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  :VIIIبطاقة بلدية الغزوات
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:

بلـــــــدية الغزوات
المحور االستراتيجي  :2حماية وترقية البيئة
الهدف : 2.1إشراك جميع الفاعلين في الحفاظ على البيئة وحمايتها
✓ تحسيس وتوعية المواطنين حول الحفاظ على البيئة وحمايتها

✓ تطوير مشاريع جمعوية في مجال حماية البيئة
الهدف  :2.2تعزيز التخطيط الحضري األخضر والتنمية الساحلية المستدامة
✓ ترقية وصيانة المساحات الخضراء والحدائق العامة
✓ ضمان تنمية ساحلية مستدامة يسهل الوصول إليها

المحور االستراتيجي  :3تحسين ظروف عيش السكان
الهدف 3.1:تحسين تيير النفايات
✓ توعية السكان بجميع الفئات حول تسيير النفايات بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة
✓ تطوير نظام متكامل لتسيير نفايات البلدية
✓ تشجيع تفويض خدمة جمع النفايات للقطاع الخاص ،وخاصة الشركات المصغرة

المحور االستراتيجي  :4تطوير المحور االقتصادي وترقيته
الهدف  :4.1جلب وتشجيع االستثمار العمومي والخاص في المجال السياحي
✓ إشراك المجتمع المدني في الترويج لوجهة الغزوات (مكتب سياحي) ورفع مستوى الوعي بين الفاعلين المحليين حول دور
السياحة في التنمية االقتصادية المحلية.

المحور االستراتيجي  :5تعزيز التراث الثقافي وتطوير الممارسات الثقافية والرياضية
الهدف  :.5 1تعزيز التراث الثقافي المادي والالمادي للمنطقة
✓ تصنيف وترميم وتأهيل المواقع التاريخية.
✓ تثمين التراث الثقافي غير المادي.

الهدف  :5.2تشجيع الممارسات الرياضية والثقافية
✓ تشجيع التظاهرات الثقافية والرياضية
✓ تعزيز الرياضة المدرسية وتشجيع األنشطة الالمنهجية
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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.
بلـــــــــــــدية الغزوات
القطاع ذو األولوية :الصيد البحري وتربية االسماك
✓ توعية وتعبئة الفاعلين ذوي الصلة بقطاعي الصيد البحري وتربية األسماك
✓ المساهمة في إنشاء هيئة متعددة الفاعلين (السلطات المحلية ،الفاعلين االقتصاديين ،المجتمع المدني ،نظام التكوين واالبتكار)
للحوار حول مبادرة تشاركية ،مبتكرة ومندمجة في قطاع الصيد البحري أو تربية األسماك تخلق فرص العمل والثروة.
✓ تطوير مشروع نموذجي بإحدى حلقات القطاع (الصيد البحري أو تربية األسماك) .مما يساهم في تنفيذ المبادرة النشتركة
والمندمجة
✓ تطوير شراكات حول المشروع النموذجي
✓ تعزيز الحوار بين الجهات المشاركة في المبادرة ونظام التكوين واالبتكار (المهني ،الجامعي والبحثي) لتكييف التكوين مع
احتياجات القطاع االقتصادي
✓ المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة في تنظيم الناشطين في القطاع (الصيد البحري أو تربية األسماك).
✓ تعزيز قدرات الصيادين ومربي األسماك ،خاصة في الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة
✓ تقديم الدعم القانوني والتقني لمختلف األطراف الفاعلة وعلى جميع المستويات من أجل تحسين أدائهم.
✓ تشجيع ودعم إنشاء وحدات صغيرة لتربية االسماك ،وتحويل منتجات الصيد البحري وتربية االسماك ،وورش تصليح لصيانة
القوارب ومعدات الصيد.
✓ تطوير التسويق ودراسة السوق من اجل تسويق المنتجات
القطاعات األخرى ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية
(يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمشروع المقترح هو خلق فرص عمل ومداخيل دائمة)

 - 1السياحة
الهدف  :4.1جذب وتشجيع االستثمار في السياحة
✓ إنشاء منتدى للحوار متعدد األطراف حول المبادرات المتضافرة للتنمية االقتصادية المحلية المبتكرة التي تخلق فرص العمل
والثروة في قطاع السياحة
✓ إشراك المجتمع المدني في الترويج لوجهة الغزوات (مكتب سياحي) ورفع مستوى الوعي بين الفاعلين المحليين حول دور
السياحة في التنمية االقتصادية المحلية.
✓ تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للسياح في المنطقة (المحالت التجارية ،المطاعم ،الترفيه والعروض )...
✓ تطوير النقل بالقارب للوصول إلى الخلجان والشواطئ التي يتعذر الوصول إليها

 -2إدارة النفايات
الهدف  :3.1تحسين تسيير النفايات
✓ تطوير نظام متكامل لتسيير نفايات البلدية
✓ تشجيع تفويض خدمة جمع النفايات للقطاع الخاص ،وخاصة الشركات المصغرة
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