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  :IIبطاقة بلدية الخروب
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 ،نظافة 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.

1

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:

بلدية الخروب
المحور االستراتيجي  :2حماية البيئة
الهدف  1.2تحسين الفعالية الطاقوية وتطوير استخدام الطاقة الشمسية
✓ وضع استراتيجيات اتصال حول فعالية الطاقوية والطاقات النظيفة

الهدف  :2.2إنشاء نظام محلي للوقاية من المخاطر البيئية
✓ حماية المناطق الحضرية من مخاطر الفيضانات
✓ إنشاء نظام تحكم للمصادر المحتملة للتلوث (صلبة ،سائلة ،جوية)

الهدف  :3.2تهيئة الحدائق العامة والمساحات الخضراء
✓ إنشاء مشاتل في المدن الجديدة بمشاركة شباب من األحياء
✓ تكوين الشباب من األحياء على مهن البستنة وتهيئة المناظر الطبيعية
✓ تهيئة الحدائق العامة والمساحات الخضراء في األحياء

المحور االستراتيجي  :3تحسين نوعية معيشة السكان
الهدف  :1.3تحسين ظروف التمدرس
✓ تطوير األنشطة خارج المدرسة

الهدف  :3.3تعزيز الرياضة الجوارية لتلبية احتياجات السكان
✓ استخدام أمثل للمرافق الجوارية الموجودة
✓ تنويع النشاطات الرياضية

الهدف  :4.3تطوير نظام تشاركي للصحة المجتمعية
✓ تطوير شبكة من المراكز التشاركية للصحة المجتمعية
✓ تعزيز دور المركز الصحي المجتمعي الموجود في تأطير وتنشيط شبكة المراكز الجوارية

المحور االستراتيجي  :4التنمية االقتصادية المحلية
الهدف  :1.4تسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل
✓ تعزيز الحوار بين الفاعلين االقتصاديين ونظام التكوين (المهني والجامعي) لتكييف التكوين مع احتياجات القطاع
االقتصادي.

الهدف  :3.4تثمين التراث الثقافي والصناعات التقليدية
✓ تثمين المواقع األثرية
✓ تجهيز مساحات لترويج وبيع منتوج الحرف والصناعات التقليدية
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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 لفائدة الفئات المستهدفة ،أو تحسين قابلية توظيفهم ،أو تحسين وتعزيز قدراتهم في اإلنتاج والتحويل
و/أو التسويق.

بلدية الخـــروب
القطاع ذو األولوية :تسيير النفايات  -خلق فرص عمل للشباب
✓ تحسيس وتعبئة الجهات الفاعلة ذات الصلة مع قطاع تسيير النفايات؛
✓ المساهمة في إنشاء هيئة متعددة الفاعلين (السلطات المحلية ،الفاعلين االقتصاديين ،المجتمع المدني ،نظام التكوين
واالبتكار) للحوار حول مبادرة تشاركية ،مبتكرة ومندمجة في قطاع تسيير النفايات (الفرز ،التجميع ،التخزين ،المعالجة،
إعادة التدوير ،التسويق) تخلق فرص العمل والثروة.
✓ تطوير مشروع نموذجي في مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل تسيير النفايات لكي يساهم في تنفيذ المبادرة التشاركية
والمندمجة؛
✓ إقامة شراكات حول المشروع النموذجي،
✓ تعزيز الحوار بين الفاعلين المشاركين في المبادرة ونظام التكوين واالبتكار (المهني والجامعي والبحثي) لتكييف التكوين
مع احتياجات القطاع االقتصادي،
✓ المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة في تنظيم المتدخلين في قطاع تسيير النفايات (الفرز ،الجمع ،التخزين،
المعالجة ،إعادة التدوير والتسويق)
✓ تقديم الدعم القانوني والتقني لمختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات من أجل تحسين أدائهم،
✓ تشجيع ودعم إنشاء وحدات معالجة النفايات المحلية المنتجة بكميات والتي ال يتم تثمينها.

القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية:
(يجب أن يكون الهدف الرئيسي من االقتراح هو خلق فرص عمل ومداخيل مستدامة)
الفالحة ،البيئة ،الصناعات التقليدية ،التراث الثقافي ،اإلطار المعيشي
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