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  :المقــدّمــة )أ

 

   :إحداث الّدیـوان  .1
  

 9خ في المؤرّ   1981لسنة   17مال الغربي بمقتضى القانون تّم إحداث دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشّ 
والموارد المائّیة   سة عمومّیة ذات صبغة صناعّیة وتجارّیة راجعة إلشراف وزارة الفالحةكمؤسّ  1981مارس 

  .والصید البحري
  

 29خ في المؤرّ  1996لسنــة  74وقــد صّنف كمؤسسة عمومّیة ال تكتسي صبغة إدارّیة بمقتضى القانون 
بموجب األمر عدد  والموارد المائّیة والصید البحري  وزارة الفالحةوھو یخضع إلشراف  1996جویلیة 
  . 2002أكتوبر  7المؤّرخ في  2002لسنة  2200

  
الّشمال الغربي وذلك بالمناطق الجبلّیة والغابّیة بیوان أداة لسیاسة الحكومة الّرامیة إلى تحقیق الّتنمیة ویعتبر الدّ 

  .م التصرف في الموارد الطبیعیة بھاو بحمایة و إحكا بتحسین ظروف عیش متساكني ھذه المناطق
      

   :مـھـام الّدیـوان  .2

  

الموارد الطبیعّیة من حمایة و إحكام التصرف في و  تحسین ظروف عیش المتساكنین ودخلھمیوان إلى یھدف الدّ 
اإلحیاء الفالحي والغابي والمحافظة تحسین البنیة األساسّیة و الفالحي و اإلرشاددعم  التي تھمّ خالل برامجھ 

 1981لسنة  17قانون عدد  حسب  ال إلیھتتمّثل أھّم المھام الموكولة و. على المیاه والتربة بمصّبات األودیة
  :ما یلي في 1981مارس  9المؤرخ في  

  
  .حمایة الموارد الطبیعّیة . 1
  .تركیز وتھیئة المراعي الّدائمة. 2
  .دّخلالماشّیة وإدماجھا في نظم اإلنتاج الفالحي بمناطق التّ تنمّیة تربیة . 3
  .الشبھ غابّیةو األشجار المثمرة  یاتین وتركیز وتعّھد غراسات الزّ . 4
  .دخّل واإلحاطة لفائدة المنتفعین وتنظیم المتساكنینتركیز وتدعیم ھیاكل التّ . 5
  .مةانمّیة المستدبات التّ مالئمة األوضاع العقارّیة بالمستغالت الفالحّیة لمتطلّ . 6
  .تركیز وتحسین البنیـــة األساسیة. 7
نمیة وتحسین وتنظیم إنجاز كّل مھّمة یكلّف بھا من طرف الّدولة ترتبط بالتّ : بصفة عاّمة و. 8
  .شاطات الغابّیة والّرعوّیة في مناطق تدّخلھالنّ 

  
المشروع الّرابع لتنمیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بتنفیذ  ) 2016 - 2011(المرحلة ھذه الّدیوان في وم ویق  

تتوّزع  ةة وغابیّ عمادة جبلیّ  113 ھذا المشروع حیث یغّطيبتمویل مشترك مع البنك الدولي،  بالشمال الغربي
ویھّم برنامج ھذا . على والیات الشمال الغربي األربعة ومعتمدیات سجنان وجومین وغزالة من والیة بنزرت

یوان ودعم اإلنتاج الفالحي ریكة والدّ سات الشّ ي للفئات المستھدفة وللمؤسّ عم المؤسساتي والفنّ الدالمشروع 
والرعوي وتدعیم خلق مواطن الرزق  ودعم المحافظة على الموارد الطبیعیة وحسن التصرف فیھا وتحسین و 

  .حدود اإلعتمادات المالّیة المتاحةفي وذلك  ...)راب، مسالك، ماء صالح للشّ (یفیة ة الرّ تطویر البنیة األساسیّ 
  

 :بالديوان 4201مميّزات سنة ) ب
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وذلك  یوان في إطار المشروع الرابعنمیة الموكولة إلى الدّ التّ  بتقّدم مرضي لمختلف عناصر 2014تمّیزت سنة 

باإلنجراف كوین ولدعم اإلرشاد الفالحي وتھیئة األراضي المھّددة من خالل إنجاز برنامج مھّم لإلحاطة والتّ 
للوقوف على الرابع قییم نصف المرحلي للمشروع وقد تّم خالل ھذه الّسنة إنجاز التّ . وتطویر البنیة األساسّیة

زمة دابیر واإلجراءات الالّ أخذ التّ قصد ھ وھوالتعّرف على أھّم الّصعوبات والعراقیل الّتي تواج همدى تقّدم تنفیذ
ومن ممّیزات ھذه الّسنة، قیام الّدیوان . تائج المنتظرةقیق األھداف والنّ لضمان تح من المشروع  المتبّقیةللفترة 

  :   باألنشطة التالیة
  

  :إلبرام وإنجاز الّصفقات 2014لسنة الّسنوي  المخططإعــداد  .1
  

 السنوّیةالبرامج من عقود  113إعداد وإمضاء ، تّم 2014یوان إلنجاز برنامج سنة في إطار استعدادات الدّ 
نصف المرحلي   قییمتّ ال دراسات تھمّ (راسات یحتوي على برنامج للدّ والذي  السنوي للّصفقات المخططإعداد و

واحي النّ جندوبة ، دراسة  حول  سات ریفیة صغرى بوالیةل لبعث مؤسّ ، دراسة إعداد مخطط أعماللمشروع 
قتناء أصول الفالحّیة، إكلم من المسالك  24تھیئة ( طلب العروضوعلى برنامج ل) ...البیئیة و االجتماعیة

 إنجاز  ،الفالحّیةالمسالك تأھیل (وبرنامج لإلستشارات .) 2014/2015لموسم .الزیاتین واألشجار المثمرة
  ..).تركیز شبكة ماء صالح للشرب أشغال، ربةأشغال المحافظة على المیاه والتّ 

  

 : التنفیذیین للبنك الّدوليتنظیم زیارة إعالمیة ومیدانّیة للمدیرین  .2

 
  

 12(     ولي ولي بتنظیم زیارة إعالمیة ومیدانّیة للمدیرین التنفیذیین للبنك الدّ عاون مع البنك الدّ یوان بالتّ قام الدّ 
قصد اإلّطالع على تجربة الّدیوان في مجال تنمیة   2014مارس  19إلى مناطق تدّخلھ وذلك یوم ) مدیرا

  .والغابّیة بالشمال الغربي التونسيالمناطق الجبلّیة 
وقد زار الفریق منطقة تدّخل الّدیوان بالمخشبّیة بوالیة بــاجة  ووقفوا على مثال للتھیئة المندمجة لمصّبات 

واإلطالع على مسلك فالحي تّم إنجازه في ...) مناطق غابّیة رعوّیة ... زیاتین، تین، أشغال میكانیكیة (المیاه 
  .رابعة من مشروع تنمیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربيإطار المرحلة ال

وقد واكب ھذه الزیارة أعضاء من لجنة التنمیة بالمخشبّیة وبعض المنتفعین وقد أّكدوا لفریق المدیرین على 
دثار الشبكة تعبید المسالك الفالحّیة كنمط جدید للتھیئة وذلك لتجّنب تلف وإنضرورة أن یعتمد الّدیوان مستقبال 

 .وباعتباره نمطا للتھیئة معتمدا من بقیة البرامج والمشاریع بالجھة
وقد شملت الّزیارة المیدانّیة أیضا ضیعة لتربیة البقر الحلوب بسیدي إسماعیل من والیة باجة وتّم تقدیم مكّونات 

كما قّدم . یندرج ضمن برنامج اإلستشارة الفالحیة في میدان تربیة البقر الحلوب الفالحي الذيالمشروع ھذا 
المربي للفریق الّزائر حوصلة عن تقنیات تربیة البقر الحلوب المستعملة في الّضیعة وعن تطّور عدد القطیع 

  .وتطّور إنتاج الحلیب
دجّبة بتیبار والمھّیئة في إطار الّشراكة مع كما شملت الّزیارة المنطقة الّسقوّیة الجبلّیة الّصغرى بمنطقة  

ھیئة في القیام ببناء األحواض والّسواقي ووضع وتتمّثل أشغال التّ . نمیة الفالحّیة بباجةالمندوبّیة الجھوّیة للتّ 
وتحتوي . القنوات وتحسین التحّكم في الینابیع وتركیز أجھزة توزیع واستغالل المیاه وكذلك تحسین تقنیات الّري

  . ّدراسة الفنّیة للمنطقة على دراسة تأثیرات التقنیات المستعملة على البیئة والمحیطال
أھّم الزراعات ) مجمع العیون الصافیة(وقد إستعرض رئیس المجمع المشرف على تسییر المنطقة السقوّیة 

وتقنیات حسن التصّرف في المتداولة بالمنطقة السقوّیة والزراعات الجدیدة ذات الجدوى العالیة التي تّم إدخالھا 
 . ینإستعمال میاه الّرّي وتخّصص ھذه المنطقة في إنتاج نوع ممّیز من التّ 

 :زیارة متابعة بعثة البنك الدولي لتقّدم تنفیذ المشروع .3
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وھي الزیارة  2014مــاي  02إلى أفریل  21أّدت بعثة البنك الّدولي زیارة للدیوان خالل الفترة الممتدة من 
وتھدف ھذه الزیارة إلى متابعة تنفیذ عناصر ومكّونات المشروع منذ . الخامسة منذ إنطالق تنفیذ المشروع

والوقوف على مدى تقّدم تنفیذ اإلجراءات المتفق علیھا والصعوبات ) 2013سبتمبر (الزیارة  الرابعة للبعثة 
  : لزیارة، قّدمت البعثة أھّم المالحظات والتوصیات التّالیةوفي نھایة ا.المعترضة إلیجاد الحلول المالئمة لذلك

  
ضرورة بذل مجھودات إضافیة إلنجاز المشروع في اآلجال المحّددة والعمل على االستجابة للحاجیات  1

الملّحة للفئات المستھدفة من التنمیة في الجھة علما أّن نسق تنفیذه الحالي جیّد رغم التأخیر الحاصل في موعد 
 ).2011عوضا عن فیفري  2011جوان  24(قھ إنطال

  
 

اإلنجازات المالیة للمشروع شھدت نسقا طیبا حیث تعّدى حجم التعھّدات المالیة منذ الزیارة األخیرة للبعثة  2
كما تعّدى مبلغ . من البرنامج الجملي للمشروع % 48د وھو ما یمثّل .م 38د إلى .م 26من  )2013سبتمبر (

 .من البرنامج الجملي % 30د وھو ما یمثل .م 24د إلى .م 15الدفوعات المالیة خالل نفس الفترة من 
 

النساء، الشباب، غیر مالكي األراضي (ضرورة إبراز مجھودات الدیوان المبذولة للنھوض بالفئات الھّشة  3
دة معطیات في ھذا المجال ومتابعة البرامج الخصوصیّة واألنشطة المعّدة في وذلك من خالل بناء قاع...) 

 . الغرض وإبراز النتائج المتحّصل علیھا
 

موافقة البنك الّدولي على دعم الدیوان قصد ضبط وتنفیذ إستراتیجیة خاّصة للنھوض بالمؤسسات الّریفیة  4
 ...) لمحلیة، إعداد مخطّطات األعمال جرد وتحلیل آلیات التمویل، تشجیع المبادرات ا(الّصغرى 

 
ضرورة العمل على إدراج أنشطة الدیوان في مجال حمایة الموارد الطبیعیّة ضمن برنامج للتھیئة المندمجة  5

 (Landscape approach)لدعم إحكام التصّرف في الموارد الطّبیعیّة 
  

وذلك باإلسراع  2014ضرورة حسن اإلعداد للتقییم النصف مرحلي للمشروع المقّرر خالل شھر دیسمبر  6
اإلنتاجیة الزراعیة (التنمیة الفالحیة وبتنفیذ دراسة تقییم تحقیق األھداف والنتائج االقتصادیة واالجتماعیة 

 .لّقة بعناصر المشروعالمحوریّة المتعالتقییمیة والدراسات ) والحیوانیة والتداول الزراعي
 

 :تنظیم جلسة عمل اللجنة الوطنّیة لتنسیق المشروع .4

 
  

قام الّدیوان بتنظیم جلسة عمل اللجنة الوطنّیة لتنسیق المشروع الرابع لتنمیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال 
المستمر الفالحي بسیدي المعھد الوطني للبیدغوجیا والتكوین ب 2014جوان  26الغربي وذلك یوم الخمیس 

إعداد (وفي بدایة الجلسة، تّم تقدیم عرض مفّصل حول تقّدم تنفیذ عناصر المشروع مادیا ومالّیا . ثابت
مخططات التنمیة المحلیة، أھّم اإلنجازات المادّیة، والوضعّیة المالّیة كالتعّھدات والدفوعات وھضم القرض 

وخالل النقاش، تّم التطّرق إلى ...). 2014مالّیة حتى نھایة سنة الخارجي، وتقدیرات اإلنجازات المادیة وال
  :المسائل التالیة

  والمتمّثل في الّتذكیر بالصعوبات المؤسساتّیة واإلداریة المرتبطة بعدم تفعیل إطار التشاور للمشروع
رة العمل الحاضرون على ضرو وأكد .حلّیة للتنمیة وفق ما كان مقّرراالجھوّیة والمجالس المالمجالس 

وقد تّم إقتراح . صعوبة دفع الّشراكة بین المتدّخلینالستحثاث الشراكة وتنسیق عملیات التنمیة نظرا ل
إعادة التفكیر ومزید العمل على إضفاء الّصبغة الترتیبّیة على الشراكة بین األطراف المتدّخلة بالجھة 

 .من خالل إستصدار منشور متعّدد األطراف في الغرض
 الذي ) مجامع تنمیة ولجان تنمیة( لى ھشاشة الھیاكل القاعدیة المتواجدة حالیا لتمثیل األھالياإلشارة إ

 :وفي ھذا اإلطار. بعد الثورة  رفضا وتشكیكا في شرعیتھاالبعض منھا لقي 
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  مواصلتھ تّم تثمین ما قام بھ الّدیوان من إجراءات عملّیة لتنفیذ المشروع من خالل
الّنشیطة وتكوین لجان تنمیة وقتّیة بالمناطق التي تشكو ھیاكلھا العمل مع المجامع 

 .القاعدّیة صعوبات تتعلّق بتمثیلّیتھا للمواطنین
 

  التأكید على الحاجة إلى إیجاد ھیكل یستوعب حاجیات التنمیة لكاّفة البرامج
قترحا وفي ھذا اإلطار، قّدم الّدیوان إلى أعضاء اللجنة م. والمتساكنین بالوسط الّریفي

حول إعتزامھ تنظیم ورشة عمل تجمع كّل األطراف المعنّیة لصیاغة وبلورة مقترحات 
وإصالحات یمكن إدخالھا على اإلطار القانوني للمجامع وذلك قصد النھوض بمسألة 

 .تنظیم المتساكنین في فترة ما بعد الثورة
 

  ودوائر المحافظة على المیاه والتربة التأكید على مزید العمل والتنسیق بین اإلدارات الجھویة للدیوان
بالمندوبیات الفالحیة لتنسیق تدخالت الطرفین وذلك ضمن مقاربة تشاركیة وأھداف تنمویة تخرج 

التصرف  و احكام إلى توجھ جدید نحو حسن الطبیعیة بالقطاع من طابعھ المحافظ على الموارد
 راح برمجة وتنفیذ برامج مشتركة للتھیئةوفي ھذا اإلطار، تّم إقت. واإلستغالل للموارد الطبیعیة

 ..).األشغال الكبرى، التقنیات اللیّنة، ضّم األراضي البعلیّة، تحسین نظم اإلنتاج(المندمجة 
 

  اإلشارة إلى ضعف نسبة إنجاز برنامج توزیع فحول التھجین مقارنة بالبرامج الّسنوّیة المقّررة وعدم
ة نظرا لعدم توّفرالفحول ذات المواصفات الفنّیة المطلوبة الوصول إلى تلبیة حاجة المرّبین الملحّ 

وقصد تالفي ھذا النقص، تّم الّتأكید على ضرورة العمل والتنسیق مع دیوان تربیة . باألعداد الكافیة
البحوث البیطرّیة بتونس بتوفیر  معھدالماشیة وتوفیر المرعى لتذلیل ھذه الصعوبات خاّصة بعد تعّھد 

 .رّیة للفحول والتي كانت تمّثل العائق األكبر لعملیات التزّود بالفحولالتالقیح الضرو
 

  الّتأكید على ضرورة البحث عن وجود بدائل فّنیة لغراسة شجرة األكاسیا لتشجیر ضفاف األودیة
وإلحداث مناطق غابیة رعویة التي القت عزوفا من طرف األھالي وإقتراح إستعمال السلّة 

 .الّشجرّیة وغیرھا عوضا عنھاواألتریبالكس والفّصة 
 

  العمل على حث األھالي والھیاكل التي تمّثلھم للمساھمة في تعّھد وصیانة األشغال المنجزة ضمن برامج
 .حمایة الموارد الطبیعیة وتحسین البنیة األساسیة

  
 

 :  تنظیم ورشة عمل حول مجامع التنمیة .5

 
وقد شارك . ھا الّذاتّیةتنمیة قدراتفي التنمیة المحلّیة وطرق المجامع حول دور ورشة تشاور قام الّدیوان بتنظیم 

، للتنمیة الفالحیة الدوائر الغابیة بالمندوبیات الجھویةوعن ، التنمیة بالجھةعن مجامع في ھذه الورشة ممّثلون 
الجھویة  ات ن عن اإلداروحكومیة و ممثلالجمعیات غیر وعن العن مشروع التصرف في الموارد الطبیعیة، و

 .للّدیوان والمركزیة
  

وللتذكیر فإّن الدیوان قد اعتمد منذ ما یناھز العقدین من الزمن المقاربة التشاركیة كمنھجیة إلنجاز برامجھ حیث 
تّم تنظیم المواطنین صلب لجان تنمیة لعبت دور الشریك الفاعل في المجھود التنموي بالرغم من غیاب اإلطار 

اعتبار لجنة التنمیة ھیكال غیر مقنن و  ھذه الفترة، اعترضت الدیوان صعوبات تتمثل فىوخالل . القانوني لذلك
 .غیر شریك لكافة المتدخلین بالجھة
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كما تّم اللجوء إلى قانون إحداث  مجامع التنمیة في قطاع الفالحة و الصید البحري كإطار یمكن من خاللھ 
یوفر اإلطار المناسب لتحقیق التنمیة الشاملة على مستوى كل  تنظیم المتساكنین إال أن ھذا الھیكل القطاعي ال

  :عمادة نظرا لالعتبارات التالیة 
عدم تمثیل مختلف فئات المتساكنین على غرار غیر المالكین لألرض والناشطین في القطاعات األخرى  -

دون واقتصاره على المستغلین في قطاع الفالحة والصید البحري والدفاع عن مصالح منخرطیھ 
 .سواھم

عدم إلزامیة الھیكل بتغطیة كامل مساحة العمادة واالكتفاء بالرقعة الجغرافیة الراجعة بالنظر  -
 .للمنخرطین

  
وقد تناولت ھذه الورشة رؤیة ووجھات نظر أعضاء المجامع خاّصة واألطراف المعنّیة بالتنمیة المحلّیة للھیكل 

الضعف واإلمكانیات نقاط نقاط القوة، (ذلك إطاره القانوني الحالي للمجمع من حیث المھام الموكولة إلیھ وك
 ).المتاحة

  
شروط اإلحداث، الرقعة (القانون األساسي وخالل فعالیات ھذه الورشة، تشّكلت مجوعات عمل للتفكیر حول 

 .ةالنفاذ للموارد الطبیعیة و المالی، والشراكة و المتابعة، اإلمكانیات و الموارد، )الجغرافیة و المھام
  : وتتمّثل أھّم المقترحات والتوصیات الواردة في ختام ھذه الورشة

  
 جمیع قصد انصھار االھتمام بكل مجاالت التنمیةوكامل العمادة المجمع لتمثیلیة التأكید على ضرورة  -

 لھیكلا یصبح حتى المبدأ ھذا لتكریس اآللیات إیجاد مع التدخل، بفضاء المتواجدة االجتماعیة الفئات
 .تنمیتھم تھم التي الشؤون في الفئات لجمیع ممثال

 .ن الجدوى من اإلحداث و البرنامجإحداث المجامع و فق دراسة أولیة تبیّ  -
في المجالس للمجامع تفعیل الشراكة في أطر رسمیة على النطاق المحلي والجھوي وذلك بعضویة قارة  -

 .المحلیة و الجھویة
إجراءات خاصة بالمجامع في ما یتعلق باالستغالل والتصرف مرونة للنفاذ للصفقات العمومیة بإعطاء  -

 .في الموارد الطبیعیة و الغابیة لفائدة المنخرطین
  .ة بالمجمعاالنتفاع بالمنح القارة من الدولة و المقرات لدعم الموارد البشریة المختصّ  -

  

  2016-2011التقییم نصف المرحلي للمشروع الرابع  .6
  

بإنجاز التقییم نصف  2014دیسمبر 12و  02البنك الدولي خالل الفترة الممتّدة بین قام الّدیوان بالتعاون مع 
المرحلي للمشروع الرابع لتنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي وذلك للوقوف على مدى تقدم تنفیذ 

لدراسات التقییمّیة المحوریة انتائج البرامج والمؤشرات التنموّیة مقارنة مع التقدیرات األولیة للمشروع ومناقشة 
  .للمشروع من تعّھدات ودفوعات مالّیة وھضم للقرض الخارجي التي تّم إنجازھا وتقییم التصرف المالي

  
 : وتتمّثل أھّم نتائج وتوصیات ھذا التقییم في ما یلي

  
جانب كبیر من األھداف والنتائج تحقیق حیث أّنھ من المتوّقع أن یتّم : تقّدم تنفیذ المشروع بشكل مرضيّ  .1

