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 في السياسات العمومية في تونس  السياسة الشبابية ومشاركة الشباب -فاعل.ة

 

 

 
 نداء لتقديم أفكار مشاريع صغرى

في  للفئة الهشة من الشبابدماج االجتماعي واالقتصادي اإل"

 "المناطق الداخلية والحدودية

 
: في المناطق الداخلية والحدودية الفئة الهشة من الشبابلتقديم مشاريع لفائدة  دعوةتمويل المشاريع الصغرى عن طريق توجيه 

 منّوبة وباجة وسليانة وجندوبة والكاف

 

 

 السياسة الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس –ة . فاعل: مشروع

 
 2022 نوفمبر

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 2 of 6 
Financé par l’Union Européenne بتمويــــــــل من  االتحاد األوروبي  

 في السياسات العمومية في تونس  السياسة الشبابية ومشاركة الشباب -فاعل.ة

 

 جدول المحتويات 

 3............................ .............................................................................................................................  مقدمة 

 3 ................................................................................................................... ......................... الموضوع 1

 3 .................................................................................................................... المكونات الرئيسية للمشاريع  2

 4 .................................................................................................................................... : معايير األهلية 3

 4 .................................................................................................................................... عملية االختيار  4

 6 .............................................................................................................................. تقديم ملفات الترشح  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 3 of 6 
Financé par l’Union Européenne بتمويــــــــل من  االتحاد األوروبي  

 في السياسات العمومية في تونس  السياسة الشبابية ومشاركة الشباب -فاعل.ة

 

 مقدمة 

بالشراكة مع وز و  لها  التابع  الرشيد  والحكم  المحلية  للتنمية  الدولي  والمركز  الهولندية  البلديات  لجمعية  الدولي  التعاون  وكالة  الشباب  تتولى  ارة 

بتنفيذ مشروع   الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس  "والرياضة  حاد بتمويل من االت (  2025- 2021" )ة . فاعل  –السياسة 

 ".   EU4Youth"  برنامج دعم االتحاد األوروبي للشباب التونسي لثالث المكّون الة . األوروبي وبمساهمة مملكة هولندا حيث يمثل مشروع فاعل

الدعوةتندرج   ال  هذه  إطار    مشاريع لتقديم  هشاشة    طلبفي  وضعيات  يعيش  الذي  الشباب  تمكين  قصد  والرياضة  الشباب  وزارة  جتماعية إمن 

 . لحسابهم الخاصمشاريع  لبعث مالية وصعوبات 

 : ويمكن اعتبار شباب في حالة هشاشة حين تتوفر إحدى المعايير التالية
 (  عن الدراسة  منقطعونولون ال يعم) عن العمل  عاطل/ ناشطغير  بشبا -
 يعاني من الفقرشباب  -
 اقة  إعفي وضعية ب شبا -
 (  عنف قائم على النوع االجتماعي: مثال)حايا عنف ب ضشبا -
 ... دمان والتطرف والهروب والسرقة ومحاولة االنتحار إلحاالت ا :  بالمخاطر بما في ذلك سلوكيات محفوفةب ذو شبا -
 (.     2020- 2016ستنادا إلى خطة التنمية الخماسية  إ)يقطن في مناطق ذات أولوية  ب شبا -

 

 

مع مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص  تتفقمعايير  بحس والرياضةزارة الشباب تم تحديدها من طرف ووالية  14في  هذه المشاريع نفيذ ت مت هذا وسي 

المحددة سلفا   المعايير  تنمية مهارات  هو  ذلك    منالهدف  و(  عملية االختيار.  4.5الجزء    -المرجع)والشمولية وعلى أساس  مفيدة المساعدة على 

 . ن اجتماعياي ن مسؤولي مواطن  تدعم تمكين الشباب باعتبارهم ومستدامة

 

