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 EU4Youthبرنامج دعم الشباب التونسي 
 " ة في تونس وميفي السياسات العمالشبان  ةومشارك يةسياسة الشبابال"مشروع 

 للبلديات التونسيةموجه  ترشح عالنإ
 سياقال .1

)اإلمفوضية  قوم  ت األوروبي  الهولنديةو (  DUEتحاد  البلديات  لجمعية  الدولي  التعاون    VNG)  وكالة 
International)  والحكم الرشيد ةالمركز الدولي للتنمية المحلي و (CILG )برنامج دعم    من 3 كون بتنفيذ الم

األكثر -  ينالتونسي  نلشبااالمساهمة في تحسين إدماج  إلى  هدف  ذي يال"،  EU4Youthالشباب التونسي "
 محلية. يةو تنم ةبقار ممن خالل  ، وذلكاوسياسي اواجتماعي ااقتصادي -هشاشة

الشبا ة  "السياسمشروع  تنفيذ  ب   3  كون الميتعلق  و  ومشاركة  تونس"   نالشبابية  في  العمومية  السياسات    في 
ة وميالسياسات العم  صياغة في    هموالقضايا المتعلقة ب  نتعزيز إدماج الشبا  إلى  رامي( ال2025- 2021)

 .الوطنيو المحلي على المستويين ها ذ وتنفي

يحترم مفتوح  مسار   لىع  باالعتماد( بلديات تونسية  10)  عشر، سيتم اختيار  المشروعإنجاز هذا    سياق  وفي
هذه  نها في  تجدو   مسبقا،على أساس معايير محددة  ذلك  و   ، مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واإلدماجفيه  

 . الوثيقة

  ي لمشاركة فالراغبة في االبلديات  شروط الترشح والتمشي الذي ينبغي اتباعه من قبل    عالناإل  اهذويقدم  
 . مشروعهذا ال

)المشار إليها فيما يلي بالبلديات المستفيدة( المشروع  في إطار هذا  تم اختيارها  سي ستستفيد البلديات التي  و 
 وسفارة هولندا في تونس. األوروبيتحاد اإلمفوضية مساندة ودعم مالي، وذلك بفضل  ةفني مرافقة من

 لبلديات المستفيدةامجاالت دعم  .2
  ية آليات تمثيل   إحداثالبلديات المستفيدة في  مرافقة  سيتم    ،األنشطة المذكورة أسفلهتنفيذ  االنطالق في  قبل  
 على المستوى المحلي.  نصوت الشبا تبليغتطوير قنوات و ها أو تعزيز و/ يةشباب 

المحاور  في    البلديات المستفيدة  فائدةل  الرئيسية التي سيتم تنفيذها على المستوى المحلياألنشطة    ضوينوت
 : التالية

  ضمن مشاركة التي ت  المحلية،التخطيط والبرمجة    مسارات: دعم البلديات المستفيدة في  1المحور   -
 ، المحليالعمومي  تدخلالفي  تامالج احتياجاتهم ادمإبهدف   نالشبا

 ، تنفذها الجمعيات المحليةلشباب دامجة لمشاريع لفائدة مالي  فني و : دعم 2المحور  -
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  - هشاشة  في وضعية  من هم  همال سيما من-  نشبا للبشكل مباشر  الموجهة  : دعم المشاريع  3المحور   -
 ،المحليةالتخطيط ن مسارات عالمنبثقة  

 :خاللالمشاريع المدعومة من  فقةمرا: 4المحور  -
o   مع ضمان مشاركة كل   ةالمحلي   ةكمو واآلليات التشاركية المدمجة في الحتطوير األدوات

 ، األطراف المعنية
o ةالمحلي  ةمو دماجهم الفعال في الحكإبهدف    نومشاركة الشبا  ية الشبابيةتمثيلالآليات    عزيزت. 

