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 :عامةمقدمة 

یمثل ھذا التقریر عصارة أشغال ورشات العمل التشاركیة التي تمت برمجتھا وإدارتھا من أجل إرساء 
، وذلك في إطار برنامج مبادرة الالمركزیة الفعالة والبلدیات الجذابة الكریبإستراتیجیة التنمیة االقتصادیة لبلدیة 

 .المحلیة والحكم الرشید، بدعم من وزارة الشؤون الخارجیة الھولندیةإدامة، الذي ینجزه المركز الدولي للتنمیة  -

التي وقع تشخیص خصائصھا االقتصادیة الكریب لبلدیة  رسم منوال التنمیة االقتصادیةإلى یھدف ھذا العمل إذاً 
وتحدید  ،وكذلك بضبط النقائص والعوائق الھیكلیة والمؤسساتیة والمالیة وغیرھا اإلمكانیات والموارد برصد
 تحدید أولولیات االقتصادن ھذه الدراسة من رطة األطراف الفاعلة والمتدخلة في مجال التنمیة المحلیة. وتمكّ اخ

حسب  من تكییفھاوتطویر جودة ومستوى الحیاة لمتساكني المنطقة، و ،تشغیلالالمحلي لدعم التنمیة وخلق فرص 
 ق لتحدید استراتیجیة التنمیة المحلیة. احتیاجات المنطقة وخصائصھا التي ستشكل نقطة انطال

ة تحدد األسلوب المناسب الستغالل الموارد واإلمكانیات االقتصادیة ف االستراتیجیة على أنھا آلیّ تقنیا، تعرّ 
ضوء المتغیرات االجتماعیة والمؤسساتیة والبیئیة والمالیة  فيوتجاوز نقاط الضعف وكیفیة التصرف فیھا 

عادل وشامل قادر على االرتقاء بالمنطقة،  رؤیة الشاملة لجمیع المتدخلین لتحقیق نموّ وغیرھا... وھي توضح ال
 وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة.

كما أنھا تعتبر خطة عمل یتم تطویرھا وتحیینھا من خالل مشاركة كل ممثلي المنطقة الذین تم تحدیدھم مسبقا 
 .من سلطات محلیة ومجتمع مدني ومواطنین وقطاع خاص ،الفاعلة رطة األطرافاخالل مرحلة إعداد خ

 :منھجیة اعداد مخطط التنمیة االقتصادیة

 ترتكز منھجیة إعداد استراتیجیة التنمیة على المراحل التالیة:  

والسلط  ،دراتتشكیل فریق العمل الذي یضم أساسا خبراء، وممثلي األطراف الفاعلة من ممثلي اإل -
 عن متساكني المنطقة. وممثلین ،المدنيوالمجتمع  ،والقطاع الخاص ،المحلیة والجھویة

جماع حول المستقبل األفضل للمنطقة باإلعلیھا التي ترتكز على مقاربة تشاركیة متفق  صیاغة الرؤیة -
 .على المستوى المحلي من الناحیة االقتصادیة

 .اج أھم األولویات التنمویة حسب مقاربة قطاعیةاستخر تحدید المحاور األساسیة للتنمیة: -
o ومن ثم تقدیم  ،بناء على تحدید أبرز االشكالیات واألسباب إعداة تشخیص ھذه القطاعات

 الحلول المناسبة.
o وضبط األنشطة: تھدف ھذه المرحلة  تحدید االھداف االستراتیجیة للقطاعات ذات األولویة

لتطویر  األھداف االستراتیجیة إلى تحدید أھمّ  ،رحةانطالقا من االشكالیات والحلول المقت
التي وقع تحدیدھا من خالل الرؤیة. كما ترتكز أیضا على تحدید وة القطاعات ذات األولویّ 

 ھداف الخصوصیة وصیاغة أھم األنشطة لتحقیق ھذه األھداف.  األ
 تحدید أھمّ  ،فة األولویاتبناء على مصفو ،: یتم في ھذه المرحلةالمصاقة على المشاریع ذات األولویة -

اتھا وأثرھا واألطراف المعنیة بتنفیذھا، والمدة الالزمة حسب أولویّ  رتّبةلتنفیذ والملالمشاریع القابلة 
 .ھانجازإل
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 لبلدیة الكریب أھم الخصائص االقتصادیةملخص حول  .1

 
 أبرز اإلشكالیات التنمویة للبلدیة أھم ممیزات التنمویة للبلدیة

 الفالحة: •
 .أراضي فالحیة خصبة -
 .التنوع المنتوج الفالحي والحیواني -
 .قطعان متنوع من الماشیة -
 .ثروة مائیة -
 ثروة غابیة. -
 .المسلخ البلدي -
 السیاحة: •
 ھامة. مناطق آثریة -
 .والبیئیة السیاحة االستشفائیة -
ب قرمع ال موقع استراتیجي ھام  یربط بین أربع والیات  -

 .من العاصمة
 .منطقة جذب -
 الصناعة: •
 منطقة صناعیة -
 الید العاملة والكافاءات: •
 ید عاملة مختصة وغیر مختصة. -
 كفاءات من أصحاب الشھائد العلیا. -
 كلفة الید العاملة منخفضة. -
 .فئة شبابیة مرتفعة  -

