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تحس  أجل من فاعل مد  مجتمع

ة 13 ب المد  ة وال ّ س  تو

 ع يرتكز ناجع مح  تدخل

  قترحاتط التوجيهية لمقدمي اال

 2020 جان  26 : 

هذه .

هذا أجزاء جميع قراءة ير 

د   لمساعدتك  ما تحد

تزال ال كنت إذا

                                                                
وع  صح  م

ة الخدمات جودة تحس    األول للخط الصّح

 إليها النفاذ
 

EuropeAid/159779/DD/ACT/TN 

 

م األو احات لتقد المد  المجتمع منظمات من االق

تدخل أجل من ناشطة المحددة، المناطق المد  المجتمع

 " الصحة

 

ط التوجيهية لمقدمي اال الخطو

 

م النها  الموعد احات لتقد  26 :االق

 

 

م الدعوة هذه احات لتقد شح ملفات جانب إ االق  صادرة ال

ل هذا ة الدل عنا ل  مال ق شح طلب تعبئة إ اإلرشادات تحتوي .ال

ً  كنت إذا ما ع ، للتقدم مؤه شطة ون مكن ال  األ لها  ة تم ف وك

ك تزال عد أسئلة لد ل هذا قراءة  ة الدل عنا اإلتصال الرجاء ، 

Sehaty.tunisie@gmail.com 

س    وتحس  تو

األو الدعوة

المجتمع منظمات"

الموعد

 مالحظة

اللغت   ة  ة و الع  الفرس

ة معلومات ع اإلرشادات  أساس

ة ف   الطلب إستمارة تعبئة وك

ل ش  صحيح 

 اإلتصال

ق عن اإلتصال د ط و  ال  اإلل
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ة الخدمات    األول للخط الصّح

" بعثة تونس -أطباء العالم في بلجيكا "لوزارة الصحة الممول من االتحاد األوروبي ، تقوم منظمة 

  .شهرا 30

إلى الخدمات  النفاذمن خالل تحسين منها الفئات الهشة 

اتهم حقوقهم مواطن   المستوى ع وواج

ز الصحة ع يرتكز ناجع مح  تدخل  وتع

ة  ةالعموم الصحة قطاع وممث  والمحل

ة شارك  جان  دستور   عليها المنصوص ال

ة مقراط ة الد   :ع المرتكز الصح

 يرتكز ناجع مح  خلتد أجل من المهمشة

 الخدمات ع الحصول لتحس  إجراءات

م  ودعم المشاريع الصغرى ــــع تصم  المشار

ز  المنظمات ب  والتعاون التواصل تع

شطة ة اال   :التال

د ع   .المح  الصع

ة  لد هم  ال  الفاعلة الجهات من وغ

                                                                

الخدمات جودة تحس  أجل من فاعل مد 
 .إليها النفاذ

لوزارة الصحة الممول من االتحاد األوروبي ، تقوم منظمة " الصحة عزيزة 

30لمدة  "صحتي"بتنفيذ مشروع  CIDEALو  COSPEو  " مراقبون

منها الفئات الهشة خاصة  وصحة سكان المناطق المستهدفة تحسين 

د خالل من وكذلك المندرجة ضمن الخط األول و تحسين جودتها ة م مواطن ال توع

تدخل أجل من المهمشة المناطق المد  المجتمع منظمات وقدرات

ة والسلطات المد  المجتمع مكونات ب  المح  المستوى ة الجه والمحل

ة   .أفضل محل

ادئ توفرها ال  الفرص ضمن  ة م ة الالمرك مقراط ة والد شارك ال

ة للسلطات ة ومنهج مجتم  منهج ع عتمد و .المحل مقراط الد

 تطوير االستشارة العامة ،

  تحسين مشاركة الجهات الفاعلة الصحية

  .فيدين من الخدمات الصحيةتعزيز الحقوق الفردية والجماعية للمست

  :و هما  مجال  حول

لة دعم المهمشة المناطق المد  المجتمع منظمات وقدرات ه

ل ع المنظمات قدرة بناء ع العمل اح تحل ذ واق إجراءات وتنف

شطة خالل من أساسا ز إ تر  أ ل المهارات، تع المشاريع الصغرى وتم

اف المشاريع ا حاب ز ع هذا عمل أن المتوقع ومن .عليهم واال تع

اسات ة الس ام من المزمع  ،الهدف  هذا لتحقيقو. الصح شطة الق اال

ادل منصات ة ت دان ة م اض   .المنظمات ب  واف

ات ج ا شأن للدعوة ات ات حددت ال  العامة الصحة قضا ع أول

شاري المد  المجتمع ب  المح  الحوار عمفهو يهدف لد  المجالس ومس

ام المزمع ومن .الص  النظام إدارة  :  ما الق

ةت كيايم ار المحل ات الخت   التدخل لد

           

مد  مجتمع: ح ص
س النفاذ وتحس  تو

  

