
 

 عرض مقترحات مبادرات "فجر" 

 الخطوط العامة:

 
تطلققققلحة ققققلونحواتعققققلثقحثواعةقققق.حوابسققققلفرحسا ب و بتحنيققققضل لحف ييققققلحنةث  تلي ققققلح   ققققلحاتسقققق  اح
ةست ولبح  ةلحاةنل  وبحواةجتةعحواةق يرحفقرحاطقل حة يوي قنح  قاحة"ق ثوحافجق احواقعاح ي"ق ح قلاح

.2014 

I. :تقديم عام 

 السياق: .1

افج احهثحوآلا نحواترحةقحخالاهلح   احواتعلثقحواض ييرحواةجتةعحواةق يرحواةث  تقليرحثةيقعححن يلةج
ةنل  لحفرحاطل حة ولتهحوألثاىحواترحةكيبحةقحا وةقنحح18ق احوان يلةجحوا  احاقح2014اي"لئهحيينح

حةكثيقنوألثاىحاب ح  ضحةو ث حاةست ولب حث وئةلحثفقرحاطقل حواحةكثينةنل  لحةينبسنح قحواح11
تةكقحيقق   ققلحج  ق وحاةست وققلبحة قلونحواتعققلثقحثواعةق.حوابسققلفرحابلي قنحةقققحن يقلةجحفجقق حتطلققلحو

حةقحفتححوآلا نح لىحةنل  وبحج   ل 
جةل  قلحابق حةيقل ح  ويقنحثت"قلث حقق احنقهحفرحوأل ق.حس حتاحنيلءحن يلةجحافج احكةلحهثحةعلثاحفحث

حوث.حةلوثظت ق:
 واة  ين وايسصحواةالوظحفرحة"ل كنحوا"نلبحفرحو للح -

واولجققققنحنلاييققققننحال"ققققنلباحثخل ققققنحوانيققققلبحااققققىحواتعن قققق حثواتيظقققق اح نقققق ويحةكققققليتهاحفققققرح -
 واةجتةع 



تعن قققق حثة"ققققل كنحوا"ققققنلبحثهكققققعوحفسقققق حوي ققققبحوهتةققققلاحهققققعوحوان يققققلةجحوققققث.حةث ققققثوحخققققلصحهققققثح
حواةث  تلير 

 الهدف العام: .2

واعلاحان يقلةجحافجق احهقثح  قاحواةجتةقعحواةق يرحواةث  تقليرحفقرحيقع هحااقىحة قلوننحتعن ق ححواه ف
" وكه ح حوا"نلبحثو 

 األهداف الخاصة: .3

ح يلهاحن يلةجحافج احفرحتوس لحوأله وفحواخل نحواتلا ن:
 ت ق قققنحةكليقققنحوا"قققنلبحفقققرحواة  يقققنحثفقققرحواض قققلءحواعقققلاحثةققق وي لحي ليقققنحةول قققنحةخ  قققنح

 ال"نلب 

 ا"نلبحق  حتوي قح ث تهاحا عن ثوح قحثوقعهاحث أخعثوحواةكلينحواالئسنحنهقاح  احق  وبحو
  وخ.حةجتةعلتهاحثجعلهلح كب حويتةل لحاة"لكلها 

  نيلءحةثوقفحة"ت كنحوث.حة"لك.حوا"نلبحثتسليةهلحةعحفل لرح"نهحواةيطسن 

 النتائج المتوقعة: .4

حةقحواةتثقعح يهحفرح  سلبحويتهلءحن يلةجحفج :
 نلبحنو قققيحيققق ج ثقح يضيقققهاح كبققق حويقققتسالا نحاكقققرح تيظةقققثوحث "قققل كثوحيقققتعييحقققق  وبحوا"ققق

ث عن ثوحفرحواض لءحواعلااحث وةلثوح  ةلاهاحواجةع نح لىح ثوتسهاح ثقحة وي لحتلسلئ قنحةققح
وا"ققنلبح نقق حتعي ققيحححويققتسالا نالح  ققبحفققرح قححثح فققل ل قح جليققبحسةةققث.احكض قق.   حااقق ت

 هاحفرحفت لحةلحنع حافج ا تةكيهاحةقح ةلقح  ةثةنحي"لطلتيق  وتهاح

 ي "ع حوا"نلبحنةلحف هاحوانيلبح يهقاحة"ق كثقحفقرحةيقل وبحوتخقلعحواسق و احث يهقاحةق ةجثقح
  كب حفرحتو   حثةتلنعنحي ليلبحواتية نحواةول ن 

