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 (PACO4) المنسق للواحات عمل برنامج
 شروط المشاركة

 يجب أن يكون المشروع المقترح في إطار الموضوع المحدد في هذه الدعوة.  •

 . 2021  مارس هايةيجب أن ينتهي المشروع المقترح مع ن •

 . مشروع  جزائري كحد أقصى لكل  دينار ألف 530 يقدر مبلغ التمويل المقدم بـ •

يجب أن يشارك مقدم الطلب بحد عيني أدنى ألجل تمويل مشروعه وأما مبلغ التمويل المقدم في   •

 إطار هذه الدعوة فيعتبر كدعم مالي لهذا المشروع. 
يمكن تقديم المشاريع من طرف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني االي تنشط في الواحات أو   •

 من أشخاص لديهم إسهام في تطوير الواحات.

واليات الجنوب )أدرار، بشار، بسكرة، الجلفة، البيض، الوادي، غرداية،    :التنفيذإقليم   •

 والنعامة(.   ورقلة، تمنراستإليزي، األغواط، 
 

 كيفية تقديم الطلب
تحميل الملفات المتوفرة في الموقع اإللكتروني لجمعية حماية البيئة لبني يزقن  •

 dz.org-www.apeb   

  ملء استمارة المشاركة وإرسالها عبر البريد اإللكتروني للجمعية: •

apeb.89@gmail.com 

 .)بتوقيت الجزائر( 23:59على الساعة  2021جانفي  21آخر أجل لتقديم المشاريع يوم  •
 

 لمبادرات الواحات إنشاء صندوق دعم -مشاريع لتقديم  دعوة
 

(، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة PACO4كجزء من برنامج العمل المنسق للواحات )

للواحات في المغرب العربي وحول المنطقة الصحراوية من خالل حماية وتعزيز التراث الطبيعي  

يزقن   لبني  البيئة  حماية  جمعية  تطلق  والثقافي،  واالجتماعي  تقديم   APEBواالقتصادي  دعوة 

 ت.المشاريع من خالل إنشاء صندوق دعم لمبادرات الواحا
 

 موضوع المشاريع المقترحة 
 

من أجل تشجيع المبادرات ذات الصلة البيئية في الواحات الجزائرية، أنشأت جمعية حماية البيئة لبني 

صندوقا لتمويل المشاريع الرامية إلى: اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف    APEBيزقن  

 ي تساهم في توفير مناصب شغل داخل الواحات. مع تغير المناخ، وتطوير المنتجات الزراعية الت

وكذا  إلشكالية اإلنتاج الزراعي داخل الواحات    يشترط في هذه المشاريع أن تهدف إلى إيجاد حلول

 المنتجات الزراعية في الواحات.  التطوير والرفع من قيمة

للواحات والتي ترتكز أساسا على كما يجب أن يأخذ المشروع بعين االعتبار أهداف التنمية المستدامة  

 الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

http://www.apeb-dz.org/
mailto:apeb.89@gmail.com