التأكید على ضرورة مواصلة الجھود ھذا مع  .2016تنفیذ المشروع في أواخر سنة نھایة المنتظرة عند 
 :لحاجیات الفئات المستھدفة لالستجابة عناصر وأنشطة المشروعلتسریع تنفیذ المبذولة 

  تّم إقتناء جانب كبیر من التجھیزات الدعم المؤسساتي للدیوان والشركاء والمنتفعینفي مجال ،
یوم من التكوین لفائدة إطارات /شخص 2500اإلعالمّیة ووسائل النقل المبرمجة وتوفیر أكثر من 

یوم من التكوین لفائدة /شخص 1500وحوالي ) من جملة البرنامج % 84(وأعوان الدیوان 
إعداد جملة مخططات التنمیة  كما تمّ ). من جملة البرنامج % 63(أعضاء لجان ومجامع التنمیة 
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من العدد الجملي  % 63عقد برنامج سنوي أي  322وإمضاء ) مخططا113(المحلیة المبرمجة 
 .2016للعقود المبرمجة حتى سنة 

  
  یوم من األیام /ألف شخص 12تّم تقدیم أكثر من دعم اإلنتاج الفالحي والرعوي، وفي مجال

قطعة إیضاح  139ن الفالحیین وھي جملة البرنامج وتركیز اإلعالمّیة والتكوینّیة لفائدة المنتجی
أبقار وضأن (من فحول التھجین  434من البرنامج الجملي للمشروع وتوزیع  % 41وھي تمّثل 

 150من البرنامج الجملي باإلضافة إلى تھیئة أكثر من  % 61لفائدة صغار المرّبین أي ) وماعز
  .رى وھي جملة برنامج المشروعھك من المساحات السقوّیة الجبلّیة الصغ

  
  ألف  19، تّمت تھیئة واستصالح حوالي حمایة الموارد الطبیعّیة والمحافظة علیھاوفي مجال

من جملة البرنامج المقرر للمشروع حتى نھایة  % 44ھك من األراضي المھددة باإلنجراف أي 
ة على المیاه والتربة آالف ھك  من أشغال المحافظ 5وتھّم المساحات المھّیئة .  2016سنة 

آالف ھك من غراسات الزیاتین  8و) %37(آالف ھك  من تحسین المراعي  6و) 33%(
  ).%115(واألشجار المثمرة 

  
  كم من المسالك الفالحّیة وھي نصف  100، تّمت تھیئة أكثر من میدان البنیة االساسیةوفي

) % 55(كم من المسالك القدیمة  320وتأھیل أكثر من ) كم 200(البرنامج الجملي للمشروع 
 81بناء كما تّم . أسرة 140لفائدة ) من البرنامج الجملي %67(شبكات میاه صغیرة  6وإحداث 

نظرا لصعوبة ) ماجال خاصا 570(فقط من البرنامج الجملي للمشروع  % 14ماجال خاّصا أي 
 ...)بول، تعّدد مراحل اإلنجاز والق(الطریقة المعتمدة لتنفیذ ھذا البرنامج 

 
 حیث تعّدى حجم التعّھدات المالیة منذ الزیارة  اإلنجازات المالیة للمشروع شھدت نسقا طیبا

من البرنامج  % 58د وھو ما یمّثل .م 47.1د إلى .م 38.3من ) 2014افریل (األخیرة للبعثة 
د .م 34.7 د إلى.م 24كما تعّدى مبلغ الدفوعات المالیة خالل نفس الفترة من . الجملي للمشروع
من البرنامج الجملي وھي نسب إنجاز مقبولة لفترة نصف المرحلي  % 43وھو ما یمثل 

 .للمشروع
 

في ھذه الفترة بعد اإلصالحات السیاسیة واإلجتماعّیة للبالد  ھمیة تنفیذ ھذا المشروعأبرزت نتائج التقییم أ .2
حریة التعبیر، ومشاركة والتي تتمّیز ب )الفئات المستھدفةالمركزي والمحلي و(وذلك على جمیع المستویات 
، وخلق فرص عمل خاصة في )وغیر مالكي األراضي الشباب والنساء( ھشةالمواطنین، وإدراج الفئات ال

 :، حیث أنّ المناطق الریفیة المحرومة

  مناطق تدّخل الّدیوان ھي مناطق داخلّیة، جبلّیة وغابّیة، أغلبھا حدودیة لھا مقّدرات ھاّمة
وإشكالیات تنمویة كبیرة وأّن األھداف والنتائج المرجّوة من ھذا المشروع والمتمّثلـة في 

 .التنمیـة االقتصادیة واالجتماعیة تنسجم وتتطابق مع متطلبات ھذه المناطق
  الّدیوان یتمّتع بثقة الفئات المستھدفة والشركاء وبإمكانیات تسمح لھ بتنفیذ برامجھ في

ر ھاّم في تجسیم الخیارات الوطنیة في دعم التشغیل واإلنتاج ظروف طّیبة وبلعب دو
 .الفالحي وحمایة الموارد الطبیعیة

 
وقد أوصت نتائج التقییم بضرورة إیجاد حلول لبرنامج بعث المشاریع الصغرى، الذي شھد صعوبات  .3

ال ) ألراضينساء، شباب وغیر مالكي ا(الفئات اإلجتماعیة الھّشة أّن باعتبار ) % 15(في التنفیذ 
جمعیات التنمیة المحلیة في وضعّیة تحّول وأّن  یستطعون اإلیفاء بكامل شروط البنك التونسي للتضامن
  .وفق القوانین الجدیدة التي تنّظم عملیات التمویل الّریفي
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عن طریق القرض وأوصت أیضا بضرورة دعم برنامج تعّھد شبكة المسالك الفالحّیة الذي ال یتّم تمویلھ 
من  % 15إذ أّن اإلعتمادات الموّظفة على الموارد العاّمة لمیزانّیة الدولة ال تغّطي سوى ارجي الخ

ورّجحت وجود وفورات مالّیة على القرض الخارجي تقّدر . الشبكةمّما یمثل تھدیدا على دیمومة  الحاجة
  .نسيو مقارنة بالدینار التوورصرف األنتیجة إرتفاع . د.م 7.3عند نھایة تنفیذه بـ 

 
وذلك بھدف استغالل كافة الموارد المالیة المتأتیة من  خیارات تعدیل اتفاقیة القرض مع البنك الدولي .4

وتوظیف و مقارنة بالدینار التونسي وراألعملة سعر صرف  واإلستفادة من اإلرتفاع المسّجل فيالقرض 
 .اإلعتمادات المخصصة للمشروع على موارد میزانیة الدولة

  
لھذه التوصیات، أعّد الّدیوان مقترح وثیقة تعدیل التفاقّیة القرض المبرمة بین الحكومة والبنك وتجسیما 

 :الدولي تتضّمن ما یلي
  

دعم المصّنف األّول للقرض والمتعلّق باألشغال والھندسة المدنّیة بجملة اإلحتیاطي الماّدي والمالي  -
الحاجیات التنمویة  للمتساكنین  في إطار ستجابة إلى ملیون أورو وذلك لإل 2.3للمشروع بقیمة 

ووفق ھذا المقترح، ترتفع . ومجابھة إرتفاع الكلفة الفردّیة لألنشطة المشروع وتحسین ظروف عیشھم
 .ملیون أورو 24.6ملیون أورو إلى  22.3قیمة ھذا المصّنف من 

 
الفترة المتبّقیة من  الخارجي خالل ٪ على القرض100بنسبة التنموّیة تمویل تنفیذ األنشطة مقترح  -

المشروع وذلك دون تمویل نفقات التصّرف المرافقة لھذه العملیات والممّولة على الموارد العاّمة 
 .لمیزانّیة الدولة

 
التوجھ نحو الدعم المباشر للمنتفعین بالمشاریع الصغرى من الفئات الھّشة اوعن طریق ھیاكلھم   -

یلھا على القرض الخارجي وذلك وفق مقاییس وطرق بمساعدات عینیة او معدات ومواشي یقع تمو
ویشمل المقترح دعم ألف مشروع صغیر بكلفة . وإجراءات عملّیة وشّفافة تضمن نجاح ھذه العملیات

 . د.م 4جملّیة تقّدر ب
 

لدعم برنامج صیانة  اإلعتمادات المخصصة للمشروع على موارد میزانیة الدولةجانب من توظیف   -
وكذلك للقیام بعملّیة  2016 -2015ملیون دینار تھّم برنامج سنتي  0.9فالحّیة بحوالي وتعّھد المسالك ال

الفالحّیة على ضوء دراسة للجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعّیة قصد  المسالككم من  40تعبید ل نموذجّیة
 ع بالجھةنمطا معتمدا من بقیة البرامج والمشاریتعبید المسالك  تجّنب تلف وإندثار الشبكة وباعتبار

 .ملیون دینار 3وذلك في حدود 
 

یراعي جمیع الجوانب المقترحة للّتعدیل ویضمن  2016-2015إعداد برنامج عمل مفّصل یھّم سنتي  -
  تحقیق األھداف والنتائج المرسومة لھذا المشروع
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 :إنجاز دراسات تقییمیة محورّیة .7
 

 دراسة تقییم تنفیذ المقاربة التشاركّیة المندمجة: 
 

  
فع من قدرات األھالي وإلى تحقیق الدیوان في تدّخلھ على المنھجیة الّتشاركّیة المندمجة التي تھدف إلى الرّ  یعتمد

 المتساكنین ویعتبر مخّطط التنمیة التشاركي األداة الّرئیسّیة للتخطیط مع... اندماجّیة البرامج وتعبئة التمویالت
  .مناطقھم مستوى على اتخاذھا الواجب واالستثمارات التدابیر حیث ومن التنمیة اتجاھات حیث من

 والتزامات تنفیذھا یتعین التي وتتّم البرمجة في إطار عقد برنامج سنوي كوثیقة تعاقدیة تحتوي على األنشطة
 عن المستھدفة فضال بتنفیذھا والمجموعات الخاصة المتعاقدة وفترات اإلنجاز والمواقع واإلجراءات األطراف
  .التنفیذ في األھالىو اإلدارات الفّنیة من كل سؤولیاتوم المساھمة

  
وتھدف ھذه الدراسة إلى إنجاز تقییم حول تطبیق المقاربة التشاركیة المندمجة ونتائجھا من خالل تحلیل طرق 

وانتظارات األطراف ..) طرق ومناھج ومراحل وأدوات ومحامل(التطبیق ومناھج إعداد مخططات التنمیة 
 . ومنظمات غیر حكومیة ومصالح فنیة وغیرھم أھاليالمتدّخلة من 

  
مخطط تنمیة ودراسة وتحلیل محتوى ھذه  18وترتكز منھجیة إعداد ھذه الّدراسة على إختیار عّینة مكّونة من 

ویشمل التحلیل نسب اإلنجازات المادیة . المخططات من الجوانب الفنیة والمؤسساتیة واإلقتصادیة اإلجتماعّیة
 ...عف والمكامن والمحاذیرحلیل الفوارق وإبراز نقاط القوة ونقاط الضّ والمالیة وت

  
ع من المنتفعین والشركاء وتكوین فریق عمل سّ وقد أبرزت الّدراسة نجاح الدیوان في إقامة نسیج اجتماعي مو

ة ركاء على مزید تجذیر المقاربشاركیة وأوصت بالعمل على حث الشّ متكامل ومؤھل لتطبیق المقاربة التّ 
 .ةیة القاعدیّ باب في الھیاكل المحلّ شاركیة  وعلى مزید تشریك المرأة والشّ التّ 
 

یة وتثمینھا على موقع نمیة المحلّ قة بمخططات التّ راسة أیضا ضرورة تجمیع المعلومات المتعلّ ومن توصیات الدّ 
طات إعداد المخطّ  طین والعمل على توثیق وتثمین جمیع مراحلالواب والحرص على التكوین المستمر للمنشّ 

 .طاتوحسن صیاغة وثائق المخطّ 
  

واصل مع الشركاء حول المقاربة التشاركیة وحول مالئمة اإلطار یة التّ كما أّكدت نتائج الدراسة على أھمّ 
القانوني للمجامع لمتطلبات التنمیة المحلیة وعلى ضرورة التشریك التدریجي للسكان في متابعة تنفیذ مكونات 

 .اتعویل على الذّ التنمیة ودعم قدرات ھذه المجامع للتّ مخططات 
  

  آراء األطراف الشریكة والمعنیة بتدخل المشروع استقصاءدراسة 
  

تھدف ھذه الدراسة إلى تجمیع آراء ووجھات نظر األطراف المتدخلة بالجھة والمعنیة بتدخالت الدیوان من 
مؤسساتّیة وسلط محلیة وجھوّیة حول وجاھة برامج  وأطرافأھالي ومجامع ولجان ممثلة ومنتجین فالحیین 

 .ومشاریع الدیوان وذلك قصد الحصول على توصیات تمكن من الرفع من أداء الدیوان
  

عمادة تدّخل وتعتمد على إستمارة موّجھة لألفراد تھّم عشرة عمادات  113عمادة من جملة  20وتغطي الدراسة 
ضا وتھدف إلى تجمیع اآلراء حول تطبیق المقاربة التشاركیة وأخرى موجھة للمجموعات بعشرة عمادات أی

ودور المرأة الریفیة والشباب واإلرشاد الفالحي وبرنامج حمایة الموارد الطبیعیة وتحسین البنیة األساسّیة 
 ...واألنشطة المدّرة للدخل
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قییم كانت ھاّمة والمتابعة والتّ خطیط والبرمجة مشاركة الفئات المستھدفة في عملیات التّ  وقد أثبتت الدراسة أنّ 
نمیة وقد عّبروا عن طات التّ من المستجوبین قد شاركوا بصفة فّعالة في مراحل إعداد مخطّ  % 65ومعتبرة وأّن 

رضاھم الّتام على طرق وأسالیب وأدوات المقاربة التشاركّیة وأّن عملیات اإلرشاد الفالحي وأشغال التھیئة 
 .قي إقباال كبیراوتحسین البنیة األساسیة تال

  
من المستجوبین قد القت آراءھم ومقترحاتھم صدى كبیرا في محتوى  % 54وأّكدت نتائج الّدراسة أّن 

. على محتوى ھذه المخططات المحدودرضاھم  ھؤالء المستجوبین من % 44طات التنمیة بینما أبدى مخطّ 
ستحسانھم لطریقة ھیكلة المنتفعین وفق لجان من المستجوبین قد عّبروا عن ا % 72راسة أیضا أّن وقّدمت الدّ 

كما أكّدت الدراسة أیضا عن محدودیة مشاركة المرأة والشباب وأوصت بضرورة دعم . ومجامع التنمیة تمّثلھم
  .ھذه المشاركة مستقبال

  
 دراسة تقییم عنصر حمایة الموارد الطبیعّیة : 

 
في ھذا المجال، یعتمد الدیوان على التقنیات اللّینة وغیر المكلفة وذات الجدوى اإلقتصادّیة والتي تّم تجریبھا من 

وتعتبر مشاركة المنتفعین أساسّیة وتندرج ھذه األشغال . قبل ودون تأثیر سلبي على األنظمة الزراعّیة المتداولة
 . د البرامج الّسنوّیةضمن مخططات التنمیة ویتّم إنجازھا عن طریق عقو

  
فاعلیة إلى تقییم االجتماعیة والبیئّیة و- یة واالقتصادیة راسة إلى تقییم ھذا المكّون من الّناحیة الفنّ وتھدف ھذه الدّ 

ھذه األنشطة في الحّد من انجراف التربة وتدعیم الّدخل العائلي واستدامتھا ومدى تشریك المنتفعین في البرمجة 
 .د وكذلك إبراز نقاط القّوة والّضعف وأھّم التوصیات لتحسین تدّخل الدیوان في ھذا المیدانوالمتابعة والتعھّ 

 
 40وتقوم منھجّیة إعداد الّدراسة على اختیار عّینة من مصّبات المیاه بمناطق تدّخل المشروع متكّونة من 

ھك لكّل واحدة وذلك لتغطیة األنشطة المنجزة في إطار المشروع وكذلك المناطق  300منطقة صغیرة بحوالي 
لمستغالت الفالحیة وثانّیة موّجھة وترتكز على استمارتین واحدة تھّم ا. المناخّیة المختلفة والوالیات

 . للمجموعات
  

زمة یات الالّ ائمة بالكمّ عویة المحلیة الخاّصة بالمراعي الدّ البذور الرّ الحاصل في قص نّ وقد أّكدت الّدراسة على ال
عزوف المنتفعین عن إستعمال شجیرة األكاسیا لتشجیر ضفاف األودیة وتشجیر وعلى  لتركیز برنامج المراعي

 .المساحات الغابّیة الرعوّیة
  

وقّدمت مراجعة الكلفة الفردّیة لألشغال بعد أرتفاع كلفة الید العاملة والمواد األولّیة كما أوصت بضرورة 
الطوابي (إعتماد أحجام أكبر ألشغال المحافظة على المیاه والتربة بضرورة أوصت أیضا مقترحا في الغرض و

ت األشجار المثمرة والزیاتین في المناطق المعرضة لألضرار المحدثة من عتماد تسییج غراسااو..) الحجرّیة
 .طرف الحیوانات البریة

  
یوان في مجال حمایة الموارد الطبیعّیة ضمن راسة على ضرورة العمل على إدراج أنشطة الدّ وأّكدت نتائج الدّ 

وذلك عبر  (Landscape approach)برنامج للتھیئة المندمجة لدعم إحكام التصّرف في الموارد الّطبیعّیة 
قنیات اللّینة وعملیات ضّم األراضي اعتماد مثال تھیئة مندمج لمصّبات میاه الّسیالن یشمل األشغال الكبرى والتّ 

 .البعلّیة وتطویر نظم اإلنتاج المالئمة
  
 
 

 دراسة تقییم عنصر تحسین البنیة األساسّیة : 
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. أساسّیا ضمن مشاریع الدیوان عنصرا تنمویاتكتسي البنیة األساسّیة أھمیة كبرى في مجال التنمیة وتمّثل 
تھیئة وتأھیل المسالك وتھیئة المناطق السقوّیة الجبلّیة الّصغرى إلى جانب مّد شبكات الماء  العنصرویشمل ھذا 

  . الصالح للشرب وتھیئة العیون وبناء المواجل الخاّصة
  

من الّناحیة الفنّیة ..) مسالك، میاه شرب، مناطق سقوّیة(وتھدف ھذه الدراسة إلى تقییم أنشطة البنیة األساسّیة 
وتھدف إلى تقییم وجاھة الحلول الفنّیة وجودة اإلنجازات . ومن ناحیة التأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

غالل والتعّھد ومدى استجابتھا لحاجیات وانتظارات المنتفعین، واحترام المقاییس والمعاییر الفنّیة وطرق االست
ونجاعتھا من حیث إنجازھا ماّدیا ومالّیا في اآلجال المحّددة وحسب المواصفات والمقاییس الفنّیة المطلوبة 

  .واستدامتھا من خالل تبّني الشركاء لھذه اإلنجازات
  

موقعا وذلك بطریقة عشوائّیة وموّزعة على مناطق  30من  وتقتضي منھجّیة إعداد الدراسة إختیار عّینة تتكّون
تدّخل المشروع بمختلف المناطق المناخّیة ومختلف الوالیات وتحتوي على جملة األنشطة المبرمجة في میدان 

 . البنیة األساسّیة ضمن المشروع
  

دیة ومضاعفة وتیرة التنقل إلى المصالح الحیویة واالقتصااألھالي وقد أبرزت نتائج ھذه الدراسة سھولة نفاذ 
كما بّینت الدراسة أّن ھناك إقتصادا مھّما في مصاریف نقل السلع . بالمناطق التي بھا مسالك فالحّیة مھّیئة

في ظروف العیش نظرا لزیادة استھالك  اوأّن ھناك تحّسن   %30والمواشي والمنتوجات الفالحیة یقّدر بحوالي 
الرفع من جودة المنتوجات الفالحیة وتثمین المنتوجات المحلیة والزیادة في الماء الصالح للشرب باإلضافة إلى 

 . %15اإلنتاج الفالحي والتي تقّدر بنسبة 
 

ومن أھم التوجھات المستقبلیة، أّكدت الدراسة على ضرورة حث األطراف المعنیة والشركاء على مزید تقاسم 
 . الفالحیة المنجزةاألدوار والبحث عن حلول لصیانة وتعھد شبكة المسالك 

 
باعتباره غیر یعتمد على األتربة دون التعبید الذي النمط الحالي لتھیئة المسالك كما أولت عنایة خاّصة بتقییم 

عتماد ودراسة مقترح اتعّھد الشبكة المنجزة حالّیا وأبرزت عجز الدیوان على  لمناخ وتضاریس الجھةمالئم 
لتھیئة وذلك لتجّنب تلف وإندثار الشبكة وباعتباره نمطا للتھیئة معتمدا من تعبید المسالك الفالحّیة كنمط جدید ل

 .بقیة البرامج والمشاریع بالجھة
 

  دراسة تقییم المؤّشرات اإلقتصادیة واإلجتماعّیة والفالحّیة لوضعّیة نصف المرحلي
 :للمشروع

  
قیاس المؤشرات المتعلّقة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للفئات المستھدفة وتحسین تھدف ھذه الدراسة  إلى 

ومقارنتھا بالوضعّیة  مشروعالوالواردة ضمن إطار نتائج ...) اإلنتاج، المردودّیة، (نظم اإلنتاج الفالحي 
  .لمرسومةا قصد تسھیل عملّیة متابعتھ وتقییمھ وقیاس مدى تحقیق األھداف والنتائجالمرجعّیة 

الوضعّیة (وقد شھد إنجاز الدراسة مرحلتین تتعلّق األولى بتعدیل ومراجعة الوثیقة التوجیھیة للّدراسة األولى 
وفق مقتضیات التقییم نصف المرحلي للمشروع ومرحلة ثانیة وھي مرحلة إنجاز اإلستمارات ) المرجعّیة