  العام طاراإل

الصحة عزيزة "في إطار برنامج 

مراقبون"منظمة مع  و بشراكة 

  

تحسين تحقيًق هدفه العام وهو ل

المندرجة ضمن الخط األول و تحسين جودتهاالصحية 

لة ودعم المح  وقدرات ه

ات المستوى ع الحوار آل

مة أجل من والخاصة ة حو محل

  

وع منهج يندرج ضمن   الم

د القانون و  2014  الجد

تطوير االستشارة العامة ، -

تحسين مشاركة الجهات الفاعلة الصحية -

تعزيز الحقوق الفردية والجماعية للمست  -

  

وع يتمحور حول "صح " م

  

دعم إ الذي يسعى   1المحور

العمل المزمع ومن الصحة ع

ة نفذ .الصح أساسا ذلك وس

ذها، عة وتنف حابأص ومتا

ع أجل من أ اسات تأث الس

شاء ـ م إ منصات وتنظ

اتاس  وضع ـ ج ات

 

فهو يهدف لد  2المحور أما 

إدارة لتحس  والخاصة العامة

ل  - مالدينا تحل
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   والتدرب المشاركة

ة  شارك   ال

دة الممارسات حققها  ال  الج س

شاؤها تم ال  المنظمات أو  ، مؤخرا إ

وع حول المد   ""صىح " م

 ,جمعيات 25الى 

  حوا  عادل ما أي يورو 300.000

                                                          

الميزانية حسب المجموعة 
 بكل دائرة الصحية

 19.500يورو أي ما يعادل  6.150
 دينار تونسي

 53.500يورو أي ما يعادل  16.900
 دينار تونسي

                                                                
ادي والدور مهارات ة للسلطات الق شطة خالل من المحل المشاركة أ

ة ات  وضعوتمكينها من   الصح ةا آل مقراط ة   لد شارك ال

ذ شطة المحورن تنف عة أ الممارساتتعميم الفائدة من  وتثمينو متا

 

م حات لتقد ز هو المق أو / و  الموجودة المنظمات قدرات تع

المد  المجتمع لمنظمات المث التعبئة وضمان المستهدفة المناطق

 :فيساهم ستعزز الدعوة لتقديم المقترحات المبادرات التي 

 إلى الخدمات الصحية وجودتها النفاذ 

 تعبئة المجتمع 

 شروعمالمستهذفة من الالوقاية وتعزيز الصحة في المناطق 

  :تتكون دعوة االقتراحات هذه من مجموعتين

 .منحة إلى جمعية واحدة تم إنشاؤها حديثًا :1

الى  13متكون من  منحة إلى اتحاد مجموعة من الجمعيات  :2

  الما 

م الدعوة هذه إطار   المتاح اإلجما  300.000   هو العروض لتقد

 .تو 

  .المتاحة األموال جميع منح عدم   الحق المتعاقدة

 الجغرافي اإلعتماد اإلرشادي حسب المجموعات و التوزيع

                   
  مقدم الطلب مع جمعيتين

  جمعيات

 الميزانية حسب المجموعة

يورو أي ما يعادل  80.000  
 دينار تونسي250.000

 منحة إلى جمعية واحدة

يعادل يورو أي ما  220.000
 دينار تونسي 700.000

منحة إلى اتحاد مجموعة من 

ز  - مهارات تع

ة اللجان دعم - الصح

افق  - ذ س تنف

وع   . الم

  الدعوة   أهداف

م الدعوة من الهدف لتقد

المناطق   تعمل وال 

ستعزز الدعوة لتقديم المقترحات المبادرات التي 

النفاذ تحسين   -

تعبئة المجتمع   -

الوقاية وتعزيز الصحة في المناطق   -

 

تتكون دعوة االقتراحات هذه من مجموعتين

:1مجموعة   -

:2مجموعة   -

 

لغ الما  اإلعتماد م

لغ اإلجما  اإلرشادي الم

تو  ينار950.000

المتعاقدة الهيئة تحتفظ

 

اإلعتماد اإلرشادي حسب المجموعات و التوزيع

 

مقدم الطلب مع جمعيتين: 3 1
جمعيات 4الطلب مع مقدم : 5 2

 المجموعة

منحة إلى جمعية واحدة -1

منحة إلى اتحاد مجموعة من  -2
 الجمعيات
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احات من ا  عدد ورود عدم  أو  اإلق

ة دائرة أو مجموعة إ المستخدمة  أو صح

 إ الدعوة هذه موجب منحة طلب أي

حات الغ ب  المق ا الم ة والقصوى الدن  : التال

لغ  مايعادل  أو يورو 10.000 :للم

  تو 

لغ   ما يعادل أو يورو 25.000 :للم

  تو 

لفة من ٪ 100 المنحة وع ت ل ال .الم  ق

وع  )الم
ة الطلب مقدم كون  موجب جمع

ة المعاي   : التال

ر ر تق ل من األقل ع وما   أد  تق  ق
ــــخ م تار وع فكرة مذكرة  تقد   م

ة   الطلب نامج غطيها وال   ال
 )الشركاء
ذ وضع   المشاركون ف ، العمل وتنف ال  ال  والت
قة بنفس  الطلب مقدم يتحملها ال  الط

