعلىاألولىالمرتبةفيركزتالتيیباتقراألھدافوالعملیاتبنفس)2014

ثم%)34,65(الغابیةالثروةتوسیعالثانیةالمرتبةفيتأتي،%)36,8(،العزلةفك

.النحلتربیةالثالثةالمرتبةفي

المرتبةوفي%)9,2(زیتونصنفالمثمرةاألشجارغرستلیھا،%)13,75(

ھذأننستنتجالتحلیلھذاخاللومن%.5,7بنسبةالمیاهمصدرتجنیداألخیرة

بتكثیفاإلقتصاديالنشاطتنویعحیثمنإیجابیةنقاطلھاكانالجواریةالمشاریع

التيالنحلتربیةكذلكوبالمنطقةالتواجدقلیلةكانتالتيالزیتونزراعةعملیات

تمحینفيالوالیةتراببكاملالمطلوبالمستوىمننوعابعیدةتربیتھثقافةمازالت

الكبیرةالحاجیاتحیثمنالمنطقةخصوصیاتتراعيلمفالمشاریعمھمجانبإھمال

لھاخصصالتيالمیاهعنصرإستغاللفيالكبیرالنقصفياساساالمتمثلةولقاطنیھا

خاللدج128.577.878,00بـقدرالذيالكلياإلستثمارحجممن%5,7نسبةفقط

.األولالخماسي
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الزیتوندارغابيمسلكفتح

السلطانعینالنحــلتربیـة
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وكمحیثمنكبیراھتمامنالتالدراسةمنطقةأنالسابقاالستعراضخاللمنناالحظ

مداشروقرىكلتقریبامستالتيوالمختلفةالمندمجةالجواریةالمشاریععملیاتحجم

بلدیةخاصةالمرفقة)16(رقمالخریطةحسبالمعزولةوالنائیةالدراسةبلدیات

المشاریعوكذاقصوروقرىتجدیدمنالمشاریعأنواعمختلفشملتھاالتيمنصورة

منذالطبیعیةالمواردتثمینوحمایةمستالتيتلكواالقتصاديالنشاطبتنویعالخاصة

ووجھتالثالثالبلدیاتتبرمجلم2014سنةأنھحینفي2013غایةإلى2009

الغاباتمحافظةمنالواردةالمعطیاتحسبقبلمنتستفدلمأخرىبلدیاتلىإالمشاریع

.للوالیة

،الغابیةوالفالحیةالمسالكتھیئةوكشقالعزلةفكعملیاتعلىأكثرالمشاریعتركز

ھووواحدنوععلىركزتالتيالمثمرةاألشجاربغرسالخاصةالعملیاتكذاو

وھناك،كبیرةعنایةیتطلبالوالمنطقةومناختربةطبیعةعمیتالئمالذيالزیتون

وللشربالموجھةاآلبارحفرفيتمثلتالتيالمیاهمصادربتجنیدخاصةأخرىعملیات

ببلدیةالحمراءسدھيالوحیدةالعملیة(السدودتھیئةوالمائیةاألحواضبناءو،الري

بعضوجودإلىباإلضافة،الطاقةصادربمالعمیقةاآلبارربطكذاو)منصورة

تصحیحمنھاالتياألراضياستصالحوحمایةنحوموجھةقلیلةبنسبالعملیات

.المائیةالمجاري

كتربیةجدیدةنشاطاتبخلقالریفسكانتثبیتإلىتھدفمجملھافيعملیاتھيإذن

لدىكبیرااستحسانايلقالذيالزیتونزراعةبتكثیفالزراعيالنشاطتنویعوالنحل

10منھاالدراسةمنطقةفيمندمججواريمشروع19صیاغةتمحیث،المواطنین

مجانةلبلدیةبالنسبة04وإبراھیمسیديأوالدبلدیةفي05ومنصورةبلدیةفيمشاریع

تنطلقلمأواإلنجازطورفيإماالباقيوم2011غایةإلىمشروع13منھاأنجز،

الموكلةتلكخاصةاإلنجازفيالتأخرمننوعالعملیاتبعضعرفتإذ،بعدبھالاألشغ

واإلمكانیاتقلةمننوعتعرفالتيالریفیةللھندسةالجھویةالمؤسسةإلىإنجازھامھام

.التسییرضعف
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:المندمجةالریفیةللتنمیةالجواریةالمشاریععملیاتبعضألشغالالتقنیةلمواصفاتا

:مسلكشقلألشغالالتقنیةالمواصفات

:المسلكوتسطیحشق-

م06المسلكعرضیبلغحتىجارفة)آلةالالزم(العتادبواسطةالتربةوتسطیحشقیتم

.األرضیةمنالتربةإزاحةمعالخنادق)+(األرضیة

طرفمنالمبینللممروفقاالوصولنقطةحتىاالنطالقنقطةمنابتدءاالعملیةھدهتتم

.المشروعبمتابعةالمكلفینالغاباتأعوان

:المسلكتسویة–

الجانبي,المظھرالمسویةاآللةبواسطةالمسلكلتسطیحالنھائیةالمرحلةھيالتسویة

المیاه,تجمعاديلتفالمحورفيقلیالمحدبالمسطحةاألرضفيیكونالمسلكلمنحنى

.الجانبيالمیاهمجرىاتجاهنحوقلیالمائالالمسلكیكونالمائلةاآلراضىوفي

:للحوافالمائلالشكلانجاز-

.للمسلكالعلویةالناحیةباتجاهمائلبشكلللمسلكالجانبيالمنحدرقص

اإلمطارمیاهلتصریفكالمسلطولعلىالمیاهصرفمجاريتنجز::الخنادقفتح-

بالمواصفاتالرسمفيمبینھوكمامنحرفشبھشكلعلىللمسلكالعلویةالحافةفي

م0.50:الصغرىالقاعدة-م01:الكبرىالقاعدة–م0.50:العمق:التالیة
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:الفنیةالمنشاةبناء-

الجسورفيالمتمثلةفنیةالالمنشآتبناءیجبوتقویتھالمسلكودیمومةصالبةلضمان

تضاریسوحسباإلدارةطرفمنتتمالمنشآتنوعیةتحدیدعملیةأنحیث،الصغیرة

.الواحدمترالكیلوفيجدیدةمنشات03بانجازعددھایحدد.الموقع

.ویتمم05المسلكأرضیةعرضعلىالقنواتمنسلسلةتوضع:الصغیرةالجسور-

.م1.5وعمقم1.2بعرضخندقبانجاز

ربطھامعومتماسكةمتسلسلةبصفةسم80قطرذاتالقنواتتوضع:القنواتوضع

خالیةبتربةالقنواتتردمثماألسفلنحو02بمیل.وتوضعم05عرضعلىباالسمنت

.رصھامعوالحجارةالطینمن

بالحجارةأوالمسلحةنةبالخرساسواءوالسفلیةالعلویةالجھةفيالجدرانبناءعملیةتلیھا

طولیكون(للمنشاةجھةكلمنسم60بـالمسلكأرضیةمستوىعلىمرتفعویكون

.م)02الجدار

ومدعمةالمسلحةبالخرسانةم1م/1م/1التالیةبالقیاساتالبالوعاتتنجز:البالوعات-

فيمسلحةبخرسانةخروجھاعنداألخیرةالقناة.تدعمسم20سمكھاویكونالحدیدبشبكة

.السیالنبمیاهتتلفالحتىالسفلىالجھة

الصغیرةالجسورانجازیمكنالالتياألماكنفيالنوعھداینجز:االرتكازیةاألرضیة-

یساوي:العرض:التالیةالقیاساتوفقوتنجزالمیاهبھاتتراكممسطحةأماكنفيأيبھا

.الماءركودلمكانجھةكلمنمتر05الطول-المسلكعرض

تفرشثمالصلبةاألرضیةإلىالوصولغایةإلىوالتربةالوحلینزعاالنجاز:كیفیة-

السیاجمنشبكةتوضعبعدھا،جیدارصھامعبینھافیمامتماسكةمصفحةحجارة

لتسھیلاألسفلنحوم02وبمیلمنضمبشكلسم12بسمكمسلحةبخرسانةوتغطى

.السفلیةالجھةنحوالمیاهسیالن
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طولعلىالمسیجةالحجارةمنبجداراألسفلمنمدعمةاالرتكازیةاألرضیةتكون

³/مكلغ400بـمركزةالخرسانةتكونأنویجب³م10بـالمشاة

:المائیةالمجاريتصحیحلعملیة:التقنیةالمواصفات

الحواجز:مواقعوتوتیدتعیین

عمقاالعتباربعین,ویأخذالمشروعبمتابعةالمكلفالعونمنالحواجزمواقعتعین

یمكنألنھالصخریةاألماكنفياألسسإھمالیمكن،الوانحدارهوعرضھالمجرى

الواديأوالشعبةأعلىمناألشغالبدایةتكوناالنزالق,خطرإلىالتعرضللحواجز

األسفل.إلىتصحیحھالمراد

الجوانبمستوىعلىومتماسكةوعمیقةصلبةأسسعلىالحواجزتوضع:األسسحفر

.الحوافعلىم0.50والقاعدةفيم0.60:التالیةاألبعادتأخدحیث

اكبرالقاعدةعرضویكون,األرضفيالمنشآتلترسیخاألسسعلىالحواجزحفریتم

المیاهسیالنلمقاومةالالزمینوالصالبةالقوةھامنحإلىھذاویھدفالحاجز,ارتفاعمن

:الحجارةوجمعاستخراج-.

