
 

 

 المبادئ  و توجیھات صندوق دعم التشاركیة التوجیھیة الدیمقراطیة
2017-2018 

  تـــــمـــھـــیـــد

 دعم: "التالي الھدف على العمل الفاعلین متعدد التشاركي البرنامج من التنفیذیة المرحلة تواصل
 من بالتمكن المرتبطة الفوارق تقلیص في المساھمة اجل من التونسي المدني المجتمع قدرات
  :للعمل محاور ثة ث تحدید تم ذلك تحقیق اجل من." الحقوق

 والمھني االجتماعي واالدماج التربیة مسائل حول االجتماعي والتجدید بتكار ا محور •
 المھارات دعم: "ول ا المخصوص الھدف تحقیق اجل من والتضامني االجتماعي واالقتصاد
 الى والوصول بالتربیة المرتبطة المشاریع نفیذت في المدني للمجتمع والجماعیة الفردیة
" التشغیل  

 الثاني المخصوص الھدف تحقیق اجل من المحلي والتشاور للفعل المدني المجتمع قدرات •
 على الفاعلین مختلف بین الحوار تطویر ل خ من التشاركیة الدیمقراطیة في المساھمة"

" المحلي المستوى  

 دعم: " الثالث المخصوص الھدف تحقیق اجل من لعمومیینوا الخواص الفاعلین على التاثیر •
 المساھمة اجل من العمومیین الفاعلین مع الحوار اجل من المدني للمجتمع المشتركة القدرات

" دماج وا بالتعلیم المتعلقة الوطنیة العامة السیاسات في  

 الفاعلین تشاور یلتسھ اجل من زمة ال مكانیات ا البرنامج سیوفر استراتیجیتھ تحقیق اجل من
  : ھذا ویعني .التشاركي الفعل اجل من

 ومتابعتھا تقییمھا الى وصو بتنفیذھا مرورا بنأیھا من المبادرات لكل المشخصة المتابعة •
  ومواصلتھا

  حتیاجاتھم مناسبة مشاریع مناھج اقتراح ل خ من البرنامج داخل الفاعلین وتكوین دعم •

(. مراجع واشخاص مبتكرة وتجارب دراسات) وتفاعلیة حیة مصادر توفیر •  

 التمشي تكرس والت البرنامج ھداف تستجیب التي( والمشاریع نشطة ا) المبادرات تمویل •
  متعدد التشاركي

( ادناه المقاییس انظر) الفاعلین  

I.   :التشاركیة الدیمقراطیة حول للتشاور المخصص الصندوق ماھیة 



 

 

320  295 یعادل ما أورو400  128 مبلغ رنامجالب یرصد المبرمجة السنوات الثالث على
  .التشاركیة الدیمقراطیة حول التشاور لفضاءات دینار

 ٕارساء في المساھمة ٕاطار في الفاعلین متعددة التشاركیة نشطة ا دعم الى الصندوق ھذا یھدف
 من ایضاو المحلیة السلط مع خاصة الشباب دور دعم تشمل التي تونس في التشاركیة الدیمقراطیة

. التنمیة مستوى على الفوارق تقلیص اجل  

 دارات ا المحلیة والسلط المواطنین عند التشاركیة الدیمقراطیة ثقافة المشاریع ھذه تدعم ان یجب
 وقیم لمبادئ وفقا ولكن الحزبي، بالمعنى الحوار ھذا یتم أال یجب ...الخاص والقطاع المحلیة
 ھذا في األنشطة االنتخابیة القوائم في المشاركة أعضائھا عم للجمعیات الیسمح و البرنامج میثاق
 في التغییر یأتي لم ما2018 ) أكتوبر إلى 2017 جوان الفترة خالل تتم األنشطة وھذه .االتجاه
.(المحلیة االنتخابات مواعید  

 والدیمقراطیة لالمركزیة المكرسة2017  ماي19  من العمل یوم في بالمشاركة بشدة وینصح
: یتم سوف حیث .ركیةالتشا  

.التشاركیة بالدیمقراطیة الخاصة  باالنشطة عالقة في بالبرنامج الخاصة األولویات توضیح•   