 

 :عقاریة وقانونیةإشكالیات  •
 للبلدیة.  انعدام رصید عقاري خاص بالمشاریع -
 غیاب الملكیة الفردیة للفالحین. -
 .األراضي الفالحیة دولیةأغلبیة  -
 :بیئیةإشكالیات   •
 كوارث طبیعیة بسبب الفیاضانات -
 :خدماتیةإشكالیات  •

 بنیة تحتیة  ضعیفة. -
 محدودیة السدود المتوفرة -
 غیاب المسالك الفالحیة المھیئة. -
 نقص في أھم التمثیلیات اإلداریة. -
 غیاب قطاع صحي متطور. -
 غیاب مراكز التكوین والتدریب المھني. -
 خاصة المدرسي. وسائل النقلغیاب  -

 إشكالیات تمویلیة •
مع صعوبة  انعدام ھیاكل التمویل الخاصة والعامة -

 اإلجراءات والشروط.
 إشكالیات أخرى: •
 ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب خاصة. -
 انقطاع عن الدراسة في سن مبكرة. -
 ضعف الدخل األسري. -
 غیاب اإلدماج للمرأة اقتصادیا. -
 استغالل المنطقة الصناعیة.عدم حسن   -
 مركزیة القرار. -

 
 :بلدیة الكریب  تحدید رؤیة .2

وذلك بلورة الرؤیة المستقبلیة لعناصر التنمیة بالبلدیة انطالقــا من نتائج التشخیص التشاركي المیداني،  تّمت
نرید أن فھي توضح كیف ، الرؤیة تعتبرحجر األساس الذي تبنى علیھ عملیة التخطیط اإلستراتیجي ألنّ 

 تصبح البلدیةمستقبال.
 
 التالیة: یةالرؤ ،االتفاق علىطراف الفاعلةمن خالل الجلسات وورشات العمل التشاركیة لمختلف األ تمّ 

،  الدوابل بیع المواشي وبامتیاز في مجا وتبادل تجاري إلتقاء منطقة   الكریب ستكون،  2030في أفق  "
الطبیعیة صناعیا تثمن منتوجاتھا الفالحیة و، مرحبة بزوارھا،منسجمة مع محیطھا، متفتحة على محیطھا

 ."یمثل قوة إبداع وتجدید  شبابھا ،األساسیة والمرافق تعون بالخدمات، سكانھا یتم سیاحیاو
 

 الشروط المسبقة على غرار :الرؤیة یقتضي توفر بعض الظروف و ن تحقیق ھذهإال أ
 .العقاریةتسویة االشكالیات  •
 .توفیر التمویالت الالزمة •
 .دعم ال مركزیة القرار •
 .المسالك الفالحیةو قاتتحسین البنیة التحتیة خصوصا الطر •
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 :كریببال االقتصادیة المحاور األساسیة للتنمیة .3
الفرص/المخاطر // نقاط  « التشخیص المیداني التشاركي وتحلیل المعطیات بإعتماد طریقة التحلیل بیًن

 أن االقتصاد المحلي في بلدیة الكریب یتمحور أساساً حول أربعة قطاعات:   » القوة/نقاط الضعف
دعم الفالحة البیولوجیة و بذا ما تم تعصیر القطاع أوال التي تعتبر  األولویة األولى  إ الفالحة قطاع •

 قدرات المجامع .تعزیز عن طریق یضا الفالحي و الحیواني  وھیكلة سوق الدواب وأ تثمین المنتوج
  ,األثریة والثقافیة ألھمیة المعالم الرومانیة خاصة، الموجودة بالكریب خصوصا قطاع السیاحة   •

تھیئة المحطات وحداث مسالك صحیة إخالل  من واالستشفائیة الجبلیة، البیئیةالسیاحة وكذلك 
والصناعات التقلیدیة لمدى  الترفیھوأیضا  ,و خدمات سیاحیة  ذات جودة توفیر المضائفواالستشفائیة 

 ارتباطھما بالسیاحة.
(  المحلي وخلق نسیج صناعي تحویلي : التركیز على الصناعة التحویلیة لتثمین المنتوج الصناعة قطاع •

 .مخازن تبرید ) وبعث مصنع علف، مصنع تعلیب المواد الغذائیة، مصنع تجفیف فائض الحلیب 
تقریب الخدمات  وتقدیم خدمات عصریة ذات جودة عالیة  ( تطویر النقل  من خالل قطاع الخدمات •

 وأیضا التكوین والخدمات في مجال الفالحة تنویعھا وتحسین الخدمات المالیة و اإلداریة

 ھذه المحاور سیتم تناولھا بالتحلیل تباعا:
 

 الفالحــــــــة:1.3 
بمساحات شاسعة من األراضي الصالحة لتعاطي األنشطة الفالحیة وبالمراعي الممتدة  بلدیة الكریبتتمیز 

القابلة لإلستغالل خاصة في قطاع تربیة الماشیة. كما تتوفر المنطقة على موارد مائیة ھامة خاصة بالموائد 
لمالیة مع نقص لكن تقف بعض اإلشكالیات العقاریة وا.العمیقة وھو ما ساھم في إحداث مناطق سقویة جدیدة

تأطیر وتكوین الفالحین والمنتجین أمام  تثمین واستغالل ھذه المقومات الفالحیة لدعم التنمیة االقتصادیة  
 المحلیة.

