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  «PAP-ENPARD ALGERIE»برنامج العمل النموذجيملتقى إنطالق 
 

 

 ديناميكية جديدة من أجل الفضاءات الريفية
 

سعادة السفير، رئيس بعثة البحري والتنمية الريفية والصيد ،تحت الرعاية السامية لمعالي السيد وزير الفالحة
في  الفالحيةلبرنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية واإلتحاد األوروبي بالجزائر، ستتم اإلنطالقة الرسمية 

  .بفندق األوراسي 9:00على الساعة  2017 أفريل 10يوم اإلثنين  الجزائر
 

األوروبي مبادرة في إطار البرنامج الجھوي  تحاداإللتعاون المشترك بين الجزائر وابرنامج 
برنامج العمل . ل السياسة الفالحية و الريفيةظيھدف الى دعم دول الجوار في ، «ENPARD »األوروبي

ماليين  10مليون أورو مقسمة بالتساوي،  20عملية ھامة بغالف مالي قدره  الفالحيةالنموذجي للتنمية الريفية 
وھو حيز التنفيذ في تحاد األوروبي، من طرف اإلماليين أورو  10زائري وأورو مساھمة من الطرف الج

  .عين تموشنت، األغواط، سطيف وتلمسان بدعم من السلطات والجماعات اإلقليمية: الواليات النموذجية التالية
 

تدعيم  إلىيھدف و ضمن سياسة الحكومة الجزائرية في مجال الفالحة والتنمية الريفية يندرجھذا البرنامج 
خلق أنشطة قصد تحسين الدخل وتوفير إستراتيجية تنويع االقتصاد وإعادة تفعيل الفضاءات الريفية عن طريق 

  .فرص العمل
 

يطمح تنسيق المديرية العامة للغابات، ھذا البرنامج بوالتنمية الريفية والصيد البحري  وزارة الفالحة،برعاية 
 مختلفالريف من خالل تثمين وتنويع الموارد المحلية بتالحم  لمناطقيشية للمساھمة في تحسين الظروف المع

  .)السياحةالفالحة، الصناعة التقليدية و(المدرة للمداخيل  القطاعات
 

 تم إعداد المرافقة التقنيةمن  بدعموخالل األشھر الستة األولى، . 2016 سبتمبر 4 يومكانت البرنامج بداية 
وضح التي ت العمل السنويةوعليه تم وضع خطة  األربعة النموذجيةواليات الالتشخيص التشاركي اإلقليمي في 

  .2017نشاطات سنة 
 

إستنادا على المناھج اإلبتكارية من أجل إعادة تفعيل ھذه المناطق من خالل مشاريع التنمية المستدامة، ھذا البرنامج 
  :يمكن الواليات النموذجية من

 .أسس تشاركية قصد تحديد نوعية مشاريع التنمية الريفية المستدامة وضع -
 .تثمين المنتجات والموارد المحلية وتحسين نوعيتھا قصد تسويقھا -
 .تعزيز االتصال وتبادل المعلومات حول المبادرات المؤسساتية للجھات المحلية الفاعلة -

 .الوطنسيتم الحقا تعميم العمليات النموذجية على باقي واليات 
  

  :من أجل معلومات أكثر، اإلتصال بـ
  »برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية والفالحية في الجزائر«المرافقة التقنية للدعم

  المديرية العامة للغابات، نھج دودو مختار: العنوان
  الجزائر –بن عكنون  16306، 232ب .ص
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