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  :VIبطاقة بلدية بابار
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
المدرجة في الجدول التالي:
بلدية بابار

 -1البيئة واإلطار المعيشي
الهدف  :1إشراك كل الفاعلين المحليين في حماية البيئة
✓ تحسيس الساكنة للحفاظ على البيئة وحمايتها
✓ إشراك منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة

الهدف  :2تحسين تسيير النفايات
✓ تحسين نظام تسيير النفايات الصلبة والمنزلية
✓ تطوير مشروع تجريبي السترجاع النفايات العضوية وإنتاج األسمدة.

الهدف  :3تحسين التهيئة الحضرية
✓ إنشاء المشاتل لتهيئة المناظر الحضرية
✓ تهيئة حدائق عمومية ومساحات خضراء في الوسط الحضري.

 -2الفالحة وتربية المواشي
الهدف  :1تعزيز جمع ،تخزين ،تحويل وتسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية.
✓ مرافقة الفالحين ومربي المواشي للوصول لمختلف أجهزة دعم التوظيف ،دعم المقاوالتية والخدمات المالية.
✓ تشجيع الفالحين ومربي المواشي خاصة الشباب على تنظيم أنفسهم في تعاونيات.

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 بابار

القطاع ذو األولوية :الصناعات التقليدية  -زربية بابار
✓ جمع النساء الحرفيات ومرافقتهن في إعداد وتنفيذ استراتيجية تشاركية من أجل ترقية وتطوير زربية بابار والحرف
النسوية بصفة عامة.
✓ تنظيم الحرفيات وتأطيرهن في شبكات لتحسين أدائهن وتقنياتهن التي تسمح بتحسين أرباحهن.
✓ تشجيع الحرفيات خاصة الشابات على تنظيم أنفسهن في تعاونيات.
✓ عصرنة الصناعات التقليدية من أجل االستجابة لمتطلبات السوق الحالية.
✓

تحسين استراتيجية وشبكات التسويق لزربية بابار

القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية (الهدف األساسي للمقترحات هو خلق فرص العمل ومداخيل مستدامة).

 -1الفالحة وتربية المواشي
✓ إنشاء وحدات لتجميع وتسويق المنتوجات الفالحية والحيوانية
✓ تشجيع إنشاء وحدات لتحويل المنتوجات الفالحية والحيوانية
✓ مرافقة الفالحين ومربي المواشي للوصول لمختلف أجهزة دعم التوظيف ،دعم المقاوالتية والخدمات المالية.
✓ تشجيع الفالحين والمربيين خاصة الشباب لتنظيم أنفسهم في تعاونيات
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 -3البيئة واإلطار المعيشي
الهدف  :1زيادة الغطاء النباتي
✓ إنشاء مشاتل مستدامة من أجل تهيئة المناظر الحضرية
✓ إنشاء وتهيئة حدائق عمومية ومساحات خضراء في الوسط الحضري
✓ تشجير األراضي المعرضة للتآكل وانزالق التربة.
الهدف  :2تحسين تسيير النفايات
✓ تحسين نظام تسيير النفايات الصلبة والمنزلية
✓ تطوير مشروع تجريبي السترجاع النفايات العضوية وإنتاج األسمدة.
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