
            
    

 

8201مشاريع برسم سنة طلب تقديم   
الواحات بمناطق المناخية التغيرات مع التأقلم مشروع إطار في  

 

 ة الموقعة بتاريخلمسطرة إبرام اتفاقيات الشراكة الخاصة بالوكالا طبقو  الواحات بمناطق المناخية التغيرات مع التأقلم مشروع إطار في
يدان متخبر التنظيمات العاملة في  األركانشجر لتنمية مناطق الواحات و الوكالة الوطنية ن إف 2خاصة المادة  2014أبريل  29

عم ت لتلقي طلبات الدعن فتح باب الترشيحا )*(وزاكورة  وتنغير الرشيدية ألقاليم التابعة الترابية الجماعات عضبب المحلية التنمية
 .2018المالي لمشاريع التنمية برسم سنة 

 تأهيلو  إنجاز عبر الماء قطاع في التكيف قدرات ( تحسين1إلى : )" الواحات بمناطق المناخية التغيرات مع التكيف" مشروع يهدف
 نوتحسي الدخل مصادر تنويعبهدف ( القيام بأنشطة 2ر؛ )دالمائية بكل من حوض غريس المتوسط وحوض المعي والمنشآت البنيات

 عن علينالفا جميع وعي من الرفع( 3) المناخية؛ التغيرات لمواجهة اإليكولوجية النظم وتقوية تحسينللساكنة و  المعيشية الظروف
 .التكيف تدابير وتنفيذ تصميم في المشاركين قدرات تقويةوالمعرفة و  التجارب تبادل طريق

 :القابلة للتمويلالمجاالت و المشاريع 
در الدخل الواحات يجب ان تساهم في تنويع مصا بمناطق المناخية التغيرات مع التأقلم لمشاريع المقترحة للتمويل من طرف مشروعا

 جاتو المنت تثمين المحلي، اإلقتصاد للدخل، المدرة )األنشطة وحماية البيئة للساكنة بالمناطق المستهدفة المعيشية الظروف وتحسين
 ..(..، المحافظة على الموارد الطبيعية والشباب بالنساء المتعلقة خصوصا البديلة اإلقتصادية األنشطة المحلية،

 الشركاء المحتملين القتراح المشاريع 

تي تنشط للتعاونيات والمجموعات ذات النفع االقتصادي الالمدني والمنظمات غير الحكومية و يوجه هذا اإلعالن لجمعيات المجتمع 
 المذكورة أعاله.األركان الواحات وشجر تنمية مناطق  وكالةمناطق تدخل ب

 قبول المشاريعانتقاء و معايير 
 المناخية؛ التغيرات مع التأقلم في المشروع يساهم أن 
  ؛للساكنةأن يكون المشروع منبثق من الحاجيات األساسية 
  ؛ايجابي على الساكنة أو المستفيدينوقع أن يكون للمشروع 
  ؛الجدوىأن تتوفر دراسة تقنية للمشروع أو دراسة 
  ؛محليينإمكانية تعبئة شركاء 
 ؛خذ بعين االعتبار التأثير على البيئةأوأن ي  
   ؛االجتماعيو دعم مكانة المرأة والشباب في النسيج االقتصادي 
  ؛حقق استدامة النتائجيمقاربات مبتكرة، وأن بالمشروع كون يأن  
  أخذ بعين االعتبار التجارب السابقة.يوان 

 يمكن تمويلها الالمشاريع التي 
 .مصاريف التسيير؛ بناء محالت تجارية والتجهيزات الفردية و اقتناء العقار

 إرسال ملفات طلب الدعم  
سنة      برسم الوكالة طلب تقديم مشاريعالطلب وعنوانه مع اإلشارة إلى "في ظرف يبين صاحب ملفاتهم إعداد على حاملي المشاريع 

 ة:و وضعها مباشرة لدى مكاتب الوكالة بالعناوين التاليأالبريد  الى السيد المدير العام عن طريقملفات الترسل " و 2018



            
    

 

 فركلة  ة العليا،العلوي، غريس السفلي، فركل)الجماعات القروية لتنجداد، غريس  والرشيديةإقليم بالنسبة للتنظيمات المتواجدة ب
المين، شارع موالي علي الشريف بوتا ،األركان وشجر الواحات مناطق لتنمية الوطنية : الوكالةالسفلى، ملعب وسيدي علي(

 الرشيدية. 515ص.ب 
 ارع بش الوكالة الكائن: مكتب )الجماعات القروية ألنيف، حصيا و مصيصي(بالنسبة للتنظيمات المتواجدة بإقليمي تنغير

  ورزازات. 417واد الذهب، رقم  حي المغرب العربي
 مكتب  :ت(تغبال و ايت بوداود ,ونقوب، تزارين، ليت والآ)الجماعات القروية  زاكورة إقليمبالنسبة للتنظيمات المتواجدة ب

 الوكالة الكائن بشارع محمد الخامس، زاوية المجدوب، زاكورة.
 :من يتكون ملف طلب الدعمو 

  للوكالة؛موجه للسيد المدير العام التمويل طلب  
  بطاقة موجزة عن المشروع )نموذج الوكالة( يتعين الحصول عليه من مقرات الوكالة أو عبر البريد اإللكتروني للوكالة

http://www.andzoa.ma 
 ومساهمة الشركاء مرفوق بوثائق تثبت مساهمة الشركاء؛ ملف مفصل لعمليات تمويل المشروع 
 ...التقدير المالي أو فاتورة أولية القتناء المعدات أو األشغال 
  للمشروع؛الدراسة التقنية والمالية 
 وسيلة حفظ إلكترونيةفي  كامال نسخة من الملف. 

 :يجب اإلدالء بباإلضافة إلى الملف القانوني لصاحب الطلب 
  ؛المشروعلحامل  ةاإلداريو  ةالقانونيالملفات 
 ؛الئحة أعضاء مكتب التنظيم 
  ؛كتبممحضر تجديد الآخر 
 .التقارير األدبية والمالية للسنتين األخيرتين 

 :شروط أخرى
 المشاريع لدعم واحد طلب من بأكثر التقدم المشروع لحامل يحق ال، 
 ال تقبل الملفات المرسلة عبر البريد اإلليكتروني. 

 
 بإقليم علي ديوسي ملعب السفلى، فركلة العليا، فركلة السفلي، غريس العلوي، غريس تنجداد، المعنية: الترابية الجماعات)*( 

 .اكورةز  بإقليم تغبالت و  ايت بوداود , نقوبالو  تزارين، والل، وآيت تنغير بإقليم مصيصي و حصيا ألنيف، شيدية؛الر 
 

على الساعة  2018أكتوبر   26 اإليداع المباشر قبل متم يوميجب أن تصل طلبات الترشيح عن طريق البريد العادي أو بواسطة 
 .ليال على معرفة تاريخ اإلرسالد ختم البريد يكونو  وهو آخر أجل لقبول الترشيحات، الرابعة والنصف بعد الزوال

 

http://www.andzoa.ma/