.الشراكات وبناء المشاریع أفكار توضیح •  

 لبرنامج التقني الفریق تقنیةمن ومساعدة بمرافقة ستحظى  الدعم لھذا المقدمة المشاریع مجموع
 لحملي تدریبیة دورات تنظیم سیقع و ھذا . االنجاز مرحلة خالل ذلك و فاعالت و فاعلین لنكن

.رالجند ومقاربة التمویل عن البحث ,التواصل,التقییم و النتابعة, التصرف من كل في المشاریع  

I I. المشاریع انجاز معاییر:  

:بطلب المتقدمین  

طلب تقدیم یمكنھم فقط البرنامج في المنخرطون  •  

 ارفاق شرط على تمویل على تتحصل ان التونسي المدني المجتمع لمنظمات ایضا یسمح  •
.كامل انخراط بطلب المشروع استمارة  

: األنشطة مجموعة/ النشاط قبول معاییر  
 من تنفیذھا یتم أن یجب أنھ أي الفاعلین، متعددة مقاربة وفق مبرمجة األنشطة ھذه تكون ان یجب

 سلط-جمعیات نقابات،-محلیة سلط نقابات،-جمعیات) مختلفین فاعلین2  األقل على طرف
 األنشطة ھذه بتنفیذ وفرنسیین تونسیین فاعلین یقوم أن كثیرا بھ الموصي ومن(...محلیة

 الى المشاریع تھدف ان یجب-.التونسي-الفرنسي يالالمركز التعاون على ذلك في معتمدین
 ٕاعاقة وضعیة في شخاص وا والنساء الشباب) العام الشأن في المھمشة المجموعات تشریك
(..خاصة  

. جھة او بلدیة او" حومة: "التدخل مجاالت   



 

 

اشھر تسعة الى اشھر ثالث من :المشروع مدة  
III. التمویل معاییر :  

  2017-2018 من لكل اورو 106 966 رصد وقع :التمويل مبالغ

  اقصى كحد اورو10,000:االعلى السقف

  :التمويل نسب

 تمویالت بالمائة 15و تثمین بالمائة 15و االجمالیة التكلفة من بالمائة 70 یساھمب :البرنامج
  ٫أخرى

 للتمویل سقف اعلى
 البرنامج طرف من

  نشاط لكل

  التثمین  االخرى التمويالت  البرنامج مساھمة نسبة

  بالمائة 15  بالمائة 15  بالمائة 70  أورو 214000

 

IV. : العامة جراءات وا المعاییر   
  : حول النقاط ھذه وتدور .الدعم منح لتاطیر ٕاقرارھا سیتم معاییر عدة

- المدعومة االنشطة   

- قبولھا یمكن والتي قبولھا یمكن التي المصاریف   

-   احترامھا الواجب الدولیة المعاییر 

 ان( التشاركیة بالدیمقراطیة والمتعلقة والوطنیة المحلیة المشاریع) الیة كل على یجب علیھ
  .أدناه الیھا المشار للنقاط تستجیب

 وضع لتفادي والتقنیة المالیة القدرة یخص فیما خاصة المنظمات قدرة الى كذلك نتباه ا یجب
  .طاقاتھم تتجاوز منح بٕاسنادھم حرجة حالة في بمشاریع المتقدمین

 ھذه على :دعمھا سیتم التي والمشاریع االنشطة : دعمھا سیتم التي نشطة ا یخص فیما1- 
 بالحقوق المرتبطة الفوارق تقلیص في المساھمة :للبرنامج العام للھدف تستجیب ان المشاریع
  .البرنامج میثاق في الموثقة العامة المبادئ  واحترام

 نقاط احتساب سیتم .للتھمیش معرضة مجموعات المشاریع تستھدف ان یجب السیاق ھذا في
  .البیٔیة واحترام التشاركیة والمقاربة الجندر عتبار ا بعین تأخذ التي للمشاریع ٕاضافیة

  : قبولھا یمكن والتي قبولھا یمكن التي المصاریف2- 



 

 

  قبولھا یمكن التي المصاریف

•  المالیة ذلك في بما الرشیدة الحكومة دئ بمبا تلتزم وان االنشطة لمختلف ضروریة تكون ان 
المصاریف في والتحكم  

