
 

    بيان صحفي 

 
مشروعا جمعويا للتنمية المحلية 29يمنح تمويال ثانيا لفائدة  برنامج كابدال  

مليون دوالر أمريكي( 1مليون دينار ) 113قيمته     

 

الشروع   –ل اكابد –في التنمية المحلية  ينقدرات الفاعل دعم يعلن برنامج – 2021يناير  11الجزائر العاصمة        

تم إطالقه في   ذيالجمعوية مشاريع  القتراحثاني ندائه ال إطارفي محلية، التنمية جمعويا لل امشروع 29تمويل في 

د بن والأ، جميلة، واتغزال)جانت، تيميمون، مسعد، بابار، الثمانية النموذجية بلديات ال على مستوى أغسطس الماضي

 .القادر، الخروب(عبد 

 

مشروعا  29لفائدة مليون دوالر(،  1.038مليون دينار ) 133.5قيمته  اإجمالي  امبلغ برنامج كابدال وسيدفع      

ع المشاري في صياغة لتعزيز قدراتها ضنة امبادرة محلية استفادت من ح 60مجموعه نحو تم اختيارها من بين  جمعويا

طارات  لإلالفرصة ، كوينيتين بمرافقة خبراءدورتين ت  على شكلالحاضنة، التي نظمت  هذه  وقد أتاحت ها.و تسيير

ين على مستوى البلدية  شراكات مع الفاعل اقحام بما في ذلك ،التعمق في مجال التخطيط اإلقليمي للتنميةفي الجمعوية 

المجتمع  بمشاركة ، والقطاعات، ة(م االحك)مستويات مستويات متعددة الفاعلين و ال كابدال المستجدةمقاربة  إطارفي 

 .المدني

 

لمعايير المحددة في النداء ل ستجابةلال التنموية مبادراتها ةتحسين هيكللا المسار، الفرصة للجمعيات هذكما أتاح كذلك 

والشمولية االجتماعية واإلقليمية  االقتصادية والبيئية(، ، وهي: االستدامة )االجتماعية أال ،الجمعوية الثاني للمشاريع

امة  لحكامستويات الفاعلين و  )متعددةندماج (، واالالخ.مناطق الظل، ، ذوي االحتياجات الخاصة، الشباب، )النساء

ضمن المجالس  بطريقة تشاركية حددها الفاعلون التنمية التي اإلقليم وأولويات مكنونات ب الصلة كذلك ، و(والقطاعات 

 دية. االستشارية البل

 

 مشاريع متجذرة في واقع األقاليم     
 

األول  يضم الصنف : ، صنفين من المشاريع الجمعويةالتي تم اختيارها الجمعويةقتراحات االضم ت للتذكير،      

 الثانييضم الصنف التنمية المحلية(، ودعم  و امة مشاريع رامية إلى تعزيز المجتمع المدني )من أجل تعزيز الحك

المنتجات  تثمين  ، وفالحة، والتقليديةقطاعات الصناعات الكل من في ، لتنمية االقتصادية المحليةل ةحفزممشاريع 

واقع أقاليم البلديات النموذجية و نابعة من  متجذرة فيمواضيع  بمثابة هيو  .والبيئة بيئيةالزراعية، والسياحة ال

المحلية التي تم تحديدها بطريقة تشاورية من قبل الفاعلين في التنمية المحلية )منتخبين، جمعيات،   أولويات التنمية

 . المخططات البلدية للتنمية "من الجيل الجديد"أثناء مسار اعداد  ،قطاع خاص، جامعات، إلخ(
  

دعم قدرات المجتمع  للتنمية المحلية، في نداء برنامج كابدال القتراح مشاريع جمعويةو يكمن الهدف الرئيسي من   

مشاركة أكثر نشاطا و من ناحية أخرى ب لعب دور رئيسي في مسار التنمية البلدية، من ناحية، من المدني و تمكينه 

 على حياة المواطنين بالبلدية أثرلها  مصغرة تنفيذ مشاريععن طريق وفعالية في مسارات الحكامة والتنمية المحليتين، 

 .و تنمية إقليم البلدية

 

        
 المكلف باإلعالم واالتصال   

 عبد الملك تواتي 

 53 91 44 021  الهاتف/فاكس:

 34 65 97 71 06 النقال:

 abdelmalek.touati@undp.org  البريد االلكتروني:

  /CapDeLAlgerie@ الفايسبوك:تابعو برنامج كابدال عبر 

 
 

 عن برنامج كابدال: 
 

وبرنامج األمم المتحدة  ة نمية المحليوالت ةالمحليجماعات هو برنامج تروج له وزارة الداخلية وال -ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية  - برنامج كابدال
تشاورية و محلية الترويج لحكامة إلى المحلية  في التنمية ينالمحلي ينقدرات الفاعل دعممن خالل  البرنامج،، بدعم من االتحاد األوروبي. يهدف ياإلنمائ

ممثلة لثراء و تنوع  بلديات نموذجية 8مقاربة كابدال على مستوى  ومتنوع. يتم تنفيذتضامني اقتصاد محلي  بروز، وتعزيز التماسك االجتماعي وشفافة

الجلفة(؛ أوالد بن  و. تلمسان(؛ مسعد )و. قسنطينة(؛ الغزوات )و. سطيف(؛ الخروب )و. إليزي(؛ جميلة )و. جانت ) (؛خنشلةو. الوطني: بابار ) التراب 
 أدرار(. و. ميمون )يت الشلف( وو. عبد القادر )

 

 في توطين أهداف التنمية المستدامة  كابدال مقاربة  ساهمت
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