التصحیحفیھایجريالتيالمائیةبالمجاريالمحیطةاألماكنمنالحجارةتستخرج

بطریقةالحجارةباستخراجیسمحولن,الالزمةالمتانةلضمانالكبیرةالحجارةوتختار

.أخرىشعابوتكویننجرافاالظاھرةفيسبباتكونفوضویة

الحواجزأبعادوتختلفالواديمجرىعلىعمودیاالحواجزبناءیكون:الحواجزبناء-

شبھشكلعلىیبنىحیث،السیالنقوةحسبأيالمجرىعرضحسب

:التالیةالتقنیةالمواصفاتإلىالبناءھدامنحرف,ویستجیب

.الحجمكبیرةالحجارةتختار،الواديمجرىاتجاهفيبالطولالحجارةتوضع

.الحاجزاستقرارلضمانمتشابكةبصورةالحجارةتوضع
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.الحاجزاعليفيللمیاهمصرفیترك

.مم2.4السلكقطربسیاجمغلفةأومسیجةالمائیةالحواجزتنجز

:)زیتون(المثمرةاألشجارغرسلعملیةالتقنیةالمواصفات

منظمةصفوفشكلعلىالحفرمواقعتعیینقصدالعملیةھدهتتم:والتوتیدالتخطیط-

/شجیرة100بمحددةالكثافةأنلكون،أمتار10بتباعدعقدذوبحبلیستعانلھدا

ھذهأناعتقاديفيانھإذ،المستفیدبمشاركةالعملیةھدهوتتم،الزیتوننوعمنالھكتار

.األراضيمنھامةمساحاتفقدانفيوتساھمقلیلةالكثافة

عملیةتيتأم10م/10بتباعدتكونالتيوالتوتیدالتخطیطعملیةبعد:الحفرفتح–

لنموكافيفضاءیمثلحیث،م0.80×م0.80×م0.80مكعبشكلعلىالحفر

.الغرسلعملیةاستعداداالحجارةمنالمستخرجةالتربةتنقیةویتم،الشجیراتجذور

الغرسعملیةقبلتسمیدھامنالبدالغرسلعملیةوالتحضیرالحفرفتحبعد:التسمید-

للجذورخاصةالسریعوالتطورالنموفرصكلالغرسطاءإلعشھرعنالتقلبمدة

.الغرسعملیةقبیلالحفرةنصفردمإعادةفورودلك

:الغـــرس-

بأداةغرسھاقبلوأغصانھاجذورھاأطرافتقطعالشجیراتأجزاءتوازنعدمحالةفي

عملیةتتم.ثمتللشجیراوالسفلیةالعلویةاألجزاءبینتوازنتحقیققصدوھذاحادة

:التاليالنحوعلىالشجیراتغرس

.واحدةحفرةفيواحدةشجیرةوضع-

.طبیعيبمثبتمباشرةمدعمةمستقیمةالحفرةوسطالشجیرةوضع-

.وتكدیسھاالتربةإعادة-
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مقاومةحدبةانجازومراعاةاألمطارمیاهاستقبالمنلتمكینھاالشجیرةحولالتحویض-

منحدراتعنعبارةالمشروعمحلاألرضكانتإذاماحالة،وفيواالنجرافنللسیال

الحدبةھدهمنقریبةتكونأنالشجیراتوعلىالسفلیةالجھةمناألحواضتحدیبیتم،

تمدیداإلدارةویمكنفیفريشھرأواخرإلىنوفمبرشھرمنتصفمنالعملیةھدهتبدأ

.المناخیةالظروفحسبوتقلیصھاالغرسفترة

:السقي–

وفيالواحدةللشجیرةالماءمنلتر60األقلعلىبمقدارمباشرةالغرسبعدالسقيیأتي

تحددھاأخرىفترةإلىالسقيعملیةتأجلالغرسعملیةخاللاألمطارسقوطحالة

عندالسقيواألحواضوصیانةالمشروعحراسةھوالفالحواجباتومن،اإلدارة

.الحاجة

العملیةإنجازھذهأشغال:تنقسماالصطناعيالتشجیرصیانةلعملیةالتقنیةلمواصفاتا

:مراحلثالثةإلى

األولى:المرحلة

مسالكانجازحفرالوفتحالتوتیدوالتخطیطعملیةفيالبدءقبلاالنجازمؤسسةعلى

الغرسعملیةوبعدأثناءوالسقيالتنقلعملیةتسھیلبھدفتشجیرھاالمراداألماكنداخل

بحیثالشاغرةاألماكنفيالحفرأماكنبتعیینالعملیةھذهتتم:والتوتیدالتخطیطعملیة

إلیھاالوصولالمرادوالكثافةالتضاریسوطبیعةالمیدانمیلحسببینھاالتباعدیكون

الجدیدةالحفرمعمتناسقةتكونبحیثجدیدمنفتحھایجبقدیمةحفروجودحالةوفي

.المحددةالكثافةباحتراموھذا
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أبعادذومكعبشكلعلىالحفرتفتحوالتوتیدالتخطیطعملیتيبعد:الحفرفتح-

ستغرسالتيالشجیراتجذورلنموكافيفضاءیمثلحیثم)0.4×04×0.4(متساویة

یتمالتيجانبااألولىالتربةطبقةوضعمعمنھاالحجارةونزعالتربةتقلیبیجب،فیھا

شھروبدایةأوتشھرمنتصفعندالعملیةذهھوتكونالغرسعملیةعندإرجاعھا

.األمطارمیاهمنمعتبرةكمیةاستقبالمنلتمكینھاسبتمبر

أنویجبم)03×03(بتباعدأيالھكتار/شجیرة800بـالتشجیركثافةتحدد:الكثافة-

.الواحدالھكتارمجملعلىمنتظمةبصورةالشتالتتغرس

وفوالضرالمیدانمتطلباتحسبغرسھاالمراداألصنافتختار:المختارةاألصناف-

:كالتالياألصنافتوزعلذابھاالمحیطةالبیئیة

60%:الكالیتوس-

20%:الحلبيالصنوبر-

20%:السرو-

:الغرسعملیة-

للمواصفاتتخضعبحیثالشتالتاعتمادلجنةطرفمنرسھاغالمرادالشتالتتعتمد

:التالیة

منسلیمةالشجیراتوتكوناألصلالمجھولةالشتالترفضمعبدقةالصنفتحدید

.الخضريالمجموعمناكبرالجذريالمجموعیكونكمااألمراض

المرادللمنطقةالبیئیةالمتطلباتبنفستكونلكيمحلیةمشتلةمنالشتالتتكونأنتحبذ

.غرسھا
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حملھاعندتعجنھالتفاديقلیلةبكمیةسقیھابعدرطبجوفيالشتالتتنقل:الشتالتنقل

داخلوواقفةمرتبةبالستیكیةأكیاسفيوموضوعةالعضویةبالموادغنیةوتكون

صنادیق

المكلفتالغاباعونوبحضورالغرسموضعفيالشتالتتسلم:الشتالتاستالم-

الشجیراتحالةفیھیوضحمحضریحرروالذيالمشروعلھذاالمیدانیةبالمتابعة

.التقنیةللمواصفاتمطابقتھاحالةفيوصنفھاونوعیتھا

ومرتبطةمستقیمةوتحفظالغرضلھذامھیأمكانفياالستالممحلالشتالتتوضع

).أیام07(أیامسبعةتتجاوزاللفترةبانتظاموتسقى

األفضلومنالخریفلفصلاألولىاألمطارتساقطبعدالعملیةھذه:تبدأالغرسموعد-

ونھایتھالغرسبدایةتحددحیث،العملیةنجاحلضمانرطبأيمالئمجوفيتغرسأن

.جانفيشھرإلىأكتوبرشھرمنعادةتكونالتيالغاباتإدارةطرفمن

:التاليالنحوعلىلشجیراتاغرسعملیةتتم:الغرسكیفیة-

.الجذورلمسعدممعبحذرللشتالتالبالستیكيالغالفنزع

.مستقیمبشكلالشجیرةغرس

ورصھا.األولىالطبقةتربةوإرجاعالحفرةوسطالشجیرةوضع

.بھاواالحتفاظالمطارمیاهاستقبالمنلتمكینھاالغرسبعدالشجیرةحولحوضانجاز

.الواحدةالحفرةفياحدةوشجیرةوضع

للشجیرةلتر20بمقدارمباشرةالغرسبعدالعملیةھدهتأتي:السقيعملیة-

اإلدارةتحددهأخرموعدإلىالعملیةھدهتأجلاألمطارسقوطحالةوفيالواحدة

:الثانیةالمرحلة
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لمیاهالسماحصدقناعمةلتصبحالتربةتقلیبإلىتھدف:الضارةاألعشابونزعالعزق-

األعشاببنزعوذلكللشجیراتاألفضلبالنموتسمحلمااألعماقإلىبالتوغلاألمطار

.بذورھاخروجقبلوجوانمايشھريفيالمنافسةالضارة

م0.50شعاعھایبلغحتىالشجیراتحولاألحواضانجازیعاد:األحواضانجاز-

الصغیرةالشجیراتجذورلتغذیةالمتساقطةطاراألمبمیاهاالحتفاظمنلتمكینھاوھذا

كانتإذاماحالةوفيوالعزق.األعشابنزع  معبالتوازيالعملیةھدهوتنجز

السفلیةالجھةفيالترابيالمنحنىیكونمنحدرات،عنعبارةالمشروعمحلاألرض

.للحوض

للشجیرةلتر20بمقدارالصیففصلفيالسقيعملیةتعاد:الصیفیةالفترةفيالسقي-

.اإلدارةطرفمنالسقيفترةوتحددالواحدة

واالستخالفالصیانةأشغال:الثالثةالمرحلة

منابتداءالمأكولةأوالمیتةالشجیراتاستخالفاالنجازمؤسسةعلى:االستخالف-

بحجمالسقيمعاألقلعلىالنجاحمن%90إلىللوصولالموالیةالغرسعملیةبدایة

لتــر.20

بئر:وتجھیزلتھیئةالتقنیـــــــةالمواصفــــات

مكانعنبعیدااألوحالكلوترمىالبئرلقاعالجیدالتنظیفعملیةتتم:التنظیف-

.األشغال

یتعدىوالبوفرةالماءإیجادحتىالبئروعمقطبیعةحسبالحفرعملیةتتم:الحفر-

عاتقعلىتكونالحفرعملیةفانم15یتجاوزالبئرعمقكانوإذا.م03الجدیدالحفر

.المستفید

مجموعةوفقالتالیةالموادفیھا.وتستعملللبئرالداخليالشكلتأخذ:السفلیةالرافدة-

:المواصفاتمن
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حیثمم،06قطرذاتبإطاراتمثبتةمم10قطرذوقضبانأربعمنیتكونالحدید:

قضبانعلىاإلطاراتتثبتثم)سم25سمك-سم25(عرضالتالیة:القیاساتتأخذ

سم20متساویةبأبعادالحدید

سم30::عرضلیةالتابالقیاساتیكونالمسلحةالخرسانةسمكإن:المسلحةالخرسانة

سم30سمك:،

جدیدةبنایةكانتإذاأما،بھامبنيھوالتيالمادةبنفسالجداربناءیتم:الجدار–

م01بإضافةویكونالبئرقطرحسبأوم03یكونالبئرقطروم10سمكباآلجر

.البئرسطحمستوىعلى

.فلیةالسالرافدةإنجازطریقةنفس:العلویةالرافدة-

بالمترویكونوالنزولالصعودیتحملالذيالمربعالحدیدمنیكون:السلموضع-

.البئرعمقحسبالطولي

السقفسمكویكونملم12قطرذوبالحدیدمدعمالمسلحةبالخرسانةینجز:السقف-

سم15/سم15بـومتعامدمتشابكیكونالبئر،الحدیدقطرحسبوقطرهسم12

الطالءوضع–الخارجمنالعلویةالرافدةفوقالمنجزالبناءتلبیس:والطالءالتلبیس-

.للبئرالخارجيللمحیط

.م01وطولم0.8بعرضالحدیدمنیكون:الباب-09

بعداألشغالبقایامنللبئرالخارجيالمحیطتنظیفاالنجازمؤسسةعلى:مالحظة

.العملیةانتھاء
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:مائيمنبععنتنقیبلعملیةالتقنیةفاتالمواص

