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استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

ينــدرج هــذا المشــروع فــي إطــار برنامــج " مبــادرة الالمركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة" الــذي ينفــذه المركــز
الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد ،مكتــب شــمال افريقيــا والشــرق األوســط لوكالــة التعــاون الدولــي
لجمعيــة البلديــات الهولنديــة بتمويــل مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة الهولنديــة.

استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

المقدمة
تمثــل بطاقــات المشــاريع أدوات أساســية لدراســة جــدوى جملــة المشــاريع المقترحــة فــي ورشــات العمــل مــن
خــال تقســيم وتحديــد أنمــاط تدخــل األطــراف المعنيــة فــي المراحــل المختلفــة لــكل مشــروع وهــي بمثابــة أداة
اتصــال لوضــع اســتراتيجية التنميــة وتعبئــة الجهــات الفاعلــة.
يتضمن هيكل بطاقات المشاريع:
 السياق العام للمشروع :منطقة التدخل  /الوضع القائم  /توقعات تطور الوضع القائم  /مبررات المشروع تفاصيل المشروع  :وصف مفصل للمشروع ومكوناته وأهدافه ودور الجهات الفاعلة؛ تنفيــذ المشــروع  :تخطيــط تنفيــذ العمــل ومــدى انســجامه مــع اإلجــراءات األخــرى لالســتراتيجية ،باإلضافــة إلــىمؤشــرات مراقبــة وتقييــم العمــل؛
-القيمة التقديرية لتكلفة المشروع  :تقدير لتكلفة المشروع
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استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

المشروع :2احداث مناطقة سوقية بالمياه المعالجة
المحور :1قطب اقتصادي مندمج في محيطه الجهوي ومنفتح على المبادالت الدولية
السياق العام للمشروع
منطقة التدخل

المناطق الفالحية المحيطة بمحطة التطهير

الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

يشــمل مشــروع تطهيــر مدينــة بــن قــردان انجــاز محطــة تطهيــر ذات طاقــة
اســتيعاب تســاوي 6000م/2اليــوم .يهــدف مشــروع تطهيــر مدينة بــن قردان
للمحافظــة علــى المحيــط ومقاومــة التلــوث المائــي؛ نظــرا لقــرب محطــة
التطهيــر مــن األراضــي الفالحيــة.

توقعات تطور الوضع القائم

فــي حــال عــدم انجــاز مشــروع المنطقــة الســقوية بالميــاه المعالجــة ســيتم
اهــدار مــوارد مائيــة غيــر تقليديــة مهمــة وستشــكل المــواد الصلبــة التــي
تفرزهــا المحطــة اشــكال بيئــي وتكلفــة إضافيــة لردمهــا.

مبررات المشروع

المحافظــة علــى البيئــة وتثميــن المــوارد المائيــة غيــر تقليديــة والســماد بهــدف
الرفــع مــن اإلنتــاج والتأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة.

تفاصيل المشروع
صاحب المشروع

وزارة الفالحة  -مجمع التنمية الفالحية

المكونات الرئيسية للمشروع

 تهيئة المنطقة السقوية مد شبكة الرئيسية للري -تجهيز الحقول والمقاسم الفالحية بشبكة الري

أهداف المشروع

 تثمين المياه المعالجة والسمادالرفع من انتاج األشجار المثمرة واالعالف -خلق مواطن الشغل

التكامل مع مشروعات جارية

 مشروع محطة التطهير -مشروع تسمين اإلبل

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 مشروع سوق الدواب -مشوع المسلخ النموذجي

تنفيذ المشروع
استراتيجية التنفيذ (المراحل – الطريقة)

الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص  -احــداث مجمــع تنميــة فالحية
خــاص بالمنطقــة يتولــى التصــرف في المشــروع

المتدخلين الرئيسيين

الديــوان الوطنــي للتطهيــر  -مصالــح وزارة الفالحــة  -مصالــح وزارة البيئــة –
المالكيــن الخــواص

مؤشرات المتابعة والتقييم :اإلنجاز المالي

 عدد المنتفعين بالمشروع عدد مواطن الشغل المحدثة -تطور اإلنتاج الفالحي

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
التكلفة
مصدر التمويل

وزارة الفالحة – قروض وتشجيعات  -المنتفعين
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استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

المشروع :3المخطط المروري لمدينة بن قردان
المحور :2مدينة مستقطبة (جاذبة) – مركز خدمات راقية للسكان والمؤسسات
السياق العام للمشروع
منطقة التدخل

مدينة بن قردان واحوازها

الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

يعانــي قطــاع النقــل مــن عــدة إشــكاليات علــى غــرار النقــل العمومــي
الحضــري واالعتمــاد علــى وســائل النقــل الفــردي والنقــل الريفــي بيــن
المركــز واالحــواز علــى مســافة تفــوق  7كــم .أدى هــذا النمــط لخدمــات
النقــل الــى اقتضــاض المركــز وتفاقــم الوقــوف العشــوائي وتــردي
الخدمــات بمــا فــي ذلــك صعوبــة النفــاذ.