 الموضوع  .1

لمحلية والحكم الرشيد يوجه المركز الدولي للتنمية ا"  ة. فاعل"في تونس    العموميةفي السياسات    بالسياسة الشبابية ومشاركة الشبا  في إطار مشروع

في    بتم توفيرمساعدة فنية لدعم الشباسي مع العلم أنه    . لتنفيذ مشاريعهم(  فنية ومالية) مرافقة  حصول على  ترشحاتهم بهدف اللتقديم    بدعوة للشبا

 .       وهو نظام مبّسط للمشاريع الفردية  الخاص  يعمل لحسابه مشاريع باعثقانوني خاص بهم ال سيما عن طريق صفة   إطارنشاء إ

    

 المكونات الرئيسية للمشاريع  .2

  ميزانية المشروع
 

 دينار تونسي 15000إلى  10000من 

  أشهر  6   مدة تنفيذ المشروع

 وسليانة وجندوبة والكاف مّنوبة وباجة      مناطق التدخل

 

 . شروع واحد بمصاحب فكرة مشروع  المشاركة اال  شاب   يمكن لكلال و   مشروع 30 قرابةختيار إمشاريع اللتقديم  ىاألول  دعوةال هيتم خالل هذ
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 :  معايير األهلية .3

 : مقياسين اثنين وهما كالتاليترتكز معايير األهلية على 

 المشروع  باعثمعايير أهلية . 3.1

 : أن يستوفي الشروط التالية ليكون مؤهال باعث مشروعيجب على 

 الوثائق الواجب تقديمها المعايير 

 ( سنة 35و 18بين )أن يكون شابا 

 

 مضمون والدة  -

صعوبات   من  يعاني  أو  العمل  عن  عاطال  شابا  يكون  أن 

 1اقتصادية 
 ( 1ملحق عدد  يجب ملء )تصريح على الشرف  -

واحدة   - أن يكون حامال لرخصة تجارية   بإصدار  االلتزام  أو  التجارية  الرخصة  من  نسخة 

 ( 2ملحق عدد يجب ملء )

 معايير أهلية المشاريع   .2.3

 :  ة الشروط التالية يجب أن تستوفي المشاريع واألنشطة المقترح

 من طرف شابات أو شبان مقيمين في الواليات المستهدفة   ومعدّا  تطوير نشاط اجتماعي أو اقتصادي   ا يهدف إلىأن يكون مشروع -
 .    ميزانية المشروع ومدّته الشروط المذكورة أعاله جاوزتت  أاليجب  -

 

 االهلية.  ها لمعاييري ب فاتقبل المشاريع التي ال يستج : المالحظة

 

 عملية االختيار  .4

 :  اآلتيكتتم دورة اختيار المشاريع على مراحل متعددة 

 

 تنظيم الجلسات االعالمية  : المرحلة األولى - 4.1 ❖

التابعة   مختلف دور الشباب فيمحلية  ور جلسات اعالمية  حض ل المستهدفة   الواليات ب لتقديم مشاريع تتم دعوة شبا دعوةبعد حملة التواصل بشأن ال

 .  مشاريع لهم واجراء تبادل أولي حول أهلية أفكار المشاريع المقدمةاللتقديم  دعوةبهدف عرض ال للواليات المعنية

 . على العملية  المدربون  طلعهمفي هذه الحالة ي.  بإصدار واحدةمشروع أن يملك رخصة تجارية أو يلتزم  باعث    االشارة إلى أنه يجب على كل   تجدر 

 . أفكار مشاريعهم( في مرحلة ثانية)من تقديم  بلجلسات االعالمية هي تمكين الشباالغاية من هذه ا

الشبا دعوة هؤالء  اطالعهم عليه  بتتم  يتم  أجل  في  أفكار مشاريعهم  تقديم  إطالق    إلى  يوم  منذ  التواصل دعوة  الفي غضون شهر  مواقع  على 

حاتهم وفقا ار مشاريعهم وذلك بهدف تقديم ترشويمكنهم أن يحظوا خالل هذه الفترة بمرافقة من طرف مدربي دور الشباب لصياغة أفكاالجتماعي 

