
 
 

 سفارت فرانسه مقیم افغانستان

 

 

)ن یا های فعاالجوامع مدنی و ائتالف  پروژه های ابتکاری P I S C C A ) 

 

ه ژپروکه بوده فرانسه  دولتمالی  وجه (PISCCA)" نهای فعاالجوامع مدنی و ائتالف  پروژه های ابتکاری" برنامهء

 مرکز قرار میدهد.جامعه مدنی افغانستان را مورد ت ختار سا یا تشکیل کمک بههای 

 

 

 هدف
 

 

 :است  از طریق دو محور ذیل همکاری در شکل گیری نهاد های جامعه مدنی افغانستانو  همراهی PISCCAهدف 

 

 میان  رکت های ابتکاریمشاحمایت از  افغانستان و نهاد های جامعه مدنیمیان  یابتکارات هماهنگ حمایت از

 ؛ نسوی و مؤسسات غیر دولتی محلی مؤسسات غیر دولتی بین المللی به ویژه فرا

  تحت را و/یا بازگشتگان  بیجا شده گان یاجوانان  جنسیت )جندر(،که بخش های  از پروژه های انکشافیحمایت

 ؛ قرار دهدپوشش 

  

نهاد های محلی یا توسط یک مؤسسه محلی در شراکت با یک  اتحادیه صنفیمحور اول ترویج پروژه هایی را که توسط 

 مانند) ساختارینهادی و  یتقویت های پروژه، ت تمرکز قرار میدهد. در این صورتالمللی اجرا گردد، تح مؤسسه بین

 . ترجیح داده میشود برای مدت زمان طوالنی( و ظرفیت مؤسسات افغان در بخش عملیانتقال مهارت ها و انکشاف 

 

 هد شد.داده خوایت اولو ،ندهر دو محور را مدغم میساز ، به پروژه های کهعالوه بر این

 

 د:هر دو محور را با هم میپیوند مثال پروژهء که
اجرا  Y، والیت  X جمعیت میزبان در شهر برای فامیل های بیجا شده و را سیارپروژه مکتب  حلی که یکدو مؤسسه م

   مینمایند.

  
 

"مدرن" و  به اصطالحمدنی روابط میان جامعه  تتقویبه کمیته مشورتی انتخاب پروژه ها اهمیت خاصی برعالوه، 

 برخاسته از متن جامعهو  جامعروش  بدین ترتیب نتی" قایل خواهد شد. پروژه های تمویل شده نیز بایدجامعه مدنی "س  

 را اختیار نماید.

  

 

 .تجاوز نماید یک سال ازنباید  وژه هاپر مدت زمان

 

 

 



سفارت فرانسه . بود دنخواه واجد شرایطشهری  مناطق و روستایی مناطقاعم از تمام مناطق کشور،  از لحاظ جغرافیایی

و  ی اعضابرا خطراز ی یباالخیلی سطح  مناطق مشخص شدهدر منطقه یا  شواهدی را در ارتباط به اینکه دراز مؤسسه 

 . وجود ندارد، درخواست خواهد نمود کارمندان مؤسسه مذکور

 

 

 

 کمک ی اعطاشرایط 
 

 PISCCAمستفید شونده گان 

 

پروژه ها توسط مؤسسات و نهاد های که بالترتیب ثبت و راجستر شده وزارت اقتصاد و/یا وزارت امور ام موارد، در تم

 خواهد شد. به پیش ب رده عدلیه باشد، 

 

 شرایط  یتمعیار های واجد

 

 درخواست شده در  سهم گیریPISCCA  ؛ باشد یورو ٤۱۱۱۱و  ۰۱۱۱۱باید میان 

  ؛ ماه تجاوز نمیکند ۰۲مدت پروژه از 

 مالی، معادل تأمین نیروی کاری،  کمکفیصد قیمت مجموعی پروژه ) ۰۱اقل  سهم گیری مستفید شونده باید حد

 نشان دهد.( را طرح و توسعه پروژه... ءوسایل، هزینه

 

پروژه های مالی یتنوع  
 

 میگردد:تهیه مطابق قوانین ذیل  PISCCAهر پروژه تمویل شده در چوکات 

 

 ؛ مشکل ارائه شده ابجواب  بقتطا 

 ؛ گانه تملک پروژه توسط مستفید شوند 

 ؛ شده انجام توسعه پایدار فعالیت 

 و اجرای پروژه. مشارکت مقامات محلی در طرح 

 

العملطرز  
 

  .اسناد و مدارک را  مقر اصلی شان در فرانسه است، تماممؤسسات که فورم ضمیمه شده را دانلود نمائید

ن های به زباشانرا درخواست های مالی  باری به زبان فرانسوی ارسال نمایند. مؤسسات دیگر،باید به طور اج

 .دننده میتوانمو فرانسوی یا انگلیسی ارائه

  ،ارسال ذیل های آدرس   ایمیل به بایدیک کاپی الکترونیکی دوسیه در عین زمان عالوه بر دوسیه کاغذی

 pascal.hanse@diplomatie.gouv.fr  ،alain.masetto@diplomatie.gouv.fr  د:گرد

 ه آدرس ذیل تسلیم و یا از طریق پ ست ارسال گردد:بی ها درخواست 

 

 PISCCA ۲۱۰۷نامزدی به 

 سآقای پسکل هانقابل توجه 

 بخش همکاری ها و امور فرهنگی

 سفارت فرانسه

 جاده شیرپور، شهر نو

 کابل ۰۹۵۱پ ست بکس نمبر 

 

 صورت گیرد.عصر ٥ساعت  ۲۰۲۷ می ۲٦قبل از تسلیم دهی دوسیه ها باید 
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یته قبل از ارزیابی دوسیه توسط کماز طرف بخش همکاری ها و امور فرهنگی  تعدیالتتوضیحات یا ممکن است 

 درخواست گردد.ش گزین

متشکل از نماینده های ادارات محلی، جامعه مدنی اعضای آن و  برگزار میشود یکبارسال این کمیته جلسه عمومی 

توسط سفیر فرانسه در افغانستان رهبری متذکره یته م. کمیباشد کای تخنیکی و مالیافغانستان، نهاد های بین المللی و شر

 میگردد.  
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