التنقیب:عملیة

حتىكبیرةمساحةعلىالمیدانطبیعةحسبالمیكانیكيبآلةأویدویاالحفریكون:الحفر

تنظیف،ثمالرئیسیةالینابیعإلىوالوصولالماءمنممكنةنسبةأكبرجمعیتسنى

.األشغالأماكنعنبعیدااألوحالوترمىالمحفورةاألماكن

:التھیئةعملیة

.الینبوعمستوىعلىم1.5م/02م/02:التالیةبعادباأل:التجمیعخزانبناء

وضعمعسم15بسمكرصھامعالخزانمساحةعلىمصفحةبحجارةاألرضیةفرش

سم07التنظیفخرسانة

متشابكة12حدیدیةبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاالسمنتخرسانةوضع

.سم15سم/15

سم12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاالسمنتبخرسانةالجدرانبناء

المیاهلتمكینالماءتدفقجھةمنالجدرانفيثقوبتركمعسم15/یم15ومتشابكة

.التجمعمنالمتسربة

12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاإلسمنتبخرسانةالسقفبناء

حدیديببابمجھزةسم50/سم50مربعةفتحةتركمع،سم15/سم15ومتشابك

.للفتحقابل

الماءتدفقجھةمنالخارجمنالمجمعجوانبعلىالمتوسطالحجممنالحجارةوضع

.األرضیةلتسویةبالترابوردمھا
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.م01م/10م/5:األبعادوفق3م50بسعةمائيحوضإنجاز:الرئیسيالخزانبناء

.الخزانمساحةعلىاألرضیةتسویة

.سم15بسمكرصھامعالخزانمساحةعلىمصفحةبحجارةاألرضیةفرش

.الخزانمساحةعلىسم07بسمكالتنظیفخرسانةوضع

منمزدوجةبشبكةمدعمسم20بسمكالخزانألرضیةالمسلحاالسمنتخرسانةوضع

االسمنتبخرسانةالجدرانبناء.سم20/سم20ومزدوجةومتشابك12قطرالحدید

20ومزدوجةومتشابكةسم12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم20بسمكالمسلح

.سم20سم/

.للفتحقابلحدیديببابمجھزةسم80سم/80مربعةفتحةترك

.ملم80بقطرالجیدالنوعمنالرئیسيالخزانأسفلفيتفریغصماموضع

.الرئیسيالخزانجانبعلىصغیرمائيوضحبناء

).سم50ارتفاعھ–سم50عرضھ-م05الرئیسي(الخزانجدارعرضیساويطولھ

قطربالحدیدمدعمةسم15بسمكالمسلحةبالخرسانةالصغیرالحوضھذابناءیتم

.ملم10

الصغیرالحوضأسفلفيحدیدیةبشبكةمدعمةسم08المسلحباالسمنتأرضیةانجاز

.²م10مساحةعلى

:الرئیسيوالخزانالتجمیعخزانبینالربط-

منملم60قطرهبالستیكيأنبوببواسطةالرئیسيالخزانمعالمیاهتجمیعخزانیربط

.م100حواليبطولسم50بعمقمردومالجیدالنوع
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ویمكن،التجمیعخزانإلىبالنسبةمنخفضمستوىفيیكونالرئیسيالخزان:مالحظة

.3م50سعتھعلىالحفاظمعالمیدانطبیعةحسبمقاییسھتغییر

.االسمنتمنبخلیطالخزاناتكلتلبیساالنجازمؤسسةعلى:التلبیس

.واألزرقاألبیضبالسبیكترولالمنجزاتطالءیتم:الطالء

.یوم15وتدوماألشغالنھایةبعدالتجریبعملیةتبدأ:التجریب

إنالتحفظاتجمیعورفعالتجریبعملیةانتھاءبعداألشغالاستالمیتماألشغال:استالم

.وجدت

  ماءنقطةانجازلعملیة:التقنیةالمواصفات

علىالموقعوتسویةالردمیاتوإزالةالقدیمالینبوععنالتنقیبیتم:األرضیةتسویة-

.2م08مساحة

.الینبوعمستوىعلىم1.5م/02م/02التالیة:باألبعادالتجمیع:خزانبناء

وضعمعسم15بسمكرصھامعالخزانمساحةعلىمصفحةبحجارةاألرضیةفرش

.سم07التنظیفخرسانة

متشابكة12حدیدیةبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاالسمنتخرسانةوضع

.سم15سم/15

سم12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاالسمنتبخرسانةالجدرانبناء

المیاهلتمكینالماءتدفقجھةمنالجدرانفيثقوبتركمعسم15/سم15متشابكةو

.التجمعمنالمتسربة
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12قطریدیةحدبقضبانمدعمسم15بسمكالمسلحاالسمنتبخرسانةالسقفبناء

حدیديببابمجھزةسم50/سم50مربعةفتحةتركمع،سم15/سم15ومتشابك

.للفتحقابل

الماءتدفقجھةمنالخارجمنالمجمعجوانبعلىالمتوسطالحجممنالحجارةوضع

.األرضیةلتسویةبالترابوردمھا

.م1.5م/04م/04أبعاده:الرئیسي:الخزانبناء

.الخزانمساحةعلىاألرضیةتسویة

.سم15بسمكرصھامعالخزانمساحةعلىمصفحةبحجارةاألرضیةفرش

.الخزانمساحةعلىسم07بسمكالتنظیفخرسانةوضع

منمزدوجةبشبكةمدعمسم20بسمكالخزانألرضیةالمسلحاالسمنتخرسانةوضع

بخرسانةالجدرانبناء.سم20/مس20ومزدوجةومتشابكسم12قطرالحدید

15ومزدوجةومتشابكة12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم20بسمكالمسلحاالسمنت

.سم15سم/

12قطرحدیدیةبقضبانمدعمسم12بسمكالمسلحاالسمنتبخرسانةالسقفبناء

.سم10سم/10ومتشابكة

.للفتحلقابحدیديببابمجھزةسم80سم/80مربعةفتحةترك

.ملم80بقطرالجیدالنوعمنالرئیسيالخزانأسفلفيتفریغصماموضع

الرئیسي:الخزانجانبعلىصغیرمائيحوضبناء

.سم50ارتفاعھ–سم50عرضھ-م04الرئیسيالخزانجدارطولیساويطولھ
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10قطریدبالحدمدعمةسم15بسمكالمسلحةبالخرسانةالصغیرالحوضھذابناءیتم

.)21/27(الجیدالنوعمنحنفیات03ووضعجلب.ملم

.2م08مساحةعلىالصغیرالحوضأسفلفيسم08المسلحباالسمنتأرضیةانجاز

:الرئیسيوالخزانالتجمیعخزانبینالربط

منملم60قطرهبالستیكيأنبوببواسطةالرئیسيالخزانمعالمیاهتجمیعخزانربط

.المیدانطبیعةحسبوبطولسم50بعمقمردومالجیدوعالن

.التجمیعخزانإلىبالنسبةمنخفضمستوىفيیكونالرئیسيالخزان:مالحظة

وتلبیس،االسمنتمنبخلیطالخزاناتكلتلبیساالنجازمؤسسةعلى:التلبیس

2م20بحجم:الصحيبالخزفالواجھة

.واألزرقاألبیضبالسبیكترولالمنجزاتطالءیتم:الطالء

.یوم15وتدوماألشغالنھایةبعدالتجریبعملیةتبدأ:التجریب

:³م50مائيحوضبناءلعملیةالتقنیةالمواصفات

:الحوضأبعاد

معللتغییرالحوضأبعادتخضعحیث،م01االرتفاع:.م10العرض.م05الطول-

الحجم.نفسعلىالمحافظة

الحوض:أرضیة

الحوضببناءیسمحمستويشكلإلعطاءاألرضیةتسویة-

  صلبةأرضیةإلىالوصولغایةإلىالحوضمساحةحفر-
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ورصھامعالصغیرالحجممنالمصفحةبالحجارةالمحفورةالحوضمساحةفرش-

سم7بسمكالتنظیفخرسانةوضع-،سم15دكھا

:اإلنجـــازةكیفیــ

التالیة:بالمواصفاتتكونالمسلحةالخرسانة-

یتم،مزدوجیكونوالحوضشكلیأخذومم12القطرذوالحدیدیستعمل:الحدید

الشبكتینبینالفراغیكونحیث،سم20سم/20مربعومتقاطعمتعامدشكلعلىنزجھ

سم.20بسمكفتكونالمسلحةاإلسمنتیةالخرسانةسم،أما15

:الحــــوضحافـــة

قطرذوالحدیدمنقضبانبأربعةمدعمةالمسلح،اإلسمنتمنبحافةالجدرانتدعم

تأخذوملم06القطرذاتحدیدیةبإطاراتمثبتةوالحوضجدرانطولعلىملم10

سمك.سم05وعرضاسم25:التالیةالقیاسات

.بحنفیةمجھزمم80بقطرالخزانأسفلفيللتفریغصماموضع:الصمـــــــــام

.المیاهبتسربتسمحالحتىخارجیاوداخلیاباإلسمنتالجدرانتلبیسالتلبیس

سبیكترول)(خارجیاالطــــــــالء:الطالء

بدونالتجریبمدةانتھاءدبعكلیاالمنجزةبالوحدةاألشغالاستالمیتم:األشغالاستالم

تحفظ
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:المحجرحصى+مسلكتھیئةلعملیةالتقنیةالمواصفات

:المسلكمسارتعدیل

BULL)جارفةآلةبواسطةالتوسیعوالتعدیلعملیھتتم DOSER)المسلكطولعلى

یتم.الخنادقفیھبماأمتار06األقلعلىقدرهعرضإلىالوصولیتمبحیثالمبرمج،

.......الخقويمیلتصحیحمنعرجتصحیحالضرورةعندالمسارتعدیل

:المسلكأرضیةتسویة

الجانبيالمظھر،المسویةاآللةبواسطةالمسلكلتسطیحالموالیةالمرحلةھيالتسویة

ومیاهالتجمعلتفاديمحورهفيقلیالمحدبالمسطحةاألرضفيیكونالمسلكلمنحنى

الجانبيالمیاهمجرىاتجاهفيقلیالمائالالمسلكیكونالمائلةاألراضيفي

الناحیةباتجاهمائلبشكلللمسلكالجانبيالمنحدرقص:للحوافالمائلالشكلإنجاز

.العلویة

وودیمومةلضمانضروريوھامجدیعتبرالمنشآتبناءإن:المنشاةترمیموبناء

:نوعانھماوالمسلكصالبة

صغیرةجسور

RADIER)ارتكازيأرضیة ).

