
 

المدخالت  دعوة للترشح للشباب حاملي المشاريع المبتكرة في مجال  

 والواديمراقبة االمراض( في واليتي بسكرة  )الماء،زراعية ال

 

 القطب الجنوبي:  (PASA) الزراعةقطاع  دعم برنامج  تقديم

الدولي  الوكالة االلمانية للتعاون    تتولى،  مع وزارة الفالحة و التنمية الريفية   التعاونطار  إفي  

(la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  بتنفيذ )

 (PASA)ال سيما تسيير المياه ، الصناعات الزراعية و التلوث الزراعي    قطاع، دعم  برنامج  

 . IRAA))بالشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري

الزراعة مشترك بين االتحاد االوربي و وزارة    بشكل   PASAيتم تمويل برنامج دعم قطاع 

المشروع ُشعَب التمور والفلفل  يدعم    ،(BMZية ) التنمللتعاون االقتصادي و    ةالفيديرالية األلماني 

  فئة معينة و هي      PASAبرنامج    فيستهد   .الواديفي والية    سفي والية بسكرة وشعبة البطاط 

  (TPEs)  جدا  صغيرةالمؤسسات الوكذلك  و تعاونيات،  أجمعيات    الفالحين الصغار المنظمين في 

 اء. ولية خاصة للشباب و النسأمع ايالء   (PMEs)و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 ترشح: ل دعوةال  تقديم  -1

تسيير  مجال  في  المبتكرة  للمشاريع  الحامل  الشباب  مبادرات  دعم  على  الدعوة  هذه    ترتكز 

  شعبة في والية بسكرة و   " لتمور والفلفلا»لشعبة  الماء، مراقبة األمراض(  )الزراعية  المدخالت  

 .في والية الوادي سالبطاط

 : الهدف العام •

الزراعية  المدخالت  تسيير  في  الشباب  لدى  التكنولوجي  االبتكار  ومراقبة    )الماء  تطوير 

 . ( االمراض

 االهداف الخاصة:   •

مخطط    ودعمتقوية   - لتطوير  المبتكرة  المشاريع  حاملي  مجاالاعمأالشباب  في    ت لهم 

   .تسيير المدخالت الزراعية

 . .التقنية  والدراسة السوقتدريب الشباب في اعداد دراسة  -

المشروع    من   الشباب  مع  التحقق  - المالية  وكذاجدوى  للمشروع    المقترحة  الدراسة 

 . المشروع  وربحية لدراسة عائدات 

المعل - عن  البحث  إلى مصادر  الوصول  في  المساعدتهم  بالنظام  والمعرفة    بيئي ومات 

 مؤسسة. إلنشاء ال

 . والواديللبحث على مختلف موارد التمويل في واليتي بسكرة  مرافقتهم  -
 



 

 : أنشطة المرافقة  •

المستلمة  تقييم   - اقترحوا مشاريع  المترشح   واختيارالعروض  الذين  تستوفي  مبتكرة  ين 

 . لترشحالدعوة المحددة في  الشروط

 . لهماعمأ إلعداد مخططلتقوية قدرات الشباب الذين تم انتقاؤهم   تنظيم إجتماعات -

  ت تمويالعن        لهم بالبحثتسمح    ومعلوماتوسائل    تصرف المترشحينوضع تحت   -

 . مشاريعهم ل

 الممولين.   أعمالهم على مخططات  لعرض المترشحين اعداد  -
 

 اولويات الدعوة للترشح: -2

التي تعتمد على ادماج تكنولوجيا االعالم و    ،تكرة المب  ان هذه الدعوة للترشح موجهة للمشاريع 

( ، و كذا  PASA)  المعنية ببرنامج   ـ    ( س)التمور،الفلفل، البطاط  الثالثة  في الشعبتصال  اال

دور    الشباب و  الحاضنات  الى  و  تية  المقاوالالمنتميون  الجامعات  دعم  ت   اخرى  هيئات    ، 

 تية. المقاوال

،  والمستهلكين     طلب المهنة  عدة معايير ال سيما المنافسة،  وفقا ل    يتم تقييم المشاريع المقترحة  س

التكنولوجيا   و  العاملة  اليد  على  االعتماد  المتاحة،  االولية  المواد  يتماشاستخدام  مع  بما  ى 

 التنظيمات السارية المفعول. 

 ال سيما:  اخرى،عامة كما سيتم ايالء اهمية لمعايير 

 . في المناطق الريفية  عليها  والحفاظ  عملالاجتماعية: المساهمة في خلق مناصب  معايير   -

 الظروف المعيشية المادية.  وتحسينخلق الثروة  معايير اقتصادية:  -

 . ية و الطاقالطبيعية و  والموارد  تنوع بيئية: المحافظة على معايير   -

 

 اآلجال المحددة: -3

 د.  00سا 17الساعة على  2023فيفري   23 أقصاهفي موعد  ملفات الترشحيتم ايداع   -

 

 والية الوادي  والية بسكرة 

 بسكرة–( PASAمكتب )

مسكن، المنطقة السكنية   104/176حي 

 ، بسكرة 4الطابق  15الجنوبية، رقم 

 الوادي –( PASAمكتب )

 . الوادي ، اكتوبر حي النور 17شارع 

 

 تنفيذ المشروع:  أقاليم  -4

 . والوادي بسكرة هي: عنية الواليات الم



 

 المترشحين المؤهلين للمشاركة في الدعوة للترشح:  -5

ون الى  المنتم  سنة، 35أعمارهم تتجاوز ال  نذي هذه الدعوة للمشاركة موجهة للشباب ال -

تية  ، الجامعات و مؤسسات اخرى تعمل على دعم المقاوال  تيةقاوالالحاضنات و دور الم

في كل من والتي بسكرة و الوادي ، و متحصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي على  

 . االقل

   .االولية للمشروع  المترشح للفكرةامتالك  ضرورة، لالستفادة -

 ال يمكن مشاركة: 

 . والواديوالتي بسكرة الشباب حاملي المشاريع الذين ال يقيمون في   -

 . مراقبة االمراض( الماء،)زراعية  لمدخالت اللهمية أالمشاريع التي ال تولي  -

التمور،  ) PASAالثالثة التي يستهدفها    تتعلق بالشعبال  التي    ذات األفكار  المشاريع -

 . ( سبطاطاال الفلفل،

 المشاركة في الدعوة للترشح: كيفيات  -6

 . نظام الدعوة للترشح  على االطالع 

 استمارة الترشح:  -7

و   المشروع،  ملخص  المترشح،  حول  المشروع أالمعلومات  استمارة    علىإطلع  )    فكار 

 . الترشح(

 

،   PASAلبرنامج  نظام الدعوة للترشح و استمارة الترشح يتم تحميلها عبر موقع الواب  
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