النداء رقم  02القتراح مشاريع موجه للجمعيات المحلية في البلديات النموذجية لبرنامج "كابدال"
____________

المرحلة األولى
نداء القتراح أفكار مشاريع لتعزيز المجتمع المدني والتنمية االقتصادية المحلية

الملحق  :Iبطاقة بلدية تيميمون
المجموعة  – 01تعزيز المجتمع المدني
أ -تعزيز المجتمع المدني من أجل مشاركة أكثر نشاطا وفعالية في مسار التنمية المحلية..
الترويج للمخطط البلدي للتنمية من "الجيل الجديد" وتوفير الظروف المثلى لتنفيذ استراتيجيات العمل التي وضعها :ترقية المقاربة الجديدة
التشاورية للتخطيط االستراتيجي للتنمية المحلية (من خالل نشاطات إعالمية وتحسيسية واتصالية وتسهيل للحوار ،وما إلى ذلك) ،والمساهمة
في تحضير وتسهيل وتفعيل تنفيذ استراتيجية أو أكثر من استراتيجيات العمل للمخطط البلدي للتنمية في أحد محاوره االستراتيجية (التحسيس
والتواصل حول استراتيجية العمل؛ تعبئة الفاعلين المحتملين وذوي الصلة؛ تسهيل الحوار بين الفاعلين ،وما إلى ذلك)
ترقية دور المجتمع المدني في الداعم للسلطات المحلية في تحسين اإلطار والظروف المعيشيين للسكان من خالل نشاطات إعالمية
وتحسيسية واتصالية وأعمال نموذجية ،وذلك في مجال أو أكثر من المجاالت التالية :التضامن المحلي ،نضافه المحيط ،البيئة ،الصحة
المجتمعية ،الوقاية من المخاطر ،إمكانية الوصول (الفضاءات العامة-المباني العمومية-المعلومات) لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
الرياضة الجوارية ،الثقافة...إلخ.
ترقية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال واالبتكار في خدمة التنمية المحلية ،ال سيما لتعزيز وتحسين عمل المجتمع المدني (اإلعالم ،التحسيس،
التعبئة ،الحوار ،التفاعل ،االستقصاء ،التسويق اإلقليمي ...وما إلى ذلك) ومن خالل أعمال نموذجية ،في مجال أو أكثر من مجاالت النشاط،
ال سيما تلك المحددة في استراتيجيات العمل ذات األولوية الناتجة عن الورشات التشاركية للمجلس االستشاري البلدي في إطار إعداد المخطط
البلدي للتنمية.
تشجيع الفاعلين االقتصاديين المحليين على تجميع مواردهم وخبراتهم (فالحون ،مربون ،النحالون ،حرفيون ،وكالء في التراث وفي
السياحة ...إلخ) وتنظيم أنفسهم في مجموعات تضامن من خالل إنشاء تعاونيات أو جمعيات (اإلنتاج ،التحويل ،االستراتيجية التجارية،
التسويق )...من خالل نشاطات إعالم وتحسيس وتكوين وكذا من خالل أعمال نموذجية.
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يمكن تطوير المواضيع المقترحة أعاله من خالل مشاريع تهدف إلى تنفيذ واحدة أو أكثر من استراتيجيات العمل ذات األولوية،
المنبثقة من المشروع التمهيدي للمخطط البلدي للتنمية ،والمدرجة في الجدول التالي:
بلـــــــدية تيميمـــــــون

المحور االستراتيجي  :1تحسين نوعية حياة السكان
الهدف  :1.1ضمان الوصول إلى خدمات صحية ذات نوعية لساكنة قصور زقور ،تمانة وتالة
✓ وضع نظام تشاركي مؤقت ومالئم يسهل للمواطنين الوصول إلى الخدمات الصحية

الهدف  :2.1ضمان وصول مواطني تيميمون وسط للمياه الصالحة للشرب ،كما ونوعا ،مع ضمان التسيير الرشيد للمورد
✓ إعالم المواطنين باستراتيجيات العمل التي تم اتخاذها وتحسيسهم بضرورة حفظ المورد

الهدف  :3.1تحسين تسيير النفايات
✓ تحسين نظام جمع النفايات الصلبة والمنزلية
✓ تطوير مشروع نموذجي السترداد النفايات العضوية وإنتاج السماد

الهدف  :5.1مكافحة تعاطي المخدرات بين الشباب
✓ توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات (في الوسط المدرسي وفي المرافق العامة التي يتردد عليها الشباب وفي األحياء)
✓ تعزيز ممارسة الرياضة في الوسط المدرسي.
✓ تطوير أنشطة الترفيه شبه المدرسي (خرجات ورحالت ،زيارة المتاحف ..... ،وغيرها)