:التاليالشكلعلىالمنشآتتنجز

التيالمنشآتكلالعملیةھدهتمس:تصحیحھاوالقدیمةللمنشآتالترمیمعملیةأوال/:

منھا:اإلدارةطرفمنالمحددةوالترمیمتستلزم

الصغیرةالجسور-

سھاتلبیوالحیطانترمیم-
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المتكسرةتبدیلوالقنواتتسریح-

كلیا)3م10(جھةكلمن3م5بحجمالماءخروججھةمنبالسیاجالحائطترمیم-

جیدة.بصفةترمیمھا:یتماإلرتكازیةاألرضیةثانیا/:

العونطرفمنالمحددةوالتدخلتستدعيوالتيالمتضررةاألماكنالعملیةھدهتمس

ألشغال.ابمتابعةالمكلف

األشغالمقاولةعلىالمسلكطولعلىللترمیممنشآتوجودعدمحالةفي:مالحظة

.لذالكاألمراستدعىإنالكیلومترفيواحدةجدیدةمنشآتإنجار

ویكونالمسلحةبالخرسانةم1م/1م/1:التالیةبالقیاساتالبالوعاتتنجزالبالوعات:

م0,2بـالمسلحةالخرسانةسمك

بمیاهتتلفالحتىالسفليالجھةفيمسلحةبخرسانةخروجھاعنداألخیرةالقناةدعمت

السیالن

أيفیھاالجسورإنجازیمكنالالتياألماكنفيالنوعھذاینجز:االرتكازیةاألرضیة

التالیة:بالقیاساتالمنشآتھذهتنجز.المیاهبھاتتراكممسطحةأماكنفي

.المیاهتراكملنقطةجھةكلمنم3م،06الطولالمسلكعرضیساويالعرض:

:اإلنجازكیفیة

الصلبةاألرضیةإلىالوصولغایةإلىوالتربةالوحلینزع-

جیدارصھامعبینھافیمامتماسكةمصفحةحجارةفرش-

بقدرویمیلمنظمبشكلسم12بسمكمسلحةبخرسانةوتغطیتھالسیاجمنشبكةوضع-

السفلیة.الجھةنحوالمیاهسیالنلتسھیلاألسفلنحو02%
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طولعلىالمسیجةالحجارةمنبجداراألسفلفيمدعمةاإلرتكازیةاألرضیةتكون-

3م10بحجمالمنشأة

.االسمنتمن3/مكغ400بـمركزةالمستعملةالخرسانةتكونأنیجب-

والشاحناتمرورعندالمنشأةصالبةضمانلكبیرةتكوناإلسمنتنسبةإنمالحظة:

السیارات

المیاه:صرفمجاريفتح

العلویةالحافةفياألمطارمیاهلتصریفالمسلكطولعلىالمیاهصرفمجاريتنجز

التالیة:بالمواصفاتالرسم)فيمنینھومنحرف(كماشبھشكلعلىللمسلك

م0,50الصغرى:القاعدة-م01:الكبرىالقاعدة-م0,50العمق:-

سم5بسمكالمحجرحصىووضعسم10بسمك:الواديحصىوضعونقلوتموین

یشملوسم10سمكعلىاألساسلطبقةTVOالموادوضعونقلوتموینعلىیطبق-

.(المسلك)األشغالمكانإلىTVOموادنقلووشحنجلبعلىھذا

لتسھیلالمیلانجازمعالمطبقالنموذجيالعرضيالمقطعحسبةالممونالموادتسویة-

.تقنیاالمطلوبةالرصقیمةعلىالحصولحتىالمیاهصرف

علىالواديحصىطبقةرصورشمعالمیكانیكیةاآلالتبواسطةالحقیقيالتنفیذ-

المسلك.طولعلىومتر5عرض

وسم5سمكعلىTVOطبقةفوقTVCمادةوضعونقلوتموینعلىیطبق-

.(المسلك)األشغالمكانإلىTVCموادنقلووشحنجلب-علىھذایشمل
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القاعدةلطبقةبالمنطقةتوفرھاحسبTUFFأوTVOمادةبوضعیسمح-:مالحظة

بخصوصالقانونیةاإلجراءاتاتخاذبعدوھذا،)سم10(المطلوبالسمكعلىللمسلك

.المختصةالجھاتعندالمادةھذهرفع

مدیریةمصالحطرفمنTVO.TVCTUFF.المذكورةالموادجلبمكاناختیاریتم

الموادمنعینةالمؤسسةمنجلبیتمحیثبوعریریجبرجالعمومیةاألشغال

منقبولھاوتحلیلھاقصد(LABORATOIRE)المختصللمخبرتقدیمھاوالمذكورة

DTمصالحطرف P.

:للنقبمخبأانجازلعملیةالتقنیةالمواصفات

.م2.8ارتفاع،)م03×03(:المخبأأبعاد

.األعمدةعددحسب4وعددھا:الحفر

.الصلبةاألرضیةإلىالوصولحتى)م0.8×0.8(التالیةباألبعادالحفرحفرعملیةتتم

.م0.10بسمكالتنظیفخرسانةوضعیتم

.سم20ومتباعدةمتشابكمم12قطرذوحدیدمنسجادةالحفرقاعةفيوضع

.م0.70السجادةوعرضطولیكون

AMORCE:األولیةاألعمدة POTEAUXحدیدقضبانبأربعةمدعمةم1.50بطولتكون

.ملم06قطرذاتحدیدمنوإطاراتملم12قطرذات

.)م0.2/0.2التالیة(بالمقاییسمربعشكلعلىاإلطاریكون

م0.25/0.25:بسمكاألولیةاألعمدةخرسانةتنجز

:األرضیةالرافدة
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.المخبأمحیططولعلىاألرضیةتسویة

.األرضیةلتسویةبالحجارةاألساسبناء

:التالیةبالمواصفاتالرافدةوضعیتمو

ملم6قطرذوحدیدیةبإطاراتمثبتةقضبانبأربعةیكونملم12قطرذویكون:الحدید

.سم20یكوناألخرواإلطاربینالبعد

م0.20یساويوعرضھطولھمربعشكلعلىیكوناإلطار

.م0.25بسمكاألرضیةالرافدةخرسانةتكون

:التالیةبالمواصفاتتنجزأعمدة04علىالمخبأیحتوي:األعمدة

ملم6قطرذاتحدیدیةبإطاراتمثبتةقضبانبأربعةیكونملم12قطرذویكونالحدید:

.سم20یكونواألخراإلطاربینالبعد-

م0.20یساويوعرضھطولھمربعشكلعلىیكوناإلطار-

.م0.25×0.25بسمكاألعمدةخرسانةتكون-

.م03بارتفاعاألربعةالروافدتكون-

طولعلىم2.80الجدرانارتفاعیكون،باآلجرالجدرانبناءعملیةتتم:الجدرانبناء

.المخبأمحیط

العلویةالرافدةتحتموقعھاویكونالجدرانإحدىفيصغیرةنافذةتتركالنوافذ:

.سم60×40باألبعادوتكونالجداروتتوسط

الجدارجانبفيالبابموقعیكون،المناسبةالجھةمنالجدارفيالبابیوضع:الباب

.بقفلیدعموم1وعرضم2.60بطول
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التالیةبالمواصفاتالعلویةالراقدةوضعینم:العلویةالرافدة

ملم6قطرذوحدیدیةبإطاراتمثبتةقضبانبأربعةیكونملم12قطرذویكون:دالحدی

.سم20یكونواألخراإلطاربینالبعد-

سم15یساويوعرضھسم25یساويطولھمستطیلشكلعلىیكوناإلطار-

سم.20×سم30بسمكاألرضیةالرافدةخرسانةتكون

المسلحاالسمنتمنبعوارضالمسلحةالخرسانةوضعقبلالسقفیدعم-:السقف

سم15×15بتباعدالحدیدمنشبكةووضع

.سم10بسمكالحدیدیةالشبكةفوقالخرسانةوضع-

باالسمنت.وخارجیاداخلیایكون:التلبیس

قبلحدیديوشباكملم15/25حجممنحجارةفرشیجب-:المخبأأرضیةخرسانة

.سم7بسمكالمسلحباالسمنتتكونو،االسمنتوضع

.بلسبیكترولوداخلیاخارجیایكون:الطالء
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ظھورهمنذبمرحلتینبوعریریجبرجبوالیةالریفيالسكنمر:الریفــــــيالسكــــن

:الحاليیومناإلى

سنةالریفیةللتنمیةالوطنيالمخططاسةسیتطبیقبدایةمعظھر:األولىالمرحلة

250بصیغةالبلدیاتكلعلىوزعتإعانة500منالوالیةاستفادتحیث،م2002

بناءأجلمنجزائريدینارألف500والقدیمةالسكناتلترمیمجزائريدینارآلف

إعانة4500بـاالولالخماسيالبرنامجبمجيءم2009غایةإلى2005منذجدیدسكن

:یليكماموزعة

إعانة800م2005

إعانة800م2006

إعانة800م2007

إعانة2008800

إعانة2009850

304بـاالستدراكبرنامجثم،إضافیةإعانة2300بـالعلیاالھضابببرنامجمدعمة

.إعانة

منم2009سنةالفالحيوالریفيالتجدیدسیاسةبظھورأكثرتدعم:الثانیةالمرحلة

:یليكماموزعةإعانة15500بـالثانيالخماسيبرنامجخالل

إعانة3500م2010

إعانة9500م2011

إعانة1000م2012

إعانة1500م2013
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لكلبالنسبةجزائريدینارألف700إلىاإلعانةمقدارارتفعالمرحلةھذهفيأنھحیث

مستفید.

