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دعم الجهات الفاعلة المحلية للتنمية الريفية المستدامة في واحات   :مشروع

 ( DevOasisجنوب الجزائر )
 

 بالواحات الخاصة للمبادرات الدعم المالي

 الشروط المرجعية 

 

 ومبررات  سياق

( تحديدا نتائج الهدف PAP ENPARDالعمل الرائد للتنمية الريفية والزراعة في الجزائر ) جإطار برنام  في

والتنمية المستدامة   رة للدخلدمأنشطة  بروزهم في ااألنشطة االقتصادية اإلنتاجية التي تس" 4 ونتيجة 2

لصالح الجمعيات الحاملة  صندوق للدعم الماليتم إحداث "، المالي للدعم صندوقللواحات من خالل إنشاء 

 للواحات.تنمية المستدامة تهدف لللمشاريع 

 

 الهدف العام

الموارد الزراعية في الواحات مدرة  وتثمينلدعم المبادرات الجماعية إلنتاج موجهة  صندوق الدعم المالي

 .ومنشأة لفرص عملللدخل 

 يجب على الجمعيات التي سيتم دعمها: 

 "، الواحات  داءن»  ميثاق خالل التوقيع على  من  RADDO شبكةضم إلى تن  أن -

 لتعزيز الشراكة. بطاقة تقنية عن الجمعية والمشروع المقترحتقديم  -

 ذات الصلة. المواضيعفي  RADDOهذا العمل سوف يغذي أيضاً خبرة 

 

 النتائج المنتظرة 

 .تمويل مشروع على االقل في اطار المشروع -

 مشروع ممول. النشاطات عن تقرير  -

 

 صندوق الدعم المالي يةكيف

مؤهلة.   الموارد الزراعية في الواحات هي وتثمين : جميع األنشطة التي تقع في مجال إنتاج وتطويراألنشطة

 . على أن يستفيد السكان من هاته األنشطة بشكل مباشر

 

 لمشاركون:ا

مشروًعا يتماشى مع   تقدمأن الجزائرية وتهتم بشأن الواحات  قانوني الناشطة بشكل جمعيات اليمكن لجميع 

 .للمشروع المستهدفة المواضيع

 

 . صندوق دعم منمؤهلين للحصول على  غيرCSPأعضاء  ،(CSP) مصداقية لجنة االنتقاءللحفاظ على 



2 
 

المقدمة مع األنشطة المدرة للدخل والتنمية المستدامة للواحات. يتم تشجيع المشاريع  مشاريعيجب أن تتوافق ال

 . جمعيات نسائيةالتي تدعمها 

 

 

 :الدعم المالي ومقدار  المشروعإنجاز مدة 

  264000,00، يمول المشروع ما قيمته2020جانفي 29 أجل أقصاه في المشروع المقترح يجب أن ينتهي

 .كحد أقصى دينار جزائري

 

 شروط التقديم 

 . إلى لجنة االنتقاء( برفع طلبات التمويل APEB)  يزقن  تقوم جمعية حماية البيئة في بني

 تحتوي على:  (Fiche de projet)  مشروع يقدم المشاركون وثيقة 

 شكالية السياق واإل -

 األهداف-

 منتظرة النتائج ال-

 تفاصيل األنشطة  -

 النتائج ومؤشرات األثرمؤشرات  -

 جدول اإلنجازات  -

 المرتقبة ميزانية ال -

 حوكمة المشروع  -

 ./ جدوى المشروع  ديمومة -

 

 للمشاركين في صياغة المشاريع.  ات ستشارتقديم ا APEB لجمعيةيمكن 

 

البريد اإللكتروني  ، االعتماد  ووثيقةرقم  باإلضافة الى تهم، ا لجمعي األساسي القانونتقديم ملزمون بالمشاركون 

 ورقم الهاتف. 

 

 اختيار المشاريع 

 . جنةلمشاريعهم أمام الالجمعيات الدفاع عن على  ، األطراف متعددةلجنة انتقاء  APEB جمعية نظمت

  CARI .جمعية  والمصادقة عليه من طرف   ،مشروع واحد باختيار  APEB في نهاية المطاف، تقوم

 

 متابعة المشروع 

 APEB .جمعيةسيتم متابعة المشاريع المختارة من قبل 

 أخرى في نهاية المشروع.ومهمة  في بداية المشروع APEBجمعية  تتم مهمة متابعة المشاريع المختارة من قبل

تدرج جميع النفقات. يجب أن تكون جميع   اين مالية تقريرالنشاط في نهاية المشروع مصحوبًا ب  عن يقدم تقرير

 . لجنة االنتقاءعلى طلب   ابناءً   متوفرةالفواتير 
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 المالية  االعاناتتسير

 نقدًا. المالية االعانات  تقديم يمكن.  APEBجمعية  في حساب  المالية االعانات يتم إيداع 

٪ في بداية   70على دفعتين:  يكونجمعية المستفيدة. دفع التمويل الوAPEB جمعيةيتم توقيع اتفاقية بين 

  والجمعية  APEBإلى وتعطى نسخة  تفاقيةلالنسخ  3 تنسخ٪ عند استالم تقرير النشاط.  30و المشروع 

 .CARIجمعيةو المستفيدة

 

 والتثمين  اإلعالم

حقا، ال بطاقة المشروع، يتم توفير نموذج لها ءبملفي نهاية المشروع، تتعهد الجمعية المستفيدة  ❖

 باإلضافة إلى مجموعة من الصور توضح نتائج المشروع. سيتم نشر هذه المعلومات عبر اإلنترنت.

 . RADDOيتم نشره على موقع  ةاألنشطًرا يتضمن صورة لكل تقريترسل الجمعية المستفيدة  ❖

على جميع   PAP ENPARDو األوروبي واالتحاد AFDو RADDOشعار الجمعية المستفيدة تضع  ❖

 وسائل االتصال المتعلقة بالمشروع. 

 

 حيز التنفيذ 

 الواحات، من الضروري توفير:  في لمبادرات ل صندوق الدعم الماليل السير الحسن لضمان

 اتفاقية نموذجية  -

 دعوة لتقديم مشاريع   -

 .وتقرير مالي األنشطة  تقرير  عن  نموذج -

 

 .2020 جانفي 07 (:آخر أجل إليداع الملف )مهلة نهائية

 