 .ساب المؤشرات وتقدیم النتائجالمیدانیة وتخزین ومراقبة ومعالجة وتحلیل المعطیات واحت
التشغیل، : أربعة محاور، حیث تشتمل على استعمال االستمارة كأداة لتجمیع المعطیاتوتعتمد ھذه الّدراسة على 

ویتّم . إلى رؤساء األسر اسؤاال موّجھ 190وتحتوي ھذه اإلستمارة على . الّسكن، المستغلّة الفالحیة واإلنتاجیة
 : وفق درجتینة من العمادات المدروسإختیار العّینة 
عمادة  15منھا  ) 113(من عدد العمادات  %22وھو ما یمّثل عمادة  25:  العمادةمستوى  -

 10و 2011التي شملتھا تدّخالت الّدیوان قبل سنة )  % 17( عمادة  88تدعیمّیة من جملة 
  ).%  40( 2016-2011خالل الفترة  عمادة توسعة 25من جملة جدیدة عمادات توسعة 
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 7و المناطق الّرطبةعمادة تنتمي إلى  11حیث تشتمل العّینة على :  المناطق المناخیةمستوى    -
  .شبھ الجاّفةعمادات أیضا تنتمي إلى المناطق  7و شبھ الّرطبة عمادات ضمن المناطق 

أسرة بكّل  20و 15بین (من األسر بكّل عمادة ، باعتبار عذقین إختیار العّینة من األسر بطریقة عشوائیةویتّم 
 .أسرة 800عدد األسر المشمولة باالستمارة حوالي ویصل . )عذق

  
وقد بّینت الدراسة أّن المؤّشر االقتصادي واالجتماعي والذي یھّم التشغیل وتحسین ظروف العیش قد شھد 

ة وتوفیر أیام باعتبار أھمّیة البرامج المنجزة في مجال فّك العزل 2011منذ سنة  % 16تطّورا مھّما بحوالي 
 .ضمن المشروع الحالي العمل

  
كما شھدت المؤّشرات المرتبطة بالتنمیة الفالحیة تطّورا مھّما أیضا حیث تطّورت مؤشرات اإلنتاجیة الفالحیة 

باعتبار أھمیة برنامج اإلرشاد الفالحي لدى  % 8وإنتاجیة الحلیب ب  % 15للقمح واألعالف والزیاتین بنسبة 
ومن أبرز . وبرنامج ودعم اإلنتاج الحیواني بالمنطقة في میدان الحلیب ج اإلستشارة الفالحّیةالمنتجین وبرنام

 :توصیات الّدراسة 
  

ضرورة دعم التشغیل بمناطق تدّخل الدیوان إذ أّن نسبة البطالة ال تزال مرتفعة وفوق المعّدل الوطني  -
 .2011لسنة  مقارنة بالوضعّیة المرجعّیة للمشروع % 3رغم انخفاضھا بنسبة 

 
ضرورة دعم برنامج اإلستشارة في میدان تربیة البقر الحلوب لدعم التطّور الحاصل في إنتاجیة الحلیب  -

 .المتاحة للرفع من انتاجیة الحلیب المكامن الطّیبةعتبار إب % 8والمقّدرة ب 
 

ولوجیة المكانة التي تستحقھا نظرا ألھمیتھا في دعم ضرورة إیالء زراعة الخضروات والزراعات البی -
  .ل وتحسین الدخل الفالحي العائليیشغتال

  

  :بالديوان 2014 سنةنتائج ) ج

  

لتنفیذه وقد تّم  الرابعةھي السنة  2014وتعتبر سنة  2011جوان  24الرابع بدایة من المشروع انطلق تنفیذ 
 من لجان ومجامع الممثلة للمنتفعینالقاعدیة عقود البرامج من طرف الھیاكل من  113إمضاء خالل ھذه الّسنة 

 .تنمیة
  
 

  :2014التذكیر بالمحتوى المادي لبرنامج التنمیة لسنة  .1
جملة من األنشطة المنبثقة عن مخططات التنمیة والمدونة بعقود على  2014برنامج التنمیة لسنة یحتوي 
برنامج كما ھذا الویتلخص  . األنشطة المرافقة والمتعلقة بالتدعیم المؤسساتيباإلضافة إلى مجموعة البرامج 

  :یلي
  
  
  

  یتوزع عنصر التدعیم المؤسساتي بین: المؤسساتي التدعیم: 
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تكوین الموارد البشریة في عدید المجاالت المتصلة بتنفیذ دعم مؤسسة الدیوان من خالل تنفیذ برنامج ل -
ات قل و المعدّ النّ المة المعلوماتیة واقتناء وسائل لشبكة االتصال والسّ المشروع وتطویر التجھیزات 

 .اإلعالمیة
 

 .ورشات عمل وتشاور وتكوین منھجيخالل تنظیم الشركاء من دعم  -
 

كوین المختص وتبادل التّ بنمیة دعم قدرات لجان ومجامع التّ من خالل لة للمنتفعین لھیاكل المھنیة الممثّ دعم ا -
 .جھیزات الجماعیةالمیدانیة وبعض التّ الزیارات 

  
  األنشطة التالیةویتمثل بالخصوص في  :تدعیم اإلنتاج الفالحي والرعوي: 

 
 اتة في میادین إنتاج فالحي ذتدعیم اإلرشاد الفالحي الموجھ للمنتجین من خالل برنامج االستشارة الفالحیّ  -

یاتین غرى وغراسة الزّ ات الصّ الحلوب والمجترّ ة مثل الحبوب واألعالف وتربیة األبقار ة ھامّ مردودیّ 
  .حلوتربیة النّ 

  
 توزیعحة الحیوانیة وصطناعي والنھوض بالصّ لقیح اإلدعم شبكات التّ دعم اإلنتاج الحیواني من خالل  -

  .الالت لتطویر إنتاجیة القطیعین قصد تحسین السّ على المربّ  )ماعزوأغنام ، أبقار(الفحول 
 

لتوفیر میاه المیاه وتھیئة عیون للنھوض بالزراعات السقویة بالمناطق الجبلیة تھیئة مناطق سقویة صغرى  -
 .الشراب بالمناطق الصعبة والتي تفتقر لمصادر میاه الشرب

 
ھوض عبر تشخیص األنشطة الواعدة وتنشیط وتكوین المنتفعین والنّ ة للدخل النھوض باألنشطة المدرّ  -

 .ةالمحلیّ بالمنتوجات 
 

  ّالیةمن خالل العناصر التّ  :بیعیةتصرف في الموارد الطّ حمایة وإحكام ال: 
 

حواجز وطوابي بالحجارة وتحویض الغراسات (المیكانیكیة  باألشغالربة أشغال المحافظة على المیاه والتّ  -
  ھك 1500على مساحة ) سویةوخطوط التّ 

 
بیعیة ة المراعي الطّ ائمة وتحسین مردودیّ المراعي الدّ تركیز بھك  1600تحسین المراعي على مساحة  -

  حجیرسمید والتّ باالستزراع والتّ 
 

 .ھك 1900یاتین واألشجار المثمرة على مساحة غراسة الزّ  -
  

   ّالیةمن خالل األنشطة التّ :  یةتحسین البنیة األساس: 
 

أة في إطار ة المھیّ كلم من المسالك الفالحیّ  103تأھیل و  ةكلم من المسالك الفالحیّ  22تھیئة برمجة  -
 یوان،ابقة للدّ المشاریع السّ 

 .ماجل فردي 12إحداث برمجة  -
 

 :1420ة خالل سنة اإلنجازات المادیّ  .2
  

 :ساتيدعیم المؤسّ اإلنجازات في میدان التّ   .1.2
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إعداد الدراسات ویوان وإعداد ة وتكوین إطارات وأعوان الدّ واحي المنھجیّ النّ  2014شملت إنجازات سنة 
. صرف اإلداري والمالية للمنظومات المعتمدة للتّ اقتناء المعدات اإلعالمیة الضروریّ الملفات الخاّصة ب

  :وتتلخص اإلنجازات فیما یلي
  

 2014تشاركّیة لسنة تنمیة الّ إعداد مخّططات الّ  -
 

مخطط  113إعداد  2016- 2011یتضمن المشروع الرابع لتنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي 
   .عقد برنامج سنوي 515عمادة وإنجاز محتواھا من خالل إعداد وتنفیذ  113تنمیة لفائدة 

  

باستكمال إعداد و صیاغة جمیع قام الدیوان بالتعاون مع األطراف المتدخلة بالجھة  2014وخالل سنة 
تدعیمي بمناطق التدخل القدیمة للدیوان   مخطط 88المضمنة في المشروع والتي تعد  113مخططات التنمیة ال 

  . بمناطق التوسعة مخطط قاعدي 25و
  

) لجان ومجامع(یتّم إنجاز أنشطة الدیوان في إطار عقود برامج سنوّیة یقع إمضاءھا من طرف ممثلي األھالي 
عقد برنامج  113إمضاء  وقد تمّ . نمیة وھي ترتكز على نتائج تقییم العقود الّسابقةة للتّ ورؤساء المجالس المحلیّ 

  .وھي جملة البرنامج الّسنوي 2014سنة 
  

  :2014-2011عدد عقود البرامج الممضاة :  20عدد جدول 

  
  البرنامج الجملي 

2011-2016  
  عدد عقود البرامج الممضاة

  %النسبة   2011-2014  2014  2013  2012  2011
515  37  73  99  113  322  62  

 

 :  بالّدیوان تطویر وتحسین نظم المعلومات -
  

تأھیل  أشغالبإعادة استشارة  2014، قام الدیوان خالل سنة ئج دراسة تأھیل الشبكة اإلعالمیةقصد تفعیل نتا
وفیما یتعلّق بتنفیذ  .متواصلة التزالو  2014ى سنة تي كانت مثمرة و قد انطلقت األشغال في موفّ بكة و الّ الشّ 

التدقیق المعلوماتي وحمایة نظام المعلومات بالدیوان، فقد تّم تركیز جھاز التوصیات الواردة ضمن نتائج دراسة 
   . )FIREWALL(وھو نظام ضد القرصنة االلكترونیة  حائط الّنار

  
  : ووسائل الّنقل اقتناء المعدات اإلعالمیة -

 

ذكیر، فقد وللتّ . فرز العروضا وھو في مرحلة حاسوب  30، قام الّدیوان بإعداد ملّف القتناء 2014خالل سنة 
 .وموزع واحد الة طابعة و 39و  احاسوب 49اقتناء  2011منذ انطالق المشروع في سنة  تمّ 

ھذا و   2015سنة  إلىجیل البرنامج أسیارات حیث تم ت 4على اقتناء  2014یوان لسنة كما یشتمل برنامج  الدّ 
 سیارات خفیفة و ھو برنامج یھمّ  5ة و نفعیّ ارات سیّ  2شاحنات صغیرة و  10اقتناء    نةھذه السّ خالل  قد تمّ 

و    ارةسیّ  22اقتناء  تمّ  2011ھ منذ انطالق المشروع في ، علما و انّ ) 2013و  2011(ابقة نوات السّ السّ 
  . شاحنة خفیفة 

 :دعم الھیاكل المحلیة القاعدّیة -
 

 .لجنة تنمیة 38و  ا للتنمیةمجمع 78ھیكال  منھا  116بمناطق تدخل الدیوان الھیاكل المحلیة القاعدّیةبلغ عدد 
بوضع برنامج متكامل بھدف دعم ھذه الھیاكل و تاطیرھا للقیام بالدور الموكول  2014وقام الدیوان خالل سنة 

  .في التنمیة إلیھا



14 
 

لجان التنمیة من أعضاء  380تكوین  و لبعث مجمع تنمیة اتحسیسی ااجتماع 174 شمل البرنامج  القیام بوقد 
التنمیة بكل من باجة و سجنان و سلیانة من مجامع  اعضو 126تكوین وفي األطر القانونیة لبعث مجامع التنمیة 

وربط العالقات مع المحیط والتصرف في المعدات   األرشیفومسك  و المالي اإلداريفي مجاالت التصرف 
رض الفالحي المع إلى اللجان المجامع و  أعضاءمن   193لفائدة  رحالت دراسیة  تنظیمكما تّم . الخارجي
   .بمناطق تدخل الدیوان و خارجھامجامع ناشطة  إلىو كذلك بتونس  

لتمكینھا من استقطاب أكثر  لھیاكلوسیعمل الدیوان في السنوات القادمة على مزید التكوین و تقدیم الدعم لھذه ا
ما یمكن من المنخرطین ولتصبح أكثر تنظیما و تماسكا و قادرة على تخطیط و برمجة  احتیاجات منخرطیھا و 

  .توطید عالقاتھا بالمحیط المؤسساتي المحلي و الجھوي و الوطني
 

 :والرعوي دعم اإلنتاج الفالحي .2.2
  

الّدیوان مكانة ممّیزة و یشتمل على برنامج  مناطق تدخلدعم اإلنتاج الفالحي والرعوي في یحتّل عنصر 
بمناطق تدّخل الماشیة والنھوض بالصّحة الحیوانیة ة اإلرشاد الفالحي و تحسین ساللالعلمي التطبیقي وللبحث 
  . الّدیوان

  
  :البحوث التنمویة -
 

یھدف برنامج الدیوان للبحوث التطبیقیة إلى الّتوّصل إلى نتائج علمّیة تطبیقّیة یمكن ممارستھا وتعمیمھا في 
كما یسعى الّدیوان من خالل ھذا . مناطق تدّخل الّدیوان والتي من شأنھا أن ترفع من اإلنتاجّیة ومن الجدوى

یھا في مشاریع ومناطق أخرى مماثلة لمناطق تدخل البرنامج أیضا إلى تجریب بعض النتائج التي تّم التوصل إل
  . الدیوان

اتفاقیة إطاریة مع مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي حول مرافقة  2011وقد أمضى الدیوان خالل سنة 
وفي إطار . المشروع الرابع لتنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي ببرنامج بحوث تنمویة فالحیة

ھذه االتفاقیة، أمضى الدیوان العدید من عقود البرامج للبحث التنموي وأعّد مجموعة مشاریع اتفاقیات مع تفعیل 
  :عدید مؤسسات البحث التنموي الفالحي تتلخص في الجدول التالي

 

  االتفاقیات المبرمة لغرض البحوث التنمویة :03عدد جدول 
  

  البحثموضوع   منسق فریق البحث  مدة العقد  مؤسسة البحث
المعھد الوطني للبحوث  -

  )4/11/2011( البیطریة
الخصائص : دراسة أھّم أمراض النحل -  توفیق بن حمیدة. د  2016إلى دیسمبر  2011نوفمبر 

  وطرق المقاومة
  المدرسة العلیا للفالحة بالكاف -
)30/06/2012(  

العلفیة المحلیة لتغذیة حسن استعمال الموارد  -  مختار المحواشي. أ  2014إلى دیسمبر  2012ماي 
  .األغنام

  .تحسین مؤشرات التناسل لدى األبقار -
  .تثمین الموارد الغذائیة المحلیة -

المعھد الوطني للبحوث  -
  )30/10/2014(الفالحیة

إدخال أصناف من الشعیر متأقلمة مع  -  مبارك ناصر. أ  2015إلى دیسمبر  2012أكتوبر 
  .الجفاف بمناطق الشمال الغربي

تنمیة وتثمین غراسات الزیاتین بمناطق  -  منجي مسلم.أ  2016إلى دیسمبر  2014مارس   معھد الزیتونة -
  .الشمال الغربي

تحسین تغذیة األبقار الحلوب لدى صغار  -  نزار مجاھد. أ  2016إلى دیسمبر  2013دیسمبر   المعھد الوطني للعلوم الفالحیة -
  .المربین

  .النھوض بتربیة دجاج الّضیعة -  إبراھیم الحّداد. أ  2014إلى دیسمبر  2012  الفالحیةالمعھد الوطني للعلوم  -

  :المتحّصل علیھا ضمن برنامج البحث التطبیقي ومن حیث النتائج
  

ط للعملیات قصد تثمین تّم إعداد مخطّ ، فقد من حیث الخصائص وطرق المقاومة ،حلأمراض النّ حول  •
أیام إعالمیة وتكوینّیة في عداد وثیقة فنّیة للتعریف بھذا المرض والقیام بتّم إكما  .النتائج المتوّصل إلیھا

 .ضد مرض الفرواز  مداواةجانب القیام بحملة  إلىالغرض 
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ضمن ھذا البحث  تمّ فقد حول إدخال أصناف من الشعیر متأقلمة مع الجفاف بمناطق الشمال الغربي  •

 .الستخالص ممیزاتھا جربةفي طور التّ  نآلأعیر و ھي محلیة من الشّ  أصناف 3اختیار 
 

من فنیي  اإطار 50تنمیة وتثمین غراسات الزیاتین بمناطق الشمال الغربي فقد تم تكوین  في خصوص •
 .قلیم التّ و  الغراسة تقنیاتو  زیاتینالّ  أمراضیوان في الدّ 
 

 89 دىة لاستمارة فنیّ بین فقد تّم ضمن ھذا البحث القیام لدى صغار المربّ  األبقار الحلوبغذیة تبالنسبة ل •
حصر وتقییم جمیع العالئق المستعملة في مختلف تّم و جومین و فرنانةوي بمناطق نفزة و عمدون مربّ 

إصالح العالئق المقدمة عن طریق حساب التكملة المناسبة   و یة الغذائیةناطق التدخل من الناحم
اقتراح   كما تم النموذجیة التي یمكن استعمالھا حسب األعالف المتاحةواقتراح حزمة من العالئق 

 .تعتمد على المواد األولیة المتداولة أو المحلیةعالئق تركیبات 
 

فرخ  2500آالف بیضة وتوزیع أكثر من  5 حواليیعة، فقد وقعت حضانة وفیما یتعلّق بدواجن الضّ  •
 للواحدة بیضة ألفحاضنات بیض بسعة  05كما تم اقتناء  .مرأة ریفّیة منتفعةإ 33دجاج لفائدة 

ي من فنّ  12تكوین  إلى باإلضافةیوان ل الدّ ین بمناطق تدخّ نمیة و المربّ ة مجامع التّ ووضعھا على ذمّ 
 .یوان في دجاج الضیعةالدّ 

 

  
  :دعم اإلرشاد الفالحي للمنتجین    -

  
ة، حیث قام قة باإلحاطة واالستشارة الفالحیّ من األنشطة المتعلّ  بانجاز جملة   یوانقام الدّ  2014سنة خالل 

  من أكثرانجاز  المنجور و البرسم و التریتیكال وة و ة العلفیّ ة و الذرّ ة لزراعات الفصّ قطعة بینیّ  45بتركیز 
تمحورت  حول العنایة بالغراسات من زیاتین و  لفائدة المنتجین  ي من األیام اإلعالمیة و التكوینیة/ش 5000
ة و برسم و منجور في ة و األعالف من سلّ استغالل المراعي القارّ وطرق ، في مختلف مراحلھا مثمرة  أشجار
  .ةة الحیوانیّ التغذیّ 

ربیة العصریة لألبقار واألغنام كوینیة مجال تربیة الماشیة و خاصة  التّ ام اإلعالمیة و التّ كما شملت األیّ  
والماعز للسفاد والوالدة مع تسمین العجول وتسمین  واألغنام األبقارتحضیر ( والماعز وكذلك النحل والدواجن 

  ...)الخرفان تحت األمھات، تقنیات المحافظة وتغذیة المناحل خالل الفترة الشتویة
  

المعرض  إلىة المثالیة و یعات الفالحیّ بعض الضّ   إلىمنتج   133كما قام الدیوان بتنظیم زیارات لفائدة 
   .الفالحي بتونس لالطالع على احدث التقنیات الفالحیة و ربط عالقات مع منتجین و مصنعین

 

 دواجن محلیّة منتجة في إطار عملیّة البحث 
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  : 2014إنجازات الّدیوان في مجال اإلرشاد الفالحي للمنتجین لسنة: 04عدد جدول 

عدد: الوحدة   
  اإلنجازات الجملیة

2011-2014 
2014إنجازات  برنامج  

2014 
البرنامج 
 الجملي

 األنشطة

  للمشروع  العدد %النسبة   العدد %النسبة 

 قطع إیضاح 339  73  45 62 170 50
 أیام إعالمیة 10170  2269  4483 198 11260 111
 أیام تكوینیة 1356  793  818 103 1721 127
 رحالت داخلیة 1017  198  133 67 340 33

 

  
 

  :اإلنتاج الحیواتي دعم     -
  

تجمیع الشبق لیوان في تحسین ساللة الماشیة عن طریق توفیر فحول التھجین للمرّبین وتنفیذ برنامج دّ الیساھم 
فحل ماعز  49و) %27(فحل أغنام  70و ) %61(أبقار فحل  20وقد تّم توزیع  .لقیح االصطناعي لألبقاروالتّ 

ویتواصل برنامج مرافقة . بق لدى األبقار الحلوبلشّ ة تجمیع لعملیّ  5500إنجاز حوالي ولفائدة المرّبین ) 46%(
 . المنتجین من خالل االستشارة الفالحیة، وذلك بمتابعة المنتجین المنخرطین في البرنامج

  

  :2014 إنجازات الّدیوان في مجال دعم اإلنتاج الحیواني لسنة: : 05عدد جدول 

عدد: الوحدة   
  اإلنجازات الجملیة

2011-2014 
2014إنجازات  برنامج  

2014 
البرنامج 
 الجملي

 األنشطة

  للمشروع  العدد %النسبة   العدد %النسبة 
 فحول أبقار 60  33  20 61 45 75
 فحول ضأن 550  263  70 27 253 46
 فحول ماعز 105  106  49 46 140 133
 تجمیع الشبق 24000 5750 5513 96 15054 63

وھي نسبة   2014لسنة  من البرنامج المقرر  % 35نسبة إنجاز برنامج توزیع فحول التھجین  وقد بلغت 
من الفحول زم و یسعى الدیوان بالتنسیق مع دیوان تربیة الماشیة و توفیر المرعى لتوفیر العدد الالّ . ضعیفة 

