
 

جل أو تربية المائيات من  موجهة للمنظمات المهنية و الجمعيات التابعة لقطاع الصيد البحري  هتمامعن اإل التعبيرلى إدعوة 
 المشاركة في دورات تكوينية

, لقطاع الصيد البحري و تربية المائياتوجه الم) , DIVECO2( قطاع الصيد البحري – قتصادن برنامج دعم تنويع اإلإ
تربية المائيات للمشاركة في دورات تكوينية. حري وجمعيات المتخصصة في قطاع الصيد البالدعوة لل هذهدربيبا  

قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و المرتبطة بالجمعيات  فائدةل مشاريع قتراحاتإلنداء  عن اإلعالن ثّم 2016عام  في
يستحق القبول. إقتراحبسبب عدم تلقي م الغاؤه و ت يكن مثمرا هذا النداء لملكن  .نشطة ذات الصلةاأل  

نقص في صيانة و تسيير المشاريع من قبل الجمعيات المستهدفة و كذلك تعود الى  لعدم نجاح هذا اإلعالنسباب الرئيسية األ
.بسبب نقص تنظيمها  

الجمعيات المنتمية لقطاع الصيد و  المنظماتلى هذه التظاهرة ,دعم إو من خالل الدعوة  DIVECO2 و لهذا قرر برنامج
نشطة ذات الصلة في تسيير المشاريع و تسيير الجمعيات.و األ و تربية المائيات البحري  

حتياجات):إلستؤكد حسب ا ( ستدالليإلغرض  محاور التكوين-1  

البحث عن التمويل...الميزانية, تسيير المشاريع: تسيير دورة المشروع, صياغة و تركيب المشروع, تخطيط  -  

...المرافعة ,المجموعات تسييروالتنشيط  تصال الداخلي و الخارجي,داري, التسيير المحاسبي, اإلإلتسيير الجمعيات: التسيير ا -  

المجاالت المعنية:-2  

 الصيد البحري و تربية المائيات, المحافظة على البيئة البحرية و كل المجاالت ذات الصلة.

ن:يالمستفيد-3  

ظمات المهنية و الجمعيات المرشحين من قبل منظماتهم.عضاء المنأ  

:الرزنامة المقترحة-4  

.2017لى دیسمبر إالدورات التكوینیة ستبرمج خالل الفترة الممتدة من نوفمبر   

:التسجيل-5  

:ستمارة المرفقة التي يمكن تحميلها من خالل الرابط التالياإل مأليجب على المترشحين   

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria 

:رسالها الى العناوين التاليةإثم   

osc.diveco2@gmail.com : عبر البريد اإللكتروني - 

.الغرف الوالئية للصيد البحري و تربية المائيات إلى :شخصياتسليمها  -  

:نتهاء التسجيلإتاريخ -6  
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 تستطیعون إختیاردورة تكوینیة أو عدة دورات تكوینیة1
 یمكن برمجة دورات تكوینیة أخرى إذا كانت تتجاوب مع اإلحتیاجات المتكررة المعبر عنھا 2
 