 قحتتنققل .حواخنقق وبحةيظةققلبحواةجتةققعحواةقق يرحواعلةلققنحفققرحةجققل.حوا"ققنلبحيقق كثقحنةسقق ث ح 
ث قحتعةقققق.ح كبقققق حفققققأكب حثن ققققث لحجةل  ققققنحفققققرحاطققققل حوققققثو حنيققققلءح جةعهققققلحف ةققققلحن يهققققلح ثح



ثنةققلح يهققلحتخطققبحة ولققنحواتعققل فحححح جةعهققلحةققعحواةجتةعققلبحواة ي ققنحفققرح"ققنهحواةيطسققن 
عةققق.ح لقققىحواتةكققق قحةققققحوات"قققلث حنققق قحفي يقققه.حن يهقققلحواتثو ققق.احثالح"قققيحفقققرح قحفجققق ح 

 اة يرحواةث  تليرحفرحهعوحواة  وق واضل ل قحثواةجتةعحو

 يتكثقحهعهحواةنل  وبحيلهةبحفرحتث  نحوا"نلبحثتوي يهاحوث.حوات ن نحواةثوطي نحيقثوءح
ثيق كثيثقحقق حويقتضل ثوححتعللحوألة حنلاةيقتض   قح ثحول قيرحواةنقل  وبحثخل قنحوا"قلنلب 

 ةقحوابسنحواةتنل انح ن حوقتيلءحواةعل فحثواخن وبحوااليةن 

 يظةققلبحواةجتةقعحواةق يرحواة"ققل كنحفقرحن يققلةجحافجق احقق حكيققنبحواكب ق حفققرحيقتكثقحةكةقلح
ط لحواعة.حث نطحواليت وت ج لبحات نحح كب حه كلنحث كب حتيظ ةقلحثنلاتقلارح كبق حة  وقح
 باحاقح  ةلاهاحيتتجهحيوثحواتطث حواتلاحفرحةجل.حواس  وبحثوا" وكلب  حاا  حتكث يل 

 قحةيظةققققققلبحواةجتةققققققعحواةقققققق يرحواول ققققققينحث"قققققق كلءهلحسةقققققققحةيظةققققققلبحثةيتخنقققققق قححكةققققققل 
جة عقققلح لقققىحووت وةهققلحفقققرحةجقققل.حتيض قققعحححةول قق ق  تحيتيتيقققبحااقققىحقققق احافجقق احثيققق عةلثق

 ةنل  وتها 

 القيم والمبادئ المشتركة: .5

ف هقل حفج حااىحت ق نح   حةقحواةنل ئحثواسق احواتقرح لتقياحواةجتةقعحواةق يرحنهقلحثنلاع قث نحححتتطلع
حق:قققق تعللحوألة حن

 :حهققعهحواسقق احةبقق.حثنققلاطنعحفقق قحوالوةققنحوالجتةل  ققنحثواعقق تحواة"ققت يحفققرحووتقق واحتققلاحالتيققثو
واثوجبحواق فلوح يهقلحتعتنق ح ي ق وحفقل الحفقرحواتية قنحواةيقت  ةنحالةجتةقعحواةث  تقلير حاالح

ثفقرحجقثحتطنعقهحح يهلحتتطلبحجهث وح قل قنحانلقث لحوقثو حجقل حنق قحوا"قنلبح ثيةقلحتلنثهقلب
 و ييلي نحثوات لةقحثووت واحك.حوابسلفلب 

 والاتقققيواحواةثوطيقققلترحواقققعاح ةققق حوتةقققلحنل "ققق ويحواوس سقققرحثواطقققث رحال"قققنلبح لقققىحةيقققتث ح
 واة  وقاحثكعوحتطث  حةنل ئحتسلياحثوبحواة"ت كلب 

 نحوا"ضلف نحثويتسالاثخل نحوانويح قحثواي"لطلبحواةسلاحنهلحواييوهن:حفرحط  سنحواوكلةنح 
 وألط وفحواة"ل كن 



  واتهع بحاغ ضحوات ن نحوانوتن 

  واتيلةححثينعحواتط فحثك.حت  فح "لئ اح ثحقنلرح ثح" وئور 

  واةيلثولحن قحوا ج.حثواة  لحةةلح تطلبحت ق نح ث حث ثبحواة  لح وخ.حواةجتةع 

  واع .حثواةيلثول 

 