  . وفق المواصفات الفّنیة المطلوبة 
  



 

  

یھدف ھذا البرنامج إلى تحسین مؤشرات الخصوبة لدى األبقار بالتحكم في عملیة التناسل ویشمل قطیع األبقار 
ویتّم  .الّدیوانالمتواجد خارج مسالك التلقیح االصطناعي وبالشبكات ذات االنجازات الضعیفة بمناطق تدخل 

التلقیح االصطناعي وفق اتفاقیة عمل تضبط تعھدات 

 
 في ظروف طیبة و بالتنسیقو قد تمت العملیة 

. أخر الحاصل في انطالق العملیة لظھور مرض الحمى القالعیة
 اطبیب 28انجاز ھذه العملیة ساھم في 

من القطیع  % 30كما قام الدیوان بتقییم عملیة التلقیح المبرمج بواسطة الكشف المبكر عن الحمل لعینة تقدر ب 
.(  

الكشف عن الحمل

عدد األبقار 
 نسبة النجاح %

44,65 

56 

42,8 

52,15 

38,96 

45,16 

الحاجیات من مستلزمات تجمیع الشبق 
كما أوكلت إلى  . األبقارالبیاطرة وأیضا بتوفیر البذور الحیوانیة وترقیم 

 األدویة الالزمة النجاز عملیةتوفیر دیوان تنمیة الغابات و المراعي بالشمال الغربي عملیات تحسیس المربین و
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 :)الشبقتجمیع 

یھدف ھذا البرنامج إلى تحسین مؤشرات الخصوبة لدى األبقار بالتحكم في عملیة التناسل ویشمل قطیع األبقار 
المتواجد خارج مسالك التلقیح االصطناعي وبالشبكات ذات االنجازات الضعیفة بمناطق تدخل 

التلقیح االصطناعي وفق اتفاقیة عمل تضبط تعھدات تشریك المجامع المھنیة والبیاطرة والملقحین في عملیات 

و قد تمت العملیة  .بقرة 5500اكثر من  2014شملت عملیة التلقیح المبرمج لسنة 
أخر الحاصل في انطالق العملیة لظھور مرض الحمى القالعیةكل األطراف المتدخلة بالرغم من التّ 
ساھم في قد و  ،)افریل، ماي و جوان( ز البرنامج حوالي ثالثة أشھر

      . عون متابعة 34
كما قام الدیوان بتقییم عملیة التلقیح المبرمج بواسطة الكشف المبكر عن الحمل لعینة تقدر ب 

).6جدول عدد(  %  56و  % 39المستھدف وتراوحت نسبة الخصوبة بین 

   2014إنجازات الّدیوان في مجال عملیات تجمیع الّشبق لسنة

 الكشف عن الحمل التلقیح المبرمج

  الكمیة المنجزة البرنامج
عدد األبقار 

 المراقبة

1000 1000 318 

500 500 150 

1550 1513 491 

1200 1200 301 

1500 1300 385 

5750 5513 1645 

الحاجیات من مستلزمات تجمیع الشبق  بتقدیموفي ھذا اإلطار، تكفّل دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى 
البیاطرة وأیضا بتوفیر البذور الحیوانیة وترقیم  واألطباءوبخالص خدمات الملقحین 

دیوان تنمیة الغابات و المراعي بالشمال الغربي عملیات تحسیس المربین و
 . دى األبقار وبتقییم ھذه العملیة

 :برنامج اإلستشارة الفالحّیة

  
  

تجمیع ( التلقیح المبرمج -

یھدف ھذا البرنامج إلى تحسین مؤشرات الخصوبة لدى األبقار بالتحكم في عملیة التناسل ویشمل قطیع األبقار 
المتواجد خارج مسالك التلقیح االصطناعي وبالشبكات ذات االنجازات الضعیفة بمناطق تدخل 

تشریك المجامع المھنیة والبیاطرة والملقحین في عملیات 
 .كّل طرف

شملت عملیة التلقیح المبرمج لسنة 
كل األطراف المتدخلة بالرغم من التّ  مع

ز البرنامج حوالي ثالثة أشھراستغرق انجا
34و   املقح 16و  ابیطری

كما قام الدیوان بتقییم عملیة التلقیح المبرمج بواسطة الكشف المبكر عن الحمل لعینة تقدر ب 
المستھدف وتراوحت نسبة الخصوبة بین 

  

إنجازات الّدیوان في مجال عملیات تجمیع الّشبق لسنة: : 06جدول عدد 
  

 الوالیة

   باجة

  سلیانة

   الكاف

   عین دراھم

  سجنان 

   المجموع

  

وفي ھذا اإلطار، تكفّل دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى 
وبخالص خدمات الملقحین 

دیوان تنمیة الغابات و المراعي بالشمال الغربي عملیات تحسیس المربین و
دى األبقار وبتقییم ھذه العملیةتجمیع الشبق ل

برنامج اإلستشارة الفالحّیة  -
  



 

ترتكز االستشارة الفالحّیة على مبدأ نشر وتعمیم وتطبیق نتائج البحوث الفالحّیة الّتطبیقّیة المتوّصل إلیھا وذلك 
والتشاور مع المنتجین باالعتماد على شبكة من المرشدین الفالحیین مدعومة بفریق لمختّصي الماّدة وبالتعاون 

تربیة تربیة البقر الحلوب،  وھي تزخر بھا مناطق تدّخل الّدیوان
  .مجموعة 34یتوزعون على 

وظیف في میدان دعم إنتاج الحلیب بالجھة، یقوم الّدیوان بالتعاون مع دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بت
تّتصل  ویؤّمنون إستشارة فالحّیة لدى مرّبي األبقار

العوامل المؤثرة من حیث للمرّبین بصفة دقیقة من حیث إنتاجّیة الحلیب و
مرقمة و  بقرة حلوبا 1875حوالي  قطیع أبقار یعد 

  عدد الوحدات  عــدد المربین
716  
617  
307  
235  

1875  

 اختبار للكشف المبكر عن التھاب الضرع
طن من التبن  124حوالي والقیام بمعالجة 

  . جذاذة عمل للمربین

 103(            أیام  8لإلنخراط ضمن برنامج اإلستشارة شمل 
و       ) یوم/شخص 71(تبادل خبرات 

الكشف عن مرض التھاب الضرع
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ترتكز االستشارة الفالحّیة على مبدأ نشر وتعمیم وتطبیق نتائج البحوث الفالحّیة الّتطبیقّیة المتوّصل إلیھا وذلك 
باالعتماد على شبكة من المرشدین الفالحیین مدعومة بفریق لمختّصي الماّدة وبالتعاون 

  .وھي تھدف إلى توظیف نتائج البحث والتحّكم في الحزمة التقنیة

تزخر بھا مناطق تدّخل الّدیوانمیادین إنتاجّبة یشمل برنامج االستشارة 
یتوزعون على  710بلغ عدد المنتفعین  حیث ..حلتربیة النّ 

  اإلستشارة في تربیة األبقار إلنتاج الحلیب

في میدان دعم إنتاج الحلیب بالجھة، یقوم الّدیوان بالتعاون مع دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بت
ویؤّمنون إستشارة فالحّیة لدى مرّبي األبقار یتوزعون على مختلف جھات تدّخل الّدیوان
  .بتغذیة األبقار وإنتاج العلف وترقیم الماشیة ومراقبة الحلیب

للمرّبین بصفة دقیقة من حیث إنتاجّیة الحلیب و عبر إرشاد موّجھ
قطیع أبقار یعد مرّبیا ویملكون  363ویشمل البرنامج حالّیا 

  .مسجلة بالسجل الوطني للمربین

  :برنامج االستشارة الفالحیة بالدیوان في تربیة البقر الحلوب

عــدد المربین  اإلدارة  الجھویة

  

  142  باجة

  100  سجنان

  71  عین دراھم

  50  الكاف

  363  الجملة

اختبار للكشف المبكر عن التھاب الضرع 2214بقرة وإنجاز  1881قام الدیوان بترقیم 
والقیام بمعالجة  ألعالفعینة من ا 45و من االلبان عینة

جذاذة عمل للمربین 298و إصدار  قطعة بینیة لالعالف لدى المربین

لإلنخراط ضمن برنامج اإلستشارة شمل  كما انتفع المرّبون ببرنامج خاّص للّتحسیس
تبادل خبرات  زیارة 11وتنظیم ) یوم/شخص 716(یوما إعالمّیا 

   .مربین بمركز التكوین المھني الفالحي بتیبار

 
 الكشف عن مرض التھاب الضرع

ترتكز االستشارة الفالحّیة على مبدأ نشر وتعمیم وتطبیق نتائج البحوث الفالحّیة الّتطبیقّیة المتوّصل إلیھا وذلك 
باالعتماد على شبكة من المرشدین الفالحیین مدعومة بفریق لمختّصي الماّدة وبالتعاون 

وھي تھدف إلى توظیف نتائج البحث والتحّكم في الحزمة التقنیة
  
یشمل برنامج االستشارة و

تربیة النّ  و ات الّصغرىالمجترّ 
  

اإلستشارة في تربیة األبقار إلنتاج الحلیب *                  
  

في میدان دعم إنتاج الحلیب بالجھة، یقوم الّدیوان بالتعاون مع دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بت
یتوزعون على مختلف جھات تدّخل الّدیوانثمانیة مھندسین 

بتغذیة األبقار وإنتاج العلف وترقیم الماشیة ومراقبة الحلیب
  

عبر إرشاد موّجھوتتّم ھذه اإلستشارة 
ویشمل البرنامج حالّیا  .على اإلنتاج

مسجلة بالسجل الوطني للمربین
  
  

برنامج االستشارة الفالحیة بالدیوان في تربیة البقر الحلوب:  07جدول عدد 

  
  نوع اإلستشارة

  ر الحلوبالبق تربیة

  

قام الدیوان بترقیم ، 2014خالل سنة 
عینة 76تحلیل و مراقبة و

قطعة بینیة لالعالف لدى المربین 155بالیوریا و تركیز 
  

كما انتفع المرّبون ببرنامج خاّص للّتحسیس
یوما إعالمّیا  43و) یوم/شخص
مربین بمركز التكوین المھني الفالحي بتیبار 10تكوین 

  

 
 ترقیم القطیع



 

مقارنة مع معدالت  بصفة ملحوظة 2014

 

 .لتر 4870

 .لتر 4183

 .لتر 3462

 :یوما 418إلى حدود 

 .یوما

 .یوما

 .یوما

 .الّزراعات العلفّیة الّصیفّیة كالّدرع العلفي والّذرة العلفّیة
 .إستعمال المرّبین للّتبن المعالج بالیوریا واستعمال قوالب الفّصة لتغذیة األبقار

تھّم و .عاسلةلما تزخر بھ من موارد 
ستشارة، اإلوفي إطار ھذه  .وحدة إنتاج 

حول    اإلعالمیة األیامیوم  من /شخص 
وفي  منتفع  والقیام بحصص تطبیقیة في التفریخ االصطناعي

میدانّیة للمنتفعین وتمكینھم من المشاركة في المعارض 
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2014المسجلة خالل سنة  وتبرز نتائج ھذا البرنامج تحّسن إنتاجّیة الحلیب

 :تحقیق مردودّیة حلیب طّیبة للبقرة الواحدة تراوحت بین

 4870لتر وبمعّدل   5658و  4382 : الھلشتاین

 4183لتر وبمعّدل   4800و  3460:  الشویتس

 3462لتر وبمعّدل   3817و  3040:  المھّجن

إلى حدود  الوالدتین للبقرةالحّد من معّدل الفترة الفاصلة بین 

 یوما 409یوما وبمعّدل   426و  387:  الھلشتاین

 یوما 411یوما وبمعّدل  448و  370:  الشویتس

 یوما 440یوما وبمعّدل   468و  412:  المھّجن

الّزراعات العلفّیة الّصیفّیة كالّدرع العلفي والّذرة العلفّیةواعتماد 
إستعمال المرّبین للّتبن المعالج بالیوریا واستعمال قوالب الفّصة لتغذیة األبقار

   :اإلستشارة في تربیة النحل

  
لما تزخر بھ من موارد تّدخل الّدیوان تتیح تربیة النحل امكانات وآفاق إنتاجّیة كبیرة بمناطق 

وحدة إنتاج  4377و  مرّبیا 155مجموعة تضم  13 في تربیة النحل
شخص  797 نجازإ  تحضیت ھذه المجموعات ببرامج مرافقة لصیقة شمل

منتفع  والقیام بحصص تطبیقیة في التفریخ االصطناعي 64تكوین و المداواةو 
میدانّیة للمنتفعین وتمكینھم من المشاركة في المعارض  زیارة  64 كما تّم تنظیم. تعدیل الخالیا

تقدیم النصائح و اإلرشاد تكوین المربین
 

  
وتبرز نتائج ھذا البرنامج تحّسن إنتاجّیة الحلیب 

  . الجھة
تحقیق مردودّیة حلیب طّیبة للبقرة الواحدة تراوحت بین -

 






 

الحّد من معّدل الفترة الفاصلة بین  -






 

واعتماد إدخال  -
إستعمال المرّبین للّتبن المعالج بالیوریا واستعمال قوالب الفّصة لتغذیة األبقارإدخال  -

  
  
  
اإلستشارة في تربیة النحل * 

تتیح تربیة النحل امكانات وآفاق إنتاجّیة كبیرة بمناطق 
في تربیة النحل االستشارة

حضیت ھذه المجموعات ببرامج مرافقة لصیقة شمل
 األمراضو تغذیة النحل 

تعدیل الخالیارسكلة الشمع و 
 .الوطنّیة

  

 تقدیم النصائح و اإلرشاد
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 ومقارنة بنتائج سنة .من خالل تنظیم عملیات الحراسة واإلنتجاع جلّى العمل الجماعي لھذه المجموعاتوقد ت
تسجیل تطور في  كما تم . % 25بنسبة  خلیة أي  4377 إلىخلیة  3500من  عدد الخالیا  ، تطّور2013
كغ  9 إلىكغ  7من للخلیة الواحدة  اإلنتاجر تطوّ وقد  .انھ یبقى دون الھدف المرسوم إال العسل إنتاجت معدال

بكل من  إنتاجكغ بسجنان  و تسجیل اضعف معدل  8.3 إلىكغ  6.8و من كغ بالكاف  7 إلىكغ 4بباجة و من 
كغ و وتعود ھذه المستویات الضعیفة إلى صعوبة العوامل المناخیة  و توجھ ھذه  4.5عین دراھم و سلیانة ب 

 .توسعة المناحل من خالل  إنتاج الطرود إلىالمجموعات 
 

اتفاقیة شراكة مع المندوبیة الجھویة للفالحة ببنزرت و مركز  إمضاء :ومن النتائج اإلیجابّیة لھذا البرنامج
باإلضافة إلى  بسجنان التكوین المھني الفالحي بالرمال لتكوین مجموعة من المنخرطین في برنامج االستشارة

 بعث مجمع خاص بمربي النحل بجومینو من سجنان  بمنظومة الفالحة البیولوجیة مربیین إثنینانخراط 
  .نباتات عاسلة إدخالة كبیرة من المربین و خاصة بمعتمدیة طبرقة في تسجیل رغبو

 برنامجالطلبات المتزایدة لالنخراط في من خالل مربي النحل ایجابیة على  تأثیراتكما كانت للبرنامج 
   .االستشارة
  

  

 

  :برنامج االستشارة الفالحیة بالدیوان في تربیة النحل:  08جدول عدد 

  
  اإلدارة  اإلستشارةنوع 

  الجھویة 
  عــدد

  الوحدات  المنخرطین  المجموعات

  تربیة
  النحل

  1223  60  5  باجة

  2355  37  3  سجنان

  662  40  3  عین دراھم

  72  8  1  الكاف

  65  10  1  سلیانة

  4377  155  13  المجموع
  

  االستشارة في تربیة المجترات الصغرى*
 

رأس  7000و حوالي مرّبیا  192مجموعة تضم  15في میدان المجتّرات الّصغرى  االستشارةیشمل برنامج 
لبلوغ أھداف محددة مع المجموعات المعنیة و بصفة  سنویة مرافقة مجاحیث یتّم تنفیذ برمن الّضأن والماعز 

  .مسبق لإلشكالیات المطروحة بكل مجموعة تشخیص  على تشاركیة و مبنیة
زیارة میدانیة  30و حصة تطبیقیة 103و اإلعالمیة األیامیوم من /شخص  767انجاز تم  2014سنة  خاللو

زیارة  11تنظیم و بمراكز التكوین المھني الفالحي  امربی 65تكوین باإلضافة إلى  للمربین من طرف المنشط
للمربین بكل من سلیانة و  اتحسیسی ایوم 11تنظیم  أیضا كما شمل البرنامج . تبادل خبرات لفائدة المربین

  .سجنان لالنخراط في برنامج االستشارة
 



 

 6931 إلى 2013سنة  رأس 5156
  %96والماعز في حدود  %97و 93

  عــدد
  الوحدات  المنخرطین

-  -  
60  1771  
25  276  
59  3560  
47  1324  

192  6931  

تتمّثل تھیئة المناطق الّسقویة الجبلیة الّصغرى في القیام ببناء األحواض والّسواقي ووضع القنوات وتحسین 
وتحتوي الّدراسة الفنّیة . توزیع واستغالل المیاه وكذلك تحسین تقنیات الّري

  .لكّل منطقة مبرمجة على دراسة تأثیرات التقنیات المستعملة وتھیئة المنطقة على البیئة والمحیط

 30حیث تم تھیئة  ھك من المناطق الّسقوّیة الجبلّیة الّصغرى
بالناظور من معتمدیة  تغزاز ھك ب 10

  

 5 و ألفمشاریع فردیة بقیمة استثمار تتراوح بین 
بعث مؤسسات ریفیة  لفائدة مجموعة من 

أف  50وتصل قیمة االستثمار إلى حدود 

اإلحاطة عملیات في العدید من الشركاء 
تكوینیة ومساعدة الباعثین على تكوین ملفات للحصول على قروض صغرى 

وتتمّثل أھّم . ان الوطني للصناعات التقلیدیة

والیة باجة–المنطقة السقویة بغزیة 
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5156تطور عدد القطیع من  حیث 2014خالل سنة وقد تّم تسجیل نتائج طّیبة 
93تراوحت نسبة الخصوبة للّضأن بین و %34أي بنسبة 

  .%120وللماعز في حدود  %116و  102ونسبة التوائم للّضأن بین 

  :برنامج االستشارة الفالحیة بالدیوان في تربیة المجترات الصغرى 
  

  اإلدارة
  المجموعات  الجھویة 

  -  باجة
  5  سجنان

  2  عین دراھم

  4  الكاف

  4  سلیانة

  15  الجملة

  :المناطق السقوّیة الجبلّیة

تتمّثل تھیئة المناطق الّسقویة الجبلیة الّصغرى في القیام ببناء األحواض والّسواقي ووضع القنوات وتحسین 
توزیع واستغالل المیاه وكذلك تحسین تقنیات الّريالتحّكم في الینابیع وتركیز أجھزة 

لكّل منطقة مبرمجة على دراسة تأثیرات التقنیات المستعملة وتھیئة المنطقة على البیئة والمحیط

ھك من المناطق الّسقوّیة الجبلّیة الّصغرى 50على تھیئة حوالي  201
10باإلضافة إلى والیة باجة من  زیةھك بغ 5و 
  

 :األنشطة المدرة للدخل والمؤسسات الریفیة الصغرى

مشاریع فردیة بقیمة استثمار تتراوح بین  وھيلمشاریع الصغرى ل النھوض با
بعث مؤسسات ریفیة  لفائدة مجموعة من عبر المؤسسات الریفیة الصغرى ومجال النھوض ب
وتصل قیمة االستثمار إلى حدود ) أشخاص على أقصى التقدیر  10أشخاص إلى 

العدید من الشركاء ساھم الّدیوان بالتعاون مع فقد وفیما یتعلّق ببعث المشاریع الصغرى، 
تكوینیة ومساعدة الباعثین على تكوین ملفات للحصول على قروض صغرى الدورات 

ان الوطني للصناعات التقلیدیةوالدیو من طرف البنك التونسي للتضامن والجمعیات المحلیة للتنمیة 
  :المجھودات المبذولة في ھذا اإلطار في

 المنطقة السقویة بغزیة 

وقد تّم تسجیل نتائج طّیبة 
أي بنسبة   2014سنة  رأس

ونسبة التوائم للّضأن بین 
  

برنامج االستشارة الفالحیة بالدیوان في تربیة المجترات الصغرى :  08عدد جدول 

  نوع اإلستشارة

  تربیة
  المجتّرات
  الّصغرى

 

المناطق السقوّیة الجبلّیةتھیئة  -
  

تتمّثل تھیئة المناطق الّسقویة الجبلیة الّصغرى في القیام ببناء األحواض والّسواقي ووضع القنوات وتحسین 
التحّكم في الینابیع وتركیز أجھزة 

لكّل منطقة مبرمجة على دراسة تأثیرات التقنیات المستعملة وتھیئة المنطقة على البیئة والمحیط
  
2014 یشتمل برنامج سنةو

 دجبةھك ب 25منھا ھك 
    .والیة جندوبةب طبرقة

 
األنشطة المدرة للدخل والمؤسسات الریفیة الصغرى دعم -
  

ل النھوض باھذا العنصر مجایشمل 
ومجال النھوض ب دینار  آالف

أشخاص إلى  03من (المنتفعین 
  .دینار

وفیما یتعلّق ببعث المشاریع الصغرى، 
دورات البالمنتفعین عبر تنظیم 

من طرف البنك التونسي للتضامن والجمعیات المحلیة للتنمیة 
المجھودات المبذولة في ھذا اإلطار في
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في مجال تربیة األغنام ، تربیة األبقار ) نساء 25رجال و 145(منتفع  170تكوین و تأطیر  القیام ب -
 .الحلوب، تربیة دجاج الضیعة و تربیة النحل