:الریفيالسكنمناالستفادةشروط

.لقبمنمستفیدالفالحیكونالأن

.للبناءأرضقطعةیملك

.أرضيطابقعلىیكونالبناء

.للمنطقةالریفيالطابععلىیحافظلكيالقرمیدمنالسقفیكونأنیجب

علىالعمومیةللتجھیزاتالفرعيالقسمرئیسمنتتكونلجنةلمراقبةوفقاالمستفیدیعین

.البلدیةعنممثلوالفالحةقسمرئیس+الدائرةمستوى

:یليكمامراحلعلىاإلعاناتتوزیعیتمحیث

.اإلعانةمن%40تسلیمیتمالجدرانبناءبعد

.المبلغباقيتسلیمیتمالكبرىاألشغـــالنھایةبعد

المستفیدینقدرةعدممالحظةبعدالتعدیالت،بعضإجراءفتم2013سنةیخصفیماأما

الصالحةاألراضيحسابعلىالعمرانيالتوسعكذاواألشغالبدایةفيالشروع

:بـللمعنیینالسماحتمللزراعة

.األقاربألحداألرضيالطابقعلىالبناء

.بلدیةكلمستوىعلىعقاریةوعاءاتالدولةخصصت

البناءرخصةاستالمبعداإلعانةمن%40منحیتمحیثالتسھیالتمنجموعةبمالقیام

.المتبقيالمبلغتسلیمیتمالكبرىاألشغالنھایةبعدومباشرة
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:الدراسةبمنطقةالریفيالسكن

غایةإلىم2008منذالریفيالسكنإعاناتمنمعتبرةبحصةالدراسةمنطقةاستفادت

:التاليالجدولیوضحھماحسبالثالثالبلدیاتعبرمتقاربةةبصفموزعة،م2012

.الریفيالسكنإعاناتتوزیع:)49(رقمجدول

السنوات

البلدیات

20082009201020112012

فيمنجزةمسجلة
طور
اإلنجاز

فيمنجزةمسجلة
طور
اإلنجاز

فيمنجزةمسجلة
طور
اإلنجاز

فيمنجزةمسجلة
طور
اإلنجاز

فيمنجزةمسجلة
طور
اإلنجاز

--302901302505100277364011343120منصورة

08-2017032018028016643803035020بس

--3029012929018015456207126930مجانة

السكانوالسكنمدیریة:المصدر

:الجدولمننالحظ

وم2008سنتيمسجل30و20مابینتراوححیثألخرىسنةمنالمسجلینعددتزاید

أوالدلبلدیتىبالنسبةمسجل80ومنصورةببلدیةمسجل100إلىصعدثمم2009

6إلىتقریباالمسجلینعددفتضاعف2011سنةأما،2010سنةمجانةوإبراھیمسیدي

سیديبأوالدمسجل380ومنصورةلبلدیةبالنسبةمسجل640(قبلھاالتيالسنةمرات

أمامالمجالالمعنیةالھیئاتفتحبسبب)مجانةبلدیةمستوىعلىمسجل620وإبراھیم

فقدثمومن.الحفبطاقةامتالكالمعنيعلىتشترطأندونلالستفادةالعائلةكلأفراد

خارجأخرىبقطاعاتإنماالفالحةبقطاعیشتغلالالریفيالسكنمنالمستفیدیكون

یؤديالوفقطللنومموجھالحالةھذهفيالسكنیصبحوبالتالي،فیھیعیشالذيالمحیط

استغاللواألرضخدمةأجلمنالسكانتثبیتھوواجلھمنأنجزالذيالغرض

المدینةنحوینزحوالمكانیغادرسوفقریبوقتفيأنھحتىو،تاحةالمالموارد

.عملھمقرأماملإلقامة

بلدیةفيمنجزمسكن)29،17،29(%86و%97بینماتراوحتاإلنجازنسبة

.م2008سنةالتوالي)علىمجانة،إبراھیمسیديمنصورة
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مسكن29-18-25(%97و%85بینتراوحتاإلنجازفنسبةم2009سنةأما

اإلعاناتكلأنیعنيوھذا)الترتیبعلىمجانة،إبراھیمسیدي،منصورةببلدیات

.اإلنجازطورفيمازالتإعانات5أو4ماعداإنجازھاتمالمسلمة

مسكن15–16–27(%35و%19مابینتراوحتاإلنجازنسبةم2010سنة

طورفيالسكناتباقيو)الترتیبعلىمجانة،إبراھیمسیدي،منصورةببلدیات

.اإلنجاز

ببلدیاتمسكن113،30,71(%17و%8بیناإلنجازنسبةتراوحتم2011سنة

لمأواإلنجازطورفيإماوالباقي.)الترتیبعلىمجانة،إبراھیمسیدي،منصورة

بعد.األشغالتنطلق

سیديأوالدببلدیةسكنات8ماعدامنھاأيفيتنطلقلماألشغالمازلتم2012سنة

.إبراھیم

،الزمنیةالمدةلضیقم2012وم2011لسنتيبالنسبةاإلنجازفيالتأخریعود

.اإلعانةمنحقبلاإلنجازفيالشروعالمستفیدینبعضقدرةعدمإلىباإلضافة
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الریفيالتجدیدسیاسةنتائجتقییم:الثانيلمبحثا

:تمھیــــــد

طـرفمـنكبیـراترحیبـااألولىالثــالثالسنـواتفـيالریفـيالتجدیـدبرنامـجلقـي

البرنامـــجلھـــذاالفعلــيللتجسیــداستعدادھـمأبـدوحیــثالریفیــةالمناطـــقسكــان

دائــرةمـنالخــروجفــيمنھــمرغبــة،وتطلعاتھــمـــمحاجاتھمــننابــعكونــھ

األھدافھــذهفعـــالحقـــقفھــلبھـمتحیــطكانــتالتــيالتخلــفوالتھمــیش

  ؟المنشــودة

:)2014-2009(األولالخماسيلبرنامجالمتوقعةالنتائجتقییم

.البرنامجنوعحسبالعملیاتتصنیف):50(رقمجدول

عــــــــــدددجاالستثمــــارمبلغالبلدیـــــــــةالموحدةالمواضیع
المشاریـــع

عـــــــــدد
المداشـــر

عـــــــدد
األســـــر

عدد
السكان

المعنیین
والقرىعصرنة
القصوروالمداشر

المستوىتحسینبھدف
الریفیةلألسرالمعیشي

13492500.00010160360منصـــــــــــورة
-----إبراھیمسأوالد

-----  مجانـــــــــــــــة

النشاطاتتنویع
االقتصادیة

61.082.000.0002051221181منصـــــــــــورة
37.140.000.0001022541711إبراھیمسأوالد

130.795.120.0004149125749  مجانـــــــــــــــة

مصادرتثمینوحمایة
الطبیعیةالثروة

123.894.000.0007116944806منصـــــــــــورة
61.769.560.8104056684446إبراھیمسأوالد

-----  مجانـــــــــــــــة
4.281.731.800.001933271018253المجمــــــــــــــوع

شخصیةمعالجة+الغاباتمحافظة:المصدر

محاورثالثشملتالریفیةللتنمیةالجواریةالمشاریعأننالحظأعالهالجدولمن

:التاليالنحوعلىھيوأساسیة

تـجسدللسكانالمعیشيالمستوىتحسینبھدفالقصور:والمداشروالقرىعصرنة

عائلة60حوالياستھدفو،منصورةببلدیة)(الدشرةواحــدجــواريمشــروعفــي

.جزائريدینارألف1349.5یقاربإستثماربمبلغساكن360وحوالي
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4ونصورةمبلدیةفي2منھاجواریةمشاریع7شمل:اإلقتصادیةالنشاطاتتنویع

21یقاربماشملحیثإبراھیمسیديأوالدببلدیةواحدجواريمشروعومجانةببلدیة

.ساكن8641بمجموععائلة1288بحواليقریة

البالغالمشاریعمناألكبربالقسطحضي:الطبیعیةالثروةمصادرتثمینوحمایة

)ساكن9252(عائلة1362مجموعمنھاإستفادحیثمندمججواريمشروع11عددھا

بلدیةحینفي،إبراھیمسیديأوالدببلدیة5ومنصورةببلدیة11منھاقریة16موجھ

.المشاریعمنالنوعھذامنتستفدلممجانة

.)2014–2009للفترة(المندمجةالجواریةللمشاریعالفزیائیةالتركیبة:)51(رقمجدول
مجانـــــــــــــــــــةإبراھیمسیديأوالدمنصـــــــــــــورةالبلدیــــــــــــــــــــــة

الوحدةالحجمالوحدةالحجمالوحدةالحجــــمالعملیــــــــــــــــــــــــات
األشجــــــارغــــــرس

المثمـــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ھــــ165ھــــ60ھــــ138.5الزیتونأشجارغرس
الغابیةالثروةتنمیةوتوسیععملیة
ھـــ200ھـــ200ھـــ100التشجیرإعادة

----ھـــ50الغابیةالتشكیالتداخلصیانة
ھــــ50----حراجیةأشغال
ھـــ150----للتشجیرجدیدةأشغال

القصوروالقرىتجدید
----2م1150السكناتترمیمإعادة
الحیواناتلتربیةوحداتخلق

وحدة90وحدة176وحدة58النحلتربیة
المیاهمصادرتجنید

وحدة04وحدة06وحدة04مجھزعمیقبئرإنجاز
----وحدة01سدإنجازودراسة
--وحدة03وحدة14حوضبناء+ماءنقاطتھیئة
--وحدة08وحدة06آبارتھیئةوحفر
--وحدة05--مائیةأحواضبناء
حوضمععمیقببئرالقنواتربط
  مائي

----طوليم2000

(عمیقلبئرالطاقةمصادرإنجاز
)كھربائيمولد

----وحدة02

العزلةفكعملیة

كم17كم19كم42المسالكفتح
كم25كم14كم38المسالكتھیئة
----كم10المحجرة+حصىغابیةمسالكشق

األراضيإستصالحوحمایةعملیة

--3م3800م4200المائیةالمجاريتصحیح

الغاباتمحافظةالمصـدر:
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الجواریةللمشاریعالفیزیائیةالتركیبةیمثلالذي)51(رقمالجدولخاللمننالحظ

:یليكماصنفتالعملیاتأنالمندمجةالریفیةللتنمیة

ذاتالزیتونأشجارغرسفيالمتمثلواحدنوعشملت:المثمـرةاألشجارغــرس

طائلةأمواالالوكبیراوقتاتكلفالكونھاوكذلكالدراسةبمنطقةالواسعةالثقافة

أوالدببلدیةھـ60ومنصورةببلدیةھـ138.5یعادلماغرستمحیث.بھاللعنایة

فيخاصةالعملیةھذهبیراكنجاحالقیتحیثمجانةببلدیةھـ165وإبراھیمسیدي

للمناطقالمیدانیةالزیاراتخاللمناإلنتاجفيبدأتالبساتینفبعضاألولىسنواتھا

.المعنیة

التالیةالعملیاتشملت:الغابیــةالثـروةتنمیةوتوسیـععملیـة.

مجانةببلدیةھـ150للتشجیر:جدیدةأشغال 

مجانةوإبراھیمسیديبأوالدھـ200ومنصورةیةببلدھـ100:التشجیــــرإعــادة.

مجانةلبلدیةبالنسبةھـ50:حراجیـــــةأشغــــال.

.منصورةبلدیةفيھـ50:الغابیةالتشكیالتداخلصیانة

صندوق58بمجموعفقطالنحلتربیةفيتمثلتالحیوانات:لتربیـةوحـداتخلـق

90وإبراھیمسیدسأوالدلبلدیةبالنسبةصندوق176ومنصورةلبلدیةبالنسبة

المھنیةالخبرةلقلةمحدودةبھاالنجاحنسبةعملیةوھي.مجانةلبلدیةبالنسبةصندوق

ھذهتصنفكم.الغابيالنباتيالغطاءفيالتنوعقلةوالنوعھذالتربیةللفالحین

.الدراسةمنطقةفيالوحیدةالفردیةالعملیاتضمنمنالعملیة

بالنسبةوحدات4:م)2000مجھز(عمیقبئرإنجازفيتتمثلالمیاه:مصادرتجنیـد

.مجانةبلدیةفيوحدات4وإبراھیمسیديلبلدیة6ومنصورةلبلدیة

منصورة.بلدیةالحمراءسدسد:إنجازإنجازودراسة

أوالدلبلدیةومنصورةبلدیةفيوحدة14):³م50حوض(بناء+ماءنقاطتھیئة

.إبراھیمسیدي
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أوالدلبلدیةبالنسبة8ومنصورةلبلدیةوحدات6:م)13عمقاآلبار(تھیئةوحفر

.إبراھیمسیدي

منصورةلبلدیةبالنسبةطوليم2000:مائيحوضمععمیقببئرالقنواتربط.