 أخرى.وهيئات  بلديات ىلدبها  فريعتالو  مكتسبةالرسملة التجارب : 5المحور  -

 للترشحهل لتأاشروط  .3
 : تاليةالينبغي أن تتوفر في البلديات المترشحة الشروط 

 الشرط مصدر التثبت

ومحاضر  اإلنشاء  قرار 
 االجتماعات 

 ناشطةلجنة بلدية    و/أومكلفة بالشباب    ناشطةلجنة بلدية  فيها  تتوفر  البلديات التي  
 تشاركية اليمقراطية مكلفة بالد

منذ االنتخابات    1عمومية تونسية في مجال الشباب  هياكلالبلديات المتعاونة مع   التصريح عند الترشح 
 األخيرة 

 الشباب  مجالفي  دوليةمؤسسات دعم من ب حاليا تمتعالبلديات التي ال ت التصريح عند الترشح 

 .يةتونسالبلديات التكون البلديات المختارة ممثلة لتنوع يفترض أن 

 ملف الترشح  .4
 الفرنسية(: )باللغة العربية أو  ةيالوثائق التال  تقديم ملف يتضمن ،المترشحةعلى البلديات 

 ، البلديالمجلس  .ةالنموذج المقترح موقعة من رئيس حسب الترشح عالنإ استمارة  -
 ،التشاركيةمكلفة بالديمقراطية البلدية اللجنة المكلفة بالشباب و/أو البلدية اللجنة القرار إنشاء  -
 ،مكلفة بالديمقراطية التشاركيةالبلدية اللجنة المكلفة بالشباب و/أو محاضر اللجنة البلدية ال -
)وفق الجدول المصاحب في نهاية هذه الوثيقة   في سجل البلدية نصوص عليهاقائمة الجمعيات الم -

 ،(1الملحق  –
 

الجهوية التي تعنى بالشباب والرياضة، والثقافة، والصحة، والشؤون االجتماعية... ومختلف الهياكل الجهوية   ت على سبيل الذكر المندوبيات واإلدارا 1
الدفاع   والمحلية مثل دور الشباب، والمركبات الشبابية، ومراكز إستقبال وسياحة الشباب، ودور الثقافة، ومراكز الطب المدرسي والجامعي، ومراكز

 واإلدماج االجتماعي... 

https://docs.google.com/document/d/1x_qMFWiv73BAaUC6edBK8hQwXWQgzVB3/edit?usp=sharing&ouid=104859924306986733547&rtpof=true&sd=true
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الشباب    تشاورال  أدلة - إطار  مع  الترشحإعداد  في    حضور،  اتقائم  اجتماعات،)محاضر    ملف 
 ، (...االجتماعي، مقاطع فيديو التواصل على شبكات فاعالتت

 .أعاله بالشروط المذكورةملف الترشح أن يفي  نبغيي

 .وتكتسي مشاركة الشباب أهمية كبرى في إعداد ملف الترشح

 الترشحإعالن ب عالماإل .5
وشركائه   والحكم الرشيد ةلمركز الدولي للتنمية المحليل اإللكترونية مواقعالعلى  الترشحات عالنإ سيتم نشر 

 االجتماعي الرقمية.التواصل وكذلك على شبكات 

 إيداع ملفات الترشح .6
الساعة   على  2022 يفريف 28 ثنينأقصاه اإل أجلباللغة العربية أو الفرنسية في   الترشحملف تقديم  نبغيي

17:00: 

 international.org-jeunesse@cilg: اإللكتروني التاليعلى عنوان البريد 

 أو

 على العنوان البريدي التالي: 

 والحكم الرشيد ةالمركز الدولي للتنمية المحلي

 تونس  1 ضفاف البحيرة – 1053 ماالريننهج بحيرة  الطابق الثالثإيريس عمارة 

  أجل في - إرسال بريد إلكترونيالترشح  عالنإ يمكن ألي بلدية ترغب في الحصول على توضيحات بشأن و 
 : العنوان التالي ىعل- 2022 يفريف 22 ثالثاءأقصاه ال

international.org-jeunesse@cilg 

جميع طلبات التوضيح الواردة قبل يومين على  على    والحكم الرشيد  ةالمركز الدولي للتنمية المحلي  جيبي
 النهائي. تقديم الترشحاتاألقل من موعد 