 
البنك عن طریق مشروع  37منھا ) 2014-2013(مشروع صغیر  154تمویل تسھیل عملیات  -

مشروعا   62التونسي للتضامن في مجاالت تربیة النحل، تربیة األبقار الحلوب وتربیة األغنام و
من طرف المنتفعین الذین  ةبادرة خاصة ممولم 55میة ونعن طریق الجمعیات المحلیة للت مموال

 .و كمنخرطین في برامج االستشارة الفالحیة بالدیوانأطرھم الدیوان بالتكوین أ
 

تعاون مع الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة قصد تنویع القاعدة الحرفیة الشراكة والإتفاقیة تفعیل  -
، في ھذا اإلطارو. )الّشباب وغیر مالكي األرض, رأةالم(فائدة الفئات الھّشة لوخلق موارد رزق قارة 

  .منتفع  لبعث مشاریع حرفیة 150برمجة تكوین  تتمّ 
 

تتعلّق باختیار مراحل عّدة عبر ھا إحداثیقوم الدیوان بدعم وفیما یتعلّق بالمؤسسات الریفیة الصغرى،  

     المعنیة األطرافبین  تفاقیاتاالقانونیة والعقود الإعداد وعمل ال اتانتداب مؤطر إلعداد مخططالمجموعات و

  .وتركیز المؤسسةشراء المعدات مرحلة  أخیراو )والمجموعة المستفیدةالدیوان ،مجمع التنمیة  (

ألف دینار لفائدة  70وفي ھذا اإلطار، تّم بعث مؤسسة ریفیة في مجال تقطیر الزیوت الروحیة بكلفة تناھز 
  .نساء لھن خبرة في مجال التقطیر 03أصحاب الشھائد العلیا ومن نساء  03مجموعة نسائیة تتكون من 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

للمؤسسة الریفیة الثانیة في مجال رحي التوابل الالزمة  المعداتحالّیا بإجراءات شراء الدیوان یقوم كما 
  .إمرأة صاحبة شھادة علیا ھنلفائدة ثالث نساء من بین

لبعث  أعمال مخططاتمن المنتفعین إلعداد أخرى مجموعات  05لتأطیر  ثاني  التعاقد مع خبیركما تم 
ویتّم ھذا الّتأطیر . جندوبةصغرى ضمن إطار قانونّي سلیم بوالیة جماعّیة مؤسسات ریفیة  05وتكوین 

ویحتوي كّل مخطط على دراسة السوق وإعداد المخّطط العملي للمؤسسة . بطریقة میدانّیة تدریبّیة وتشاركّیة
وقد تّم اختیار . اعیة ومخطط األعمالومخطط للتصرف في الموارد الطبیعّیة والبشرّیة والتأثیرات االجتم

  : الباعثینالواعدة و االقتصادیةالمكامن والمجاالت 
  

 رجال 03: تربیة دجاج الضیعة  .1
 رجال 04: رسكلة وصنع الشمع لتربیة النحل  .2
 نساء 05: صنع التحف واألدوات التقلیدیة باستعمال العود األصفر  .3
 رجال 03: صنع الخزف .4
   رجال 05: معصرة زیت زیتون .5

  
 :التصرف في الموارد الطبیعیةإحكام  3.2
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  : تتمّثل فيالموارد الطبیعیة على عّدة أنشطة حمایة وإحكام التصّرف في  عنصر یشتمل

  
األنشطة المیكانیكّیة للمحافظة على المیاه والّتربة لحمایة األراضي المھّددة باالنجراف باالعتماد على  -

 .ألوضاع المستغّالت الفالحّیة جملة من الّتقنیات اللّینة والمالئمة 
  

وتوفیر موارد علفیة إضافیة من  رافاتجاالنتحسین المراعي والتشجیر الّرعوي لحمایة األراضي من  -
 .شأنھا تخفیف ضغط قطیع الحیوانات المتزاید على الموارد الطبیعّیة

 
 نتاج ولتثبیت التربة وحمایة األرض من االنجراف اإللدعم المثمرة غراسة الزیاتین واألشجار  -

  
طوابي حجریة، أحزمة ( ھك باألشغال المیكانیكّیة 1460في ھذا المیدان  تھیئة  2014یھّم برنامج سنة و

الزیاتین واألشجار المثمرة من غراسة ھك 1960تحسیــن المراعــي و من  ھك 1615و .. ) حجرّیة، تحویض
  :األراضي البعلّیة منھك  8745ضم  أشغالمواصلة باإلضافة إلى 

  
  والتشجیر الرعوي المراعيتحسین:  
  

وذلك بإبرام اتفاقیة تزوید ببذور السلة  2014منذ مطلع  سنة  2015-2014انطلق اإلعداد للموسم الفالحي 
  . والقیام بإجراءات التزود بالبذور الرعویة واقتناء أصول الزیاتین واألشجار المثمرة

كما قام بتوفیر  .تحسین المراعي لفائدة مربي الماشیةلطن من بذور السلة  30.4حوالي قام الّدیوان باقتناء قد و
كغ من مراعي  650عن طریق دیوان تربیة الماشیة و كغ من  1650(كغ من بذور الفستوكة  2300حوالي 
    .لتھیئة المراعي القارة بسجنان) سجنان

  

  
كما . جملة البرنامجمن   %117 ھك بالسلّة وھو ما یمّثل  1700 اكثر منوفي ھذا اإلطار، قام الدیوان بتھیئة 

ولم یتمكن الدیوان . ھك من المراعي الدائمة بمعتمدیة سجنان باالعتماد على البذور المنتجة محلیا 93تّم تھیئة 
نظرا لعدم ) ھك 1600( المبرمجة بالمشروع جملة برنامج إحداث المراعي القارة من  % 19سوى من إنجاز 

  .في األسواق المحلیة بالقدر الكافي المحلیة الدائمة توفر البذور
  

ر أن یتّم تخصیص ھذه المراعي إلكثار البذور الّرعوّیة الّدائمة قصد توفیر الحاجیات منھا النجاز ومن المقرّ 
  .برنامج تھیئة المراعي القاّرة خالل السنوات المقبلة

  
  :2014إنجازات الّدیوان في مجال تحسین المراعي  لسنة:  09جدول عدد 

ھك: الوحدة   
2014إنجازات   اإلنجازات الجملیة برنامج   البرنامج   األنشطة

اإلستزراعمرعى محسن عن طریق   تركیز المراعي القارة بسجنان 
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 الجملي 2014 2011-2014
    ھك %النسبة   ھك %النسبة 
 إحداث مراعي دائمة 1620 100 93 93 304 19
 تحسین مراعي 11800 1515 1772 117 7087 60
 الجملة 13420 1615 1865 115 7391 55

  

  وغراسة الزیاتین واألشجار المثمرة لمحافظة على المیاه والتربةاأشغال: 
 

من  %93ھك من األشغال المیكانیكیة وھو ما یمثل  1367 تقّدر ب مساحة 2014الدیوان خالل سنة  أتم
ھك من  1075وتتمّثل اإلنجازات في . بینما یتواصل انجاز بقیة البرنامج ھك 1460المقّدر ب  البرنامج

ھك من تحویض األشجار  227و) % 100(ھك من األحزمة الحجرّیة  65و  )%91(الحواجز الحجرّیة 
)108 %( .  
  

  :2014المحافظة على المیاه والّتربة لسنةل إنجازات الّدیوان في مجا:  10عدد جدول 

ھك: الوحدة   
  اإلنجازات الجملیة

2011-2014 
2014إنجازات  برنامج  

2014 
 البرنامج الجملي

 للمشروع
 األنشطة

  ھك %النسبة   ھك %النسبة 

 حواجز حجرّیة 4225 1185 1075 91 3404 81
 أحزمة حجرّیة 2465 65 65 100 385 16
 تحویض الزیاتین  3900 210 227 108 1380 35
 الجملة 10590 1460 1367 93 5169 49

 

 

 

  

 
  

 256وبخصوص غراسة الزیاتین واألشجار المثمرة، قام الدیوان بالتزّود بالمشاتل الضروریة وھي أكثر من 
وتتوّزع ھذه . ھك وھي بصدد اإلنجاز 2146ألف شجیرة وتوزیعھا على المنتفعین لغراسة مساحة بحوالي 

تین و رمان و تفاح و   ألف شجیرة  26.5ألف شجیرة لوز  63وألف أصل زیتون  167الشجیرات إلى 
  :وفستق قوارص 

  
 :2014/5201برنامج الّدیوان في مجال غراسة األشجار المثمرة والّزیاتین لموسم:  11عدد جدول 

تین، قوارص، تفاح،  لوز الزیــاتین الوالیة
 رمان

 الجملة
 الجملة طاولة شتوي 
 500 43 500 5 000 10 000 28 000 3 000 25 بـــاجة
 000 59 000 15 000 4 000 40 000 5 000 35 جنـدوبة

 000 19 - 000 9 000 10  000 10 سلیــانة
 000 111 000 5 000 35 000 71 000 6 000 65 الكــاف
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 000 24 1000 000 5 000 18 2000 000 16 بنزرت
 500 256 500 26 000 63 000 167 000 16 000 151 الجـمـلة

 

 
  

  عملیات ضم األراضي الفالحیة البعلیة: 
 

 الفالحیة األراضيبعملّیات ضّم ھك  8745لتھیئة التعاقد مع الوكالة العقاریة الفالحیة ، تّم منذ انطالق المشروع
حیث ، )ھك 620(و جندوبة ) ھك 2470(یانةو سل) ھك 2330(و الكاف ) ھك3325(بوالیات باجة البعلّیة 

  :ب 2014 موفي سنة  إلى قامت الوكالة 
  

و مزوغة بوالیة باجة ) 1قسط(ھك بمناطق مستوتة  3195مشاریع التنظیم العقاري على مساحة  إعداد -
 ،بوفاس بوالیة الكاف و المحیبس بوالیة سلیانة والجدارة 

  
ھك، علما و انھ تم تسجیل بعض  880من منطقة مستوتة على مساحة  أولتركیز المنتفعین بقسط   -

 ،2014و  2013الصعوبات بسبب رجوع الفالحین لقطعھم االصلیة خالل سنتي 
  

انھ تم  إال،  إعدادھابالنسبة لبقیة المشاریع التي تم  2014تركیز الفالحین خالل صائفة  وع فيشرال -
 ،بوفاسلبعض الفالحین بمنطقتي المحیبس و الجدارة صعوبات تمثلت في وجود معارضات لالتعرض 

مع القیام  2015عملیة التركیز لصائفة  إرجاءلتین ارتأتا لوقد تم عرضھا على اللجنتین المحلیتین ا
 .بحمالت تحسیسیة بالتعاون مع جمیع األطراف لمزید تحفیز الفالحین

  المحدثة و برنامج عمل الوكالةتقدم االشغال بدوائر التدخل العقاري :  12عدد جدول 
  

  2015برنامج سنة   األشغالتقدم   المساحة  المنطقة  الوالیة

  بــاجة

  1250  مستوتة

مشروع التنظیم العقاري  إعدادتم 
على مساحة  أولو تنفیذه بقسط 

 إشكالیاتھك والزالت بھ  880
  التركیز إعادةتتطلب 

 األولتثبیت عملیة التركیز بالقسط 
المشروع وتنفیذه بالقسط  إعدادو 

 إجراءاتالثاني ثم مواصلة 
  المصادقة على المشروع

  إشھارهتنفیذ المشروع میدانیا و  مشروع التنظیم العقاري إعدادتم   1075  مزوغة

  1000  الجوزة
مشروع التنظیم  إعدادمبرمج 

  2015العقاري سنة 
و مشروع التنظیم العقاري  إعداد

  تنفیذه میدانیا

  الكــاف
  670  الجدارة بوفاس

مشروع التنظیم العقاري  إعدادتم 
  إشھارهو 

تنفیذ المشروع میدانیا ومواصلة 
  المصادقة على المشروع إجراءات

مشروع التنظیم العقاري و  إعدادمشروع التنظیم  إعدادبصدد   1660  البھرة و الحارة



 

  تنفیذه میدانیا
مشروع التنظیم العقاري  

و تم التعرض لصعوبات في 
التركیز 

  إشھارهتنفیذ المشروع میدانیا و

مشروع التنظیم العقاري و  إعدادمشروع التنظیم 
  تنفیذه میدانیا

مشروع التنظیم العقاري  إعدادمنطقة التدخل العقاري 
  وتنفیذه میدانیا

  

بین الوكالة و الدیوان على إدراج مناطق جدیدة 
 بإدراجھاھك موزعة على والیات باجة و جندوبة و الكاف ، حیث قامت الوكالة 

  
  بعد عملیة الضم                   
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  العقاري

570  

مشروع التنظیم العقاري   إعدادتم 
و تم التعرض لصعوبات في 

التركیز  تأجیلتركیز الفالحین و 
  2015لصائفة 

  1900  
مشروع التنظیم  إعدادمبرمج 

  العقاري
قلوب الثیران 
  ووادي الزالزل

620  
منطقة التدخل العقاري  إحداثتم 

  2014في 
    ھك 8745

بین الوكالة و الدیوان على إدراج مناطق جدیدة   2014جوان  5كما تم  االتفاق خالل الجلسة المنعقدة بتاریخ 
ھك موزعة على والیات باجة و جندوبة و الكاف ، حیث قامت الوكالة  4400

2015.  

                   قبل عملیة الضم                  

  

  

  

  

  

 :البنیة األساسیةتدعیم  .4.2

 

  

  سلیــانة
  المحیبس

  حمام بیاضة

  جندوبة
قلوب الثیران 
ووادي الزالزل

  المجموع

  
كما تم  االتفاق خالل الجلسة المنعقدة بتاریخ 

4400بمساحة جملیة تقدر ب 
2015ضمن برنامجھا لسنة 

  

4.2
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كم من المسالك الفالحّیة والتي تعود  83خالل ھذه السنة، تّم إستكمال أشغال تھیئة : تھیئة المسالك الفالحیة* 
من  % 52كم أي  104إلى برامج السنوات السابقة لیصل طول الشبكة المنجزة في إطار ھذا المشروع 

كم فقد تّم البدء بإنجاز  22، والمقّدر بـ 2014وفیما یتعلّق ببرنامج سنة . كم 200البرنامج الجملي المقّدر بــ 
  .كم وھي في مراحل إنجاز متفاوتة 19
 
 65من المسالك القدیمة وقد تّم اإلنتھاء من كم  103تأھیل  2014یھّم برنامج سنة : تأھیل المسالك الفالحیة* 

ویبلغ طول . كلم أخرى في مراحل متقّدمة من اإلنجاز 32حوالي تبقى السنوي بینما  من البرنامج %63أي  كم 
 % 70كم أي  400أكثر من  2011سنة المسالك التي شملتھا أشغال التأھیل ضمن ھذا المشروع منذ إنطالقھ 

باستكمال األشغال  % 75كم و من المنتظر أن تصل ھذه النسبة إلى  580من البرنامج الجملي المقّدر بــ 
  .2015المتواصلة في نھایة مارس 

  
   التزوید بالماء الصالح للشرب* 
  

 مواجل بوالیة باجة و 2تم استكمال بناء وإلى نھایة الّسنة، . ماجال فردیا  12بناء  2014یھّم برنامج سنة 
خالل  كما تم.  %80في مراحل متقدمة من االنجاز تقدر ب  وھي مواجل بوالیة جندوبة 5 الشروع في بناء
   . 2013مبرمجة بعنوان سنة  وھي ماجال بوالیة سلیانة 39استكمال بناء  ھذه السنة ایضا 

النجاز شبكة میاه ببرج  2014فقد تم إدراج برنامج إضافي لسنة  في ما یخص شبكات الماء الصالح للشربو
 6انجاز ب و قد قام الدیوان منذ انطالق المشروع   . ي مرحلة الدراسة الفنیةالمسعودي الغربیة وھي أالن ف

  .اسرة  140لتزوید   ماءشبكات 
  

   .ازات الدیوان في مجال مّد شبكات الماء الّصالح للّشربإنج: 13جدول عدد 
  عدد األسر المنتفعة  المنطقة  الشّبكة

  20  قبالط/ خشاب   العیایدة

  20  قبالط/ خشاب   السالیطة

  15  الكریب/ برج المسعودي   أوالد البكوش

  30  نّبر/ بھرة   المجاجرّیة

  15  الساقیة/ فرشان   وادي الجدارة

  40  بیر التوتة تبرسق  الرزایقّیة

 بمناطق التدخل بجندوبة  20بمناطق التدخل بسلیانة،  39بباجة،  بمناطق التدّخل 27  الفردّیة المواجل

  .في طور االنجاز 5من بینھم 

  :الوسائل المادية والبشرية والموارد المالية) د

 

  :الموارد البشرّیة .1
 

 اإلطاراتو  األعواندون اعتبار عونا  466المباشرین خالل ھذه الّسنة  الّدیوان الجملي ألعوان عددال بلغ
ویتوّزع أعوان الّدیوان .  عونا في نفس التاریخ 26الملحقین لدى مؤسسات و ھیاكل أخرى والبالغ عددھم 

 257و ) تقنیا 32إداریا و  25(عون تسییر 73و ) إطارا تقنیا  94إطارا إداریا و  42(إطارا  136إلى 
ویقدم الجدول التالي تفصیال لتوزیع األعوان ).  عامال 173عون تنفیذ تقنیـا و 64إداریا و  20(عون تنفیذ 

  :حسب األسالك و الرتب
  

   بالدیوان على العنوان األول  المباشرون األعوان: 14جدول عدد 
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  %النسبة العــدد األسالك والرتب البیان

 اإلطارات

  4 مھندس عام
  13 مھندس رئیس

  26 مھندس أول
  1 مھندس أشغال

  11 تقني رئیس
  37 تقني أول

  1 محلل مركزي
  2 محلل رئیس

  2 محلل
  1 طبیب بیطري أول

  2 متصرف عام
  1 متصرف رئیس

  10 متصرف مستشار
  23 متصرف

 
  2 األرشیف الوثائق و متصرف في

 مجموع اإلطارات
 

136 29.2% 

 

  48 تقني
  2 واضع برامج

  23 ملحق إدارة
 مجموع أعوان التسییر

 
73 15.7% 

 أعوان التنفیذ

  59 مساعد تقني
  5 عون تقني

  20 كاتب تصرف
  114 )8،9،10صنف (عامل وحدة ثالثة 
  49 )4،5،6،7صنف (عامل وحدة ثانیة 
  10 )1،2،3صنف (عامل وحدة أولى

 مجموع اعوان التنفیذ
 

257 55.1% 
 المجمــــــــــــوع العـــــــــــام

 
466 100% 

 

  :ویتمیز الوضع الحالي للموارد البشریة بالدیوان بــ
مما ترتب عنھ ارتفاع نسبة  األخیرةوالتنفیذ خالل السنوات  )  %15.7(عوان التسییرأتراجع كبیر لعدد  - 

وتوّثر ھذه الحالة سلبا على انجاز العمل نظرا ألھمیة دور أعوان التسییر و التنفیذ . ) %29.2(التأطیر 
 .التنفیذ و العملةفي الربط بین المھام الموكولة  لإلطارات ومختلف المھام التنفیذیة الموكولة ألعوان 

تراجع حاد في عدد العملة الذي لم یعد یفي بالحاجیات الحقیقیة للدیوان حیث یبلغ عدد العملة المباشرین  - 
عامال موزعین في مختلف  376عامال في حین یتطلب العمل ما یقارب  173خالل ھذه الّسنة بالدیوان 

  . االختصاصات و مراكز العمل
  

  : یقدم الجدول التالي تفصیال لتوزیع األعوان المباشرین بالدیوان حسب مراكز العمل
  

  و مراكز العمل األسالكتوزیع األعوان حسب  :15عدد جدول 
  

 األسالك

األعوان 
المباشرون في 

31/12/
2014 

اإلدارة 
 المركزیة

اإلدارة 
الجھویة 

 بباجة

 اإلدارة
الجھویة 
 بسجنان

 اإلدارة
الجھویة 
 بالكاف

 اإلدارة
الجھویة 
 بعین دراھم

وحدة دعم 
المشروع 

 بسلیانة

 9 25 11 19 18 52 136 اإلطارات
 2 17 14 11 10 17 73 أعوان التسییر

 5 23 12 18 23 15 84 إداریین و تقنیینأعوان 
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 7 39 19 43 36 21 173 عملة التنفیذ
 23 104 56 91 87 105 466 المجموع العام

  5%  22%  12%  20%  19%  23%   100% %الّنسبة 

  
وتجدر اإلشارة إلى النقص النسبي في عدد األعوان باإلدارة الجھویة بالكاف وخاصة مع التوجھ المستقبلي نحو 

  . تحویل وحدة دعم المشروع بسلیانة إلى إدارة جھویة بموارد بشریة مستقلة عن اإلدارة الجھویة بالكاف
  

وتبّین اإلحصائیات المتعلقة بالموارد البشریة للدیوان ارتفاع نسبة كبار السن في السنوات األخیرة حیث تمثل 
وھو ما أدى إلى  2014من إجمالـي األعوان بالدیوان خالل سنة  % 63سنة  59إلى  50الشریحة العمریة من 

ومن المنتظر أن یبلغ عدد المغادرین بموجب التقاعد في الفترة الممتدة من سنة . للتقاعد ارتفاع وتیرة المغادرین
إجمالي عدد األعوان المباشرین حالیا   من  % 30عونا أي بنسبة تفوق  150ما یقارب  2016إلى سنة  2012

  . بالدیوان
 

 : تكوین أعوان وإطارات الدیوان .2

  
دورة تكوینّیة  14في إطار تأھیل الموارد البشرّیة للدیوان وتنفیذ البرنامج السنوي للتكوین، قام الدیوان بتنظیم 

وقد بلغ .  اتطاراإلومن األعوان  352في محاور متنّوعة وذات صلة بمجاالت عمل المؤسسة وذلك لفائدة  
وفي مایلي   .من البرنامج الّسنوي %119أي یوم / شخص 732ویوما تكوینیا   32مجموع األیام التكوینّیة 

