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ــادرة الالمركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة" الــذي ينفــذه المركــز  ينــدرج هــذا المشــروع فــي إطــار برنامــج " مب
ــا والشــرق األوســط لوكالــة التعــاون الدولــي  ــة المحليــة والحكــم الرشــيد، مكتــب شــمال افريقي الدولــي للتنمي

ــة.  ــة الهولندي ــؤون الخارجي ــن  وزارة الش ــل م ــة بتموي ــات الهولندي ــة البلدي لجمعي
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المشروع: مركز ثقافي وترفيهي
المحور: خدمات تستجيب لحاجة المواطن وتواكب تطور نمط العيش

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

المتدخلين الرئيسيين

مؤشرات المتابعة والتقييم: اإلنجاز المالي

التكلفة

مصدر التمويل

صاحب المشروع

توجــد ببلديــة بوغــرارة منطقــة اثريــة وشــواطئ وبيئــة 
نظيفــة غيــر مســتغلة بالقــدر المطلــوب. حاليــا األقبــال 
علــى زيــارة الموقــع األثــري ضعيــف والشــواطئ مســتغلة 
بشــكل غيــر منظــم. كمــا ان البلديــة تفتقــر الــى الفضــاءات 

ــة ــبابية والرياضي الش

 يمكــن ان ينفــر المصطافــون المنطقــة كمــا يمكــن ان 
ارتيــاد اماكــن يكــون فيهــا عرضــة  الــى  يميــل الشــباب 

لالنحــراف 

توفيــر مرفــق مندمــج ثقافــي وترفيهــي مــن المســتوى 
لشــباب  ويفتــح  البلديــة  اشــعاع  فــي  يســهم  الجهــوي 

المنطقــة فضــاء لألبــداع والترفيــه     

- قاعات للتدريب في الفنون والمسرح والرياضة
- قاعة عروض

- مالعب رياضية
- مركز اقامة )50 سرير ومخيم( 

- تدعيم اإلشعاع الثقافي والترفيهي لبوغرارة 

- ال شيء 

- مشروع تهيئة الشواطئ

- شراكة بين المتدخلين ومنظمات المجتمع المدني

- البلدية – وزارة الشباب والرياضة – وزارة الثقافة  

- نسبة اإلنجاز المادي
- نسبةاإلنجاز المالي

- عدد التظاهرات المقامة )في طور االستغالل(
- عدد المنتفعين باألنشطة )في طور االستغالل(

500 ألف دينار 

البلدية – وزارة الشباب والرياضة – وزارة الثقافة  

- البلدية 

بوغرارة

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
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المشروع: منتديات التشغيل واالستثمار
المحور: قاعدة اقتصادية متنوعة تثمن المقومات الخصوصية 

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

المتدخلين الرئيسيين

مؤشرات المتابعة والتقييم

التكلفة

مصدر التمويل

صاحب المشروع

بطالــة مرتفعــة للشــباب وخصوصــا فــي صفــوف اإلنــاث 
توفــر  رغــم  الجامعيــة  الشــهادات  وحامــالت  وحاملــي 

فــرص التشــغيل واالســتثمار فــي عديــد المجــاالت. 

الغيــر منضمــة واالنحــراف  الهجــرة  بتفاقــم    تهديــدات 
االقتصاديــة  والهشاشــة 

الحــد مــن البطالــة وخلــق مــوارد للــرزق فــي مجــاالت تثمــن 
الفــرص المتاحــة فــي المنطقــة 

ــث  ــاص وبع ــتثمار الخ ــى االس ــز عل ــنوية للتحفي ــدوة س - ن
المشــاريع

- نــدوة ســنوية لتحفيــز الفتيــات علــى االســتثمار وبعــث 
المشــاريع

فــي  التشــغيل  بفــرص  للتعريــف  ســنوي  ملتقــى   -
التكنولوجــي   بالقطــب  المنتصبــة  المؤسســات 

- بعث مشاريع جديدة
- تشغيل حاملي الشهادات العليا

- مشروع المنطقة الصناعية بالقطب التكنلوجي

- احداث منطقة نشاط اقتصادي
- مشاريع تطوير السياحة البديلة

- التنســيق مــع المؤسســات والجمعيــات المعنيــة بدعــم 
ــادرة الخاصــة وبالتمويــل وبالتشــغيل  المب

- البلديــة – القطــب التكنولوجــي – المنظمــات المهنيــة 
– منظمــات المجتمــع المدنــي- الجامعــة – اإلدارات ذات 

العالقــة

- عدد الندوات
- عدد األنشطة في الندوات

- عدد المشاركين في الندوات

5 آالف دينار في السنة

دعــم  مــن  االســتفادة  إمكانيــة  مــع  تضامنــي  تمويــل 
االشــهار مــن  و  الدولــي  التعــاون 

- جمعية القطب التكنولوجي  

 البلدية

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
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منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

المتدخلين الرئيسيين

مؤشرات المتابعة والتقييم

التكلفة

مصدر التمويل

صاحب المشروع

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

المشروع: فضاءات ترفيهية قرب التجمعات السكنية
المحور: خدمات تستجيب لحاجة المواطن وتواكب تطور نمط العيش

تفتقــر التجمعــات الســكنية الــى ابســط تجهيــزات الترفيــه   
الضروريــة للتنميــة االجتماعيــة خصوصــا عنــد األطفــال. 