 
 االشكالیات األسباب و الحلول  بالنسبة لقطاع الفالحة تحلیل 1.1.3 

 الحلول المقترحة األسباب المشاكل
عدم تثمین 

واستغالل األراضي 
 الفالحیة
 

 المكانیات المادیة ضعف  ا •
 والتمویل للفالحین

 غیاب الملكیة الفردیة. •
 األراضي على ملك الدولة. •
 أراضي على ملك أجانب •
 غیاب الدراسات. •

 

إیجاد صیغة تعاقدیة مناسبة تفتح المجال 
خاصة للشباب إلستغالل األراضي الفالحیة 

    الدولیة وتثمینھا
القیام بمسح عقاري شامل من أجل  •

تسویة وضعیة جمیع اصناف 
العقارات، خصوصاً منھا األمالك 

  القدیمة والمھمشة لألجانب
توفیر التمویالت والقروض للفالحین  •

 بشروط مناسبة.
التكوین غیاب 

واالحاطة 
 بالفالخین

 ص االرشاد الفالحي.قن •
نقص التكوین ألعضاء  •

 مجامع التنمیة.
نقص التنظیم للھیاكل  •

 المسیرة.

االرشاد الفالحي تكثیف وتدعیم  •
 بمختصین.

دورات تكوینیة وارشادیة ألعضاء  •
 مجامع التنمیة والفالحین اداریا ومالیا.

مسالك فالحیة 
 غیر مھیئة

 كثرة الفیضانات  •
غیاب التھیئة والصیانة  •

 الدوریة

رصد الموارد الالزمة للتھیئة توفیر . •
 الموارد التقنیة والفنیة

تھیئة الطرقات وربط األریاف   •
 ببعضھا
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 نشطة :ھم األأھداف االستراتجیة واأل2.1.3 
 

 

 
 
 

 

 تحسین مردودیة القطاع الفالحي   - الھدف العام
 
 

 األھداف الخصوصیة

 دعم الفالحة البیولوجیة -
 تثمین المنتوج الفالحي و الحیواني(البذور االصلیة ) -
 ھیكلة سوق الدواب  -
 عملیة المسح.ر مخزون عقاري بعد یتوف -
 كفاءة مسیري المجامع والفالحین.الرفع من  -

 
 النشاط
 

الفئة  المنطقة
 المستھدفة

 المصدر األطراف المعنیة

لتوفیر  نبتاحداث م-
 المشاتل 

كامل 
 المنطقة

متساكني -
 المناطق.

مربي -
 الماشیة.

 مندوبیة الفالحة.-
دیوان تنمیة المال  -

 الغربي 
 دیوان تربیة الماشیة.-

 

 میزانیة الدولة.-
 البلدیة-

 مسح عقاري -
 

كامل 
 المنطقة

متساكني -
 المنطقة.

 الفالحین.-
 

 المحكمة العقاریة.-
 مجالس التصرف.-

 میزانیة الدولة.-

توسعة وھیكلة سوق 
 الدواب 

الفالحین و  
 مالكي الدواب

 میزانیة البلدیة البلدیة

بعث خلیة  -
لمراقبة حفر 

اآلبار 
 العشوائیة.

كامل 
 المنطقة

 المجتمع المدني.- الفالحین.-
 مندوبیة الفالحة.-

 المجامع
 

- 

دورات تكوینیة -
حول التصرف 

 واالرشاد الفالحي.
انتداب مرشدین -

 فالحیین.
 

كامل 
 المنطقة

عضاء أ-
مجامع 
 التنمیة.

 الفالحین-

 المھندسین المختصین.-
 .شمالدیوان تنمیة ال-
 ھیاكل المساندة-

 میزانیة الدولة.

احداث وحدة -
لتحویل فواضل 

 عالف األ

كامل 
 المنطقة

 الفالحین
ومربي 
 الماشیة

 ھیاكل التمویل.-
 ھیاكل مساندة.-
 صحاب االختصاص.أ-

 البنوك.-
المنضمات غیر -

 الحكومیة 
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 :الغذائیة و البیئیة الصناعة2.3 
دون المؤمول إضافة ظل  إالّ أّن إستغاللھا  توفر منطقة صناعیةرغم یعتبر النسیج الصناعي في المنطقة ضعیف 

لبعض االنشطة المرتكزة بالمنطقة الصناعیة  إلى القدرة التشغیلیة الضعیفة والتأثیر السلبي على الموارد الطبیعیة
. 