  .جدول مفّصل حول محاور التكوین ومّدة التكوین وعدد المنتفعین
  

  4201إنجازات برنامج التكوین ألعوان وإطارات الدیوان لسنة  :16عدد جدول 
  

( البرنامج         المحاور
  )یوم/شخص

أیام 
  %الّنسبة  یوم/شخص  المنتفعین  التكوین

 261   589  251  18  225  )محاور 8(  النواحي الفنیة .1
  106   106  72  4  315  )محاور 2(التصّرف في المشاریع  . 2
  49   37  29  10  75  )محاور 4(التصرف اإلداري والتسییر  3

  119   732  352  32  615  )محورا 14(الجملة 

  

  

  

 :4201الموارد المالیة لسنة  .3

 
 

  2014سنة التصّرف لمیزانیة  .1.3                       

   )% 92(نفقات تأجیر .د.م 7,402منھا  .)د.م(ملیون دینار  8,018یبلغ حجم میزانیة التصرف لھذه السنة 
  .جملة البرنامج تقریبا 2014وقد بلغت الّتعّھدات المالّیة لسنة ). % 8( تسییرنفقات ك .د.م 0.616و
  

              میزانیة التنمیة لسنة 2014:

  

  4201-2011اإلنجازات المالّیة الجملّیة 
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. د.م 50حوالي  2014دیسمبر  31منذ انطالق تنفیذ المشروع  إلى غایة المسّجلة المالّیة  بلغ حجم الّتعھدات 
 37المالّیة اإلجمالّیة المسّجلة خالل ھذه الفترة  الّدفوعاتكما بلغت . الجملي من البرنامج % 62 أي ما یعادل

  . % 47أي حوالي د .م
صعوبة إنجاز األنشطة المرتبطة سنوات من بدایة إنجاز المشروع رغم  4تعتبر ھذه النتائج طّیبة بعد و

بالشراكة مع بقّیة األطراف باإلضافة إلى الّصعوبات الفّنیة مثل قلّة توفّر فحول الّتھجین ذات المواصفات الفّنّیة 
وفي ما . المطلوبة باألعداد الكافیة خالل الفترة الماضیة والبذور العلفّیة المحلّیة إلنجاز برنامج المراعي القاّرة

  .للمشروع مفّصل حسب مكّوناتھ) تعّھدا ودفعا(حول تقّدم االنجاز المالي  یلي جدول
  

  :الجملیة للدیوان حسب العناصر إلنجازات المالّیةا:  17جدول عدد       

  دینار ألف:  الوحدة

  الجملیة  الّدفوعات  الّتعّھدات البرنامج العناصر

  % الحجم % الحجم

 39 745 2 49 427 3 6960 المؤسساتي التدعیم  . أ
 23 502 1 32 108 2 6595 والرعوي الفالحي اإلنتاج. ب

 30 121 11 40 656 14 37100 الطبیعّیــة الموارد حمایة.ج

 74 21603 100 29275 29372 األساسیة البنیة. د

 46 970 36 62 465 49 80027 العام المجموع
 

  
  2014اإلنجازات المالّیة لسنة:  

  
 تندرج وھي.) د.م( دینار ملیون12.1 حوالي 2014 لسنة للّدیوان المبرمجة لالستثمارات الجملي الحجم یبلغ

 المسّجلة الّتعھدات حجم بلغ وقد  .2016-2011الغربي  بالّشمال والغابّیة الجبلّیة المناطق تنمیة مشروع ضمن
 خالل ھذه السنة المالّیة الّدفوعات بلغت بینما البرنامج من % 92 أي. د.م  11.2 حوالي 2014 موّفى سنةإلى 

 دفوعات تھّم برنامج السنة الجاریة أي. د.م 4.5و دفوعات لتعّھدات سابقة . د.م  12 حوالي منھا. د.م 16.5  
إنجازه  وطبیعة نشاط كل بنوعیة المالي تقّدم اإلنجاز ویرتبط .المقّرر المیزانّیة برنامج من % 37 ما یعادل

  . البیانات الواردة بالجدول التاليمثلما تبّینھ 
  
  
  
  
  
  

  العناصر حسب  2014 لسنة المالّیة االنجازات : 19عدد جدول    

  دینار ألف:  الوحدة
  الّتعّھدات البرنامج العناصر

 المالّیة 
  الدفوعات المالّیة 

بعنوان برنامج سنة 
2014 

منجزة خالل سنة 
2014 

 الحجم  % الحجم % الحجم

 420 1 48 552 95 098 1 159 1 المؤسساتي التدعیم  . ب
 721 47 382 97 777 805 والرعوي الفالحي اإلنتاج. ب
 008 4 43 955 1 86 953 3 580 4 الطبیعّیــة الموارد حمایة.ج
 382 10 28 582 1 96 381 5 583 5 األساسیة البنیة. د

 530 16 37 470 4 92 209 11 127 12 العام المجموع
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 أي دینار ملیون 1اكثر من   2014لسنة  للّدیوان المؤسساتي الّدعم لعنصر المالیة التعّھدات بلغت  -
 اإلشارة مع والمنتفعین، الّشركاء ودعم برامج التكوین و الدراسات تھمّ  وھي البرنامج من %  95
 .المخّصص المیزانّیة برنامج من % 48 بنسبة تقّدر ذاتھ للعنصر الدفوعات أنّ 

 97   یعادل ما أي دینار ألف 777 والّرعوي الفالحي اإلنتاج دعم لعنصر المالّیة التعّھدات بلغت  -
  .% 47البرنامج وبلغت نسبة الدفوعات  من %

 یعـادل ما أي دینار ملیون 3.9 حوالي الطبیعّیة الموارد حمایة لعنصر المالیة التعّھدات بلغت  -
 . المقّرر البرنامج من 86%

 من %96 یعـادل ما أي دینار ملیون 5.381 األساسّیة البنیة ألشغال بلغت التعھدات المالیة  -
 . المقّرر البرنامج

  

 العقارات والتجھیزات والمعدات .4

  

ملیون  2.4 تقّدر بــ األولیةو حسب التقدیرات  تالقیمة المحاسبیة الصافیة للمجمدات بعد طرح االستھالكیا
  :على النحو التالي اوتتلخص المجمدات التي الزال استھالكھا جاری. ملیون دینارا للبنایات 1.4دینارا منھا 

  
  2014- 2011  نواتقیمة المجّمدات بالدیوان لس :  20عدد جدول 

  )بالدینار(القیمة   نوع المجمدات
2011 2012 2013 *2014  

18 645  البرمجیات اإلعالمیة  23 693 38 637 27 612 
1 733 858  البنایات اإلداریة   1 632 967 1 509 997 1370 980 

5 140  معدات فالحیة  4 306 4 268 4 940 
21 536  معدات سمعیة وبصریة   17 380 14 183 15 881 

10 432  معدات قیس أراضي طوبوغرافیا  8 369 7 234 26 830 
53 696  وسائل نقل خفیفة  31 617 26 027 809 621 

43 238  أثاث مكتبي  43 648 39 017 65 439 
101 880  تجھیزات إعالمیة  92 187 72 503 84 558 

988 425 1  المجموع  1 854 167 1 891 867 2 405 861 
   .ھي بصدد التدقیق 2014سنة ھي مبالغ تقدیرّیة باعتبار أّن موازنة  2014مبالغ سنة * 

  

  

  

  

 : العّقارات .1.4

  
 : 2014لسنة عّقارات الدیوان:   21عدد جدول 

  
  المالحظات  المنتفع بالعقار  العدد  نوع العقار

    مقرات إداریة  59  مراكز تنشیط واستشارة

    مقرات إداریة  4  إدارات جھویة

    مقر إداري  1  إدارة مركزیة

  مقرا شاغرا 35منھا   إطارات وأعوان الدیوان  103  مساكن إداریة

    مستودع إداري  1  مستودع مركزي

    مستودعات إداریة   3  الجھویةالمستودعات 
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تتوزع ھذه المقرات بین اإلدارة المركزیة واإلدارات الجھویة بالوالیات الخمسة المعنیة بتدخل الدیوان وھي 
 .والیات باجة وجندوبة وسلیانة والكاف وبنزرت

  
  

 وسائل النقل  .2.4

 
  

  2014ةوسائل الّنقل  بالدیوان لسن :  22عدد جدول 
 

  باإلدارة  العدد  النوع

  المركزیة

  باإلدارات

  الجھویة

  المالحظات

  باإلدارات الجھویة  91  44  4  48  شاحنات رباعیة الدفع 

  باإلدارات الجھویة  81  18  4  22  شاحنات خفیفة

تستغل خاصة عند الزیارات الرسمیة وزیارات وفود   1  5  6  سیارات رباعیة الدفع

  أجنبیة 

  نقل المنتفعین بالتكوین من المواطنین وأعوان الدیوان   2  3  5  حافالت  

  باإلدارات الجھویة 62  45  27  72  سیارات نفعیة وخفیفة

  
تتوزع ھذه المعدات لتغطیة حاجیات التنقالت لألعوان المتواجدین بمراكز التنشیط واالستشارة بالمعتمدیات 

  .واإلدارة المركزیة 5اإلدارات الجھویة وعددھا بمقرات كذلك والعمادات المعنیة بتدخل الدیوان و
 

  

 المعدات األخرى  .3.4

 

  المالحظات  العدد  النوع

  زال االنتفاع بھا   BERLIER  1شاحنة ثقیلة نوع  

  

  
  
  
  

  

 بقیة المنقوالت والمخزون. 4.4

  
  :1420 المنقوالت والمخزون بالدیوان لسنة قیمة:  23عدد جدول 

  

  )بالدینار(القیمة   نوع المنقول
  *2014سنة   2013سنة   2012سنة    2011سنة    

 7273  6612  15129  4451  أسمدة 
 4464  4058  430  138  أدویة 

 -  -  -  3843  أدویة بیطریة
 19784  17985  29210  34217  وقود وزیوت 

 156724  142476  145672  163054  قطع غیار مختلفة

 24420  22200  31395  28527  مطاط لعجالت السیارات

 43927  39934  41008  43350  بناءمواد 

 5803  5275  5344  4902  أكیاس  بالستیكیة
 11601  10546  31958  6750  بذور مختلفة 
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 15995  14541  22476  140  أعالف
 85018  77289  35496  38163  فحول أبقار

 44366  40333  60414  66858  أسالك لبناء سیاج
 36346  33042  33220  31292  معدات تربیة أرانب

 14615  13286  18734  13617  معدات وأدوات فالحیة صغیرة
 29352  26684  48902  32810  أدوات للعمل بالورشة 

 24141  21946  21324  26591  أدوات مكتبیة
 60222  54747  44082  38495  مختلفات
 569741  517946  584794  537198  المجموع

  ھي بصدد التدقیق 2014موازنة سنة ھي مبالغ تقدیرّیة باعتبار أّن  2014مبالغ سنة  *

  

  تكنولوجیات المعلومات واالتصال وتوفیر الخدمات على الخط .5
  

فوعات ومتابعة اإلنجازات راءات والدّ یتمّتع الدیوان بمنظومة مندمجة تمّكن من متابعة التعھدات المالیة والشّ 
المنظومة حیز العمل واستغاللھا على ولوضع ھذه . المادیة إلى جانب منظومة التصرف في الموارد البشریة

. آلة طباعة 75و احاسوب 170 و موزعات مركزیة 7 شملالوجھ األكمل، یوجد بالدیوان تجھیزات إعالمیة ت
  . ین المستوى المركزي والجھوي كما ھو مفصل بالجدول التاليبوتتوزع ھذه التجھیزات 

  
  

   2014ة  توزیع التجھیزات اإلعالمّیة  بالدیوان لسن : 24عدد جدول 

  

  طابعات  واسیبح  موزع مركزي  الموقع

  32  78  2  اإلدارة المركزیة بباجة

  8  18  1  اإلدارة الجھویة بباجة

  13  26  1  اإلدارة الجھویة بالكاف

  9  24  1  اإلدارة الجھویة بعین دراھم

  9  18  1  اإلدارة الجھویة بسجنان

  4  6  1  وحدة سلیانة

  75  170  7  المجموع العام
  

  

  

  :وتنقسم المنظومة اإلعالمیة المندمجة إلى منظومات تصرف فرعیة تتلخص على النحو التالي
 
  :منظومة التصّرف المالي المندمج *
  

 تطبیقة التصرف في الموارد البشریة والتكوین 
 تطبیقة التصرف في المیزانیة 
 تطبیقة التصرف في المشتریات 
  التصرف في المالیةتطبیقة 
 تطبیقة المحاسبة 

  
  تطبیقة متابعة اإلنجازات الماّدیة: منظومة متابعة المشاریع* 
  
 تطبیقة التصرف في المعدات* 
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  تطبیقة التصرف في الممتلكات* 
  

  .لدیوان باستثناء طلبات العروض بالمرصد الوطني للصفقات العمومّیةلوال توجد خدمات على الخّط بالنسبة 
  

  :الطاقة التحكم في  .6

  

یسعى الّدیوان إلى إتباع الّطرق الّناجعة للتحّكم في الّطاقة والمتمّثلة أساسا في االقتصاد في استھالك الوقود 
  . والكھرباء والماء

  
  إستھالك الوقود والكھرباء والماء: 25عدد جدول 

  

  2013/الفارق  2014سنة   2013سنة   2012سنة   2011سنة   الماء والكھرباء والوقود

 44-  5522  5566  6739  5446)                             3م( إستھالك المیاه . 1

 6052+ 156909  857 150  169710  171496  )كیلو واط (إستھالك الكھرباء. 2

 5460+ 64480  020 59  63640  62720  )لتر( إستھالك البنزین. 3

 4200+ 161680  480 157  146010  124980  )لتر( إستھالك القازوال. 4

  
 كما تم تسجیل زیادة في كمیة.   2013في استھالك الكھرباء مقارنة بسنة    %  4 ةتم تسجیل زیادة طفیفة بنسب

 10ب تعزیز اسطول السیارات  الى تعود ھذه الزیادةو   % 3و  8 استھالك البنزین و القزوال بنسب تباعا
عموما تعتبر ھذه النتائج و.  2014ھمیة البرنامج المادي المنجز خالل  سنة أ باعتبارأیضا  شاحنات جدیدة و

  .مقبولة
  
  :متابعة تقاریر التدقیق الخارجي .7

  

  :تھّم التوصیات الواردة بتقریر ھیئة التدقیق الخارجي المجاالت الّتالیة
  

بالنسبة لممثلي الوالیات قامت : تسویة الوضعیة القانونیة لبعض أعضاء مجلس المؤّسسة -
الوزارة باصدار قرارات و نشرھا بالرائد الرسمي لكن تم تغییر الكتاب العامین على 

والموارد المائّیة والصید  مستوى والیات الشمال الغربي و سیتم التنسیق مع وزارة الفالحة
ثلین جدد عن كما تم تعیین مم. الجدد  لألعضاءقرارات جدیدة بالنسبة  إلصدار البحري

والتعاون و االستثمار و وزارة التنمیة والموارد المائّیة والصید البحري وزارة الفالحة 
 .الدولي 

 
مرضیة للّدیوان للھیكل التنظیمي الحالّیة تعتبر نسبة التغطیة : الوظائف الشاغرة -

كواھي  2رؤساء مصالح و  4تم الترخیص في تسمیة   2014ووفقا لمیزانیة سنة  )88%(
. مدیرین مما سیقلص من الشغورات في الخطط الوظیفیة على مستوى الھیكل التنظیمي

تحیین و ومراقبة التصّرف الشغور الحاصل في وحدة التدقیق الداخليھذا وقد تّم سّد 
  .تركیبة لجنة الشراءات دون ان تتضمن المدقق الداخلي 

 
مختلف المصالح  أصبحتتطبیقا لھذه التوصیة،  :إعداد جداول قیادة بصفة دورّیة -

والوحدات الراجعة بالنظر إلى الّدیوان توفّر ھذه الجداول مّرة كّل شھر واإلدارات 
 .للمؤسسة بصفة شھرّیة تألیفيوبالّطرق المتفق علیھا وذلك قصد إعداد جدول قیادة 
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 اإلعالمیةالشبكات  لتأھیلقام الدیوان باستشارة : احترام دورّیة التدقیق للّسالمة المعلوماتّیة -
  .  حالیاالتھیئة جاریة شغال أالجھویة و اإلداراتالمركزیة و  لإلدارة

 
المدقق الخارجي تفادیا للنقائص المضمنة بتقریر : األرشیفالتصرف في  إجراءاتتحسین  -

التابع لھا في انتظار تدعیم وحدة  األرشیفاصبحت مختلف المصالح تحتفظ و تتصرف في 
 .مختص بإطار األرشیف

 
و  2011ھذه النقیصة تنطبق على كامل سنة : تجاوز التأخیرات الھاّمة في إنجاز المشروع -

 حالیا تنفیذ المشروعیعتبر تقدم حیث  . ھاوقع تالفیو قد  2012السداسي االول من سنة 
حوالي  2014أواخر سنة نسبة التعھدات المالیة للمشروع منذ انطالقھ إلى بلغت  مقبوال إذ

ملیون  80من الكلفة الجملیة للمشروع المقدرة ب  %46و الدفوعات حوالي  %  62
التي المبرمجة ومخططات التنمیة التشاركیة كّل أنھ تم خالل ھذه الفترة إعداد علما . دینارا

 .محتویات المشروعتعتبر المرجع األساسي لتنفیذ 
 

الوضعیات بخصوص تسویة : تسویة الوضعّیة العقاریة لألراضي والمباني التابعة للدیوان -
شھائد  6إلى الحصول على ، فقد توّصل العقاریة لبعض األراضي والمباني التابعة للدیوان

 ملكیة والمجھودات متواصلة لتسویة الوضعیات المتبقیة بالتعاون مع الوكالة العقاریة
و قد قامت الوكالة بالجرد بوالیة باجة و  .الفالحیة نظرا الختصاصھا في المجال المذكور

لتسویة بعض  إتباعھالمطروحة القتراح تمشي یمكن  اإلشكالیاتھي بصدد دراسة 
 .األخرى األربعةوسوف تشمل العملیة في مرحلة ثانیة الوالیات . الوضعیات 

 
تعاقد الدیوان مع خبیر مختص : ة بالمعطیات المحاسبیةمقارنة الجرد العیني لألصول الثابت -

و تم تحیین مقاربة الجرد العیني . قام بانجاز مھمة الجرد   2012في المحاسبة في دیسمبر 
  .تحیین الجرد بالمنظومة اإلعالمیة  اتمامبعد  2014بالمعطیات المحاسبیة في نھایة 

لمصالح المعنیة بالدیوان ا تجدر اإلشارة أن :تحسین إجراءات مراقبة حضور األعوان -
والمالّیة إدارة الموارد البشریة والتكوین على النطاق المركزي وأقسام الشؤون اإلداریة (

تقوم بمتابعة الحضور اعتمادا على التسجیالت المدونة على  )على المستوى الجھوي
بطاقات الحضور التي وقع إعدادھا للغرض وتعمل نفس المصالح على تكثیف عملیات 

 .الفجئّیةالمراقبة 
  

قام الدیوان بانتداب خبیر : مخطط للموارد البشریة وإعدادضبط موازنة في الكفاءات  -
ووضع منظومة في التصرف في الموارد البشریة  إلعدادمختص للقیام بدراسة 

إالّ أّن ھذه الّدراسة تالقي صعوبات في إنجازھا متأّتیة من تقصیر الخبیر في .بالدیوان
 .اإلیفاء بإلتزاماتھ

 
تطھیر بقایا ھ إلى مصالحیسعى الدیوان بمختلف :  تبریر وتطھیر أرصدة مزّودي الدیوان -

            .األرصدة القدیمة
  
  

  : 2015برنــامج عمــل سنة ) ه   
  

  :2015الخصائص واألهداف التنموية لبرنامج الديوان لسنة  .1
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إحكام التصّرف في الموارد الطبیعّیة والمحافظة علیھا ھذا البرنامج ضمن التوّجھات الھادفة إلى ندرج ی
عن  األساسیةإضافة إلى تحسین البنیة  االنجرافوتحسین الغطاء الغابي والنباتي وحمایة األراضي الفالحیة من 
  .طریق فك عزلة المتساكنین وتحسین نسبة التزّود بمیاه الشرب

  
(       المقّررةمناطق الجملة  ستشمل تدخالت الدیوانولنھایة المشروع  األخیرةالسنة قبل  2015تعتبر سنة و

تجسیما  2015برنامج سنة  أھدافو ستكون  .عقد برنامج في الغرض 113إمضاء سیتم و) عمادة 113
   :في ما یلي ھذه االھداف تتلخص حیثمرحلي للمشروع الللتوصیات المنبثقة عن التقییم نصف 

  
 2015حیث  سیقوم الدیوان في بدایة سنة  :لنھج التشاركي والشراكة في إطار الالمركزیةتجذیر ا 

تجذیر النھج التشاركي و تحسیس لمزید  اإلطراف المتدخلة عمل بالتشاور مع  بتنظیم ندوات وورشات
أصحاب القرار بأھّمیة وانجازات المشروع وذلك قصد ضمان دیمومة االنجازات وتعزیزالتنمیة 

 .المحلیة بمناطق الشمال الغربي
 

 وذلك عبر تكثیف برامج اإلرشاد واإلحاطة بالمنتجین وتحسین ساللة  دعم اإلنتاج النباتي والحیواني
 .وتوزیع الفحول لفائدة المرّبین وإنجاز برناج التلقیح االصطناعي المبرمجالقطیع عن طریق اقتناء 

  
  والمؤسسات عبر تنمیة المشاریع  دعم الّدخل العائلي الفالحي وغیر الفالحيأنشطة تھدف إلى بعث

بالتكوین واإلحاطة وتمكینھم من  لدعم قدرات الھیاكل المھنیةالجماعّیة الّصغرى ووضع برنامج 
 .تجھیزات صغرى وتجھیزات مكتبّیة

 
 عبر برامج أشغال المحافظة على  حمایة الموارد الطبیعیة واحكام استغاللھا مواصلة المجھود في