توقعات تطور الوضع القائم

ال يمكــن االكتفــاء بإســناد رخــص جديــدة للنقــل الفــردي والنقــل الريفــي
لحــل إشــكاليات النقــل ،وغــض النظــر علــى طاقــة اســتيعاب الطرقــات
والمحطــات واكتظــاظ مركــز المدينــة .مــن المنتظــر ان يســاهم التوســع
العمرانــي ودخــول المناطــق االقتصاديــة حيــز االســتغالل فــي ارتفــاع
الطلــب علــى خدمــات النقــل وتفاقــم اإلشــكاليات القائمــة.

مبررات المشروع

يجــب مجابهــة ارتفــاع الطلــب علــى النقــل والحــد مــن اإلشــكاليات
المتعلقــة بالخدمــات فــي هــذا القطــاع ،وذلــك بالعمــل علــى تنظيــم قطــاع
النقــل وتطويــره وفــق مخطــط شــامل يأخــذ بعيــن االعتبــار حجــم ونوعيــة
الطــاب ومقتضيــات التنظيــم العمرانــي.

تفاصيل المشروع
صاحب المشروع

البلدية

المكونات الرئيسية للمشروع

دراسة تحتوي على:
 التشخيص والتوجهات الكبرى المخطط المروري -المخطط التنفيذي واإلجراءات المصاحبة

أهداف المشروع

 تنظيم النقل -النفاذ الى مناطق العمل والخدمات

التكامل مع مشروعات جارية

 -مشروع المنطقة الصناعية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

 -مشروع تجديد مركز مدينة بن قردان

تنفيذ المشروع
استراتيجية التنفيذ (المراحل – الطريقة)

التشــاركية بيــن المصــاح الجهويــة للنقــل -مصالــح المــرور – المنظمــات
المهنيــة  -الجمعيــات

المتدخلين الرئيسيين

المصــاح الجهويــة للنقــل  -مصالــح المــرور – المنظمــات المهنيــة -
ا لجمعيــا ت

مؤشرات المتابعة والتقييم

 وجود آلية لتنظيم خدمات النقل -وجود مخطط تنفيذي

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
التكلفة

 2000ألف دينار

مصدر التمويل

البلدية – المصالح الجهوية للنقل – المنظمات المهنية

6

استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

المشروع :4احداث مسلك السياحة البيئية سيدي الطوي
المحور :1قطب اقتصادي مندمج في محيطه الجهوي ومنفتح على المبادالت الدولية
السياق العام للمشروع
منطقة التدخل

سيدي الطوي

الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

أحدثــت الحديقــة الوطنيــة بســيدي الطــوي ســنة  1993فــي إطار برامــج مقاومة
التصحــر والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي .تقــع هــذه الحديقــة الوطنيــة على
بعــد  50كــم مــن مركــز مدينــة بــن قــردان وتمســح  6315هكتــار .تتميــز حديقــة
ســيدي الطــوي بتنــوع المشــاهد الطبيعيــة وباحتوائهــا علــى ثــروة حيوانيــة
ونباتيــة تختــص بهــا المناطــق القاحلــة .يمكــن للــزوار مشــاهدة حيوانــات نــادرة
كالفنــك والنعــام والغــزال والحبــارة وعــدة حيوانــات تــم إدخالهــا حديثــا .كمــا
تحتــوي هــذه الحديقــة علــى عــدة مســالك تــؤدي الــي المعلــم التاريخيــة والدينية
الموجــودة بالمنطقــة.

توقعات تطور الوضع القائم

تــكاد تقتصــر زيــارة الحديقــة الوطنيــة بســيدي الطــوي علــى الباحثيــن
والمختصيــن فــي مجــاالت مقاومــة التصحــر والمحافظــة علــى التنــوع
البيولوجــي.

مبررات المشروع

تعتبــر الحديقــة الوطنيــة بســيدي الطــوي احــدى اهــم الميــزات الخصوصيــة
لمنطقــة بــن قــردان ،يجــب تطويــر واســتغالل وظائفهــا لتشــمل التنميــة
االقتصاديــة المحليــة عبــر الســياحة البيئيــة والثقافيــة.