 . م نشره خالل الجلسات االعالمية وعلى شبكة االنترنتللنموذج المعدّ سلفا والذي يت 

 .        المشروع وغايته والميزانيةتتضمن معلومات عامة عن فكرة  "استمارة ترشح"المشاريع إلى تقديم   باعثيتتم دعوة 

 ختيار أفكار المشاريع إ: المرحلة الثانية -4.2 ❖

عبر أقرب دار شباب أو إرسالها  في    .( 3.1انظر القسم الفرعي  )وقائمة الوثائق المطلوبة  "  استمارة الترشح"مشروع تقديم  باعث  يتعين على كل  

 .       international.org-jeunesse@cilg :  البريد اإللكتروني

 .   مبهدف صياغة مشاريع ةي تكوين أفضل أفكار مشاريع للمشاركة في الدورة ال باختيارأفكار المشاريع بكل مندوبية جهوية  ختيارإ لجنةلتزم ت 

 
 استنادا إلى قواعد البيانات المتوفرة لدى وزارة الشباب والرياضة.   1

https://docs.google.com/document/d/1O1nveeyPET3J-UoOZKRaoKoGyBMC64fW/edit
https://docs.google.com/document/d/1koKsc_mx7e11uLStZxPcwbFMZgVpXiO1/edit
https://docs.google.com/document/d/1P92k4CTp-xJrSJEveL9dot0QOC5rG7Hh/edit
mailto:jeunesse@cilg-international.org
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 ( التكوين خالل )صياغة مقترحات المشاريع : المرحلة الثالثة - 4.3 ❖

عداد الميزانيات استنادا إلى إ(  ii)في مجال صياغة المشاريع و(  i)  خاص  تكوينعلى  لهم  بحصوبشكل أولي    تم اختيارهمالشبان الذين    إعالميتم  

 .  جراءات االتحاد األوروبيإمعايير و

المؤهلين في صياغة وثيقة المشروع وتحسين    ندعم الشباغاية  ب   تكوينيةلى دورات  إتتولى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة دعوة المنتفعين  

 .    المشروع اعثب ل أن يؤديا إلى الغاء عملية االختيار األّولي حضور التكوينذكر أّنه يمكن لعدم التجاوب وعدم ت جدير بالو مكوناته

 ب تقديم المشاريع من طرف الشبا : عةالمرحلة الراب - 4.4 ❖

إلى استكمال صياغة وتقديم مقترحات مشاريعهم النهائية المفصلة باإلضافة    تم اختيارهمالمشاريع المؤهلين الذين    باعثيتتم دعوة    لتكوينافي نهاية  

 .     إلى الميزانية باتباع نموذج معدّ سلفا يتم تقديمه أثناء التدريب

 االختيار األّولي للمشاريع : المرحلة الخامسة - 4.5 ❖

 :   أدناهستنادا إلى المعايير الواردة إ يتم اختيار مقترحات المشاريع المفصلة 

 النتيجة  النتيجة القصوى  معايير تقييم المشروع   

1 

  

  

   10 جودة المقترح 

   5 مدى سهولة فهم المقترح ووضوحه  -

   5 أفكارا مبتكرة/ مشروع يشمل حلوال -

   10 مشروع داخل والية داخلية وحدودية  2

3 

  

  

   10 قابلية تنفيذ المشروع

   5 الزمني المبرمج للمشروع جدول لمن حيث ا-

   5 الموارد المخصصة  من حيث  -

4 

  

  

  10 مدى تالئم الموارد المخصصة مع المشروع  

   5 األنشطة المزمع تنفيذها من حيث  -

   5 النتائج المنشودة من حيث  -

   10 األرباح المتوقعة   مع التكلفة تناسب : عالمشرو نجاعةمدى  5

6 
ك من ذلك)تكرار المشروع    إمكانية/   ( االقتصادي النموذج)مكانية نقل الحلول المقترحة  إ