 االشكالیات األسباب و الحلول  بالنسبة لقطاع الصناعةتحلیل 1.2.3 
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

منطقة صناعیة ال تستجیب ـ 
 للمواصفات 

 

وجود مصنع لمعالجة النفایات ـ
 الطبیة الخطیرة

. موقع المنطقة ال یشجع على 
 استثمار

 

ھیاكل التنمیة في دعم تفعیل 
االستثمار في الصناعات 

 الغذائیة
 

. غیاب نقاط بیع للمنتجات 
 الفالحیة والمجامع

 

 محدودیة المخزون العقاري.

 التمویلغیاب ھیاكل 

ضعف تكوین الشباب في مجال 
بعث المشاریع و غیاب ھیاكل 

 التكوین و المرافقة

تكوین حول آلیات التسویق .
 والتوزیع

تخصیص فضاءات للبیع  ـ 
 المنتوجات الفالحیة

. غیاب منطقة صناعیة 
 محدودیة المخزون العقاري خاصة بالمنتوجات الغذائیة. 

معامل لتحویل احداث ـ 
 .ات الفالحیة بعض النتوج

 
 
 

 نشطةھم األأھداف االستراتجیة واأل2.2.3 
    

تثمین المنتوج الفالحي المحلي (الحبوب، الغالل، الخضر، الحلیب،  - الھدف األساسي
 حوم...)للا

 توفیر نسیج صناعي تحویلي -
 دعم الفالحین والمنتجین - األھداف الخصوصیة

 لدعم سالسل القیمةتوفیر المواد األولیة (صوف ، علف، جلود...) -
 النشاط

 مصنع تجفیف فائض الحلیب
 مصنع أعالف 

 إحداث وحدة لتعلیب المواد الفالحیة  
 رسكلة وتثمین النفایات الفالحیة 
 الفالحي  في القطاع شطاتابعث مركز  تكوین ومرافقة للن
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 السیاحة:3.3 
غیر  قطاع السیاحة ال یزال  مدینة میستي األثریة،  إال أن على غرار بالبلدیة ثریةاألمعالم ال أھمیة بالرغم من

سیاحیة ذات جودة، مع عدم ترویج  إقامة كما تفتقر المنطقة لوحدات لق دینامیكیة ھامة وغیر مستغل لخ مثمن
بالخصوصیات االستشفائیة الھامة لمیاھھا  المعروفةبیاضة بمنطقة وأیضا أستشفائیة خصوصا  لسیاحة بیئیة

كما یشھد قطاع الصناعات التقلیدیة ركود وضعف اإلنتاج   تي یمكن تثمینھا ببعث محطة استشفائیةوال تیةیالكبر
 .على التشغیل ة القطاعقدرو الحرفي المحلي وغیاب التنوع والتسویق بالرغم من أھمیة الموروث 

 
 
 
 

 السیاحة االشكالیات األسباب و الحلول  بالنسبة لقطاعتحلیل 1.3.3 
 

 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

ـ عدم وجود دراسة 
استراتیجیة حول تنمیة 

 السیاحة بالجھة 

ـ عدم اعطاء أھمیة للقطاع 
 السیاحي

ـ غیاب رؤیة واضحة في ھذا 
 القطاع

اعداد ورشات تشاركیة -
 دعم قطاع السیاحیة تخطیطل

موسمي  ـ بعث مھرجان 
 للتعریف بالمجال السیاحي

المناطق و  ـ تھیئة  بعض
 للمجال السیاحي المواقع

 

ـ عدم تنمیة وترویج المنتوج 
 السیاحي

 ـ غیاب رؤیة استراتیجیة
جمعیات تعنى بالشأن  قلةـ 

 الحرفي
ـ غیاب تثمین المنتوج السیاحي 

 بالمنطقة
 ة حرفیة قعدم وجود منط -

 ـ عدم تنوع المنتوج
 تسویق ضعف شبكاتـ 

و  ـ تھیئة المعالم األثریة
 المسالك االثریة 

 و مشاریع بعث تشجیعـ 
جمعیات في المجال الحرفي 

 والسیاحي
ـ إحداث سوق للحرف 
 والصناعات التقلیدیة
 ـ إحداث قرى حرفیة

 تیةی.عدم تثمین  المیاه الكبر
حمام بیاضة في السیاحة ل

 االیكولوجیة واالستشفائیة

. االشكال القانوني المتعلق 
الدولیة بالتصرف في األراضي 

 ومجلة الغابات
.غیاب البنیة التحتیة المالئمة 

 خاصة الربط بالطرقات
 . التلوث البیئي

إحداث إطار عمل محلي -
یجمع فریقا متعدد 

االختصاصات لبرمجة 
مشروع متكامل لحمام 

 بیاضة

ـ ضعف دور المجتمع 
 المدني في تنمیة السیاحة

ـ ضعف التكوین في المجال 
الجمعیات السیاحي ألعضاء 

 والمنخرطین
ـ عزوف الشباب عن العمل 

 الجمعیاتي
 ـ نقص الدعم المادي للجمعیات

ـ تكوین االطارات 
وتحسیسھم حول العمل 

الجمعیاتي خاصة في المجال 
 السیاحي
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 نشطةھم األأھداف االستراتجیة واأل2.3.3 
 
 

