أبواب مفتوحة للشباب حول المقاوالتية والمهن في
الشعب الفالحية )التمور ،الفلفل والبطاطس(
ديسمب2021
نوفمب إىل 01
من 30
ر
ر
غرفة الصناعات التقليدية والحرف بسكرة  /دار المقاولتية جامعة الوادي

( )PASAالقطب الجنوبي  :برنامج دعم القطاع الزراعي  ,بما في ذلك إدارة المياه ,
الصناعات الزراعية والتلوث الزراعي  ,كلف بتنفيذه من قبل المعهد الوطني الجزائري
للبحث الزراعي )INRAA( ,والوكالة االلمانية لتعاون الدول ) (GIZالمشروع
يدعم شعبة "التمر " و " الفلفل الحار " بوالية بسكرة و شعبة البطاطس بوالية الوادي.
مركز األعمال و اإلنجازات الدولية ) (CARIهي جمعية التضامن الدولية و هي
منظمة غير حكومية ) (ONGالتي تنشط مند  1998على تحسين نمط معيشة سكان
الريف الدين يعيشون في المناطق الجافة للبلدان التي في طريق النمو و باألخص في
الضواحي الصحراوية.
( :)APEBهي جمعية المحافظة على البيئة لي بني يزقن (غرداية) أنشئت في 1989
بعد التدهور البيئي الملحوظ في وسط واحات النخيل ،ومند نشاءتها والجمعية تواعد
بالتنمية المستدامة ،وممارسة الزراعة البيئية في المناطق الهشة (الواحات) .و من اجل
توسيع انشطتها و خلق ديناميكية على المستوى الوطني ،كانت الجمعية من احد
مؤسسيي الشبكة الجمعاوية لتنمية المستدامة للوحات ) .(RADDOفي عام 2001
أصبحت النقطة المحورية لي ) (RADDOفي الجزائر.
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أبواب مفتوحة للشباب حول المقاوالتية والمهن في الشعب الفالحية )
التمور ،الفلفل والبطاطس(
عدة إجراءات لفائـدة الشباب في واليتي بسكرة والوادي وستمس مائة شخص لكل واحدة منهما.
الهدف منها هو التعريف بالمهن داخل الشعبة الفالحية وكذا إمكاناتها.
اإلجراءات األولى هي أبواب مفتوحة للشباب لتعريف بالمهن في شعبة التمور ،الفلفل
والبطاطس وكذا "االحتكاكات" بين الشباب والمهنيين مما يسمح بنقل المعرفة وهي فرصة
إلعطاء الشباب طعم االكتشاف والتعلم والتوجه إلى هذه الحرف.

 06جانفي 2022

من  19إلى 23
ديسمبر 2021

 13ديسمبر2021

 09ديسمبر2021

آخر موعد لتقديم
وثيقة المشروع
للمشاركة في
المسابقة

دورة تكوينية في
المقاولتية
المبتكرة في
المجال الزراعي

اختيار وإعالن
نتائج  20مرشحا
للمشاركة في
الدورة التكوينية

آخر موعد لتقديم
طلب للمشاركة
في الدورة
التكوينية

 30نوفمبر إلى
01ديسمبر
2021
أبواب مفتوحة
للشباب

ستتبع بدورة التكوينية مجانية لمدة  5أيام حول المقاولتية المبتكرة في المجال الزراعي،
والتي ستسمح للمشاركين بتحسين وتطوير أفكارهم ومشاريعهم بالمستقبلية بهدف المشاركة في
المسابقة (دعوة للمشاركة في مسابقة أحسن مشروع) .ستجمع هذا الدورة التكوينية ما مجموعه
 20مرش ًحا ( 10مرشحين من والية بسكرة و 10مرشحين من والية الوادي) سيتم اختيارهم من
خالل دراسة وثيقة الترشح.
: https://forms.gle/3yyiyBVBCpgGYqRc6التسجيل
وفي األخير ،وبعد دعوة لتقديم مشاريع في واليتي بسكرة والوادي ،سيتم اختيار خمسة
فائزين من خالل مسابقة أحسن مشروع .ستقام هذه المسابقة على مدار يوم واحد وستكون
فرصة للشباب للدفاع عن مشروعه أمام لجنة تحكيم .تتألف لجنة التحكيم من محترفين وأعضاء
من اإلدارات المحلية.
الفائزون الخمسة من الشباب المختارون من واليتي بسكرة والوادي سيستفيدون من مرافقة
ومساعدة مالية في إنجاز مشاريعهم.

 29مايو 2022

تقييم المشاريع
المدعمة

 10جانفي
2022
اختيار الفائزين
الخمسة
ومرافقتهم
ودعمهم ماليا

المستفيدون
الشباب (نساء ورجال) دون سن  35سنة.

