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 كاملة  الغير  للملفات  قبول  يتم  لن تنبيه:

 

 عاّمة  معلومات .1

 
  املقترحات لتقديم الدعوة من واالهداف العام اإلطار  1.1

 

  وتغيب  بل ،تونس في ثانوًيا موضوًعا االقتصادية الفاعلة الجهات قبل  من والبيئة اإلنسان حقوق  باحترام املتعلقة القضايا تظل

  البيئة  على السلبية  للتأثيرات معرضة قطاعات على رئيس ي بشكل  التونس ي  االقتصاد يعتمد ،ذلك ومع .العامة املناقشات  في حتى

  املسؤولة  غير املمارسات كالنسيج. العمالة كثيفة والقطاعات االستخراجية الصناعات بقطاع  االمر تعلق سواء اإلنسان، وحقوق 

  عميقة   نزاعات  مصدر   تكون   ما   غالًبا  إلخ(  ، التلوث  ، الشغل  قانون ل  االمتثال  عدم   االستغالل،)  االقتصادية  الفاعلة   الجهات   جانب   من

 ها. بمؤسسات  املواطنين  ثقة عدم مزيد  الى يؤدي ،الدولة تقاعس الى  املمارسات  هذه واضافة املحليين. والسكان العمال  مع

 

  أن  يمكن  الذي  الدور   تعزيز  أن   يقظ  انا  ومنظمة  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق   الوطني  املنتدى  حدود،   بال  محامون   منظمة   تعتبر

  تتركز  التي املناطق في سيما ال ،اولوي  واالجتماعية  االقتصادية بالحقوق  التمتع ضمان  أجل من االقتصادية الفاعلة الجهات  تلعبه

 االقتصاد في الفاعلة والجهات املدني املجتمع إشراك لتعزيز حاجة هناك أخرى، ناحية ومن .والنسيج  التعدين صناعات فيها

 االقتصادية. األنشطة  سياق في وحمايتها  اإلنسان  حقوق  تعزيز في يوالتضامن  االجتماعي

 

 مقترحات لتقديم دعوة بإطالق االوروبي، االتحاد دعم خالل ومن أعاله، املذكورة املنظمات قامت الهدف، هذا تحقيق اجل ومن

 والبيئة.   اإلنسان  حقوق  يحترم القتصاد  مشاريع

 

   التالية:   املواضيع   احدى   في   تمويلها   سيتم   التي   املشاريع   تتنزل   ان   يجب 

 

 العقاب.   من   الفاعلة   االقتصادية   الجهات   افالت   ومكافحة   الشفافية  .1

 االقتصادية.   االنشطة   لضحايا   واالقتصادية   االجتماعية   الظروف   تحسين  .2

 املستدامة   التنمية   بدائل   تعزيز  .3

 

 

 املعنّية  املناطق  1.2

 

   . وقبلي  املنستير  تطاوين، ،قفصة تونس وهي األولوية  ذات التدخل واليات احدى  في املقترحة املشاريع تنفيذ  يجب

 

 املتاح  املالي  االعتماد مبلغ  1.3
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   يورو   240،000  هو   املشاريع   جميع   لتمويل   املتاح   اإلجمالي   املبلغ 

 

 . يورو  60،000 و 40،000 بين يتراوح بتمويل مشاريع خمسة إلى أربعة اختيار سيتم

 

 تدقيق مالي يتعلق باملشروع املقدم. إجراءاملشروع  ة/ حامليجب على  ،بشكل حتمي

  .حسب تقدير املنظمة يمكن أن يتم تقييم املشروع النهائي

 

 

 

 

تحتفظ لجنة االختيار بالحق في زيادة أو تقليل املبلغ املمنوح مقارنة باملبلغ املطلوب على أساس التناسق بين 

  .واملالية للمنظمة القدرة االداريةو والقدرة اإلدارية للمنظمة  املقترحة،امليزانية واإلجراءات 

 

 

   املشروع  انجاز  فترة 1.4

 

 .شهًرا   24و   18  بين   املختارة   املشاريع   تنفيذ   مدة   تتراوح 

 

 املمولة  النشاطات  أنواع  1.5

 

 التالية: لألعمال  ببدائل املقترحة املشاريع مواضيع تتعلق ان  يجب الحصر،  وليس  الذكر سبيل على

 