تفاصيل المشروع
صاحب المشروع

مصالح وزارة البيئة

المكونات الرئيسية للمشروع

 احداث مسالك الزيارة وتجهيزها (لوحات ارشاد وتوجيه) احداث وحدات صغيرة لإليواء (طاقة اجمالية  50سرير) تعبيد وصيانة كامل الطريق بين بن قردان والطوي احداث مركز االستقبال واالرشاد -احداث جمعية التنمية السياحية بسيدي الطوي

أهداف المشروع

 تنويع القاعدة االقتصادية -خلق مواطن الشغل

التكامل مع مشروعات جارية

 -ال شيء

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

اعداد استراتيجية محلية للتسويق السياحي

تنفيذ المشروع
استراتيجية التنفيذ (المراحل – الطريقة)

الشراكة بين القطاع العام والخاص – تفعيل آليات االقتصاد التضامني

المتدخلين الرئيسيين

البلدية – مصالح وزارات التجهيز والفالحة والسياحة -الجمعيات التنموية

مؤشرات المتابعة والتقييم

 عدد الزوار(السياح) -عدد مواطن الشغل

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
التكلفة
مصدر التمويل

 10000ألف دينار
الشراكة بين المتدخلين – آيات تمويل االقتصاد التضامني
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استراتيجية تنمية بلدية بن قردان

المشروع :5احداث مركز ثانوي بتجمع النفاتية
المحور :2مدينة مستقطبة (جاذبة) – مركز خدمات راقية للسكان والمؤسسات
السياق العام للمشروع
منطقة التدخل

التجمع الريفي النفاتية

الوضع القائم (وصف إطار المشروع)

يقــع تجمــع النفاتيــة علــى مســافة  20كــم شــمال مدينــة بــن قــردان ،وعلــى
الطريــق الوطنيــة رقــم  .1لــم يتجــاوز عــدد ســكان النفاتيــة  1000نســمة؛ وقــد
ســجل نمــو ســلبي ( )-2,76%نتيجــة تراجــع نشــاط التجــارة الموازيــة والخدمــات
المرتبطــة بحركــة المــرور علــى الطريــق (المطاعــم واالســتراحات).

توقعات تطور الوضع القائم

تحــول تجمــع النفاتيــة مــن منطقــة نشــيطة الــي قريــة شــبه مهجــورة لــم يبقــا
بهــا ســوي كبــار الســن والغيــر قادريــن علــى الهجــرة الــى مناطــق أخــرى بحثــا
علــى مــورد رزق .ســاهم تحويــل حركــة المــرور الــى الطريــق الســيارة فــي تفاقم
ازمــة النفاتيــة.

مبررات المشروع

مــن المنتظــر ان تنطلــق شــركة التصــرف فــي المركــب الصناعــي والتكنولوجــي
بمدنيــن فــي انجــاز أكبــر منطقــة صناعيــة فــي الجهــة علــى مســاحة  150هكتــار،
قابلــة للتوســعة .ســيقع احــداث هــذا المشــروع فــي منطقــة الجداريــة القريبة
مــن النفاتيــة .يمثــل هــذا المشــروع فرصــة لخلــق مواطــن شــغل وتثبيــت
الســكان والتحــول مــن االقتصــاد الريعــي الــى االقتصــاد المنظــم.

تفاصيل المشروع
صاحب المشروع

بلدية بن قردان

المكونات الرئيسية للمشروع

 تهذيب التجمع تجهيزات إدارية واجتماعية واقتصادية محطة نقل -سكن اجتماعي

أهداف المشروع

خاق مركز حياة:
• استقطاب السكان وتثبيتهم في المنطقة
• تحسين النفاذ الى الخدمات

التكامل مع مشروعات جارية

 -ال شيء

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

مشروع المنطقة الصناعية الجهوية بالجدارية

تنفيذ المشروع
استراتيجية التنفيذ (المراحل – الطريقة)

الشراكة بين البلدية والمصالح الجهوية والمنظمات المهنية

المتدخلين الرئيسيين

وكالة التجديد والتهذيب العمراني – وزارة التجهيز – المنظمات المهنية

مؤشرات المتابعة والتقييم

 تطور عدد السكان عدد مواطن الشغل المحدثة -عدد المنتفعين بالمساكن االجتماعية

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
التكلفة

( 10000ألف دينار)

مصدر التمويل

برامج وطنية
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