المحور االستراتيجي  :2تثمين التراث المحلي وتنمية السياحة الثقافية والطبيعية
الهدف  :1.2تثمين موروث األهليل والسبوع
✓ تسجيل األهليل وتوثيقه ونشره بكل وسائل النشر.
✓ تسجيل السبوع وتوثيقه ونشره بكل وسائل النشر
✓ نقل موروث األهليل والسبوع لألجيال القادمة

الهدف  :2.2تثمين التراث الثقافي المبني (بنايات – قصور – فقارات)
✓ اقتراح تصنيف الممتلكات الثقافية المبنية الى التراث الثقافي الوطني.
✓ اعادة تأهيل والمحافظة على قصر (أغـام) بني مهالل.
✓ إعادة تأهيل الفقارات (النا سلمى ،على ولحاج ،أمغيير ،أحمد أوعلال ،تاغزوت)

الهدف  :3.2تثمين المنتوج التقليدي وتحسين تسويقه
✓ تفضيل إنشاء التعاونيات الحرفية.
✓ خلق ظروف إحياء النشاط الحرفي بقصر تالة.

الهدف  :4.2ترقية االستثمار السياحي
✓ تعزيز وتنشيط قدرات المكتب السياحي المحلي في الترويج بتيميمون كمقصد سياحي.
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المجموعة  :02مشاريع محفزة للتنمية االقتصادية المحلية وذلك في إطار استراتيجيات العمل الناتجة عن
الورشات التشاركية للمجلس االستشاري البلدي في إطار إعداد المخطط البلدي للتنمية
تذكير :يتعلق األمر بالنسبة لهذه المجموعة باقتراح مشاريع ملموسة تساهم في التنمية االقتصادية المحلية ،ولها قدرة على خلق
فرص عمل ومداخيل مستدامة لقائدة الفئات المستهدفة ،أو تحسين قابلية توظيفهم ،أو تحسين وتعزيز قدراتهم في اإلنتاج والتحويل
و/أو التسويق.
بلـــــــــــــدية تيميمـــــــــــــــون

القطاع ذو األولوية :الفالحــــــــــــة
المحور االستراتيجي الرابع  :04تحقيق تنمية فالحية مستدامة
الهدف  :1-4إنعـــــاش الفالحة التقليدية وتحفيــــز الشباب لالستثمار الفالحي
✓ تحقيق عمليات تحسين العقار الفالحي وحمايته من تهديدات التوسع الحضري.
✓ خلق الظروف المناسبة لالستثمار الفالحي على مستوى الواحة ومنطقة ال  70كلم.
✓ تهيئة وتنمية قرية "أمقيدن" لتطوير الفالحة في المنطقة.
✓ خلق منشئات للتخزين ،التحويل ،والتسويق.

الهدف  :2.4تثمين منتجات النخيل ومشتقاته كما ونوعا (تمور ،خشب ،جريد)............ ،
✓ توسيع وزيادة المساحات المزروعة بالنخيل.
✓

تعزيز قدرات الفاعلين في مجال :إنتاج ،تحويل وتسويق منتجات النخيل.

✓ تثمين منتجات ومشتقات التمور خاصة الحميرة
✓ تحسين التخزين ،الظروف وقنوات التسويق لمنتجات النخيل
✓ إنعاش القطاع الفالحي باستخدام الممارسات التقليدية الجيدة التي تحترم البيئة ،وتشجيع الشباب لالستثمار في الفالحة.
✓ خلق هيئات التخزين ،التحويل وتسويق منتجات النخيل ،والمنتجات الفالحية الحساسة ،ال سيما في منطقة أمقيدن.
✓ إعالم المواطنين حول استراتيجيات العمل المتخذة ،وتحسيسهم للحفاظ على الموارد المائية وحماية الواحة.

القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية
(يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمشروع المقترح هو خلق فرص عمل ومداخيل دائمة)
 -1تسيير النفايات
✓ تحسين نظام جمع النفايات الصلبة والمنزلية.
✓ تطوير مشروع نموذجي السترداد النفايات العضوية وإنتاج السماد.
 -2الحرف والصناعات التقليدية

الهدف  :3.2تثمين المنتوج التقليدي وتحسين تسويقه
✓ تكوين الشباب والنساء في الحرف التقليدية المحلية.
✓ تفضيل إنشاء التعاونيات الحرفية.
✓ خلق ظروف إحياء النشاط الحرفي بقصر تالة.

 -3التــــــراث:
الهدف  :2.2تثمين التراث الثقافي المبني (بنايات – قصور – فقارات).
✓ اعادة تأهيل والمحافظة على قصر (أغـام) بني مهالل.
✓ إعادة تأهيل الفقارات (النا سلمى ،علي ولحاج ،أمغيير ،أحمد أوعلال ،تاغزوت)
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