• المعنیة الجغرافیة ت المجا داخل صرفھا یتم ان   

•  متوفرة تكون وان بالصرف تقوم التي للمنظمات والمالیة داریة اال السجالت في توثق ان 
  للمراقبة

•   البرنامج في بھ معمول ھو ما وفق المصاریف تبرر بوثائق موثقة تكون 

• : المقدمة للرزنامة وفقا صرفھا یتم ان   

:قبولھا یمكن ال التي المصاریف  

وماشابھ الفوائد ومصاریف الدیون -   

  اخر ممول بھا تكفل التي المصاریف - 

-   العقاریة ستثمارات با المتعلقة المصاریف 

-   البرنامج مع العقد ستوقع والتي للمشروع الحاملة الجمعیة تقدمھا التي الخدمات 

  :احترامھا الواجب العالمیة المعاییر3- 

 عالقة وال بالخصوص والتونسي الفرنسي للقانون خرقا تشكل ال  المصاریف كل بان االلتزام •
 او المنظمة الجرائم او بالفساد او وروبیة اال المجموعة أموال باختالس و المخدرات بتجارة لھا

  .مغلقة القأیمة ھذه تكون ان دون من االرھاب تمویل

  .جتماعیة وا قتصادیة ا بالحقوق المرتبطة نسان ا لحقوق الدولیة تفاقیات ا احترام •

 لمنظمة ساسیة ا تفاقیات ا فیھا بما عالمیا بھا المعترف جتماعیة ا البیٔییة المعاییر احترام تشجیع •
  .البیٔیة لحمایة الدولیة والمعاھدات الدولیة العمل

  .للتنمیة الفرنسیة الوكالة مع المبرمة تفاقیة ا ضوء على یھاف النظر ٕاعادة یمكن المبادئ  ھذه •

V. : والرزنامة الحوكمة    

  : المشاریع اختیار 1- 

  التقني الفریق طرف من المشاریع دراسة1 :  الخطوة



 

 

  : من مكونة لجنة طرف من المشاریع دراسة2 :  الخطوة

( لجنة كل في مختلفین اشخاص) شراف ا ھیٔیة من عضوین و التقني الفریق من شخصین
 قبل من المتناولة المسأیل في ومختصین مأھلین مرجع اثنین او شخص و البرنامج من وعضوین
( التشاركیة والدیمقراطیة والمھني جتماعي ا دماج وا التربیة) البرنامج  

.المقدمة المشاریع حول عاما رایا تقدم اللجنة ھذه  

 ال المقدمة المشاریع بأحد مباشرة صلة لھا التي ماتالمنظ شراف ا ھیٔیة موافقة :3 الخطوة 
  .شراف ا ھیٔیة اختیار في و مشاریعھا دراسة في تشارك ان یمكنھا

 یلي كما عتمادات ا تحویل سیقع المشاریع وحاملي البرنامج بین التعاقد اتفاقیات ابرام:4  المرحلة
:  

 

 

 

  الثالث القسط  الثاني القسط  االول القسط  الدعم نوع

صندوق دعم فضاءات 
التشاور حول 

الدیمقراطیة التشاركیة 
مشاریع قیمتھا اقل من 

   أورو5000

90 % 

 2700اورو  

10 % 

 300اورو  

 

 
صندوق دعم فضاءات 

التشاور حول 
الدیمقراطیة التشاركیة 
مشاریع قیمتھا اكثر 

 أورو 5000من 

50 % 40 % 10 % 

 

 

  :7201 رزنامة2- 

•   التمویل طلب تقدیم باب فتح عن االعالن 2017: ماي10 



 

 

•   التشاركیة بالدیمقراطیة المتعلقة المشاریع قبول :2017جوان10 

• -جوان نھایة    المشاریع لتدارس التسییر ھیئة اجتماع 2017 جویلیة شھر بدایة

•  يال المشاریع حاملي اساسا تخص و المشاریع في التصرف تقنیات حول تدریب  2017جویلیة19-18 
  علیھا الموافقة وقعت

•   التشاركیة بالدیمقراطیة المتعلقة المشاریع لقبول الثاني الموعد : 2017 اوت31  

• . المشاریع لتدارس التسییر وھیئة المشاریع تقییم ھيءة اجتماع : شھراوكتبر بدایة و سبتمبر شھر نھایة   


