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

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

الملحق  :Vبطاقة بلدية جـــــانت
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 دعم السلطات 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 احد أو أكثر من استراتيجية عمل ذات أولوية،
المنبثقة من المشروع التمهيدي للمخطط البلدي للتنمية ،والمدرجة في الجدول التالي:

بلدية جــــانت

المحور االستراتيجي  :1تثمين التراث المادي والالمادي
الهدف  :1.1حماية وترويج اإلرث الثقافي الالمادي
✓ اشراك المجتمع المدني في البحث وتوثيق التراث الالمادي
✓ تثمين وترويج التراث الثقافي الالمادي

الهدف  :1.2إعادة تأهيل وتثمين قصور مدينة جــانت
✓ توعية وتحسيس سكان القصور بضرورة ترميم واحياء القصور من أجل تنمية اقتصادية محلية.
✓ تشجيع ممارسة النشاطات االقتصادية (الحرف التقليدية ،التجارة) المختلفة داخل القصور

المحور االستراتيجي  :2الحد من المخاطر الكبرى
الهدف  :2.1حماية مدينة جانت وساكنتها من خطر الفيضانات
✓ توعية السكان حول مخاطر الفيضانات وسبل الوقاية والتدابير الالزمة ألجل مواجهة الكارثة

الهدف  :2.2حماية واحة جــانت من خطر الحرائق
✓ توعية المواطنين حول خطر الحرائق وسبل الوقاية والتدابير الالزمة ألجل مواجهة الكارثة

المحور االستراتيجي  :3تطوير االقتصاد المحلي
الهدف  :3.1تحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات البستنة (الخضر)
✓ اعالم وتوجيه الفالحين بمختلف اجهزة وبرامج الدعم الموفرة من طرف الدولة ومرافقتهم في مسار تحقيق االعانة
المتواجدة.
✓ تشجيع انشاء تعاونيات فالحية في مجال إنتاج الخضر ،التخزين والتسويق

الهدف  :3.2ترقية وتطوير السياحة في جــانت
✓ تأسيس هيئة دائمة للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال السياحة
✓ ترويج الوجهة جانت -تاسيلي نازجر
✓ إنشاء ديوان محلي للسياحة (شبكة جمعيات) وتعزيز قدراته
✓ تجسيد سياسة التوعية من أجل تحسين نوعية مختلف الخدمات في المجال السياحي

الهدف  :3.3إعادة بعث الصناعات التقليدية في مجال تحويل مختلف منتجات النخيل
✓ التشجيع على خلق تعاونيات لحرفيي الصناعات التقليدية في مجال تحويل منتوج النخيل ،اإلنتاج ،الترويج والتسويق

المحور االستراتيجي  :5تحسين الظروف المعيشية للسكان
الهدف  :5.1تحسين تسيير النفايات
✓ تحسيس كافة شرائح المجتمع بضرورة تسيير النفايات لنظافة المحيط وحماية البيئة
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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.
بلدية جـــــانت
القطاع ذو األولوية :الفالحة
الهدف :تحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات البستنة (الخضر)
✓ اعالم وتوجيه الفالحين بمختلف اجهزة وبرامج الدعم الموفرة من طرف الدولة ومرافقتهم في الوصول الى تلك اآلليات
✓ تشجيع وتطوير زراعة الخضر وتعزيز قدرات الفالحين في تقنيات اإلنتاج وتحسين منتوج الخضر
✓ تشجيع انشاء تعاونيات فالحية في مجال إنتاج الخضر ،التخزين والتسويق

أمثلة على األنشطة التي يمكن تقديمها:
✓  -دعم أو إنشاء وحدات إنتاج صغيرة لفائدة خاصة األسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل ،من أجل زيادة إنتاج
الخضروات لالستهالك المحلي.
✓  -وضع وسائل لنقل وتخزين الخضروات
✓  -تعزيز قدرات المزارعين في تقنيات (ممارسات الفالحة داخل الواحة) في اإلنتاج والري من أجل تحسين إنتاجية
محاصيل الخضر مع احترام خصوصيات البيئة والمحيط.
✓  -تنظيم المهنة لتحسين التسويق.
✓  -تنظيم ورشات تدريب على إدارة المشاريع التنموية لفائدة الجمهور المستهدف للمشروع و  /أو ألعضاء الجمعية الحاملة
للمشروع وشركائها.

قطاعات أخرى ذات صلة بالتنمية االقتصادية المحلية

(الهدف الرئيسي للمشروع المقترح يجب أن يراعي خلق مناصب شغل

وعائدات مستدامة)

 - 1السياحة
الهدف :ترقية وتطوير السياحة في جــانت
✓ تأسيس هيئة دائمة للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال السياحة
✓ ترويج الوجهة جانت  -تاسيلي نازجر
✓ إنشاء ديوان محلي للسياحة (شبكة جمعيات) وتعزيز قدراته
✓ تجسيد سياسة التوعية من أجل تحسين نوعية مختلف الخدمات في المجال السياحي
✓ تشجيع وتعزيز اإلقامة عند الساكنة المحلية.

 -2الصناعات التقليدية
الهدف :إعادة بعث الصناعات التقليدية في مجال تحويل مختلف منتجات النخيل
✓ التشجيع على خلق تعاونيات لحرفيي الصناعات التقليدية في مجال تحويل منتوج النخيل ،اإلنتاج ،الترويج والتسويق
✓ تنظيم شعب لجمع وتحصيل منتوج النخيل

 -3تسيير النفايات
الهدف :تحسين تسيير النفايات
✓ وضع نظام شامل لتسيير النفايات (كل انواع النفايات ومراحل تسييرها)
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