
 

 

(PASA  القطب )برنامج دعم القطاع الزراعي , بما في ذلك إدارة المياه   :  الجنوبي  ,  

, كلف بتنفيذه من قبل المعهد الوطني الجزائري   الزراعية والتلوث الزراعي  الصناعات

( الزراعي,  الدول(  INRAAللبحث  لتعاون  االلمانية  المشروع    (GIZ)والوكالة 

 بوالية الوادي.   سيدعم شعبة "التمر " و " الفلفل الحار " بوالية بسكرة و شعبة البطاط

 

جمعية التضامن الدولية و هي    هي   (CARI)و اإلنجازات الدولية    األعمالمركز  

على تحسين نمط معيشة سكان    1998التي تنشط مند    (ONG)منظمة غير حكومية  

الريف الدين يعيشون في المناطق الجافة للبلدان التي في طريق النمو و باألخص في  

 الضواحي الصحراوية.  

 

 (APEB):  1989في    غرداية( أنشئتلي بني يزقن )المحافظة على البيئة    عيةجم  هي 

تواعد   والجمعية ومند نشاءتها    النخيل، بعد التدهور البيئي الملحوظ في وسط واحات  

الواحات(. و من اجل )  الزراعة البيئية في المناطق الهشة  وممارسة   المستدامة،بالتنمية  

المستوى   على  ديناميكية  خلق  و  انشطتها  احد    الوطني، توسيع  من  الجمعية  كانت 

 2001في عام     (RADDO).الشبكة الجمعاوية لتنمية المستدامة للوحات  مؤسسيي  

 في الجزائر.          (RADDO)النقطة المحورية لي  أصبحت

CONTACTS 

CARI 
12 Rue COURREAU 
34380 VIOLS LE FORT, France 
Email : contact@cariassociation.org 
Tel : +33467556118 
Site : www.cariassociation.org  
 
APEB 
BP 900. Beb Chergui, Béni Isguen Ghardaïa, Algérie  
Tél/Fax : +21329269158 / +213554814895 
Email :  apeb89@gmail.com 
Site : www.apeb-dz.org   
          www.raddo.org 
 
 

 
 
  

في  المهنوالمقاوالتية حول شباب لل مفتوحة أبواب

 ) والبطاطسالفلفل  ،التمور  (الفالحية الشعب

 2021ديسمبر   01نوفمبر إىل  30من 

 يجامعة الواددار المقاولتية /  بسكرة والحرفغرفة الصناعات التقليدية  

 

 
 

2021-2022 

http://www.cariassociation.org/
mailto:apeb89@gmail.com
http://www.raddo.org/


 (الفالحية في الشعب والمهن المقاوالتيةحول مفتوحة للشباب  أبواب
 ) والبطاطس، الفلفل التمور

 
  .منهماواحدة  كل  ل  شخص   مائةستمس  و  لشباب في واليتي بسكرة والواديلفائـدة اإجراءات  عدة  

 .الشعبة الفالحية وكذا إمكاناتهاداخل لتعريف بالمهن لهدف منها هو اا

  

  الفلفل   ،التمور   شعبةبالمهن في   لتعريفشباب  لل  مفتوحة  أبواباإلجراءات األولى هي  
وحتكاكات"اال  وكذا  والبطاطس المعرفة  بنقل  يسمح  مما  والمهنيين  الشباب  بين  فرصة "  هي 

 .هذه الحرف والتوجه إلىوالتعلم إلعطاء الشباب طعم االكتشاف  

 

  ،الزراعيفي المجال    المبتكرة المقاولتية  أيام حول    5مجانية لمدة    التكوينيةدورة  بتبع  تس

هدف المشاركة في المستقبلية بب  ومشاريعهم همح للمشاركين بتحسين وتطوير أفكاروالتي ستسم
ما مجموعه ستجمع هذا الدورة التكوينية  (.  روعمشللمشاركة في مسابقة أحسن  المسابقة )دعوة  

من تم اختيارهم  سي  مرشحين من والية الوادي(  10ومرشحين من والية بسكرة    10) مرشًحا  20

   .دراسة وثيقة الترشحخالل 
 https://forms.gle/3yyiyBVBCpgGYqRc6 :التسجيل

 

، وبعد دعوة لتقديم مشاريع في واليتي بسكرة والوادي، سيتم اختيار خمسة  األخيروفي  

مسابقة   واحد وستكون أحسن مشروعفائزين من خالل  يوم  مدار  المسابقة على  هذه  . ستقام 

أمام لجنة تحكيم. تتألف لجنة التحكيم من محترفين وأعضاء    مشروعهللدفاع عن  فرصة للشباب  

 .من اإلدارات المحلية

المختارون من واليتي بسكرة والوادي سيستفيدون من   الشباب  الخمسة من  مرافقة الفائزون 

 مشاريعهم. إنجازفي ومساعدة مالية  

 المستفيدون 

 .سنة 35( دون سن ورجالالشباب )نساء  

 
 
 
 
 
 

 ! هامةتواريخ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 إلىنوفمبر  30

ديسمبر  01

2021 

مفتوحة أبواب  
 للشباب

2021ديسمبر 09  

 

آخر موعد لتقديم  

طلب للمشاركة  

الدورة  في 

 التكوينية 

2021ديسمبر 13  

 

اختيار وإعالن  

مرشحا 20نتائج   

للمشاركة في  

التكوينية الدورة   

  23إلى  19من 

2021ديسمبر   

 

  في دورة تكوينية 

المقاولتية  

المبتكرة في  

الزراعي  المجال   

2022 جانفي 06  

 

  آخر موعد لتقديم

  وثيقة المشروع

للمشاركة في  

 المسابقة

  جانفي  10

2022 

اختيار الفائزين  

 الخمسة

  ومرافقتهم

 ماليا  ودعمهم

2022مايو   29 

 

تقييم المشاريع  

 المدعمة  

https://forms.gle/3yyiyBVBCpgGYqRc6