تكويــن وتربيــة األطفــال  الوضــع علــى  يؤثــر هــذا   قــد 
الذاتيــة  وقدراهــم 

تلبيــة حاجــة الطفــل والعائلــة فــي التجمعــات الريفيــة الــى 
الترفيــه وتطويــر قدراتهــم االجتماعيــة واإلبداعيــة. 

حديقــة عموميــة مهيئــة ومجهــزة علــى مســاحة 1000 متر 
مربــع تحتــوي على: 

- فضاءات العاب مجهزة
- مشرب وقاعة للرضع )20 متر مربع(

- مجموعة صحية
- قاعة تنشيط )50 متر مربع(

- تقريب فضاءات الترفيه من السكان
- تطوير قدرات االطفال

- ال شيء

- نوادي االطفال

ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن ومنظم ــريك المنتفعي - تش
ــروع ــل المش ــع مراح جمي

- شــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اســتغالل 
المشــروع

ذات  اإلدارة   – المدنــي  المجتمــع  منظمــات   – البلديــة   -
العالقــة

- نسبة اإلنجاز المادي والمالي
- عدد األنشطة المقامة 

- عدد المنتفعين

50 ألف دينار

دعــم  مــن  االســتفادة  إمكانيــة  مــع  تضامنــي  تمويــل 
الدولــي التعــاون 

- البلدية 

 التجمعات السكنية )5 تجمعات قرب المدارس(
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المشروع: برنامج تعبيد الطرقات بالتجمعات السكنية
المحور: بلدية عصرية مستقطبة لالستثمار

توسع عشواءي للتجمعات وصعوبة النفاذ

 يصعــب تنظيــم التجمعــات وترتفــع الكلفــة إذا تأخــر وضــع 
أســس التنظيــم العمرانــي للتجمعــات 

استباق وتوجيه النمو العمراني للتجمعات

- تعبيد الطرقات الرئيسية للتجمعات وتوسعة حوزتها

- نحسين ظروف العيش
- تنظيم النمو العمراني

- ال شيء

- مشروع الخرطة البلدية
- مشروع تهيئة المسلك الرابطة بين التجمعات

- تنفيذ تدريجي 
لتجنــب  المراحــل  جميــع  فــي  المتســاكنين  تشــريك   -

لتعطيــل ا

- البلدية

- نسبة اإلنجاز المادي والمالي
- عدد األنشطة المقامة 

- عدد السكان المنتفعين

300 ألف دينار للتجمع الواحد

البلدية مع إمكانية مساهمة المستفيدين

- البلدية 

منطقة التدخل 8 تجمعات سكنية داخل نطاق البلدية 

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

المتدخلين الرئيسيين

مؤشرات المتابعة والتقييم

التكلفة

مصدر التمويل

صاحب المشروع

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع
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منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

توقعات تطور الوضع القائم

مبررات المشروع

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمج

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

المتدخلين الرئيسيين

مؤشرات المتابعة والتقييم

التكلفة

مصدر التمويل

صاحب المشروع

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

المشروع: الخرطة البلدية
المحور: بلدية عصرية مستقطبة لالستثمار

البلديــة.  التــراب  ال توجــد أدوات تخطيــط تعطــي كامــل 
علــى  منظــم  غيــر  وتوســع  للتجمعــات  تشــتت  هنالــك 

الفالحيــة  األراضــي  حســاب 

المشــاريع  تنفيــذ  الغيــر منظــم  يعيــق االســتعمال  قــد 
االســتراتيجية للتنميــة ويرفــع فــي كلفــة مشــاريع التهيئــة  

تفعيــل  عوامــل  وضمــان  منظــم  الغيــر  النمــو  ســتباق 
التنميــة  اســتراتيجية 

- دراسة لتهيئة كامل المنطقة البلدية

- استباق النمو العشوائي
- تحديد التوجهات الرئيسية لتهيئة التراب البلدي  

- ال شيء

- كل المشاريع المادية الستراتيجية تنمية بوغرارة

- تشريك المصالح الجهوية في اعداد الدراسة

- البلدية – المصالح الجهوية المعنية

- نسبة تقدم الدراسة

40 ألف دينار

البلدية - الجهة

- البلدية 

 كامل المنطقة البلدية
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