  خالل   من  يوالتضامن   االجتماعي  واالقتصاد  للشركات  االجتماعية  واملسؤولية  املستدامة  التنمية  أجل  من  والتعليم  التوعية −

 . الثقافية واالنشطة والتوعية   املعلومات قوافل مثل املعنية  املناطق  في اعمال

  األشخاص ِقبل من املجموعات أو األفراد أجل من كبير وبيئي اجتماعي تأثير لها التي للدخل ةاملدر   األنشطة ودعم إنشاء −

 . االجتماعي  التهميش أو  / و االجتماعي  الضعف  حاالت من يعانون  الذين

 . االستخراجية  الطاقة قطاعات في الشفافية تعزيز أجل من  والرؤية اصلوالتو  االتصال  ،الدعوة أنشطة −

  الدعوة  حيث من مستضعفة أوضاع من يعانون  الذين األشخاص أو / و املدني املجتمع في الفاعلة الجهات قدرات بناء −

 والتصرف. اإلدارية  واإلجراءات والقانون   واإلدارة  والقيادة  والتواصل

 

 الدعوة هذه على   املنطبقة القواعد .2
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 املقترحات.   لتقديم   الدعوة   هذه   إطار   في   املمولة   االنشطة   وتنفيذ   واختيار   بتقديم   القواعد   هذه   تتعلق 

 

 : االهلية  معايير  2.1

 

   لالستبعاد:   معيارا   كذلك   ويمثل   التمويل،   بهذا   للتمتع   الزما   االتي   االهلية   معيار   يعتبر 

 

  بتنظيم   املتعلق   2011  سبتمبر   24  في   مؤرخ   2011  لسنة   88  عدد   رسوم امل   شروط   وفق   جمعية   الطلب   مقدم   يكون   ان  -

 .1 الجمعيات 

 على   وذلك  ،املذكور   باملرسوم  املذكورة  املالية   القوائم  ونشر  بالشفافية  املتعلقة  الشروط  الطلب  مقدم  يستوفي  ان -

   الطلب. لتقديم السابقة  السنة  خالل األقل

 التالية:   القانونية  االشكال الحد  خاضعا  يكون  ان  او  التونسية  للجمهورية  الرسمي بالرائد منشورا  يكون  ان -

  

 للتعاضد. العام  األساس ي بالقانون  يتعلق 1967 جانفي 19 في مؤرخ 1967 لسنة 4 عدد القانون   مقتضيات وفق شركة   

 التجارية التعاضدية  وسير بتنظيم يتعلق 1969 جانفي 21 في مؤرخ 1969 لسنة 23 عدد االمر   مقتضيات وفق شركة . 

 2005 أكتوبر 18 في املؤرخ 94  عدد القانون  مقتضيات  وفق الفالحية للخدمات تعاونية شركة. 

 والعقود.  االلتزامات مجلة من بعده وما 1442 الفصل ملقتضيات  وفقا عمل شركة   

 التعاونية  بالجمعيات املتعلق 9541 فيفري  18 في املؤرخ  العلي االمر به  جاء ما وفق تعاونية جمعية.  

 

 

 تتبعها الواجب واإلجراءات الدعوة حول  معلومات التمويل،   مطلب تقديم 2.2

 

 املطالب:  تقديم  يتم وكيف   اين

 

  املنحة  طلب نموذج  إلكمال يوًما      03يةاألهل معايير يستوفي الذي  املشروع رئيس  أمام يكون  املقترحات، لتقديم  الدعوة  نشر عند

 ب(.  )امللحق ميزانية وإعداد  أ(  )امللحق 

 

  وثيقة من نسخة( الكيان  أو املؤسسة أو  للجمعية القانوني الوضع املشروع   صاحب/ة يضمن  أن  يجب  الوثائق، هذه  إلى باإلضافة

  )للمؤسسات الوطني  السجل أو  الرسمي الرائد

 

 

  )بتوقيت  مساءً  5:00 الساعة  في 15 / 04 / 2020 قبل  propositions@asf.be إلى  إلكترونًيا  الوثائق هذه جميع  إرسال  يجب

 كدليل.  اإللكتروني البريد  استالم تاريخ يعتبر تونس(.