 دعم بلدیة الكریب وزیادة  حجم حركة السیاحة - الھدف األساسي
 االثریةسیاحة لل ةوجھبلدیة كالتطویر  -
 ئیة والبیئیةاالنھوض بالسیاحة االستشف -

 ببلدیة الكریبدراسة إستراتیجیة حول تنمیة القطاع السیاحي  - األھداف الخصوصیة
 المنتوج السیاحي تثمین وترویج   -
 ئیةاالتعریف بالمناطق االستشف -
 ئیة والبیئیةاتوفیر مواطن شغل في السیاحة االستشف -

 االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
نجاز دراسة إ -

إستراتیجیة حول 
تنمیة القطاع 
 السیاحي

المجال البلدي 
وكذلك في عالقة 

بالسیاحة في 
والیة سلیانة و 
 الشمال الغربي

العاملین  -
بالقطاع 
 السیاحي

المستثمرین  -
بالقطاع 
 السیاحي

 البلدیة -
المندوبیة الجھویة للسیاحة  -

 بسلیانة
 اإلدارة الجھویة للتنمیة -
 مركز األعمال -
 بعض الخبراء بالمنطقة -

 
إدراج آثار الكریب  -

في المسلك 
 السیاحي الوطني 

 المعھد الوطني للتراث -  - 

تنظیم مھرجان  -
وطني للتعریف 

بالمجال السیاحي 
 بالمنطقة

 أبناء الجھة - 
 الزوار -
 المطاعم -
 التجار -

 

 المندوبیة الجھویة للثقافة -
 المھرجاناتلجنة تنظیم  -
 المندوبیة الجھویة للسیاحة -

العاملین  -  توفیر المضائف   -
بالقطاع 
 السیاحي

المستثمرین  -
 بالقطاع

 االدارة الجھویة للتجھیز -
 المندوبیة الجھویة للسیاحة -
 سلیانةوالیة  -
 وزارة امالك الدولة -

 تخطیط وإنجاز -
 مسالك صحیة 

المنطقة الغابیة 
 والجبلیة بالكریب

 أبناء الجھة -
 الزوار -
 المطاعم -
 التجار -

 

إدارة الغابات بوزارة  -
 الفالحة

 المندوبیة الجھویة للسیاحة -
الجمعیات المحلیة ذات  -

 االھتمام واالختصاص
تھئیة المحطات  -

 االستشافئیة
حمام  -

 البیاضة
 -دیوان المیاه المعدنیة  -  -

 الدیوان الوطني للسیاحة
توفیر مأوى  -

 سیارات
وسط  -

 المدینة
  - الوافدین -
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 الخدمات:4.3 

بالرغم من أھمیة  قطاع الخدمات في دعم الدورة االقتصادیة المحلیة إال أن بلدیة الكریب تغیب فیھا أھم الخدمات 
األساسیة من  ھیاكل التمویل والتمثیلیات االداریة  والبنیة التحتیة الجیدة  لدعم  نسق التنمیة وإحداث المشاریع 

 ودة العیش بالنسبة لمتساكنین.الخاصة وخلق فرص الشغل، وتحسین ج
 

 :الخدمات االشكالیات األسباب و الحلول  بالنسبة لقطاعتحلیل 1.4.3 
 الحلول المقترحة األسباب المشاكل

 . عدم تنوع االختصاصات الطبیة

ـ نقص في االطار الطبي 
 والمختصام الع

 ـ نقص في التجھیزات الطبیة
 

مزید االنتداب في االطار  .
 الطبي (اختصاص وعام)

ـ زیارة دوریة ألطباء 
االختصاص لبعض 
 األمراض المزمنة

 
.نقص اإلدارات في الخدمات 

)، STEG/SONEDE(اإلداریة
 مكتب تشغیل...

مركزیة الخدمات بالبلدیات 
 احداث فروع  األكثر سكانا

 إحداث دار خدمات بالبلدیة  غیاب دار خدمات

صعوبة تنقل التالمیذ الى 
 المدارس والمعاھد

ـ طول المسافة الفاصلة بین 
 المسكن والمعھد

نقل المدرسي داخل لـ غیاب ا
 المنطقة

ـ تردي أسطول النقل الرابط 
 بین بقیة القرى

إحداث خط نقل داخل 
 المدینة

 ـ تجدید أسطول الحافالت

  .  غیاب محطة نقل مھیئة 
 تھیئة محطة نقل -
أسطول تجدید  -

 الحافالت

  مركزیة الخمات البنكیة نقص في المؤسسات المالیة

 ضیة. انعدام المركبات الریا
 والشبابیة

 . اشكال عقاري
. غیاب االمكانیات المالیة 

 الالزمة
 .غیاب اإلرادة

تفعیل دور دار الشباب 
(انتداب المزید من 
 المنشطین المختصین

ـ التحسیس لبعث الجمعیات 
 الریاضیة

تفعیل دور النوادي ـ 
 المدرسیة

 ـ إحداث مالعب أحیاء

غیاب مركز تكوین متعدد 
  االختصاصات

برمجة أیام تكوینیة محلیة 
دوریات مع مراكز تكوین 

 مختصة
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 :نشطةھم األأھداف االستراتجیة واأل2.4.3 

