
 

 بيان صحفي 
مشاريع جمعوية للتنمية المحليةقتراح برنامج كابدال يطلق نداءه الثاني ال  

على مستوى البلديات النموذجية   

 
ال سيما  -كابدال  - في التنمية المحلية  ينقدرات الفاعل دعمبرنامج تنفيذ  إطار في  – 2020 جويلية 27 ،الجزائر      

المحلية   جمعياتلموجه ل ،جمعوية مشاريعقتراح الإطالق ندائه الثاني  عن يعلن البرنامج - مجتمع المدنيلبا قدرات

 .المتواجدة فيها الوالئية الجمعياتكذا  و بلديات النموذجيةى مستوى العل الناشطة

  شراكة  إطارفي  التشاورية،للحكامة التشاركية و  المبتكرة "كابدال" برنامج تنفيذ مقاربةيتم  ،2017منذ جانفي      

 األمم ، وزارة الشؤون الخارجية و برنامج بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية استراتيجية

    ، بدعم من اإلتحاد االوربي. المتحدة اإلنمائي

و. )بابار الشلف(؛ و. ) رعبد القادأوالد بن  النموذجية التالية: بلدياتال الناشطة في جمعياتال يخص هذا النداءو       

أدرار( و  و. الجلفة(؛ تيميمون )و. قسنطينة(؛ مسعد )و. الخروب ) سطيف(؛ و. إليزي(؛ جميلة )و. خنشلة(؛ جانت ) 

 تلمسان(.  و. الغزوات )

   في الحكامة و التنمية المحلية ع المدنيمالمجت و قدرات تعزيز دور             

  على مستوى البلديات النموذجية المدني المجتمعئيسي من هذا النداء الثاني هو السماح للفاعلين في ان الهدف الر     

  ، من جهة كابدال ا برنامجروج لهي  تيالمندمجة و الشمولية ال و التشاورية ة المحلية مالحكمستجدة لالمقاربة المن تبني 

تهم، من خالل تعزيز قدراتهم التنظيمية و الخاصة  بلدي اقليم  تنميةفي لمساهمة بشكل ملموس ل، و من جهة أخرى

 مصغرة.  جمعوية مشاريع عن طريق تنفيذ التنموية،  تسيير المشاريعب 

 هذا النداء في جزئين:قسيم و قد تم ت      

 مشاريع لدعم المجتمع المدني.  الجزء األول:  

فعالية في  و  انشاطالمجتمع المدني من أجل مشاركة أكثر  تعزيزمشاريع تهدف إلى تمويل و دعم يتعلق االمر ب     

وكذلك   .تنشيط و تكويناتصال و توعية وو  اعالم، حمالت عن طريق إطالق  ،تينالمحلي والتنمية كامة الحمسارات 

للتنمية  كأولوياتالتي تم تحديدها  ال سيما تلك، مجاالتال مختلف ، فينموذجيةمشاريع و تنفيذ من خالل تطوير 

 . نموذجيةفي البلديات ال ينالمحلي ين لفاعلامن قبل  المحلية

 الثاني: المشاريع المحفزة للتنمية االقتصادية المحلية  الجزء 

مداخيل  خلق فرص عمل وى قدرة علو لديها المشاريع ملموسة تساهم في التنمية االقتصادية المحلية، ب يتعلق األمر     

و   ويللإلنتاج، و التح قدراتهم مدعللسكان المستهدفين، أو تحسين قابليتهم للتوظيف، أو حتى تحسين و ةستدامم

 لتسويق. ا

على مستوى  " للمشاريع الجمعوية  "حاضنة محلية  في الجمعيات التي سيتم انتقائها، شاركت س، سارفي نهاية الم    

 استكمال مشاريعها.  صياغة و و دعمها في لمرافقتهاعلى شكل دورتين تكوينيتين  ،نموذجيةالبلديات ال

 

  الوثائق المتعلقة بهذا النداء لتحميل 

                notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=68260-https://procurement   باللغة العربية:

 notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=68259-https://procurement  :فرنسيةباللغة ال
 

 2020 سبتمبر 12 :مقترحات مشاريعلتقديم آخر آلجال     
  

 المكلف باإلعالم واالتصال   

 تواتي  كعبد المل

 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  مقاربة كابدال على مستوى بلديات نموذجية ومتنوع. يتم تنفيذ تضامني 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  كابدالمقاربة  ساهمت 

 
 

 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocurement-notices.undp.org%2Fview_notice.cfm%3Fnotice_id%3D68260&data=02%7C01%7Cabdelmalek.touati%40undp.org%7Cab15d020ee9544e348da08d8321fbd15%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637314459187884319&sdata=2Z6GWWG3TioTI9mCE%2BjAjQqwXR0onYQWiuYopls1VIU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocurement-notices.undp.org%2Fview_notice.cfm%3Fnotice_id%3D68259&data=02%7C01%7Cabdelmalek.touati%40undp.org%7C46a3c009e23e4c37b5c008d831f22aac%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637314263451108600&sdata=q7b0KfVF10INF7xBWdP2doROgvv3ZhRZ%2BJBTCy2pQeU%3D&reserved=0
mailto:abdelmalek.touati@undp.org
https://www.facebook.com/CapDeLAlgerie/


 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