 

 

 
1 http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf 
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 أخرى:  معلومات

 

  لتقديم  الدعوة  بشأن إيضاحات fعلى الحصول  في يرغبون  الذين املشروع   لقادة يمكن ،املقترح  نشر بعد األولى األسابيع  خالل

 propositions@asf.be الي:الت  اإللكتروني البريد  بعنوان االتصال املقترحات 

 

  املشاريع  اختيار  إجراءات 2.3

 

 املراجعة:   مرحلة

 

 تقييم  أجل  من  التقييم  مرحلة  االختيار لجنة تبدأ  املستلمة،  الكاملة امللفات  أساس  على مسبًقا  املشروع  مقترحات اختيار بمجرد

 املشاريع  تنفذ  التي  باملنظمات  االتصال  في  بالحق  االختيار  لجنة  تحتفظ  املرحلة،  هذه  في  القرار.  اتخاذ  عملية  وإعداد  الطلبات  محتوى 

 ضرورية.  معلومات أي عن لالستعالم

 

   التالية:  املعطيات لجمع املراجعة مرحلة  تهدف

 املشروع   صاحب/ة قبل من اعداده تم  لذيا  التمويل  طلب ملف 

 العمل. في املشاركة  الفاعلة  الجهات مختلف مع  واملناقشات املراجعة  أثناء  جمعها تم التي  املعلومات 

 

 وجدواه.  وجودته صلته  حيث  من للمشروع ممكن تقييم  أعدل إنتاج هي  املراجعة مرحلة

 

  بعض في التقني الدعم   لتقديم فرصة أيًضا  هي ادالتالتب هذه .املشاريع  واصحاب االختيار لجنة  بين التبادل   مرحلة هي التعليمات

  قائد استبدال  من الدعم هذا يتألف ال  ملشروعهم.  معينة أبعاد أو  عناصر تحديد على ملساعدتهم  عير ا املش  ألصحاب األحيان

 مشروعه.  عن واملسؤولية  الكاملة تراح االق  بحرية يحتفظ إنه  املشروع.

 

 االختيار   مرحلة

 

   التالية:  واالختيار االهلية   لشروط معمقة دراسة  بإعداد االختيار لجنة  ستقوم  ،املراجعة  مرحلة نهاية في

 

 رافي التغطية   تطاوين قبلي، قفصة، ،تونس التالية:  املستهدفة  املناطق  احدى  في النشاط تفعيل  يتم ان  يجب  :ةالجغ

   واملنستير.

 

 للمؤسسة القرارات  اتخاذ  طرق و  الداخلي   النظام األنشطة،  من بالتأكد االختيار  لجنة ستقوم :املؤسسة وسير  أهلية  

    .أعاله املذكورة  االهلية معايير   مع تطابقها  من  بالتحقق كذلك ستقوم  املعنية.

 

 واقعية. وحدة تكاليفو  متوازنة  ميزانية  يعرض املقترح املشروع  :والفعالية  التكلفة 
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 واألنشطة واألهداف التدخل   منهجية بفحص  االختيار  لجنة ستقوم :الدعوة واهداف  لشروط  املشروع  مالءمة مدى  

 تمويلها.  يمكن  التي  األنشطة ونوع املستهدفة الجغرافية   واملناطق   الدعوة بمواضيع يتعلق فيما الصلة  وستحدد الرئيسية 

 

 للطرق  ووصفه بتشخيص الرئيس ي  الطلب  صاحب قيام من  اللجنة  ستتثبت :واالحتياجات السياق مع  وع املشر  تناغم  

   بذلك: لقيامه املعتمدة

  وقياس معالجتها املشروع يعتزم التي  والقضايا القصور  أوجه  التشخيص  يبرز  أن   يجب بالسياق: يتعلق فيما-’1

 . املقترح  املشروع تنفيذ  تبرير وبالتالي ديناميكيتها

 . املحددة الحاجيات   الى املقترح   املشروع يستجيب  مدى  أي  الى تقييم باالحتياجات: يتعلق فيما-2

 

  بوضوح،  تحديده يجب الذي املستهدف   الجمهور  االعتبار  بعين  االختيار لجنة  ستأخذ وإشراكهم:  املستفيدين تأثر  

     املنخفضة. البيئية واالثار  والتوعية   مستدامة،  عمل فرص خلق على  املشروع أثرو   املستفيدين إشراك  وأساليب 

 

 ،مع  شراكات إقامة على املشروع صاحب/ة   قدرة االعتبار في االختيار   لجنة ستأخذ  : والجندر التواصل  الشراكة  