 
 تطویر خدمات ذات جودة عالیة الھدف األساسي

 النقل والطرقاتتطویر وصیانة شبكة  - األھداف الخصوصیة
 تقریب الخدمات اإلداریة -
 قطاع الخدمات المالیةتحسین وتنویع  -

 
 االطراف المتداخلة الفئة المستھدفة المنطقة النشاط
تحسین  محطة النقل  -

 البري
المواطنین  - 

ومتساكیني 
 الجھة

 االدارة الجھویة للنقل -

تطویر المجال  -
 الصحي 

 توفیر طب خاص  -

المواطنین  - 
ومتساكیني 

 الجھة
العاملین  -

 بالقطاع الطبي 

 االدارة الجھویة للصحة -

االستثمار في القطاع  -
 التربوي الخاص

 التالمیذ  - 
 اإلطار التربوي -
 المستثمرین  -

 االدارة الجھویة للتربیة -

إحداث محطة تولید  -
 الطاقة البدیلة

 وكالة التحكم في الطاقة - المستثمرین - 
والة النھوض بالصناعة  -

 والتجدید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

12	
	

 : المقترحة المشاریع .4
 
من سلط  في جلسات العمل المشاركةتم اقتراحھا من ممثلي األطراف التي المشاریع  لبطاقات عرض فیما یلي

االھداف االستراتجیة  وقد تم اقتراح ھذه المشاریع لتجسید محلیة و مجتمع مدني و ممثلي الھیاكل العمومیة.
نظرا  الكریب لبلدیة 2030 المستقبلیة تحقیق الرؤیةفي  ھمتسا اللتي یمكن أن اللتي تم تحدیدھا سابقا و القطاعیة
 .مشاریع متكاملة ومترابطة ببعضھا البعضلكونھا 
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 محطة استشفائیة   :	1المشروع

	توفیر مرفق سیاحي استشفائي الستقطاب عدد من السیاح - الھدف  

 الكریب منطقة التدخل

 ثریة توجد ببلدیة الكریب عین ماء ساخنة مع منطقة أ الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 عین مھیئة كحمام الزریبة مثال تقدم خدمات استشفائیة لزائرین ( حمام . مساج )   توقعات تطور الوضع القائم

 مبیتوتوفیر مشرب وتشفائیة بالماء الطبیعي الساخن توفیر مرفق یقوم بخدمات اس مبررات المشروع

 البلدیة  - صاحب المشروع

 مستثمر من القطاع الخاص -

 منبع میاه حارة كبریتیة  - المكونات الرئیسیة للمشروع
 أجھزة   -
 بناءات   -
 مسابح   -
 مضخات  -
 مسلك سیاحي  -
 مضائف  -
 مطعم .  -

 مسلك سیاحي  - التكامل مع مشروعات جاریة

 ----------------------------------------- التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 شراكة بین المتدخلین ومنظمات المجتمع المدني + البلدیة - الطریقة) –استراتیجیة التنفیذ (المراحل 

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 وزارة السیاحة -

 دیوان المیاه المعدنیة -

 المادي زنسبة اإلنجا - مؤشرات المتابعة والتقییم

 المالي  زاإلنجا نسبة  -

 )لعدد التظاھرات المقامة (في طور االستغال -

 )ل(في طور االستغال عدد المنتفعین باألنشطة -

	-------------------------------------------------- التكلفة

	 البلدیة  -	مصدر التمویل

 القطاع الخاص -

 وزارة السیاحة  -
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 الصغارمركز تكوین فالحي للفالحین  2المشروع 

 تكوین ید عاملة مختصة - الھدف

 تقلیص من البطالة -

 كامل المنطقة البلدیة منطقة التدخل

 فالحة بعلیة جد تقلیدیة - الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 بطالة -

 ھدار إمكانات ھامة من الناشطین إ - توقعات تطور الوضع القائم

 نزوح -

 أراضي خصبة غیر مستغلة -

 تطویر الفالحة بالجھة  - مبررات المشروع

 الجھة  وتركیزھم على المدى الطویل  أبناء استقطاب  -

 ید عاملة مختصة -

 وزارة الفالحة  - صاحب المشروع

 التشغیلوزارة التكوین المھني و  -

 مقر  - المكونات الرئیسیة للمشروع

 مكونین  -

 المجامع الفالحین - التكامل مع مشروعات جاریة

 المجامع الفالحیة  الجدیدة - مبرمجالتكامل مع مشروعات أخرى 

 منبت بیولوجي  -

 تحدید االختصاصات  - الطریقة) –استراتیجیة التنفیذ (المراحل 

 تحدید المقر  -

 تحدید المكونین -

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 مندوبیة الفالحة  -

 التشغیلمندوبیة التكوین المھني و  -

 ید عاملة مختصة - مؤشرات المتابعة والتقییم

 ---------------------------------------------------- التكلفة

 التشغیلوزارة التكوبن المھني و مصدر التمویل



	
	

15	
	

 
  

