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7 نقاط لضمان اإلتصال األمثل لمشروعي 
 هذه الوثيقة موجهة للجمعيات املستفيدة من منحة )CODEVA( يف إطار برنامج دعم الشباب و التشغيل 

في أي سياق يندرج مشروعي ؟
برنامج دعم الشــباب و التشــغيل )PAJE( برنامج ممّول من اجلزائر و 
اإلحتــاد األوربــي يهــدف، إلــى مرافقــة احلكومــة اجلزائريــة ومنظمــات 

املجتمــع املدنــي للتكفــل األمثل بإحتياجات الشــباب. 
منحــة الـــكوديفا )CODEVA( لتنميــة اجلمعيــات تندرج ضمــن األدوات 

و اآلليــات املقدمــة يف هــذا اإلطــار.
 )CODEVA( اجلمعيــات  تطويــر  بدعــم  اخلــاص  املالــي  الغــاف 
يف  الشــباب  لفائــدة  موجهــة  مشــاريع  ملموســة  بطريقــة  لتمويــل 

املقاولــة. و  التكويــن  التوظيــف،  قابليــة   : التاليــة  املياديــن 
منحــة الـــ )CODEVA( متــوِّل املشــاريع بصفــة مباشــرة أو غير مباشــرة 
عــن طريــق 3 منظمــات : منظمــة العمــل الدوليــة )OIT(، املنظمــة 
الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )FHI( و مجموعــة البحــث لتحقيــق 
التنمية الريفية )GRDR(. تقوم هذه املنظمات بدورها بإعانة جمعيات 

محليــة يف الواليــات النموذجيــة )عنابة، بشــار، خنشــلة و وهــران(.

من هم شركائي المحليين ؟
ــة   ــة منوذجي ــة يف كل والي ــة للبرنامــج )DNP( املمثل ــة الوطني  • املدري

 مبدرية محلية )DLP( مدعمة بخبراء؛ 
• املنظمات الوسيطة. 

متى و من أخبر عن عملياتي 
اإلعالمية؟ 

قبل أسبوع من إجناز أي عمل ينبغي أن أخبر: 
• املنظمة الوسيطة؛ 

• املنظمة املمّولة )OIT, FHI et GRDR(؛
.)DLP( املدرية احمللية للبرنامج •

الشــركاء الســابق ذكرهــم أعــاه يقمــون بتــداول املعلومــة لصالــح 
بجميــع  إباغهــا  يجــب  بأنــه  علمــا  للبرنامــج،  الوطنيــة  املدريــة 

البرنامــج.  إطــار  يف  املنفــذة  العمليــات 

بأي صفة ينبغي أن أتواصل ؟
أتواصــل بصفتــي كجمعيــة مــع ذكــر املمــول، برنامــج دعــم الشــباب 
 )OIT, FHI et GRDR( و التشــغيل و الهيئــة املشــرفة علــى التمويــل
أســتخدم بصفــة منهجيــة التعليمــات و األدوات املوجــودة يف املرفــق 
النشــرات،  )امللصقــات،  اإلعــام  و  اإلتصــال  وســائل  كافــة  علــى 
الافتــات، خطبــات الدعــوة، البيانــات الصحفيــة...( ومنشــوراتي على 
املواقــع أإللكترونيــة و شــبكات التواصــل اإلجتماعيــة )كل األدوات 

موفــرة لكــم يف شــكل رقمــي يف املرفــق(. 

كيف أتواصل ؟
• ينصح تعيني مكلف باإلعام؛ 

ــا ميكــن أن  ــر ســياق التدخــل يف جميــع اإلتصــاالت كم • ينبغــي ذك
أســتعني املدريــة احملليــة للبرنامــج )DLP( ملرافقتــي. 

كيف أقدم أنشطتي ؟
بقــدر  فيديوهــات  و  بصــور  أعمالــي،  و  نشــاطاتي  أعــرض 
 املســتطاع، بصفــة عامــة، يستحســن أخــذ صــور واقعيــة )إجتمــاع 
عمــل، تكويــن، مناســبة، الشــباب أثنــاء العمــل...( و بطريقــة متباينــة 

)إبداعيــة(، لإلســتغال األمثــل للصــور يتــم أخذهــم بدقــة عاليــة.

ما هو الدعم المتوقع من المدرية 
المحلية للبرنامج ؟ 

كل  يف  ترافقنــي  و  تســاندني   )DLP( للبرنامــج  احملليــة  املدريــة 
املناســبات اإلعاميــة حيــث إنهــا مــزودة بأجهــزة التصويــر الســمعية 
الفديوهــات،  و  الصــور  إنتــاج  مرافقتــي يف  بإمكانهــا  و  البصريــة 
تعتبــر )DLP( وســيطا لنقــل املعلومــة إلــى )DNP(، هــذه األخيــرة 
تنشــر املعلومــات بطريقــة منتظمــة وعلــى نطــاق أوســع عبــر وســائل 

 .)PAJE( إعــام البرنامــج

عليــك بإعالمنا عن كل نشــطاتكم
إتصـــل بنــــا

902annaba@paje.dz 413 0560 / 521 130 0560املدرية احمللية للبرنامج - عنابة

335bechar@paje.dz 417 0560 / 532 130 0560املدرية احمللية للبرنامج - بشار

931khenchela@paje.dz 416 0560 / 681 361 0560املدرية احمللية  للبرنامج - خنشلة

650oran@paje.dz 412 0560 / 539 130 0560املدرية احمللية  للبرنامج - وهران


