
نقاط االتصال القطرية
 AOFEP (المغرب)

شارع الحسن الثاني، تيغدوين، تينجداد
52600 الرشيدية

المغرب
+212 5 35 78 75 85 

aofep2001@yahoo.fr 
www.aofep.org

 APEB (الجزائر)
 ص ب 900 بني إيزغن

  47005 بوعورة / غرداية
 الجزائر

+213 29 88 07 85
apeb.89@gmail.com

http://apeb-dz.com

 ASOC (تونس)
 شارع حليمة السعدية

 ص ب 02 شننّي، قابص
 6041 تونس

 تونس
+216 75 228 407 

asoc@planet.tn

 Tenmiya « تنمية » (موريتانيا)
 ص ب 757 نواكشوط 

 موريتانيا
+222 45 25 19 01 

tenmiya@mauritel.mr 
www.tenmiya.org

 RADDO اإلتصال ب
شارع دي كورّو

  34380 فيول لو فور - فرنسا
+33 (0)4 67 55 61 18 

info@raddo.org 

www.raddo.org

المنسق
CARI 

 شارع دي كورّو
  34380 فيول لو فور - فرنسا
+33 (0)4 67 55 61 18 

oasis@cariassociation.org
www.cariassociation.org
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الميسر
 Terre solidaire - CCFD 

  4 نهج جان لنتيي 
75001 باريس - فرنسا

+33 (0)1 44 82 80 00 
contact@ccfd-terresolidaire.org

www.ccfd-terresolidaire.org

الشركاء

الجمعيات المرجع
 Almadeina « المدينة » (النيجر)

جمعية لتأهيل النخيل المدينة - اينقال منطقة اقاداز
 النيجر

+227 96 59 55 28 
almadeina95@yahoo.com

www.ingall-niger.org 

  LEAD (التشاد)
ص ب 1147 نجامينا - تشاد - نجامينا - تشاد

+235 22 51 82 64
lead.tchad@gmail.com

www.leadtchad.org 



تعزيز قدرات ممثلي الواحات
• تطوير التبادالت بين الممثلين،

• تقديم الدعم و النصح للممثلين،

• تنظيم المجتمع المدني 

• التكوين اإلداري والتقني  

• تعزيز المبادالت بين الفاعلين  

• الدعم االستشاري

التثمين واالتصاالت لممثلي الواحات 
والجمهور العام

• تثمين الممارسات الجيدة، 
• تحديد الممثلين

• إنشاء أدوات بيداغوجية 
• نشر المعلومات عن الواحات

 RADDO أهداف
 تعزيز التنمية المستدامة و نشأة محيط اجتماعي أفضل داخل الواحة. 

حماية وتشجيع إعادة تأهيل الواحات كتراث اقتصادي و بيئي وثقافي واجتماعي لإلنسانية.

u

u

فالنُنْقذ الواحة:
لعبة اكتشاف

و تعبأة إجتماعية
RADDO  من أجل تحسيس موسع، خلق

ءلعبة ترفيهية شبه تشاركية يشارك فيها
الالعبون في تنمية واحة. االكتشاف والشرا

عبر اإلنترنت على الموقع  :  
www.sauvonsloasis.org

 RADDO إجراءات
المناصرة عند السلطات العمومية

• التعزيز  بالواحات على الصعيد الدولي

• الدفاع عن خصوصية الواحة
على مستوى السياسة العامة

• إنتاج وثائق تساعد على اتخاذ القرار 



النظم البيئية في خطر
حضارة الواحات، بأنماط الحياة فيها وبأنظمتها البيئية

الخاصّة هي جزء من التراث المشترك للبشرية.
 التهديدات التي تتعرض لها وقد تجعلها تزول: 

•  تدهور المناخ،   
• تغير أنماط الحياة واالستهالك

• العزل التجاري و البعد الجغرافي،
• الضغط الديموغرافي و التوسع الحضري،

• السياسات العامة الغير المناسبة
• غياب تطويرالحقوق المتعلقة بملكية األراضي

والمياه وأنظمة االستغالل...

ترفض الواحات الموت و تدعو العالم لتنفيذ
فعال للتنمية المستدامة ألنها تدفع ثمن غيرعادل

عبر نمط تعسفي للتنمية الذي يدينها.
(...) جمعيات الواحة تؤكد رفضها للتدهور المبرمج 

للواحات، لمساومتها والتجارة بها و كذا تمجيدها.

(2002)  RADDO مقتطف من نداء الواحات، النص التأسيسي

المجتمع المدني يساهم عبر شبكات

ما هي الواحة؟
الواحات هي أنظمة بيئية تتواجد في

المناطق القاحلة، احدثت بعناية
و صبر من قبل الساكنين حولها ولها
بنية اجتماعية واقتصادية و بيئية جد

معقدة. أحدثت هذه الواحات على
أسس اإلدارة الصارمة للموارد

النادرة من األراضي والمياه بالمعاشرة
مع النخيل.



إحياء الواحات
RADDO هي شبكة دولية من الجمعيات

الناشطة في المغرب العربي ومنطقة الساحل
لتشجيع التنمية المستدامة للواحات.

هذه الشّبكة تعمل بشكل وثيق مع الممثلين
المحليين، وهي متواجدة في تونس والمغرب

والجزائر وموريتانيا والتشاد والنيجر.

www.raddo.org

التنمية المستدامة 
التنوع البيولوجي 

التشاور والدعوة الدولية

مكافحة التصحر 

الخصوصية الواحتية
األمن الغذائي 

فرنسا

تونس 
المغرب 

الجزائر 

موريتانيا 

التشاد 
النيجر 