منصورة.لبلدیةبالنسبةوحدة2م):2000(عمیقلبئرالطاقةمصادرإنجاز

الدراسةمنطقةنأإالالمجھزةوالمھیأةالمیاهلمصادرالمعتبرالعددمنالرغمعلى

.للشربموجھكانمعظمھاالنالمرویةالمساحاتفينقصمنتعانيمازالت

التالیةالعملیاتشملت:العزلةفـكعملیـة:

فيكم17ومنصورةفيكم42وإبراھیمسیديأوالدلبلدیةبالنسبةكم19:المسالكفتح
.بمجانةكم25وإبراھیمسیديبأوالدكم14،بمنصورةكم38:المسالكھیئةت

ماھومنھاوجیدةحالةفيموجودماھوفمنھاالمكلفةالمؤسسةحسبتكوناإلنجازجودة

زلإلنجاالمخصصةالمواداستخداميفالغشعملیةبسببالتقنیةللمواصفاتمطابقغیر

المجاريتصحیحوھيواحدةعملیةفيتجسدت:األراضياستصالحوحمایـةعملیـة

.ككلالدراسةلمنطقة³م500بـمجموعالمائیة

.المختلفةالتمویلقطاعاتحسبالتنمیةلمشاریعالمالیةالتركیبة):52(رقمجدول

لمصدر : محافظة الغابات للوالیةا

دجالمجموعالقطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالبلدیـــــــــة
القطاعيالبرنامج
الغاباتلمحافظة
دج10000³

10000³الفالحیةالمصالحمدیریة
دج

السامیةالمحافظة
10000³للسھوب

دج

العامةاإلمتیازات
10000الفالحیة

دج³
2007174133876816منصـــــــــــــــورة

3090170817471790إبراھیمسیديأوالد
23795،1223050  17650  66300  مجانــــــــــــــــــــة

المجموعالقطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالبلدیــــــــــة

دج10000³
البلديالبرنامج

10000³للتنمیة
دج

البلديالبرنامج
للتنمیةالقطاعي

الریفیة
دج10000³

القطاعيالبرنامج
مدیریةللتنمیة

العمومیةاألشغال
دج10000³

القطاعيالبرنامج
الريمدیریةللتنمیة

دج10000³

القطاعيالبرنامج
مدیریةللتنمیة

التجھیزات
10000العمومیة

دج³
24133-550-1199-منصـــــــــــــــورة

13389673----إبراھیمسیديأوالد
130795،12  -   -   -   -   -   مجانـــــــــــــــــــــــة
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للتنمیةالجواریةالمشاریعلتمویلالمخصصاإلجماليالمبلغأنیتضحأعالهالجدولمن

لمنطقةالثالثالبلدیاتعبرموزعدج4.281.731.800.00:بحواليقدرالریفیة

:یليكماالدراسة

دج24.133.000.00:منصـــورةبلدیـــــــــــة

دج9.673.000.00:إبراھیمسیديأوالدبلدیة

دج13.0795.120.00:مجانــــــــــــــةةبلدیــــــ

المحافظةوالغاباتقطاعأھمھاقطاعاتعدةمشاركةتبدو()رقمالجدولخاللمن

تقدربـكبیرةمبالغتخصیصباإلضافة.الفالحیةالعامةاالمتیازاتوللسھوبالسامیة

للتنمیةالجواریةللمشاریعالمختلفةالعملیاتتمویلأجلمندج4.281.731.800.00

،األولالخماسيخاللالثالثةالبلدیاتبینمتفاوتبشكلموزعةھيوالمندمجةالریفیة

لبلدیتيالمخصصالماليالحجممجموعمنأكثرمجموعأخذتمنصورةبلدیةنجدحیث

نالمبرمجةالعملیاتعددفيالكبیرتفاوتللراجعوھذا،إبراھیمسیديأوالدومجان

البیبانالغاباتمقاطعةمقروجود(دائرةومقرمساحةاألكبرمنصورةبلدیةكونوكذلك

.التنمویةالمشاریعتوزیعفيالتجانسعدممنالنوعھذانجدلذلكبھا)

-2009األوللخماسياللبرنامجالمندمجةالریفیةالتنمیةلمشاریعالمحتملةالنتائجتقییم

م2014
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:منصورةبلدیة

:إبراھیمسیديأوالدلدیةب

  مجانةبلدیة

المجموع

الدراسةلمنطقةالكليالمجموع

عدد مناصب الشغل المتوقع 

600خلقھا 

الفالحیة عدد لمستثمرات 

وحدة512المتوقع إنشاءھا

ضد المساحات المعالجة
ھـ200اإلنجراف  

لزراعیة ازیادة في المساحات

ھــ        247المستعملة 

تجمیع مصادر المیاه 

3م3400

توسیع المساحة 

ھـ1500الغابیة 

عدد السكان 

المراد تثبیتھم 

نسمة5235

عدد مناصب الشغل 

316المتوقع خلقھا 

عدد المستثمرات الفالحیة 

المتوقع إنشاءھا 132

المساحات المعالجة

ھـ200ضد اإلنجراف 

زیادة في المساحات
ھـ60الزراعیة المستغلة

مصادر تجمیع

3م1200المیاه 

توسیع لمساحة 

ھـ200الغابیة 

عدد السكان المراد 

2521تثبیتھم

عدد مناصب الشغل 

430المتوقع خلقھا 

المستثمرات الفالحیة عدد 

المتوقع إنشاءھا 234

المساحات المعالجة ضد 

ھـ570اإلنجراف

زیادة في المساحات
ھـ165الزراعیة 

تجمیع مصادر المیاه

3م800

توسیع المساحة 

ھـ350الغابیة 

عدد السكان المراد 

5749تثبیتھم

عدد مناصب الشغل 

1346المتوقع خلقھا 

عدد المستثمرات الفالحیة 
878المتوقع إنشاءھا

زیادة في المساحات
ھـ472الزراعیة 

المساحات المعالجة 

ھـ970ضد االنجراف

تجمیع مصادر 

³م5400المیاه 

توسیع المساحة 

ـھ2050الغابیة 

عدد السكان المراد 

13505تثبیتھم 
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:ةـــــــــنتیج

الجواریةالمشاریعألثرافتراضيتقییمإعطاءیمكنأعالهالثالثالمخططاتخاللنم

:كمایليالدراسةلمنطقةالریفيالوسطعلىالمندمجةالریفیةللتنمیة

جدیدعملمنصب600بتوفیرشخص5235حواليتثبیتیتمسوف:منصورةبلدیة

للزراعةالصالحةالمساحةفيبزیادةصغیرةمساحاتذاتجدیدةمستثمرة512وخلق

.تشجیرھـ1500بإضافةالغابیةالمساحةتوسیعغلىباإلضافةھـ247حواليبـالمقدرة

من³م1200حواليتجمیعوجدیدعملمنصب316خلق:یتمإبراھیمسیديأوالدبلدیة

الثروةتوسیعوالمستغلةالزراعیةالمساحةمنھـ60مایقاربإضافةو،المیاهمصادر

.ساكن2521تثبیتإلىسیؤديماھذاوھـ200بـالغابیة

ساكن5749تثبیتفيیساھمسوفاألولالخماسيبرنامجأنالمفترض:منمجانةبلدیة

الزراعیةالمساحةبتوسیعجدیدةفالحیةمستثمرة234وعملمنصب430بخلقوذلك

وتوسیع،المیاهمن³م800یعادلماتجمیعإلىباإلضافة،ھـ165بـفعالمستغلةال

.ھـ350بتشجیرالغابیةالمساحة
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:المندمجةالجواریةللمشاریعفعالالمنجزةاألولیةلنتائجا

.الجواریةللمشاریعالفعلیةالنتائجتقییم:)53(رقمجدول

المصدر : معالجة الطالبة

عامة:مالحظات

منأكبرإبراھیمسیديأوالدومنصورةلبلدیتيبالنسبةتثبیتھمالمفترضالسكانعدد

العودةبرنامجفعالیةإلىراجعوذلكالمبعثرةالمناطقفيفعالالقاطنینالسكانعدد

منإستفادوالذینمنھمخاصةأراضیھملخدمةالعودةإلىالنازحینالسكانیحفزالذي

البطالةعلىالقضاءعدممایفسرھذاو،الریفيالسكنویتونالزأشجارغرسعملیة

العملیاتكلأشغالإكتمالخاللأنھحیثمعینةبنسبمنھاالتقلیلإنما،الفعلیة

أشغالإنطالقإنتظاروفي)2011–2010–2009(األولىالثالثللسنواتالمبرمجة

71ومنصورةلبلدیةبالنسبةائمدعملمنصب400خلقتم،م2013و2012برنامج

فيوحدة352منھاصغیرفالحیةمستثمراتإنشاءو،إبراھیمسیديأوالدلبلدیةبالنسبة

توسیعإلىباإلضافةإبراھیمسیدياوالدلبلدیةبالنسبةمستثمرة61ومنصورةبلدیة

.إبراھیمسیديبلدیةفيھـ100ومنصورةفيھـ150حواليبتشجیرالغابیةالمساحة

المختلفةبعملیاتھاالریفیةللتنمیةالجواریةالمشاریعأنفنالحظمجانةلبلدیةبالنسبةأما

عائلة272مجموعتثبیتفيساھمتحیثالمنطقةفيفعالالقاطنینالسكانمست

،مؤقتعملمنصب150ودائمشغلمنصب240بخلقالبطالةحدةمنوالتقلیص

ا
لبلدیة

حة
سا

الم

حة
سا

الم

عیة
الزرا

ستغلة
الم

ال
حةفع

سا
الم

الغابیة

حة
سا

الم

المرویة

عدد

ت
ستثمرا

الم

طالـــــــــة
الب

عدد
ن

سكا

ف
عددالری

ن
سكا

ال

ن
الذی

عددتثبیتھمتم
سر

ال
ا

ستفیدة
الم

قبل

التي

تم

خلقھا

قبل
التشجیر

الجدید
قبلالمضافةقبل

تمالتي

إنشاؤھا
قبل

التيالشغلمناصب

خلقھاتم

المؤقتةالدائمة

صـورة
من

300504482751214915029843035273040034728293835767

أ
س

إبراھیم

78002243304522100122300611687116412312045409

جانــــة
م

19530621913536391501551114329041224015030101360272
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ھـ1عنیقلصغیرحجمذات)وحدة290(جدیدةفالحیةمستثمراتخلقإلىاإلضافةب