 
 3المشروع 

 
 جلبانة موسمي للمھرجان إحداث 

 كمنتوج خصوصي بالجھة لمادة الجلبانة ترویج  - ھدفال

 المحليدعم الدورة االقتصادیة الفالحیة والصناعیة لمنتوج الجلبانة  -

 وسط المدینة منطقة التدخل

الوضع القائم (وصف إطار 
 المشروع)

ولكن ھذه الخصوصیة أكثر من نصف االستھالك الوطني لمادة الجلبانة  الكریبتامن 

ً إذ ال یتم الترویج للمنطقة كمنشأ لھذا المنتوج. ومن ناحیة  تبقى غیر معروفة وطنیا

ھذه الخصوصیة بما أنھا ال تستقطب أنشطة أخرى، التستفید الكریب بصفة كافیة من 

 ذات قیمة مضافة یمكن أن تكون مرتكزة على منتوج الجلبانة

 .كیة اقتصادیة غیر مسبوقة للمنطقةحر - توقعات تطور الوضع القائم

 ترویج مادة الجلبانة كمادة محلیة مشھورة في الجھة  -

 المواطنتقریب الخدمة للفالح و -

 نتاج لمادة الجلبانةوفرة اإل - مبررات المشروع

 غیاب ترویج -

 البلدیة  - صاحب المشروع

 إدارة الفالحة  -

 الفالحین مجامع  -

 ى وقتي لسیارات تھیئة مأو - المكونات الرئیسیة للمشروع

 و للتذوق تخصیص أماكن للعرض -

 ----------------------------------------- - التكامل مع مشروعات جاریة

 التكامل مع مشروعات أخرى
 ةمبرمج

 ماوئ لسیارات  -

 تحسین و توسعة محطة النقل البري  -

 بیت ضیافة -

استراتیجیة التنفیذ (المراحل 
 الطریقة) –

 و استدعاء الخبراءالدعایة  -

  المكان  و  تحدید المدة -

 المجتمع المدني  - المتدخلین الرئیسیین

 البلدیة  -

 والمجامع الفالحیةالجھة  فالحو -

 عدد الوافدین و الزوار - مؤشرات المتابعة والتقییم

 كمیات البیع لمادة الجلبانة -

 التغطیة االعالمیة -

 --------------------------------------------------- التكلفة

 البلدیة  مصدر التمویل
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 انشاء مضائف   4	المشروع

 دعم السیاحة  - الھدف

 و الوافدینزوار للتوفیر مكان الئق  -

 الكریببلدیة   منطقة التدخل

 غیاب مكان الئق الیواء زوار الكریب الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 وجود أماكن لإلیواء السیاحي تشجع الزوار على برمجة زیارات للكریب توقعات تطور الوضع القائم

 دعم السیاحة و استقطاب عدد من العاطلین مبررات المشروع

 البلدیة او خواص - صاحب المشروع

 مبیت - الرئیسیة للمشروع المكونات

 مطعم سیاحي  -

 منتزه عائلي -

 ------------------------------------------------------ التكامل مع مشروعات جاریة

 مسلك سیاحي  - التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 محطة استشفائیة  -

 المالیةاعداد الدراسة الفنیة و  - الطریقة) –استراتیجیة التنفیذ (المراحل 

 توفیر الموقع -

  تمویل المشروع -

 مستثمر خاص  - جمعیات  - البلدیة المتدخلین الرئیسیین

 نسبة اإلنجاز المادي والمالي - مؤشرات المتابعة والتقییم

 عدد الیالي المقضاة -

 عدد الزوار -

 ------------------------------------- التكلفة

 مستثمر بالشراكة و دعم مندوبیة السیاحة  مصدر التمویل
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 تكوین متعدد االختصاص  5المشروع 

 .	تكوین إطارات و مھنیین مختصین لتشجیع على االنتصاب الخاص  الھدف 

 كامل المنطقة البلدیة منطقة التدخل

 تسرب من الدراسة  - الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 بطالة  -

 غیاب ید عاملة مختصة -

 ادماج الناشطین بالجھة في سوق الشغل - توقعات تطور الوضع القائم

 توفیر ید عاملة مختصة  -

 تقلیص من البطالة -

 بطالة ارتفاع نسب  - مبررات المشروع

 صعوبة ادماج الناشطین في سوق الشغل -

 مندوبیة التشغیل   - صاحب المشروع

 مكتب الشغل   -

 صخا القطاع  -

 مدرسین/	قاعات تدریس /		جھزةأ - المكونات الرئیسیة للمشروع

 ---------------------------------- - التكامل مع مشروعات جاریة

 مركز تكوین المھني فالحي - التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 دراسة .  - الطریقة) –استراتیجیة التنفیذ (المراحل 

 بحث عن مقر -

 انتداب مدرسین -

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 التكوین المھنيالتشغیل ووزارة   -

 عدد التالمیذ - مؤشرات المتابعة والتقییم

 عدد االختصاصات -

 ------------------------ التكلفة

 وزارة التشغیل و التكوین المھني مصدر التمویل
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 منبت بیولوجي 6	المشروع

 صليالمحافظة على إنتاج بیولوجي أ الھدف

 البلدیةكامل المنطقة   منطقة التدخل

 ذو بذور محلیة أصلیة غیاب منتوج بیولوجي - الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 بالجھة بلدي غیاب منبت -