   10 (.   ىخرأمشاريع إلى لتقديم دعوة 

   10 الطابع المجدد والمبتكر للمشروع  7

   كحد أقصى  70 النتيجة االجمالية   

 

 :   تحسين الرصيدب تحظى مقترحات المشاريع التي تستوفي احدى المعايير التالية    

 النتيجة  النتيجة القصوى  معايير دعم المشروع   

1 

  

   5  نوع المشروع المقترح 

   5 مشروع في مجال الفن أو الثقافة   -

2 

  

   5 امكانية ديمومة المشروع 

 5 توفّر استراتيجية خروج : المشروعمن حيث تمويل األنشطة بعد تنفيذ 
 

   كحد أقصى  10 النتيجة النهائية   

  االختيار النهائي للمشاريع: المرحلة السادسة ❖

 .  المعنيين باألمر على النحو الواجبإعالم يقوم أعضاء اللجنة التوجيهية بتقييم المقترحات واجراء االختيار النهائي للمشاريع حيث يتم 
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المشاريع يُطلب من كل منتفع امضاء عقد اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ويمكن البدء في تنفيذ  

 .(.  1.3جزء  -المرجع. إذا توفرت جميع الوثائق المطلوبة)هذه المرحلة  إثرالتي تمت المصادقة عليها 

 تقديم ملفات الترشح .5

ي أقرب دار شباب   41أقصاه يوم   أجلفي  " نموذج المشاركة "يجب تقديم 
 
 ديسمبر ف

 أو

العنوان البريدي التالي على  

jeunesse@cilg-international.org  

 

 الدعم والمرافقة في تقديم ملفات الترشح .6
 

يرغ  باعث  يمكن لكل الحصول على  مشروع  أفكار مشاريع صغرى المشاركة في    دعوة ال  هبشأن هذ  أكثر توضيحب في  الجلسات  إلتقديم  حدى 

وبة وباجة وسليانة وجندوبة والكافات التالية : والي الخمس  ر الشباب في واالعالمية التي ستنعقد في د
ّ
  . من

 

ة صباحا  الساعة من 2022ديسمبر  03يوم السبت  - ا بعد الزوال.  إلى  العاشر  الثانية عشر

ة صباحا  الساعة من 2022ديسمبر  04يوم األحد  - ا بعد الزوال.  إلى  العاشر  الثانية عشر

 

ي إحدى الجلسات اإلعالمية 
التالية :   طعن بعد عبر الروا كما يمكنكم المشاركة ف   

ة صباحا  الساعة من 2022ديسمبر  03يوم السبت  - ا بعد الزوال إلى  العاشر  :   الثانية عشر

https://us02web.zoom.us/j/83514365403?pwd=d2pMdk9WMDFFT3k3SmxzZHZadlZhQT09 

ة صباحا  الساعة من 2022ديسمبر  04يوم األحد  - ا بعد الزوال إلى  العاشر  :   الثانية عشر

https://us02web.zoom.us/j/82561650760?pwd=elltM0IzRkhSS0JwUFVHK2FIWHRRdz09 

 

 

 

  

 

jeunesse@cilg-international.org 

 تونس 1053عمارة أيريس، الطابق الثالث، نهج بحيرة ماالران، ضفاف البحيرة 
 245 860 71 216+: الهاتف  242 860 71 216+: الفاكس

www.cilg-international.org 

https://docs.google.com/document/d/1P92k4CTp-xJrSJEveL9dot0QOC5rG7Hh/edit
mailto:jeunesse@cilg-international.org
https://us02web.zoom.us/j/83514365403?pwd=d2pMdk9WMDFFT3k3SmxzZHZadlZhQT09
https://us02web.zoom.us/j/82561650760?pwd=elltM0IzRkhSS0JwUFVHK2FIWHRRdz09
http://www.cilg-international.org/