لحّد من تشّتت الملكیة وا المیاه والتربة والتشجیر الرعوي وغراسة الزیاتین واألشجار المثمرة،
 .عبر عملّیات تجمیع األراضي البعلّیة الزراعّیة

 
 

 ویشمل . التي تسمح للمتساكنین بالوصول إلى األسواق وبقّیة المصالح الحیوّیة توفیر البنیة األساسیة
 المسالك الفالحّیة وتوفیر الماء الّصالح للّشربأھیل ت وھیئة تھذا المحور 

 

 لیتمّكن الدیوان في إطار ھذا المشروع من تقدیم  مع البنك الدولي اتفاقیة القرض لتعدیل تقدیم طلب
الدعم المباشر للفئات الھّشة من خالل مساعدات عینیة او معدات ومواشي یقع تمویلھا على القرض 

 الخارجي وفق إجراءات عملّیة تضمن نجاح ھذه العملیات
 

  برنامج تعّھد لدعم  اإلعتمادات المخصصة للمشروع على موارد میزانیة الدولةتوظیف جانب من
الفالحّیة على ضوء دراسة للجدوى  المسالككم من  40تعبید ل والقیام بعملّیة نموذجّیة المسالك الفالحّیة

 اإلقتصادیة واإلجتماعّیة لھذه المسالك
  

  2015سنة محاور التّنمية التي سيقع التّركيز عليها خالل  .2
  

وھي تندرج ضمن المشروع . د.م 16 بحوالي 2015نمیة لسنة تقّدر اإلعتمادات المبرمجة للدیوان كمیزانّیة للتّ 
یقع تمویل ھذا . الرابع لتنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي الممّول بالّتعاون مع البنك الدولي

  :البرنامج كما یلي
  

  ّ21. (د.م 3.300: ولة          میزانیة الد(%  
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  ّ71. (د.م 11.300: ولي قرض من البنك الد(% 

       9. (د.م 1.408: مساھمة المنتفعین(% 
  

 دینار ألف 1148وللتدعیم المؤسساتي %) 6.1. (دینار ألف 981بین   2015ع میزانیة التنمیة لسنة وتتوزّ 
لتدعیم إحكام التصرف في الموارد الطبیعیة %) 45.2(دینار  ألف 7225لدعم اإلنتاج الفالحي و%) 7.2(
 .لدعم البنیة األساسیة%) 41.5. (دینار ألف 6654و
  

  :التي تتعلّق بــیة ومحاور الّتنملتنفیذ جملة من الھذه اإلعتمادات ستوّظف 
  

 )یوم /شخص 565( إنجاز برنامج التكوینمن خالل  والشركاء التدعیم المؤّسساتي للّدیوان -
 .یوم من االیام التكوینّیة والورشات/شخص 1750حوالي(وتدعیم المنتفعین والشركاء 

  
یوم من األیام التكوینّیة واالعالمّیة وتمكین /شخص 4000بالقیام ب دعم اإلنتاج الفالحي والّرعوي -

دعم و) بقرة 4600فحل ماعز وتلقیح  56فحل ضأن و  194فحل أبقار و 23(المربین من الفحول 
عبر رزق لدعم موارد الأنشطة القیام بوھك من المناطق السقوّیة الجبلّیة  80تھیئة وتربیة الّنحل 

 .الّصغرىوالمؤسسات الجماعّیة تنمیة المشاریع 
 

 )ھك 2500(  أشغال المحافظة على المیاه والتربةمن خالل القیام ب حمایة الموارد الطبیعّیة -
غراسة ھك ب 1800تھیئة حوالي و ھك  2100وتحسین وإحداث المراعي على مساحة حوالي 

 .ھك  3000ة لمساحة المثمرة والزیاتین وضم األراضي البعلیاألشجار
 

وصیانة ) كلم 112(المسالك الفالحّیة  أھیلو ت) كلم 30(تھیئة من خالل  البنیة األساسّیةتحسین  -
عیون ماء  10ماجل لجمع الماء وتھیئة  58كلم من المسالك الریفّیة وبناء  50وتعّھد حوالي 

  .وتوسیع شبكة لتزوید المتساكنین بمیاه الشرب
  

  : 1520المرسومة لسنة  واإلمكانيّـات الّالزمة لبلوغ األهدافالسّبل  .3

  
  :في 2015لسنة الّسبل المعتمدة لتحقیق األھداف المرسومة أھّم تتمّثل 

  
تطبیق المنھجیة التشاركیة المندمجة التي تعتمد على اندماجّیة البرامج المقترحة وشمولّیة الفئات  -

و       كّل األطراف المتدّخلة واعتماد المناولة لألنشطة والشراكة مع لّسعي إلى التعاون او ،المستھدفة
 .تنفیذ االتفاقیات و تطویر وسائل التصرف و تنفیذ برنامج التكوین

 
و المجالس المحلّیة الذین   ةلس الجھویّ الجان التنمّیة و المجمجامع وتنسیق إنجاز برامج الّدیوان مع  - 

یمثلون إطارا لتجسیم الشراكة فیما یتعلّق بالتمویل و تنفیذ العملیات والنظر في البرامج الّسنویة ومتابعة 
 .اإلنجاز على الصعید الجھوي
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  المالحــق
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  )المرحلة الّرابعة ( التقّدم المالي لمشروع تنمیة المناطق الجبلیّة والغابیّة بالشمال الغربي جدول متابعة 

  ) 2014دیسمبر  31____________  2011جویلیة  01( 

  
  ألف دینار: الوحدة 

  المشروع

  الكلفة الجملیّة

  االنجازات  فتح االعتمادات

السحوبات 
على 
  القرض

السحوبات 
  على الھبة

  دفع  تعّھد  دفع  تعّھد

  میزانیّة
قرض 
  خارجي

  میزانیّة  ھبة
قرض 
  خارجي

  میزانیّة
قرض 
  خارجي

  میزانیّة
قرض 
  خارجي

  میزانیّة  ھبة
قرض 
  خارجي

  ھبة

میة مشروع تن
المناطق الجبلیّة 
والغابیّة بالشمال 

المرحلة ( الغربي 
  )الّرابعة 

12 937 58 232  -  106 9 700 34  438 6  821 24  835 9  700 34  -  289 7  821 24  -  900 24  -  

  
  
  

  



  2014-2011 إنجاز برنامج التكوین بالّدیوان 

  
 السنة 2011 2012  2013 2014 2011-2014

/ شخص 
 یوم

 المنتفعین
أیام 

 التكوین
/ شخص 

 یوم
 المنتفعین

أیام 
 التكوین

/ شخص 
 یوم

 المنتفعین
أیام 

 التكوین
/ شخص 

 یوم
 المنتفعین

أیام 
 التكوین

/ شخص 
 یوم

 المنتفعین
أیام 

 التكوین
 المحاور 

 النواحي الفنیة. 1 7 46 51 15 71 370 12 70 145 12 207 522 46 394 1088

 الزراعات الكبرى 2 3 6                   2 3 6
 زراعة البطاطا 2 2 4                   2 2 4
 تربیة النحل 1 20 20       1 25 25       2 45 45
 الفالحة البیولوجّیة 1 20 20                   1 20 20
 ري وتسمید الزیاتین 1 1 1                   1 1 1
 المحافظة على المیاه والتربة       1 22 22             1 22 22

 اإلنتاج الحیواني       12 25 300             12 25 300
 تغذیة البقر الحلوب             3 15 45       3 15 45
 مراقبة إنتاج الحلیب             4 5 20       4 5 20
 البنیة األساسّیة             1 10 10       1 10 10
 رسم الخرائط       2 24 48 3 15 45       5 39 93
  تربیة دجاج الضیعة                   1 12 12 1 12 12
  امراض الزیاتین                   1 50 50 1 50 50
  غراسة الزیاتین                   1 50 50 1 50 50
  تقلیم الزیاتین                   1 50 50 1 50 50

  التكوین في الزراعات العلفیة                   8 45 360 8 45 360
 النواحي االمنھجّیة والبیئّیة. 2 18 94 191 13 56 145 10 69 170 10 116 173 51 335 679
 طرق إعداد رقم المعامالت 5 15 75                   5 15 75

 )البنك العالمي(النواحي البیئّیة  1 22 22       2 25 50 2 15 30 5 62 102
 دراسة التأثیرات البیئّیة 5 8 40                   5 8 40
 التأقلم مع التغّیرات المناخّیة 6 1 6 3 5 15             9 6 21

 المتابعة والتقییم  1 48 48 1 25 25 2 12 24 1 55 55 5 140 152
 إستعمال برمجّیة كوفادیس             3 3 9       3 3 9

 المقاربة التشاركّیة        4 25 100 3 29 87       7 54 187
 دعم المشاریع الصغرى       5 1 5             5 1 5
  تكوین المؤسسات الصغرى                   4 29 37 4 29 37
  المیزانیة حسب االھداف                   3 17 51 3 17 51



42 
 

  2014-2011إنجاز برنامج التكوین بالّدیوان 

  
 

 السنة 2011 2012  2013 2014 2011-2014
/ شخص 

 یوم
 المنتفعین

أیام 
 التكوین

/ شخص 
 یوم

 المنتفعین
أیام 

 التكوین
/ شخص 

 یوم
 المنتفعین

أیام 
 التكوین

/ شخص 
 یوم

 المنتفعین
أیام 

 التكوین
/ شخص 

 یوم
 المنتفعین

أیام 
  المحاور  التكوین

      
     

                  
 والتواصل و المالیة النواحي اإلجرائّیة. 3 11 32 60 29 56 758 8 25 53  9  29  37 57 142 908
 التدّرب على التواصل 3 10 30                   3 10 30

 إبرام الصفقات  2 12 24 1 4 4 2 22 44  3  27  31 8 65 103
 مراقبة التصّرف 3 1 3       3 2 5       6 3 8
 مسك الملفات القانونّیة 3 1 3 3 1 3             6 2 6

 تعلم اللغة اإلنقلیزّیة متواصل 8 متواصل متواصل 2 متواصل               10  
 التصرف المالي       6 2 12 3 1 4       9 3 16

 اإلعالمّیة        16 46 736             16 46 736
 التصّرف اإلداري       3 1 3        3  1  3 6 2 6
3 1 3 3  1  3  

                  
  المؤسسات ةمحاما

 الجملة العاّمة 36 172 302 57 183 1273 30 164 368  31  352  732 154 871 2675
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 2014-2011 تقّدم تنفیذ المشروع الرابع

 

 العناصر الوحدة   2011سنة  2012سنة  2013سنة   2014سنة   2014-2011جملة 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

 البرنامج اإلنجاز
 النسبة

 البرنامج اإلنجاز % 
 النسبة

 البرنامج اإلنجاز % 
 النسبة

 البرنامج اإلنجاز % 
 النسبة 
 البرنامج اإلنجاز %

 البرنامج 
 الجملي

    
 الجملي

11-
14 

 التدعیم المؤسساتي للّدیوان. 1                                 

 التكوین. 1.1   2447 488 302 62 1010 1273 126 885 368 42  745  732 98 3128 2675 86 109

117 158 736 465    130      90 545 736 135 
  

 التكوین في اإلعالمّیة والتحلیل اإلحصائي یوم/ش 630 110

148 37 133 360 24 55  225  87 78 90 
     

 التكوین في التخطیط والمتابعة والتقییم یوم/ش 90 45

 التكوین في التصّرف في المشاریع یوم/ش 450 75 146 195 125 7 6 75 53 71  90  88 98 365 294 81 65

3 3 15 470   -  75      120 8 15 185 
  

 التكوین في التنّظم والتصّرف یوم/ش 495 90

 المناھجالتكوین في  یوم/ش 350 60 105 175 215 145 67 285 97 34  -  67   560 414 74 118

 التكوین الفّني یوم/ش 432 108 51 47 350 370 106 225 140 62  225  522 232 908 1083 119 251

 الّدراسات. 2.1   25 3 3 100 2 2 100 20 9 45       25 14 56 56

 المرجعّیة للمشروعإعداد الوضعّیة  شھر/خ 3 3 3 100                   3 3 100 100

 اإلعالمّیةتأھیل الشبكة  شھر/خ 2       2 2 100             2 2 100 100

 التواصلإعداد إستراتیجّیة  شھر/خ 2             2 2 100       2 2 100 100

 مخطط تنمیة  11تدعیم المكّون الغابي في  شھر/خ 4             4 4 100       4 4 100 100

 منظومة التخطیط في الموارد البشرّیة شھر/خ 2             2        2   2 2 100 100

 تھیئة وتنفیذ الشبكة اإلعالمّیة شھر/خ 2             2        2   2 2 100 100

 مخططات أعمال 05إعداد  شھر/خ 3             3 3 100  3  -   6 3 50 100

 2016اآلفاق المستقبلیة للدیوان بعد  شھر/خ 4             4           4 - - -

 تقییم المؤشرات اإلقتصادیة اإلجتماعیة  شھر/خ 3             3      -  3   3 3 100 100

100 100 15 15 100 15  15  
                  

شھر/خ  15  

  دراسات محوریة حول تقییم عناصر 5انجاز 
  ، االنتاج الفالحي و الرعويمقاربة التشاركیةال( المشروع

  حمایة المیاه و التربة، البنیة االساسیة و استقصاء
  )اراء المنتفعین و االطراف الشریكة

      2   -  2  
                    

شھر/خ   دراسة التقییم نصف مرحلي للمشروع 
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   2014-2011 تقّدم تنفیذ المشروع الرابع
 

 2011سنة  2012سنة  2013سنة   2014سنة  2014-2011جملة 
 

 الوحدة

 العناصر
النسبة 

% 
النسبة 

% 
 البرنامج اإلنجاز

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 البرنامج
 الجملي  الجملي

2011 -
14 

 اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2                                     

 اإلرشاد الفالحي للمنتجین.  1.2                                                 
 التطبیقّیة البحوث محور 5  5  5  100  5  5  100  5  5  100 5   5  100  5 5  100  100
 قطع إیضاح عدد 339  47  33  70  51  39  76  64  53  83  73  45  62  235  170  72  50

 أیام إعالمّیة یوم/ش 10170  505 1  050 1  70  085 2  705 1  82  486 2  022 4  162  269 2  483 4  198  345 8  260 11  135  111
 أیام تكوینّیة یوم/ش 1356  557  106  19  317  304  96  743  493  66  793  818  103  410 2  721 1  71  127
 رحالت داخلّیة یوم/ش 1017  80  20  25  189  52  28  203  135  67  198  133  67  670  340  51  33
 الحیوانيدعم اإلنتاج . 2.2                                     

 فحول األبقار عدد 60  6  8  133  25  12  48  29  5  17 33  20  61 93  45 48  75
 فحول الضأن عدد 550  53  64  121  164  53  32  108  66  61  263  70 27  588  253  43  46

 فحول الماعز عدد 105  27  9  33  69  39  57  73  43  59  106  49 46 275  140  51  133
 صغرىتھیئة مناطق سقویة . 3.2                                     

 تھیئة مناطق سقوّیة صغرى ھك 150  20  86  430  125  128  102  130  88  68  50  30  60  325  332  102  221
3  11  3  28        

  
8  23  3  13  

  
 تھیئة عیون المیاه عدد 98  7

 حمایة الموارد الّطبیعّیة. 3 ھك 42410  805 3 3089  81  297 7  5313  73  310 7  7509  103  085 5  5378  106  23497  21289  91  50
 المحافظة على المیاه والتربة. 1.3 ھك 14290  080 1  283  26  591 2  1374  53  055 3  2363  77  515 1  1367  90  241 8  387 5  65  38
 طوابي حجرّیة ھك 2725  205  58  28  740  589  80  740  499  67  418  335  80  103 2  481 1  70  54
 تشجیر ضفاف األودیة ھك 3700  100  75  75  251  25  10  395  119  30  55    801  219  27  6

128  68  1 923  2 827  96  740  767  84  824  985  48  359  755  
  

 طوابي حجرّیة بالقابیون ھك 1500  320
 أحزمة حجرّیة ھك 2465  130  100  77  225  146  65  60  74  123  65  65  100  480  385  80  16
 تحویض األشجار ھك 3900  325  50  15  620  256  41  875  847  97  210  227  108  030 2  380 1  68  35
 تحسین المراعي. 2.3 ھك 16020  270 1  1407  111  584 2  1726  67  325 2  2443  105  634 1  1865  114  813 7  441 7  95  46
2  9  50  534    19  43  50  115  

  
195  

  
 مناطق غابّیة رعوّیة ھك 2600  205

19  32  304  960  93  93  100  21  74  350  44  137  310  
  

 إحداث مراعي دائمة ھك 1620  200
 تحسین مراعي ھك 11800  865  407 1  163  079 2  589 1  76  860 1  319 2  125  515 1  772 1  117  319 6  087 7  112  60



45 
 

 2014-2011 تقّدم تنفیذ المشروع الرابع
 

 2011سنة  2012سنة  2013سنة   2014سنة  2014-2011جملة 
 

 الوحدة

  العناصر

النسبة 
% 

النسبة 
% 

 البرنامج اإلنجاز
 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 النسبة
 البرنامج اإلنجاز %

 البرنامج
 الجملي

  

 الجملي
2011 -
14 

 األشجار المثمرة والزیاتین. 3.3 ھك 12100  455 1  1399  96  122 2 2213  104  930 1  2703  140  936 1  146 2  111  443 7  461 8  114  70
 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3 ھك 12000  300 1  1250  96  130 4 3975  96  000 4 3520  88      430 9  745 8  93  73
 تطویر البنیة األساسّیة. 4                                     

52  48  104  217  389  84  22  28  19  68  2  1  79  
  

 مسالك فالحّیة إحداث كلم 200  48
 تأھیل مسالك فالحّیة كلم 580  104  68  65  238  108  45  202  172  85  103  65  63  647  412  64  71
 مواجل خاّصة عدد 570  75  3  4  56  12  21  65  25  38  12  46  383  208  86  41  15
67  86  6  7      300  3  1  60  3  5  

  
 شبكات میاه عدد 9  1
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 : 4201اإلنجازات المالّیــة للمشروع إلى نھایة سنة 
 

 2014دیسمبر من كلفة المشروع كما بلغت الّدفوعات المالیة الجملیّة حتى نھایة  ℅ 61.8أي ما یعادل . د.م 49.5حوال  2014 دیسمبربلغت التعّھدات المالیة الجملیّة للمشروع حتى نھایة  -
 .2014دیسمبر حتـى نھایة على المشروع المالیّة  للتعھدات والدفوعات جدول تفصیليمن كلفة المشروع وفي ما یلي  ℅ 46.2أي  . د.م 37حوالي 

 
     2016-2011المشروع الّرابع لتنمسیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي 

     اإلنجازات المالّیة الجملّیة 

     31/12/2014إلى   01/07/2011الفترة الممتّدة من 

 أألف دینار: الوحدة                       
  

        

 األنشطة/ العناصر 
 الدفوعات التعّھدات  البرنامج

( % ) / النسبة 
 المشروع

 القرض( % ) / النسبة 

 الدفوعات التعّھدات الدفوعات التعّھدات المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع

 30,4 40,7 43,1 53,7 0 177 1 568 1 745 2 0 573 1 854 1 427 3 0 866 3 509 2 375 6 الّتدعیم المؤّسساتي للّدیـــوان. 1

 50,3 66,5 59,8 74,0 0 099 1 557 1 656 2 0 454 1 835 1 289 3 0 186 2 257 2 443 4 تدعیم  تنظیم الّدیوان .  1.1

 15,8 20,9 15,6 20,6 0 26 4 30 0 34 5 39 0 164 25 190 التدعیم المؤسساتي للشركاء. 2.1

التدعیم المؤسساتي للھیاكل القاعدّیة . 3.1
 والمنتفعین

1 742 226 1 516 0 98 13 85 0 59 8 52 0 5,6 3,4 5,6 3,4 

 25,4 35,5 25,4 35,6 0 234 1 268 502 1 11 723 1 374 108 2 310 849 4 755 913 5 دعــم اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2

 39,0 45,0 39,1 45,3 0 450 75 525 0 520 87 608 0 156 1 186 342 1 اإلرشاد الفالحي. 1.2

 31,1 47,2 30,8 46,9 0 334 88 422 0 506 136 643 0 073 1 297 371 1 دعم اإلنتاج الحیواني. 2.2

 23,4 30,3 23,4 30,7 0 386 96 482 11 500 123 634 310 651 1 103 064 2 تھیئة مناطق سقویة صغرى.  3.2

 6,5 20,3 6,3 19,7 0 63 9 72 0 196 28 224 0 969 168 137 1 النھوض باألنشطة المدّرة للّدخل.  4.2

 22,5 34,8 34,2 45,1 640 4 263 5 217 1 121 11 693 4 126 8 837 1 656 14 785 6 360 23 354 2 500 32 الّتصّرف في الموارد الّطبیعّیة.  3

 43,0 57,4 43,0 57,4 60 625 3 846 531 4 52 838 4 157 1 048 6 581 1 433 8 527 541 10 أشغال المحافظة على المیاه والتربة.  1.3

 11,2 14,6 14,4 17,9 188 511 126 825 191 668 165 023 1 860 584 4 287 730 5 تحسین المراعي. 2.3

 9,0 18,0 37,1 44,2 392 4 796 195 383 5 449 4 599 1 370 418 6 345 4 878 8 297 1 520 14 زیاتین وأشجار مثمرة. 3.3

 22,6 69,7 22,3 68,3 0 332 50 382 0 022 1 145 167 1 0 466 1 243 709 1 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3

 86,5 117,7 82,7 112,3 217 998 16 239 4 454 21 226 129 23 771 5 126 29 855 647 19 433 5 936 25 تحسین البنیة األساسّیة. 4

 94,9 129,3 92,6 126,3 0 536 16 124 4 660 20 0 539 22 624 5 162 28 0 427 17 878 4 306 22 تھیئة المسالك الّریفّیة . 1.4

