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  :IIIبطاقة بلدية أوالد بن عبد القادر
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:

بلدية أوالد بن عبد القادر
المحور االستراتيجي  :1التنمية االقتصادية المحلية
الهدف  :2.1تحسين وتطوير شعبة الطماطم الصناعية
✓ مرافقة الفالحين الشباب لالستفادة من آليات التمويل (تيسير اإلجراءات ،تحسين الخدمات على الصعيد المحلي)
✓ تشجيع الفالحين ،وال سيما الشباب ،على تنظيم أنفسهم في تعاونيات فالحية (اإلنتاج الفالحي وخدمات دعم الفالحة)

الهدف  :4-1تحفيز التنمية االقتصادية المحلية
✓ تطوير التسويق اإلقليمي حول اإلمكانيات المحلية وفرص االستثمار االقتصادي
✓ تثمين الممتلكات العقارية للبلدية

المحور االستراتيجي  :2حماية البيئة
الهدف  :1-2إشراك جميع الفاعلين المحليين في حماية البيئة
✓ تنفيذ سياسة توعوية وتحسيسية اتجاه السكان بشأن الحفاظ على البيئة وحمايتها
✓ إشراك تنظيمات المجتمع المدني في حماية البيئة

الهدف  :3-2تكثيف الغطاء النباتي
إنشاء مشاتل مستدامة للتهيئة المناطق الحضرية

✓

✓ خلق وتهيئة حدائق عمومية ومساحات خضراء في المناطق الحضرية
✓ تشجير األراضي المعرضة للتآكل واالنزالق

المحور االستراتيجي  :4التنشيط الــثــقـــافـــي والـــريـــاضــي
الهدف  : 1-4الرفع من نسبة االلتحاق بمختلف المرافق الرياضية و الثقافية✓ تثمين الرياضة المدرسية (اكتشاف المواهب وإدماجها في النوادي الرياضية) وتطوير األنشطة االجتماعية والثقافية خارج
المدرسة
✓ تكييف مواقيت استعمال الى المرافق الرياضية والثقافية البلدية ،بصفة تشاورية بين المؤسسات المعنية ،لضمان ولوج
يومي للنساء

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.

بلدية أوالد بن عبد القادر
القطاع ذو األولويّة :السياحة والترفيهالهدف :تطوير سياحة جذابة ومستدامة
✓ خلق ،تصنيف وتطوير مناطق استجمام وترفيه في سد سيدي يعقوب
✓ تهيئة مسالك سياحية ومحطات لالستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة في جبل سعدية
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جعل سد سيدي يعقوب قلب نظام للسياحة البيئية والرياضية يدمج كل األنشطة المتكاملة المحتملة  -الرياضة ،الترفيه،
أنشطة حرفية ،خدمات ثانوية (فالحة ،إطعام ،نقل).
مشروع يشرك مختلف الفاعلين ومن مختلف المستويات  -الجماعات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين-
✓ تحسيس وتعبئة الفاعلين المعنيين بالمشروع
✓ المساهمة في إنشاء إطار للحوار متعدد الفاعلين (السلطات المحلية ،القطاعات المعنية ،الفاعلين االقتصاديين ،المجتمع
المدني ،نظام التكوين واالبتكار) حول مبادرة تشاورية ،مبتكرة ومندمجة ،خالقة لفرص عمل و مدرة للثروة
✓ تطوير مشروع نموذجي يساهم في تنفيذ المبادرة التشاورية والمندمجة
✓ تطوير شراكات حول المشروع النموذجي

القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية:
(يجب أن يكون الهدف الرئيسي من االقتراح هو خلق فرص عمل ومداخيل مستدامة)
 -1الفالحة
الهدف  :2-1تحسين وتطوير شعبة الطماطم الصناعية
✓ تعزيز قدرات الفالحين على استخدام التقنيات الحديثة لإلنتاج تتالءم مع المحاصيل والتربة
✓ إنشاء صناعة تحويلية للمنتوجات الفالحية في مجال التغليف والتعليب السيما للطماطم الصناعية
✓ مرافقة الفالحين الشباب لالستفادة من آليات التمويل (تيسير اإلجراءات ،تحسين الخدمات على الصعيد المحلي)
✓ تشجيع الفالحين ،وال سيما الشباب ،على تنظيم أنفسهم في تعاونيات فالحية (اإلنتاج الفالحي وخدمات دعم الفالحة)

 -2البيئة
الهدف  :3-2تكثيف الغطاء النباتي
✓

إنشاء مشاتل مستدامة للتهيئة المناطق الحضرية

✓ خلق وتهيئة حدائق عمومية ومساحات خضراء في المناطق الحضرية
✓ تشجير األراضي المعرضة للتآكل واالنزالق
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