 . الجندري  املنظور   ذات القضايا  دمج وكذلك  العمومية،  املؤسسات مع  أو / و  األخرى   املدني املجتمع   نظماتم

 

 على للحفاظ  املشروع  صاحب/ة لها استعم التي الطريقة  االعتبار  بعين االختيار لجنة  ستأخذ  املشروع:   آثار  استمرارية  

 (لالستنساخ قابل املشروع   يكون  ان  أو  / و التمويل  نهاية  في الخروج  )استراتيجية املشروع استمرارية 

 

 :الطلب.  صاحب  قبل من  االعتبار بعين  الجندري  املنظور  ذات االقتراحات  أخذ  يتم الجندر 

 

  من  النسبية  الحصة وخاصة   للمشروع العام االقتصاد  االعتبار  بعين االختيار لجنة  ستأخذ  واملالية:  الفنية الجدوى  

  املستفيد  /  املشروع تكلفة  نسبة بتحديد أيًضا وستقوم املنظمة.   وموارد امليزانية بحجم يتعلق فيما املشروع   ميزانية

 اإلنفاق.  بنود وتحليل

 

  عنصر يدرج  املشروع  كان إذا  ما  االعتبار  بعين  االختيار لجنة   ستأخذ  :املستفادة الدروس  ومشاركة والتقييم  الرصد  

 . (امليزانية إجمالي من  األقل على ٪3) امليزانية في املستفادة الدروس  ومشاركة والتقييم   الرصد

 

 3) امليزانية  في والدعوة  التوعية  عنصر يدرج  املشروع كان إذا  ما االعتبار  بعين االختيار  لجنة  ستأخذ والدعوة:  التوعية٪ 

 امليزانية(. إجمالي  من األقل على

 

 

   التالي: الجدول   وفق االختبار اجراء سيتم 

 

 تعليق  100نقطة/ املعايير 

 لالستبعاد  معيار X االهلية 
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  20  دقةال

  15  تناغم ال

  15 املستفيدين  راك ت واش رتأثال

  10 والتواصل  الشراكة 

  5 ستمرارية اال 

  15 واملالية  التقنية   االمكانية

  10 والتقييم  املتابعة

  10 والدعوة  التوعية

 النهائي القرار  100/100 املجموع 

 

 

 :االختيار  قرار 

 

  الرأي هذا  العامة.  وجدواه  وأهميته   للمشروع الشاملة الجودة  حول  رأيها استنتاج على قادرة  ذلك بعد االختيار   لجنة ستكون 

 تقرير:  املمكن   من سيجعل

 

 جزئًيا أو كلًيا املطلوبة  ملنحةا مد   

 آخرين   وماليين  تقنيين شركاء على لعرضه مشروعه   تحسين الطلب صاحب على واالقتراح  القرار تأجيل 

 الرفض 

 

 ،املشروع  صاحب/ة  طلبها  التي تلك من  اعلى او  اقل  منح  تقترح  ان  مناسبا، ذلك  رأت وان  االختيار،  لجنة بإمكان  أن  إلى اإلشارة  تجدر 

 : محتملة حاالت ثالث في وذلك

 

 تقديره في املبالغة  أو حساب  عنصر  قيمة في واضح  انخفاض 

 املشروع حجم  تغيير إمكانية   

 اخر  مشترك   تمويل إمكانية 

 

 

 ر لالختيا املقدر  الزمني الجدول  2.4

 

 املقترحات: لتقديم  الدعوة  إطالق

 واستالمها   املقترحات  لتقديم الدعوة توزيع

 

 

 2020  آفريل 15
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 (17:00)   2020 ماي  15 املقترحات   لتقديم النهائي املوعد

 للمقترحات االولي واالختيار  االفتتاح

 أعاله املذكورة للمعايير  ووفًقا املستلمة الكاملة  امللفات  أساس  على اولي اختيار 

 2020  ماي 20-18

 املقترحات:  في النظر

  عن لالستفسار  أولية مرحلة في اختيارها  تم التي املشاريع  بأصحاب االتصال سيتم 

 مقترحاتهم.  في املعطيات بعض وتعديل أخرى  معلومات

 2020  جوان 25 الى   ماي  15

  ( 17:00)  2020 جويلية النهائي امللف عودة

 : املنح وقرارات للمشاريع النهائي  االختيار

 النهائي.  لالختيار  اللجنة   اجتماع

 االختيار.   لجنة قرار

 2020 جولية 20

 

 