ھـ.135بزیادةالمستغلةالزراعیةالمساحةوتوسیع،

:التطبیقأثناءالریفيالتجدیدسیاسةواجھتالتيالعوائق

منكغیرھابالخیرتبشرالتياألولىالبدایاتفيإلیھاالمتوصلالنتائجمنالرغمعلى

خاصةجیدةانطالقةعرفتالتيالجزائريالمجالعلىالمتعاقبةاألخرىالسیاسات

نتائجوكذا،المشاریعإنجازفيفائقةسرعةالحظناأینم2010و2009لسنتيبالنسبة

األولىالنواةدراسةمننابعةكانتصیاغتھاكونممتازةجدأنھاعنھاالقولیمكنأولیة

خلیةمشاركةطریقعنالفالحینمقترحاتوبانشغاالتاالھتمامفيالمتمثلةولھا

.بالعملیةالمعنیینالفاعلینلكلالریفيالتنشیط

توفرمنالرغمعلىالمصاغةالمشاریعإنجازفيالتأخربدایةالحظنابعدفیمالكن

منھا:عوامللعدةراجعوذلكاألموال

مختلفعلىالعملیاتبتوزیعالغاباتمحافظةتقومحیثالتسییرفيالمركزیةإلىالعودة

.احتیاجاتھاوالمناطقھذهخصوصیاتمراعاةدونمعینةمیزانیةوفقالمقاطعات

تفضیلوالمقترحةالعملیاتوالمشاریعبعضإنجازلعدماألعوانلدىالمصداقیةفقدان

.أخرىعلىةمنطق

بالنسبةسواءالتكوینونقصالخبرةانعدامإلىالعملیاتبعضنجاحعدمتفسیرویمكن

وجدتوإنالریفیة)المشاریعالجمعیة(رئیسمنشطيأوالغابات)فيللمسھلین(عون

.فقطشكلیةأوكافیةغیرفھي

بجمعالمكلفةتلكخاصةالمكلفةوالمعنیةالھیئاتوالمصالحبینالكافيالتنسیقإنعدام

عباسأوالدبمحیطالزیتونشجیراتتوزیعبعدأكتشفحیث)البلدیة(المستفیدینقوائم

قطعةیملكونالوالمنطقةأبناءلیسواالمستفیدینمنكبیرةمجموعةانمنصورةببلدیة

.أساساأرض

النزاعمثلجماعیةالللعملیاتبالنسبةاألرضملكیةحولالفالحینبیننزاعاتنشوب

م.2009سنةمنصورةبلدیةالحمراءبقریةللشربعمیبنقبإننجازعلىقامالذي

أوالدبلدیةفيحدثكماالمقاولینطرفمنالمیاهلمصادرعابرةأحیاناوجزئیةتھیئة

.)الفتحإبراھیمسیديالجواريالمشروع(إبراھیمسیدي
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باقيأھملتو،الریفيالسكنوالفالحيالجانبمستالریفيالتجدیدعملیاتكل

العواملمنتعدالتيالكھرباءوالغازكتوفیراألخرىالسوسیوإقتصادیةالجوانب

عنناھیك،وإبتدائیةمدرسةحتىغیابالمداشربعضفيسجلناكما،للتثبیتاألساسیة

.العملوورشاتالعالجقاعات

منھمالبعضكونالعملیاتبعضنجاحعدمفيمساھمطرفكذلكالمستفیدیعتبركما

إخفاءیمكنالوكذلك،بھاالعنایةیصعبمماالفالحیةالمستثمرةعنبعیدإقامتھممقر

دونالسریعالربحواالستھالكیحبمسؤوالأمكانمستفیدسواءالجزائريالفردطبیعة

.مجھودبأيالقیام

:المستقبلیـــــةاآلفــــــاقواالقتراحــــــــــــات

سجلناالمعنیةالسلطاتكذاوبالمستفیدیناالحتكاكوالسابقالطرحعلىبناءا

:التالیةاإلقتراحات

:المعنییــــنالسكـــانإقتراحــات

،الحمراء،مزیرعة:التالیةالقرىفيخاصةالعموميوالمدرسيالنقلبتوفیرالمطالبة

.الجانبھذافيحادةأزمةمنتعانيالتيمنصورةبلدیةمنالزیتون،عباسأوالد

كبیرعناءالثالثللبلدیاتالنائیةالمناطقسكانیجدحیثالطبیعيالغازبشبكةالتوصیل

.الشتاءفصلفيالشدیدةالبرودةمنیعانونوالغازقارورةأمام

للجیلالنقالالھاتفشبكةإصداربصددنحنالعجیبةالمفارقاتفمناءبالكھربالتزوید

الفوارق(كھربائيمصباحانعداممنتعانيقرانامازالتوالكبرىالمدنفيالرابع

.الجبلیةإبراھیمسیديأوالدبلدیةمداشربعضفيموجودةالحالةوھذه)الجھویة

.األوبئةواألمراضلتجنبالتطھیربشبكاتالتزوید

عملیةتسھیلكذاوالتبریدغرفوالفالحيباإلنتاجالخاصةالمصانعبعضإنشاء

.جدیدةشغلمناصبخلقكذاواالستثمارعلىالفالحلتشجیعالفالحیةالمنتجاتتسویق
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م2019-2015الثاني:الخماسيلبرنامجا:الغاباتلمصالحالجواریةالمشاریعقتراحاتإ

:54(جدول رقم م2019-2015البرنامج الخماسي الثاني اقتراحات)

السنوات
العملیات

20152016201720182019

منصورة
-سأ

براھیم
منصورة  مجانة

-س
براھیم

منصورة  مجانة
-س

براھیم
منصورة  مجانة

-س
براھیم

  مجانة
منصو

رة
-س

براھیم
  مجانة

تصحیح
المجاري

المائیة
³م100--³م500-³م100

م1500
³

-³م500
1000

³م
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احواضبناء
مائیة

و04و04و02و02و07-و02و06و03و02-و05-و04
02

و
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كم
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  فالحي

كم10كم05كم15-كم03كم12كم02كم03-كم03-كم09
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مسلكشق
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كم03
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اشجارغرس
الزیتون
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للوالیةالغاباتمحافظة:المصدر

للمشاریعم2019–2015الثانيالخماسيالبرنامجضمنالدراسةمنطقةبرمجت

أساساتھدفالعملیاتمنمجموعةأدرجتبحیث،المندمجةالریفیةللتنمیةالجواریة

سیاقنفسفيأي،الزیتونأشجاروغرس،المیاهمصادرتجنیدوالعزلةفكإلى

.وھيالأمناجحاكانإذافیمااألولالخماسيبرنامجتقییمدوناألولالخماسيبرنامج

الصعوباتمنالرغمعلى،المھمشةوالمعزولةبالمناطقللنھوضمجھوداتھاتواصل

كذاوالتكوینیةالدوراتفيالنقصوالبشریةوالمادیةاإلمكانیاتكقلةتواجھھاالتي

.المستفیدینقوائمضبطوالملكیةبمشكلیتعلقفیماخاصةالمواطنینمعاالصطدام

:التنمویةالمشاریعإنجازویرتسییخصفیماإقتراحات

،الفالحةالمصالحمدیریة(بالتنمیةعالقةلھاالتيالقطاعاتكلمشاركةضرورة

العملجھودتكثیفو.......)الصحةمدیریة،العمومیةواألشغالالريمدیریة،البلدیة

.الشخصیةالمصالحوالنزاعاتإلىالعنانإطالقدونالھادفالجماعي

الصارمةالمتابعةوالرقابةوفرضنلھاالمحددالوقتفيالمشاریعبإنجازالتقید

.اإلنجازلمقاوالت

مطالبتھوكذاعملیةأيمناالستفادةبشروطیتقیدالالذيالمستفیدعلىعقوباتفرض

.النتائجبعرض
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التربیةتدعیموالعقاريالتحسینكأشغالالجواریةللمشاریعجدیدةعملیاتتبرمج

.المختلفةبأنواعھاالحیوانیة

العملفيرغبتھتعرقلالتياإلداریةبالملفاتالمستفیدكاھلإرھاقعدم.

االبتعادومواطنیھااحتیاجاتومنطقةكلخصوصیاتوفقالمشاریعصیاغةیجب

القرارات.إصدارفيالمركزیةعن

تخصیصوالغاباتحسابعلىیرعونالذینالمربینمعالتساھلوعدمالرعيتنظیم

.لذلكأماكن
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:الفصلخالصـــــــة

فــيالدراسـةمنطقـةفــيالمندمجــةالریفیـةللتنمیـةالجواریـةالمشاریـعتطبیــــقإن

الجماھیـرطــرفمــنواسعــاقبـواللقـيم2010و2009سنتــيخاصـةالبدایـة

النتائـجوبسرعـةالمنجـزةالعملیــاتیخـصفیمـاجیـدةنتائـجحقـقوالریفیـة

تھیئـةوشــقوالزیتـونأشجــاررسغــعملیــةخاصـةأظھرتھــاالتـياإلیجابیــة

جلیــاذلـكاتضــحوقـدتظھــرالتراجــععالمــاتبـدأتبعــدفیمـالكــن،المسـالك

سبــقأسبــابلعــدةم2012سنــةمنــذصیغــتأشغــالانطـالقعــدمخــاللمـن

بــھاالمنــوطالـــدورأداءفـييالریفــالتنشیــطخلیـــةدورغیــابوبدایــة،ذكــرھا

المشاریـــعتسمیــةأنبالذكـریجــدركـانوكمـا،نطاقھــاعــنخارجــةلــظروف

لھــمالذیــنالفاعلیــنكـلمشاركــةیعنــيبالمندمجــةالریفیــةللتنمیـــةالجواریـــة

ذلـكعــكسیوحــيالواقــعلكــن،ـةالمتوازنـوالمستدامــةبالتنمیــةواضحــةعالقــة

بإنجــازالمكلــفالوطنــيالمستــوىعلـىالوحیــدھــوالغابـــاتقــطاعنجـــدحیــث

الجوانـبإھمـالوالفالحـيالجانـبتطویـرعلــىاقتصـرتالتــيالمھــامھــذه

ضمــانوحتـىالقاطنیـنكـانالسلتثبیـتضروریـةجـدتعـدالتـياألخـرىالحیاتیــة

.النازحیــنعــودة
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ة العامة : ـــــــــــــالخاتم

جاءت سیاسة التجدید الریفي في ظل إستراتجیة التنمیة المستدامة للتأكید عل ضرورة تحول 

الفالحة إلى محرك حقیقي للنمو اإلقتصادي الشامل نتیجة التغیر المحسوس للقواعد المھیكلة 

المدى المتوسط الذي یذھب أساسا إلى تحقیق األمن الغذائي و العمل على التقلیل من على 

نقاط الضعف و تطویر نقاط القوة بفضل إشراك الفاعلین الخواص و العمومیین و ترقیة 

أساسیة :ركائز 3بروز حكامة جدیدة للفالحة و األقالیم الریفیة لذلك إعتمدت على 

. التجدید الریفي

 الفالحي .التجدید

. تقویة القدرات البشریة و المساعدة التقنیة

خصوصیة األقالیم الریفیة و إدراج برامج تخدم الوسط بإشراك االعتبارمع األخذ بعین 

األسرة الریفیة المعنیة باألمر ، دون إھمال مسألة تمویل النشاطات الریفیة التي اقتراحات

نجاز أعمال و مشاریع التنمیة إعلى إنجاز على تكتسي أھمیة كبرى لما لھا من تأثیر مشروط

التي األسرة الریفیة بأمس الحاجة إلیھا لضمان تنمیة ذاتیة .

