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  :VIIبطاقة بلدية جميلة
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 و 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 ،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.
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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 جميلة
المحور االستراتيجي  :1التنمية االقتصادية المستدامة
الهدف  :1-1ترقية وتنمية السياحة الجبلية واألثرية
✓ إنشاء ديوان محلي للسياحة وتعزيز قدراته
سيرا على
✓ توعية الفاعلين المحليين ،المؤسسات والمجتمع المدني ،بالحاجة إلى تنمية السياحة الثقافية والطبيعية (التنزه ً
األقدام والصيد)
✓ تشجيع اإلقامة عند الساكنة واالستثمار الفندقي
✓ العمل على تأسيس مهرجان ثقافي محلي (برنامج نشاط سنوي في الربيع لتثمين التراث الالمادي)

الهدف 1- 2تطوير الفالحة والثروة الحيوانية
✓ تعزيز فرص استقادة الفالحين من آليات الدعم الفالحي (الدعم والمرافقة)
✓ تعزيز قدرات الفالحين ،خاصة في تربية النحل وزراعة األشجار

الهدف 1- 3تطوير الحرف والصناعات التقليدية واستغالل المواد المحلية بشكل مستدام
✓ تنظيم شعبة الصناعات التقليدية الحرفية
✓ دعم قدرات الحرفين

المحور االستراتيجي  :3تحسين اإلطار المعيشي
الهدف  6-3تعزيز الثقافة المحليــــــــــــة
✓ تعزيز برنامج محو األمية
✓ تنشيط البنى التحتية الثقافية على مدار السنة

ا لمحور االستراتيجي :4المحافظة على البيئة وتثمينها وتسيير المخاطر
الهدف  1-4تسيير النفايات
✓ تحسين نظام جمع وتسيير النفايات
✓ تحسيس الشباب حول فوائد استعادة النفايات ومعالجتها

الهدف  2-4تثمين وتنويع الموارد الغابية
✓ ترقية االستغالل العقالني للموارد الغابية وتثمينها

الهدف  3-4ترشيد ومراقبة استعمال األسمدة والمبيدات
✓ تحسيس الفالحين حول مخاطر االستعمال المفرط لألسمدة والمبيدات وتكوينهم على استعمال عقالني

الهدف  4-4تسيير المخاطر الطبيعية
✓ مكافحـــــــــة تعري وانزالق التربة
✓ الحد من تأثير الفيضانات
✓ مكافحة حرائق الغابات
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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
أو التسويق.

بلدية جميلة
القطاع ذو األولوية :السياحة والتراث والحرف والصناعات التقليديةالهدف  :1-1ترقية وتنمية السياحة الجبلية واألثرية
✓ إنشاء إطار للحوار (متعدد الفاعلين ،متعدد القطاعات والمستويات)  ،والذي يعد ويوجه استراتيجية تنمية السياحة
المحلية
✓ إنشاء ديوان محلي للسياحة وتعزيز قدراته
سيرا على
✓ توعية الفاعلين المحليين ،المؤسسات والمجتمع المدني ،بالحاجة إلى تنمية السياحة الثقافية والطبيعية (التنزه ً
األقدام والصيد)
✓ إعادة تأهيل هياكل اإلقامة الموجودة وتشجيع اإلقامة عند الساكنة واالستثمار الفندقي
✓ تكوين مرشدين سياحيين
✓ العمل على تأسيس مهرجان ثقافي محلي (برنامج نشاط سنوي في الربيع لتثمين التراث الالمادي)

الهدف 1- 3تطوير الحرف والصناعات التقليدية واستغالل المواد المحلية بشكل مستدام
✓ تنظيم شعبة الصناعات التقليدية الحرفية
✓ دعم قدرات الحرفين
✓ استغالل المواد المحلية (الجبس ،الطين ،وما إلى ذلك)
✓ تطوير المنتجات المشتقة من التراث الثقافي

استراتيجيات عمل أخرى ممكنة:
✓ تشجيع وتطوير السياحة وتنويع المنتجات السياحية
✓ تعزيز قدرات الجمعيات التي لها عالقة بالسياحية (الحرفية ،البيئة)....
✓ تحسين التسويق والترويج للمنتجات المحلية
✓ تعزيز قدرات الفاعليين المحليين من اجل تحسين نوعية الخدمات.
القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية:
(يجب أن يكون الهدف الرئيسي من االقتراح هو خلق فرص عمل ومداخيل مستدامة)
الفالحة والثروة الحيوانية -الهدف  1-2تطوير الفالحة والثروة الحيوانية
✓

الرفع من المساحات الصالحة للزراعة

✓ تطوير غرس أشجار الزيتون واللوز
✓ تطوير شعبة تربية الحيوانات (الدواجن ،النحل والماعز)
✓ تعزيز فرص استقادة الفالحين من آليات الدعم الفالحي
✓ تعزيز قدرات الفالحين ،خاصة في تربية النحل وزراعة األشجار
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