II. :طرق الولوج إلى فجر 

 :من طرف المشروع ميادين العمل المغطاة .1

حواة ل  قحواتلا ن:حواترحت  احافج احتخ اححنل  وبواة
 تية نحةنل  وتها تعي يحق  وبحوا"نلبح ن ح 

  ت ق نحي لينحنل  نحخل نحنلا"نلب 

  ت"ن يحةيظةلبحواةجتةعحواة يرحثتنل .حوألفكل حةعحفل لرح"نهحواةيطسن 

 عنق حةي حاحوا"ع احوابسلفنحوا قة ن  تحثوا  ل نحكط لحت ق نحوابسلفنحسواضيثقحواو   ناحوا 
 طةثولته نهلحوا"نلبح قح

  ت ق نحواتسي لبحواج   لحكط لحالتعن  ح قحهةثاحوا"نلب 

  .واوثو حةلحن قحوألج ل 

  تبة قح ث لحوا"نلبحثوات ن نحواةثوطي ن 

 

 تقسيم المبلغ إلى مرحلتين: .2

  ح نقق حاوقق  حواةكققثيت قحالةعققل تيققتج بح ةكقققحالةيظةققلبحواةت "ققونحاقق  اح ققيل  لحافجقق اح قح
حواتلا ت ق:
 ةجةث قققققنحسققققنحوقققق  بلح سث هقققققلح"ققققنلبح ثحتسث هققققلحواةخ  ققققنحاةيظةقققققلبحةينب:ح1حواةكثيققققنح

وألة حهلهيقلحنق  احةيظةقلبح قغ  لحهق فهلحب ق ح نوقرحةعتق فحح تعللحححةيظةلبح"نلن ن 
جةع ققققلباحتعلثي ققققلباحةجةث ققققناحةيتقققق  حةيظةققققلباحيققققثو ااحنهققققلح ثحب قققق حةعتقققق فحنهققققلحس



ثي تاحو تةل حةلح سل بح " حةنل  وبحفرحاطل حواةكثينحوألثاىحهقعه حححتجةعلب   حاا ت 
ث ققققق.حح قححثتجققققق  حو "قققققل لحااقققققىح ثق قققققن ح3.000.000ثالح تعققققق  حواةنلقققققلحواةةيقققققثححاهقققققلح

 وال ت وفحا سحاايوة لحالت "ححاهعهحواةكثين 

 أو

 ةخ  ققققنحاول ققققيرحةنققققل  وبح كبقققق حتج نققققناح احةيظةققققلبح"ققققنلن نح ثحوابلي ققققنحواواةكثيققققنح
نةيظةققلبحخ ث قق نحهقق فهلحب قق ح نوققرحححةيظةققلبحتعةقق.حا ققلاححوا"ققنلب ح تعلققلحوألةقق 

 ةعت فحنهلحهعهحواة لحسجةع لباحتعلثي لباحةيظةلبحب  حوكثة ناحيسلنلب   حاا ت 

ي تاحو تةقل ححثحح نهعهحواةكثينحنةعي هرحوألخ  ح قحوايثو احثواتجةعلبحثواةيت  لبح لىح
حلققلحواةةيققثححاهققعوحوايققثوحةقققحواةنققل  وبححةنققل  وبحفققرحاطققل حهققعهحواةكثيققناحثالح تعقق  حواةنح5

ح ثق ن حب  ح قحث .حوال ت وفحاايوةرحالت "ححاهعهحواةكثين ح6.500.000ةنللح
ح

 مدة النشاطات: .3

واو ققيحوايةيققرحواتققرح ققتاح  ةهققلحفققرحاطققل ح قق ضحةست وققلبحواةنققل  وبحهققعوحفققرحتيقق  احواي"ققلطلبح
ح "ه  ح7ااىحح4واةثجث حةلحن قح

ح
 الجدول الزمني: .4

ححح2017 كتثن حح27تل   حاطاللح  ضحواةست ولب:ح ثاح
حيثوال ح12وايل نحح2017 جةن حح14تل   حبللح  ضحواةست ولب:ح
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 2018ةل سح

 واةعلثةنحواةينسن

 تل   حبللح  ضحةست ولبحافج ا

 واتوس لحفرحواةلضلبحثويتسل هل

 تثق عحوالتضلل

 تل   حاطاللح  ضحةست ولبحافج ا

 وجتةلوحاجينحواليتسلء

 تيض عحواةنل  وب

 2017 كتثن حح16

 2017  كتثن ح27

 2017  يةن حح14

 2018ان  .ح

 2018ةل ثح