وكما سبق و ذكرنا فإن عملیة التمویل تلقى بعض العراقیل التي ال بد من تجاوزھا و المتمثلة 

ھم عالقة بالمیدان في كثرة المتدخلین سواء بالنسبة للمراقبة أو التمویل فمنھم الذین لیس ل

، بالتالي یصبح الفالحي ، وھذا سوف یؤدي حتما إلى بیروقراطیة و تبذیر مالي كبیر 

المخصص .االستثمارالمستھدف الرئیسي ( الفالح) ال یصلھ إال مبلغ ضئیل من حجم 

للفالحین حول السعي المستمر و التھافت  ةاإلیجابیو بالمقابل لمسنا طبیعة رد الفعل 

ل على القطاعات المعنیة للحصول على الدعم سواء تعلق األمر بالعملیات الفردیة أو المتواص

في فك العزلة و تجنید مصادر المیاه ، باإلضافة إلى تنویع معظمھاالجماعیة التي تجسدت 

في منطقة الدراسة و حتى عبر باقي بلدیات والیة برج بوعریریج التي االقتصادیةالنشاطات 

بھذه السیاسة .االھتماموالیات على مستوى الوطن من حیث تعد من ابرز ال

من اخترناهوبعد تطرقنا للدراسة الطبیعیة و البشریة و المؤھالت الفالحیة لمجال بحثنا الذي 

براھیم ، مجانة ) ، فاألولى تقع في منطقة إأوساط مختلفة ( بلدیات ك منصورة ، أوالد سیدي 
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العلیا مجال الھضاب ي إلىبالمنطقة الجبلیة ، أما الثالثة فتنتمسفوح الجبال و التالل ، الثانیة

، حیث وجدنا تباین كبیر بینھا من جانب المؤھالت و العوائق الطبیعیة على وجھ الخصوص 

في إنتاج الحبوب وھو الطابع اشتراكھابالرغم من ،ھذا ما یعكس نوع النشاط الممارس 

الغالب على إقلیم الوالیة كونھا تقع في نطاق الھضاب العلیا ، لكن بع الدراسة التفصیلیة 

نطاقات ( جبلیة ، سفوح 3الطبیعیة إلى الناحیةمن لمجال الوالیة وجدنا انھ تم تقسیمھا 

خصائص التالیة :الجبال و الھضاب العلیا ) .وعلیھ وجدنا منطقة الدراسة تتمیز بال

، مع وجود االرتفاعو االنبساطتقع بالھضاب العلیا حیث یطغى علیھا طابع بلدیة مجانة :

ملم ) ، كما توجد بھا 400، أما مناخھا فیتمیز بالتذبذب (بعض المنحدرات  المتوسطة الشدة 

معظمھا%57مروج طبیعیة مھمة في تربیة األبقار ، ومساحة صالحة للزراعة تقدر بـ 

عبارة عن مروج طبیعیة مھمة لتربیة األبقار ، كما تملك طاقات بشریة ھامة ذات خبرة 

فالحیة ، وعموما تجلت الوظیفة المجالیة للبلدیة في أحادیة االستغالل الفالحي ( زراعة 

الحبوب ) بالموازاة مع التربیة الحیوانیة من نوع األبقار ، لكن ھذا ال ینفي معاناتھا من 

عة من العوائق على رأسھا نقص منشآت تعبئة الموارد المائیة .مجمو

بكثرة التعریة و ھشاشة المجال في كثیر تقع بمنطقة سفوح الجبال التي تتمیز بلدیة منصورة: 

من األحیان مما یفسر وجود زراعات جبلیة ( أقدام و سفوح الجبال ) باإلضافة إل زراعة 

ملم ) و ھشاشة التربة ، لكنھا 300لقلة التساقط ( الحبوب ذات المردود الضعیف الراجع 

من إجمالي مساحة البلدیة الذي یعاني ھو %40,5بالمقابل تحتوي على مساحات غابیة ھامة 

اآلخر من التدھور جراء الرعي الجائر الذي تسببھ تربیة المعز الممارسة بكثرة في ھذه 

المنطقة .

المجال الجبلي ، تعتبر األصغر مساحة مقارنة تنتمي إلى بلدیة أوالد سیدي إبراھیم :

) باإلضافة إلى بساتین الزیتون %58، معظم مساحتھا تكسوھا الغابات ( بالبلدیتین السابقتین 

التي تعتبر النشاط الفالحي الرئیسي لسكان المنطقة ، كما تزخر المنطقة بمناظر طبیعیة 

خالبة و مؤھالت سیاحیة معتبرة و كذا توفر الموارد المائیة ( ینابیع جبلیة ) لكنھا غیر 

الفالحیة ، وقلة مداخیل مستغلة . وفي المقابل تعاني من صعوبة المسالك و عزلة مستثمراتھا 
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وعدم توفر ورشات عمل االستغاللسكانھا بسبب تفاقم مشكل البطالة ، الراجع ألحادیة 

ن ھذا ما أدى إلى ظاھرة النزوح الریفي .لتشغیل الشباب 

على ضوء ما سبق جاءت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة بغیة التخفیف من حدة 

) شملت ثالث 2014–2009نھ خالل البرنامج الخماسي األول (ھذه العوائق ، حیث أ

محاور أساسیة : 

عائلة . 60یعادل عصرنة القرى و القصور و المداشر: مشروع جواري واحد مس ما

 بمجموع 21مشاریع جواریة مندمجة لفائدة  قریة 7تنویع النشاطات االقتصادیة : شمل

ساكن .8641

 قریة ) ومعظم 16عائلة (  1362الثروة الطبیعیة ، استفاد منھا حمایة و تثمین مصادر

العملیات المجسدة كانت موجھة لغرس األشجار المثمرة صنف زیتون و عملیات فك 

العزلة المختلفة ، باإلضافة إلى عملیة توسیع و تنمیة الثروة الغابیة من أشغال حراجیة و 

لحیوانات ( النحل ) .إعادة التشجیر ، و خلق وحدات جدیدة لتربیة ا

البرنامج لقي قبوال واسعا من طرف الجماھیر إن)2010-2009في البدایة ( لحضناحیث 

اتضحالریفیة و حقق نتائج جیدة خاصة من حیث سرعة تنفیذ البرامج ، لكن فیما بعد 

یھا ، بسبب تراجع دور خلیة التنشیط الریفي في أداء المھام الموكلة إلالتراجع في اإلنجاز 

حیث نلمس غیاب مشاركة كل الفاعلین الذین نصت علیھ المناشیر القانونیة الخاصة بھذه 

السیاسة و یبقى قطاع الغابات تقریبا الوحید المكلف بإنجاز و متابعة المشاریع .باإلضافة إلى 

ر عودة لغة التسییر من األعلى ، و االبتعاد عن أخذ انشغاالت األسرة الریفیة بعین االعتبا

العتبارات سیاسیة و شخصیة ھذا من جھة .

الجوانب السوسیو أھملتالعملیات المبرمجة بالجانب الفالحي و اھتمتلقد أخرىومن جھة 

األخرى ، التي لھا الدور الفاعل في تثبیت سكان الریف ، فنأخذ على سبیل المثال اقتصادیة

عملیة دعم ببناء سكن ریفي ن دون إیصالھ بشبكتي الكھرباء و الغاز ، ھل ھذا فعال یضمن 

تثبیت السكان أو حتى عودة النازحین منھم ؟ 
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إذن الھدف األسمى من وراء ھذه السیاسة ھو تحقیق االكتفاء الذاتي أوال ، و تثبیت السكان 

ول إلى المبتغى ویبقى مصیر ھذه أنھ بھذه الطریقة ال یمكن الوصاعتقاديثانیا ، ففي 

السیاسة مرھونا بسابقاتھا و ھذا ما تبدو مالمحھ جلیة خصوصا و أن مقترحات الخماسي 

الثاني مازالت حبرا على ورق .

مع ھذا ال یمكن إخفاء بعض النجاحات التي توصلت إلیھا المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

منصب 1346حیث أنھ من خاللھا تم خلقاألولىتھا المندمجة في منطقة الدراسة في بدایا

ھـ من المساحة الزراعیة 472مستثمرة فالحیة جدیدة بزیادة 878عمل ، كما تم إنشاء 

من ³م5400ھـ جدیدة ، و تجنید 2050 بإضافةالمساحة الغابیة توسیعفعال ، كما تم المستغلة

مصادر المیاه .

ساكن بما فیھم النازحون 13505حیث أنھ حسب اإلحصائیات المتحصل علیھا یتوقع تثبیت 

العائدون ، ولو أننا نستبعد ھذه الفكرة األخیرة ما دامت التوازنات الجھویة لم تحقق بعد 

خاصة تلك الفوارق الموجودة بین الریف و المدینة فالفالح قد یرجع من أجل االستفادة من 

في و زراعة بستان زیتون لكن ھذا ال یعني انھ سوف یقیم بھ .بناء مسكن ری
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أشجار مثمرة أخرىالزیتـــــــــــــــــوناألعـــــــــــــــــــــــالفالخضـــــــــــــــــــــــرالحبــــــــــــــــــــــوب
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2008504008723834000000182610 5201 350652636
200950390832207300000018269 0001 6083602400
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2011507501574055857171318301 3002 4203773904
20125050010756581361083186718 0002 8803605484
201350450951202427974186718 0002 7673605514
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74بلدیة منصورة)2013-2008(معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل5
75بلدیة س إبراھیم)2013-2008(معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل6
76بلدیة مجانة)2013-2008(معدالت توزیع المساحات الزراعیة حسب المحاصیل7
77) بمنطقة الدراسة2013–2008إنتاج الحبوب ( 8
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87) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج اللحوم البیضاء( 21
87) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج اللحوم الحمراء ( 22
88) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج الحلیب( 23
88) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج البیض ( 24
89) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج العسل ( 25
90) بمنطقة الدراسة2013-2008إنتاج الصوف ( 26
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