 صلي بیولوجيمنتوج صحي و أ - توقعات تطور الوضع القائم

 نتاجوفرة اإل -

 تراجع و اندثار البذور االصلیة مبررات المشروع

 الفالحةمشروع بلدي باشراف إدارة  - صاحب المشروع

 دراسة لتھیئة كامل المنطقة البلدیة - المكونات الرئیسیة للمشروع

 ------------------------ - التكامل مع مشروعات جاریة

 المجامع - التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 مركز تكوین الفالحي -

 قطعة أرض  - الطریقة) –استراتیجیة التنفیذ (المراحل 

 بذور أصلیة -

 ید عاملة مختصة -

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 مندوبیة الفالحة   -

 مستثمر  -

 صليمنتوج وفیر وأ - مؤشرات المتابعة والتقییم

 -------------------------------- التكلفة

 مندوبیة الفالحة  -البلدیة  مصدر التمویل
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 توسعة سوق الدواب   7	المشروع

 مربین ماشیة في ضروف مھنیة طیبة	و	استقطاب اكبر عدد ممكن من تجار الھدف

 سوق الدواب منطقة التدخل

 فضاء غیر مھیا  الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

    بصفة مستمرة  الذین یتزاید عددھم صعوبة استقطاب كافة رواده
 من مختلف الوالیاتالتجار تدفق تستوعبسوق مھیئة  توقعات تطور الوضع القائم

	دعم تجارة المواشي  مبررات المشروع

 البلدیة  - صاحب المشروع

 توسعة الفضاء  - المكونات الرئیسیة للمشروع

 انارة   -

 مشرب   -

 صرف صحي -

 -------------------------------- - التكامل مع مشروعات جاریة

 -------------------------------- ةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 دراسة + تھیئة + تسویغ  - الطریقة) –(المراحل استراتیجیة التنفیذ 

 تجار –ن و مربي الدوابفالحیال –البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 عدد المنتصبین - مؤشرات المتابعة والتقییم

 ******************************** التكلفة

 البلدیة  مصدر التمویل
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	8المشروع
 

 األسبوعیةھیكلة السوق   

 تنظیم و تسھیل الحركة  - ھدفال
 نتصاب الفوضويمنع اال -

 طریق الرئسي منطقة التدخل

 فوضى  - الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 اغالق الطریق الرئیسي  -

 تعطیل حركة المرور -

 خلق مشاكل مع المحالت التجاریة -

	تنظیم و تسھیل الحركة  - توقعات تطور الوضع القائم

 منع النتصاب الفوضوي -

	كثرة الفضالت  - مبررات المشروع

 صعوبة المرور -

 البلدیة  - صاحب المشروع

 فضاء خاص للمنتصبین - المكونات الرئیسیة للمشروع

 ---------------------------------- - التكامل مع مشروعات جاریة

 --------------------------------- - ةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 فضاء البناء  دراسة - الطریقة) –التنفیذ (المراحل استراتیجیة 

 تسویغھدراسة   -

 البلدیة . - المتدخلین الرئیسیین

 منتصبینال -

 تنظم الحركة المروریة - مؤشرات المتابعة والتقییم

 --------------------------- التكلفة

 البلدیة  مصدر التمویل
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 التوصیات: .5
ویتكامل ھذا الدور مع صالحیات جمیع دعم التنمیة المحلیة دورا ھاما في   تلعب البلدیةاستنادا على مجلة الجماعات المحلیة 

 المتدخلین القطاعیین والترابین إذ تسعى البلدیة لبلورة دورھا كفاعل محوري لدفع العمل الجماعي و كمحفز لإلقتصاد المحلي.  

 القطاع الخاص. األطراف المعنیة و  مع اطار الشراكة  البلدیة لبرمجة تنفیذ ھذه المشاریع فيوعلى ھذا األساس، تسعى 

  

 

 تعصیر محطة النقل البري   9	المشروع

 ھیكلتھتنظیم القطاع و	ھدفال

	تحسین خدمات النقل
 محطة النقل البري منطقة التدخل

 فوضى في النقل  - الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

 غیاب كافة المرافق -

 محطة مھیكلة مع توفر جمیع المرافق توقعات تطور الوضع القائم

 اكتظاظ و سوء التنظیم فوضى مبررات المشروع

 البلدیة  - صاحب المشروع

 شركة النقل سلیانة  -

 بناءات  - المكونات الرئیسیة للمشروع

 قاعة انتظار   -

 بیوت راحة  -

 مشرب  -

 --------------------------------------- التكامل مع مشروعات جاریة

 ------------------------------------ التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 البناءات . - الطریقة) – استراتیجیة التنفیذ (المراحل

 تركیز إدارة  -

 البلدیة  - المتدخلین الرئیسیین

 شركة النقل سلیانة -

 احترام الرزنامة  مؤشرات المتابعة والتقییم

 استبیان حول جودة الخدمات

 ----------------------------------- التكلفة

 شركة النقل سلیانة مصدر التمویل
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