 اختيار المرشحين .7
 سيعتمد االختيار على نوعين من المعايير: و  محددة مسبقا.الر ييامعلاوفق ملفات الترشح تقييم جنة لتنظر 

  

mailto:jeunesse@cilg-international.org
mailto:jeunesse@cilg-international.org
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 معايير االختيار األساسية  -

 معيار القيمة ثبتالتمصدر 

البلدية  و د ٪ 20 عند الترشح  تصريحال ترشح  دف  اهال المشروع  هذا    إلىافع 
التمثيلخصوصا   آليات  تعزيز  الشبابية   يةإلى 

 أصوات الشباب على المستوى المحلي  تبليغو 

الشب ٪ 15 الترشح  ستمارةا بيناب  حضور  المنتخبين   ستشارينالم  من 
)منذ   البلدي  المجلس  البلدية في  االنتخابات 

 األخيرة( 

)البلديات  إنجاز   ٪ 15 الترشح رة استما الشباب  لفائدة  منذ أنشطة 
 (االنتخابات البلدية األخيرة

)محاضر أدلة   الشباب  مع  التشاور 
  فاعالت ت  حضور،   اتقائم  اجتماعات،

 االجتماعي،التواصل  شبكات  على  
 ( ...مقاطع فيديو

 ترشحالملف إعداد الشباب في  مشاركة ٪ 15

في    عاملة  على المستوى المحلي  جمعياتوجود   ٪ 15 جمعيات البلدي السجل 
 مجال الشباب 

مجال و   ةالبلديتعاون   ٪ 10 عند الترشح  تصريحال في  المحلية  الجمعيات 
 ( منذ االنتخابات البلدية األخيرة)الشباب 

عن   الصادر  التقييم  صندوق تقرير 
 المحلية  لجماعاتا ةالقروض ومساعد

لتقييم   CMO3استيفاء شرط الحد األدنى اإللزامي   ٪ 10
  2021أداء البلديات لعام 

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/-/cmos-au-
titre-de-lannee-2021/2   

Lien الجدول  

 

على و المتاح على الموقع الرسمي لمجلة الجماعات  األ  أن تكون البلديات المستفيدة قد تمت الموافقة عليها في الجدول الموضح بالرابط ينبغي  2 
 المحلية 

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/-/cmos-au-titre-de-lannee-2021/
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/-/cmos-au-titre-de-lannee-2021/
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2021/10/CMOs-DGNA_2021_APPROUVEES.xlsx
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 تحسين الرصيد معايير  -

 معيار القيمة مصدر التحقق

الخامسة    دون سن  .ةرئيسمن قبل  البلدي  ئاسة المجلس  ر  نقاط  5 استمارة الترشح 
 ه(أثناء انتخاب ) والثالثين

 امرأة من قبل البلدي ئاسة المجلس ر  نقاط  5 لترشح ا استمارة

البلدية   نقاط  5 لترشح ا استمارة في  الخامسة    .ةعام  .ةكاتبتوفر  سن  دون 
 والثالثين 

 بلدية حديثة اإلنشاء  نقاط  5 المحدثة  اتالبلدي قائمة

 3ذات األولوية والياتتقع البلدية في ال نقاط  5 ذات األولوية والياتقائمة ال

 مسار االنتقاء .8
أعضائها من الهياكل يتم تعيين  التي    لتقييمامراحل وستقودها لجنة    (3)  ثالثة  على  االنتقاءستتم عملية  

 المعنية بالشؤون المحلية والشباب.