 20,8 26,6 21,9 26,5 217 462 115 794 226 590 147 963 855 220 2 555 630 3 الماء الصالح للشراب.  2.4

 47,7 66,8 52,1 69,7 857 4 672 24 292 7 821 36 929 4 551 34 835 9 316 49 950 7 723 51 051 11 724 70 الكلفة الجملّیة القاعدّیة

         0 149 0 149 0 149 0 149 0 0 0 0 خصم على فتح القرض الخارجي

                         908 509 6 886 1 303 9 إحتیاطي ماّدي ومالي

                         301 158 2 625 084 3 إحتیاطي ماّدي ومالي

                         607 351 4 261 1 219 6 إحتیاطي مالي

 42,6 59,6 46,2 61,8 857 4 821 24 292 7 970 36 929 4 700 34 835 9 465 49 857 8 232 58 937 12 027 80 الكلفة الجملّیة 
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     2016-2011المشروع الّرابع لتنمسیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي 

     2014لسنة اإلنجازات المالّیة الجملّیة 

     2014/12/31إلى   2014/01/01الفترة الممتّدة من 

           أألف دینار: الوحدة                       

 األنشطة/ العناصر 
( % ) / النسبة  المشروع( % ) / النسبة  الدفوعات التعّھدات  البرنامج

 القرض
 الدفوعات التعّھدات الدفوعات التعّھدات المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع

 38,1 88,0 47,6 94,7 0 229 322 552 0 529 569 098 1 0 601 558 159 1 الّتدعیم المؤّسساتي للّدیـــوان. 1

 39,0 89,8 48,8 96,3 0 207 319 527 0 477 561 039 1 0 532 547 079 1 تدعیم  تنظیم الّدیوان .  1.1

 61,9 114,4 61,9 114,4 0 10 1 11 0 18 3 21 0 16 2 18 التدعیم المؤسساتي للشركاء. 2.1

 22,3 62,3 21,7 61,8 0 12 2 13 0 33 5 38 0 53 9 62 التدعیم المؤسساتي للھیاكل القاعدّیة والمنتفعین. 3.1

 47,0 95,5 47,4 96,6 0 316 65 382 0 642 135 777 0 673 132 805 دعــم اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2

 66,8 88,5 66,4 88,2 0 150 23 173 0 199 31 230 0 225 36 261 اإلرشاد الفالحي. 1.2

 46,8 102,3 47,2 104,1 0 115 31 146 0 251 71 322 0 246 64 309 دعم اإلنتاج الحیواني. 2.2

 85,8 143,2 85,8 143,2 0 36 9 45 0 60 15 75 0 42 10 52 تھیئة مناطق سقویة صغرى.  3.2

 9,8 82,5 9,8 82,5 0 16 2 18 0 133 18 151 0 161 22 183 النھوض باألنشطة المدّرة للّدخل.  4.2

 34,8 99,7 42,7 86,3 889 853 213 955 1 939 441 2 574 953 3 531 1 449 2 601 580 4 الّتصّرف في الموارد الّطبیعّیة.  3

 50,6 100,8 50,6 100,8 0 775 194 969 0 544 1 386 930 1 0 532 1 383 915 1 أشغال المحافظة على المیاه والتربة.  1.3

 35,2 83,0 52,1 80,5 139 75 19 232 139 176 44 359 181 212 53 446 تحسین المراعي. 2.3

 0,1 112,3 36,8 76,0 750 0 0 751 800 620 130 550 1 350 1 552 138 040 2 زیاتین وأشجار مثمرة. 3.3

 1,6 66,0 1,7 63,9 0 2 1 3 0 101 14 115 0 153 27 180 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3

 28,1 96,4 28,3 96,4 22 250 1 310 582 1 22 289 4 069 1 381 5 25 449 4 109 1 583 5 تحسین البنیة األساسّیة. 4

 28,1 96,4 28,1 96,4 0 243 1 308 551 1 0 263 4 062 1 325 5 0 423 4 102 1 525 5 تھیئة المسالك الّریفّیة . 1.4

 25,1 100,0 52,8 95,7 22 7 2 31 22 27 7 56 25 27 7 58 الماء الصالح للشراب.  2.4

 32,4 96,7 36,9 92,4 911 648 2 911 470 4 961 901 7 347 2 209 11 556 1 171 8 401 2 127 12 الكلفة الجملّیة القاعدّیة

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0,0 0,0 

 32,4 96,7 36,9 92,4 911 648 2 911 470 4 961 901 7 347 2 209 11 556 1 171 8 401 2 127 12 الكلفة الجملّیة 
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     2016-2011المشروع الّرابع لتنمسیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي 

     2013لسنة اإلنجازات المالّیة الجملّیة 

     2014/06/30إلى   2013/01/01الممتّدة من الفترة 

           أألف دینار: الوحدة                       

 األنشطة/ العناصر 
 القرض( % ) / النسبة  المشروع( % ) / النسبة  الدفوعات التعّھدات  البرنامج

 الدفوعات التعّھدات الدفوعات التعّھدات المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع

 53,9 63,8 80,9 86,4 0 216 529 745 0 255 539 795 0 400 520 920 الّتدعیم المؤّسساتي للّدیـــوان. 1

 61,6 70,9 87,8 92,3 0 193 525 718 0 222 534 756 0 313 505 819 تدعیم  تنظیم الّدیوان .  1.1

 46,1 46,1 46,1 46,1 0 7 1 8 0 7 1 8 0 15 2 17 التدعیم المؤسساتي للشركاء. 2.1

 22,1 36,7 21,8 36,6 0 16 3 19 0 27 4 31 0 73 12 85 التدعیم المؤسساتي للھیاكل القاعدّیة والمنتفعین. 3.1

 54,2 67,9 53,7 67,6 0 460 99 559 2 577 125 704 0 850 191 041 1 دعــم اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2

 105,5 110,0 106,7 111,5 0 180 31 211 0 187 33 220 0 170 27 198 اإلرشاد الفالحي. 1.2

 58,5 64,1 57,7 63,0 0 144 36 180 0 158 39 197 0 247 66 312 دعم اإلنتاج الحیواني. 2.2

 36,3 62,2 36,3 62,2 0 116 29 145 2 199 47 249 0 320 80 400 تھیئة مناطق سقویة صغرى.  3.2

 17,4 29,2 17,2 29,2 0 20 3 23 0 33 5 38 0 113 18 131 النھوض باألنشطة المدّرة للّدخل.  4.2

 63,7 83,7 76,9 92,0 509 1 222 2 543 274 4 509 1 919 2 683 111 5 334 1 487 3 734 556 5 الّتصّرف في الموارد الّطبیعّیة.  3

 74,5 87,2 74,5 87,2 0 541 1 385 926 1 0 804 1 451 255 2 0 069 2 517 586 2 أشغال المحافظة على المیاه والتربة.  1.3

 34,2 36,3 40,5 42,6 47 205 51 304 47 217 54 319 112 600 37 750 تحسین المراعي. 2.3

 54,5 72,1 93,9 101,1 462 1 359 85 906 1 462 1 475 115 052 2 222 1 658 150 030 2 زیاتین وأشجار مثمرة. 3.3

 73,0 264,2 72,4 255,4 0 117 21 138 0 423 63 485 0 160 30 190 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3

 77,4 111,1 78,9 112,3 163 848 4 210 1 221 6 163 955 6 736 1 855 8 71 263 6 555 1 888 7 تحسین البنیة األساسّیة. 4

 78,4 113,6 78,5 113,7 0 638 4 157 1 795 5 0 716 6 677 1 393 8 0 913 5 467 1 380 7 تھیئة المسالك الّریفّیة . 1.4

 60,0 68,2 83,8 90,9 163 210 53 426 163 239 60 462 71 350 88 508 الماء الصالح للشراب.  2.4

 70,4 97,3 76,6 100,4 673 1 746 7 380 2 799 11 675 1 707 10 083 3 465 15 405 1 000 11 000 3 405 15 الكلفة الجملّیة القاعدّیة

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0,0 0,0 

 70,4 97,3 76,6 100,4 673 1 746 7 380 2 799 11 675 1 707 10 083 3 465 15 405 1 000 11 000 3 405 15 الكلفة الجملّیة 
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     2016-2011المشروع الّرابع لتنمسیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي 

     2012لسنة اإلنجازات المالّیة الجملّیة 

     2014/12/31إلى   2012/01/01من الفترة الممتّدة 

           أألف دینار: الوحدة                       

 األنشطة/ العناصر 
 القرض( % ) / النسبة  المشروع( % ) / النسبة  الدفوعات التعّھدات  البرنامج

 الدفوعات التعّھدات الدفوعات التعّھدات المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع

 27,9 35,9 51,8 58,5 0 191 421 612 0 245 445 691 0 683 498 182 1 الّتدعیم المؤّسساتي للّدیـــوان. 1

 31,1 41,0 57,4 65,1 0 172 418 590 0 226 443 669 0 551 476 028 1 تدعیم  تنظیم الّدیوان .  1.1

 2,4 2,4 2,3 2,3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 73 13 86 التدعیم المؤسساتي للشركاء. 2.1

 29,1 29,9 29,0 29,9 0 17 3 20 0 18 3 20 0 59 9 68 التدعیم المؤسساتي للھیاكل القاعدّیة والمنتفعین. 3.1

 37,4 41,4 37,1 41,2 0 348 75 424 0 386 84 470 0 932 210 142 1 دعــم اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2

 47,8 52,3 47,1 51,6 0 89 14 103 0 97 15 112 0 186 32 218 اإلرشاد الفالحي. 1.2

 32,0 42,5 31,7 42,1 0 68 17 85 0 91 23 113 0 214 55 269 دعم اإلنتاج الحیواني. 2.2

 43,6 44,8 43,6 44,8 0 163 41 204 0 167 42 209 0 374 94 468 تھیئة مناطق سقویة صغرى.  3.2

 17,7 19,3 17,0 18,6 0 28 4 32 0 31 4 35 0 158 29 187 النھوض باألنشطة المدّرة للّدخل.  4.2

 41,9 54,4 54,0 63,4 266 1 540 1 364 170 3 267 1 000 2 455 722 3 470 1 676 3 723 868 5 الّتصّرف في الموارد الّطبیعّیة.  3

 51,8 61,8 51,8 61,8 0 942 236 178 1 0 124 1 281 405 1 0 819 1 455 274 2 أشغال المحافظة على المیاه والتربة.  1.3

 25,3 31,5 25,3 31,7 2 175 42 219 3 218 52 273 129 691 43 863 تحسین المراعي. 2.3

 33,8 36,7 69,7 70,9 264 1 259 65 588 1 264 1 281 70 615 1 340 1 767 170 277 2 زیاتین وأشجار مثمرة. 3.3

 41,0 94,4 41,0 94,4 0 164 22 186 0 378 51 429 0 400 55 454 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3

 111,5 123,1 110,4 121,9 32 114 8 025 2 170 10 32 957 8 236 2 224 11 153 275 7 781 1 209 9 تحسین البنیة األساسّیة. 4

 117,4 129,0 117,9 129,5 0 869 7 964 1 833 9 0 645 8 158 2 802 10 0 703 6 638 1 341 8 تھیئة المسالك الّریفّیة . 1.4

 42,8 54,6 38,9 48,6 32 245 61 338 32 312 78 422 153 572 143 868 الماء الصالح للشراب.  2.4

 81,1 92,2 82,6 92,6 297 1 193 10 886 2 376 14 299 1 589 11 220 3 108 16 623 1 566 12 211 3 400 17 الكلفة الجملّیة القاعدّیة

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0,0 0,0 

 81,1 92,2 82,6 92,6 297 1 193 10 886 2 376 14 299 1 589 11 220 3 108 16 623 1 566 12 211 3 400 17 الكلفة الجملیّة 
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     2016-2011المشروع الّرابع لتنمسیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي 

     2011لسنة  اإلنجازات المالّیة الجملّیة

     2014/12/31إلى   2011/07/01الممتّدة من الفترة 

           أألف دینار: الوحدة                       

 األنشطة/ العناصر 
 القرض( % ) / النسبة  المشروع( % ) / النسبة  الدفوعات التعّھدات  البرنامج

 الدفوعات التعّھدات الدفوعات التعّھدات المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع المنتفعون القرض المیزانّیة المجموع

 53,1 53,3 59,7 60,2 0 541 295 837 0 543 300 843 0 020 1 381 400 1 الّتدعیم المؤّسساتي للّدیـــوان. 1

 57,9 58,1 64,5 64,9 0 527 293 821 0 529 298 826 0 910 363 273 1 تدعیم  تنظیم الّدیوان .  1.1

 36,3 36,3 36,3 36,3 0 8 1 9 0 8 1 9 0 21 3 24 التدعیم المؤسساتي للشركاء. 2.1

 7,3 8,2 7,1 8,1 0 6 1 7 0 7 1 8 0 88 15 103 التدعیم المؤسساتي للھیاكل القاعدّیة والمنتفعین. 3.1

 19,4 20,9 19,8 22,6 0 109 28 137 8 118 30 156 46 563 84 693 دعــم اإلنتاج الفالحي والّرعوي. 2

 26,5 30,8 27,0 31,6 0 32 7 38 0 37 8 45 0 120 22 142 اإلرشاد الفالحي. 1.2

 7,0 7,1 8,9 9,0 0 6 4 10 0 6 4 10 0 90 25 115 دعم اإلنتاج الحیواني. 2.2

 28,7 30,0 28,7 32,7 0 71 18 89 8 74 19 101 46 247 15 309 تھیئة مناطق سقویة صغرى.  3.2

 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 22 126 النھوض باألنشطة المدّرة للّدخل.  4.2

 32,0 37,7 59,2 64,2 976 649 97 721 1 977 766 125 869 1 682 029 2 198 910 2 الّتصّرف في الموارد الّطبیعّیة.  3

 63,5 63,5 63,5 63,5 60 366 32 458 52 366 39 458 108 577 36 721 أشغال المحافظة على المیاه والتربة.  1.3

 13,4 13,4 13,4 13,8 0 57 14 71 2 57 14 72 79 420 26 526 تحسین المراعي. 2.3

 19,4 24,3 74,4 78,5 916 178 44 138 1 923 223 56 201 1 495 915 120 530 1 زیاتین وأشجار مثمرة. 3.3

 41,0 102,6 41,0 102,6 0 48 7 55 0 121 17 138 0 118 16 134 ضّم األراضي البعلّیة. 4.3

 71,2 74,8 70,8 74,6 0 786 2 695 481 3 9 927 2 730 666 3 48 911 3 956 915 4 تحسین البنیة األساسّیة. 4

 74,5 77,9 74,8 78,3 0 786 2 695 481 3 0 915 2 727 642 3 0 741 3 914 654 4 تھیئة المسالك الّریفّیة . 1.4

 0,0 7,0 0,0 9,2 0 0 0 0 9 12 3 24 48 170 43 261 الماء الصالح للشراب.  2.4

 54,3 57,9 62,3 65,9 976 085 4 115 1 176 6 995 354 4 186 1 535 6 777 523 7 620 1 919 9 الكلفة الجملّیة القاعدّیة

  149 0 149 0 149 0 149 0 149 0 149 0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 55,2 58,7 62,8 66,4 976 234 4 115 1 325 6 995 503 4 186 1 684 6 777 672 7 620 1 068 10 الكلفة الجملّیة 
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  2015مج النشاط وأولویـــــات العمل لسنـــــة نابر

  البرنامج الجملي: ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي 

  
  سنواتبعنوان   لألنشطةكلفة ومصادر تمويل المحاور الكبرى 

2015 – 2016 - 2017  

من  األھـداف

  المحاور
البرنامج المادي لألنشطة المزمع تنفيذھا سنة 

2015  

البرنامج 

الزمني 

لإلنجاز 
    1  2  3  4  

 التدعیم المؤسساتي للدیوان وللشركاء والھیاكل القاعدّیة
   

 2017توّقعات سنة  2016توقعات سنة  2015میزانّیة  برنامج   

 )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد   

  713,000  0,000  065,000 1  540,000  938,742  981,053 الكلفة الجملّیة

  130,000  0,000  365,000  200,000  621,801  629,766 المیزانّیة

  583,000  0,000  700,000  340,000  316,941  351,287 القرض

    0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 المنتفعون

تأھیل الموارد 

البشریّة وتدعیم 

القدرات الذاتیّة 

للدیوان وبقیّة 

الشركاء ولجان 

  ومجامع التنمیة

         تنظیم ندوات وورشات تحسیس لفائدة الشركاء ولجان ومجامع التنمیة 

          مواصلة تأھیل الشبكة االعالمیّة  

االعالمیة ( یوم تكوین في مجاالت متعّددة / شخص 565برمجة  

لفائدة أعوان وإطارات ....) والتصّرف في المشاریع ونظم المعلومات 

  .الدیوان وبعض الشركاء

        

یوم تكوین وزیارات دراسیّة لفائدة الشركاء /شخص  1750تنظیم حوالي 

 ومجامع ولجان التنمیة

        

         اقتناء تجھیزات صغرى وتجھیزات مكتبیّة لفائدة مجامع التنمیة

          سیارات مصلحة 7إقتناء  

 

 تدعیم االنتاج الفالحي والرعوي واالنشطة المدّرة للدخل
   

 2017توّقعات سنة  2016توقعات سنة  2015میزانّیة  برنامج   

 )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد   

  939,000  0,000  780,000 2  210,000 2  070,308 1  148,220 1 الكلفة الجملّیة

  113,000  0,000  440,000  110,000  190,064  202,562 المیزانّیة

  826,000  0,000  340,000 2  100,000 2  880,244  945,658 القرض

    0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 المنتفعون

تحسین مردودیّة 
الفالحة الصغرى 

وإنتاجیّة اللحوم 
والحلیب والنھوض 

بباعثي المشاریع 
  الصغرى

یوم من االیام االعالمیة والتكوینیّة /شخص 4000تنظیم حوالي 

  والزیارات الدراسیّة لفائدة الفالحین بمناطق المشروع

        

          وحدة إضاح لفائدة المنتجین الفالحیین 92برمجة 

          فحل تھجین من فحول االبقار واالغنام والماعز 273إقتناء حوالي 

          الراغبین في بعث المشاریع الصغرىمنتفع لفائدة  411تكوین حوالي 

          اقتناء تجھیزات صغرى لفائدة باعثي المشاریع الصغرى

          ھك من المناطق السقویة الصغرى 80تھیئة حوالي 

          بقرة تقریبا 4600التلقیح المبرمج لفائدة 
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   2015 مج النشاط وأولويـــــات العمل لسنـــــةنابر

 البرنامج الجملي: الغابات والمراعي بالشمال الغربي ديوان تنمية 
 

  بعنوان سنوات  كلفة ومصادر تمويل المحاور الكبرى لألنشطة

2015 – 2016 - 2017  

األھـداف من 

  المحاور

البرنامج المادي لألنشطة المزمع تنفيذھا 

  2015سنة 

  البرنامج الزمني لإلنجاز

  )الثالثيّة(

  1  2  3  4  

 التصّرف في الموارد الطبیعّیةتدعیم وإحكام 
 2017توّقعات سنة  2016توقعات سنة  2015میزانّیة  برنامج       

 )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد   

  429,000 6  0,000  335,000 7  415,000 6  454,330 4  224,800 7 الكلفة الجملّیة

  376,000  0,000  715,000  135,000  943,235  144,960 1 المیزانّیة

  098,000 5  0,000  600,000 5  230,000 4  263,095 2  831,840 4 القرض

    955,000  0,000  020,000 1  050,000 2  248,000 1  248,000 1 المنتفعون

الرفع من نسبة 
تھیئة وإستصالح 
وحمایة االراضي 

من االنجرافات 
وتحسین الغطاء 

  النباتي والغابي

ھك بأنشطة المیكانیكیّة للمحافظة  2540تھیئة حوالي 

  على المیاه والتربة

        

  ھك2090تحسین وتركیز المراعي لـحوالي 

  

        

  ھك زیاتین وأشجار مثمرة 1795غراسة حوال 

  

        

          ھك 3000ضم االراضي البعلیّة لحوالي 

 تحسین البنیة االساسّیة
 2017توّقعات سنة  2016توقعات سنة  2015میزانّیة  برنامج        

 )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد   

  719,000 7  0,000  738,000 8  810,000 6  944,200 3  653,500 6 الكلفة الجملّیة

  481,000  0,000  948,000  155,000  244,900 1  322,800 1 المیزانّیة

  893,000 6  0,000  360,000 7  005,000 6  539,800 2  171,200 5 القرض

    345,000  0,000  430,000  650,000  159,500  159,500 المنتفعون

تحسین الظروف 
اإلجتماعیة 

 للمتساكنین عن
طریق فك عزلتھم 

وتحسین نسبة 
التزّود بالماء 

  الصالح للشرب

          كم من المسالك الریفیّة 30تھیئة حوالي 

          كم من المسالك الریفیّة112تأھیل حوالي 

          كلم 50صیانة المسالك الریفیة لمسافة 

          عیون میاه 10تھیئة 

          ماجل خاص لجمع میاه الشرب  58بناء 

          توسیع شبكة لتوزیع میاه الشرب

  

في إطار تنفیذ مشروع تنمیة المناطق الجبلّیة والغابّیة بالشمال الغربي)  2017و 2016وتوّقعات سنتي  2015برنامج میزانّیة ( لمیزانّیة التنمیة  التقدیرات الجملّیة  

 2017توّقعات سنة  2016توقعات سنة  2015میزانّیة  برنامج   

 )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ(تعّھد  )د ,أ(دفع  )د,أ( تعّھد  

  800,000 15  0,000  918,000 19  975,000 15  407,580 10  007,573 16 الكلفة الجملّیة
  100,000 1  0,000  468,000 2  600,000  000,000 3  300,088 3 المیزانّیة
  400,000 13  0,000  000,000 16  675,000 12  000,080 6  299,985 11 القرض

  300,000 1  0,000  450,000 1  700,000 2  407,500 1  407,500 1 المنتفعون
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