 منهاالتثبت و  الوثائق المطلوبة المرحلة األولى: قبول
 : التالية نقاطال منالتثبت  تتمثل هذه المرحلة في

 ، في الوقت المحدد  الترشحملف  تقديم -
 وثائق، ال تضمن كليكامل و الترشح ملف  -
 (.من هذه الوثيقة 3نظر القسم أ) لترشحا شروطبيفي  الترشحملف  -

 .الترشح قبول معلومات إضافية ضرورية التخاذ القرار فيما يتعلق ب تقييمتطلب لجنة اليمكن أن 

 . ىاألول نتقاءاالمرحلة خالل المؤهلة فقط  بلدياتيتم االحتفاظ بالو 

 
المشروع  3 )  اختار  أولوية هي    والية  (13ثالث عشرة  بوزيد  ،ومنوبة،  سليانةو باجة،  ذات  )واليات داخلية( وجندوبة  ، وزغوان  ،وسيدي    ،والقيروان 

 . )واليات حدودية(  وقفصة ،وتوزر ،وتطاوين ،ومدنين ،والكاف ،والقصرين 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=646&mcat=13&mrub=105
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وسيتم نشر النتائج    اه ترشحملف  درس  البريد اإللكتروني بنتائج    برجميع البلديات المشاركة ع  معالسيتم إ و 
وشركائه وكذلك على   )international.org-www.cilg( والحكم الرشيد  ةللتنمية المحلي المركز الدولي    مواقع على

 .مختلف الشبكات االجتماعية والقنوات الرقمية

 

 وليواالختيار األ  ترشحاتالمرحلة الثانية: فرز ال
ب الخطوة  هذه  النقاط  تتعلق  ومعايير  إسناد  األساسية  االختيار  لمعايير  الرصيدوفقا  فرز  و .  تحسين  يتم 

العشر األولى في القائمة   بلدياتالتي تم الحصول عليها ويتم إدراج ال ائجبترتيب تنازلي وفقا للنت ترشحاتال
 .وليةاأل

وسيتم نشر النتائج   اه رشحتملف البريد اإللكتروني بنتائج معالجة    برجميع البلديات المعنية ع  عالمسيتم إ و 
وشركائها وكذلك على مختلف الشبكات االجتماعية    والحكم الرشيد  ةالمركز الدولي للتنمية المحلي  مواقع  على

 . والقنوات الرقمية

 المرحلة الثالثة: االختيار النهائي 
  ا سيتم إجراء المقابالت مع كل منهو .  أولياالمختارة    اتبلديسيقوم فريق المشروع بزيارة ال  المرحلة، خالل هذه  

 النقاط التالية: في  إلى النظر اأساسهذه الزيارات والمقابالت  تهدفو . مقابلةدليل باالعتماد على 

 والتزامها، البلديةحماس تقييم درجة  -
 صرح بها عند الترشح،من بعض المعلومات الم التثبت -
 .فيما يتعلق بمجاالت تدخل المشروع اأوليلبلدية اعمل تشخيص  -

مع توصيات بشأن االختيار.   تقييملجنة الإلى  موجه  زيارة البلدية  عن  تقرير  المشروع  عن فريق  يصدر  و 
 . الميدانية وتتخذ اللجنة قرار االختيار النهائي على أساس تقارير الزيارات

المركز الدولي للتنمية المحلي والحكم  و   عن االختيار النهائي توقيع اتفاقية تعاون بين البلديات المختارة  ترتبي
 .الرشيد

 . ترشحلايؤدي إلى رفض  يمكن أن  معلومات خاطئة    هاتقديمأو    عن الرد  البلدية  امتناع  إلى أن شارةاإل  تجدر

 ها ومراحل الترشحاتتقييم  روزنامة .9
 هي كما يلي:الرئيسية   الترشحات تقييممراحل إجراءات  
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 المراحل  التاريخ  

 ه شروطو الترشح  من ثبتالت 2022مارس 

 ح الترشملفات تقييم  2022مارس 

 األولي االختيار  2022مارس 

 أوليا المختارة لبلديات ا ةزيار  2022ماي  -ريل فأ

 بلديات المستفيدةاختيار ال  2022ماي 

 نشر النتائج  2022ماي 

 توقيع اتفاقية مع كل من البلديات الشريكة  2022 وانج - ماي

 أنشطة المشروع في البلديات الشريكة  طالقنا 2022 جوان