وع طلب ة المعاي  المشاركون  الم  :التال

نا   مجال
  2019.12.31و 2016.01.01

ة ة  اإلجمال  من أ   تحاداال ألعضاء السن
ة ) دينالر تونسي 79.100 ة للف  2018 المال

                                                                
ه المشار الما   ة دائرة أو لمجموعة إل ب معينة صح عدم س

ص إعادة   الحق المتعاقدة الهيئة تحتفظ المستخدمة غ  األموال تخص

   2المجموعة 
 إ الدعوة هذه موجب منحة طلب أي

حات الغ ب  المق ا الم ة والقصوى الدن  : التال

لغ  4.750 مايعادل  أو يورو 1.500 :للم

لغ   11000 ما يعادل أو يورو 3500 :للم

لفة من ٪ 100 المنحة وع ت ل ال .الم  ق

 

اوح أن جب أي ي

م حات تقد المق

لغ األد  الحد -  - للم

تو  دينار 31.600

 األق الحد -  -

تو  دينار 79.100

لغ مثل المنحة م

ل أي  آخر تم

  

م الدعوة هذه ع حات لتقد  المق

ات و الطلب مقدم (الطلب   :  )المشاركة الجمع

   2المجموعة 
  قانو 
ة   الطلب مقدم مقر  وال

نامج  ال
 ً ل مسؤو ا  ش  عن م

دارة  العمل عدمو  العمل و

س   (المشروع مقدم وع رئ الم
ة كون أن جب ، منحة للمطال

المعاي  ستو  و التو  القانون
  قانو  الوضع - 
ر ع التصديق يتم -  تق

ة ــــخ   العامة الجمع تار
الطلب مقدم مقر كون أن - 

ات الشركاء( مشاركةال الجمع
المشاركون المتقدمون شارك

بنفس مؤهلة تكون يتحملونها
 .الرئ 

طلب مقدمو ستو  أن جب
م القانو  الوضع -   سل
ة   المقر -  نا شملها وال ال
2016.01.01اإلنشاء بين  - 

ة تكون أن جب ان ة الم اإلجمال
79.100ما يعادل ( يورو 25000

 اإلعتماد استخدام تعذر إذا

ب ة جودة س اف تحتفظ ، غ

  .آخر شاط

  :قيمة المنحة

  

  1المجموعة 
اوح أن جب أي ي

م حات تقد المق

لغ األد  الحد -  - للم

  تو  دينار

 األق الحد -  -

  تو  دينار

لغ مثل المنحة م

ل أي  آخر تم

  
  

قة لقواعدا ع المط
  

ة معاي   األهل

ة معاي  - الطلب لمقد  األهل

  1المجموعة  
قانو  الوضع -
مقر كون أن -

نامج غطيها ال
ً  كون أن - مسؤو

دارة إعداد و
ط  كوس
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مكن ال ات لمقد   الطل

ات  اء(جمع وع و    )مقدم الم

تمون  2  ت  الذي نفسه القطب إ ي  ي
 4الطلب

تمون   4  ت  الذي نفسه القطب إ ي  ي
 الطلب

ثناء  اس  من المنحة، 
ً

نهم ال يتلقون تم دائلل ة  ال اليوم

                                                          
ذ   أي أو صح  برنامج تنف

  )كوسبي أو سيديال أو منظمة 
ات إحدى    ة الثالث الوال ة، :التال   جندو

                                                                
  .2019 أو

ات   األعضاء المنظمات مع مصالحهم تتضارب الذين المحتمل  الطل

الدعوة هذه   المشاركة المنظمات  بهذه القرار

وع طلب  المشارك و  الم

   2المجموعة 
ة واحدة ات  5و  3ب   جمع جمع

  
اء   :عدد ال

  
 2:األد  العدد - 

ه الطلب مقدم إل
  4:األق العدد - 

ه الطلب مقدم إل
  

ة  شارك السلطات المحل ة ا/ مكن أن  وع هذا ا لجه ثناء . لم اس  من المنحة، 
ً

نهم ال يتلقون تم ل

 ؟ شأنها طلب إرسال مكن ال  األعمال

شطة وع من سلسلة من األ  يتكون الم

وع  ة المتوقعة للم دئ مكن أن تتجاوز المدة الم  .أشهر 06ال 

وع  ة المتوقعة للم دئ مكن أن تتجاوز المدة الم  .أشهر 06ال 

وع صح    :مناطق تدخل م

                   
ات ك الذين الطل ة اللجنة أعضاء ش ة اللجنة/المكتب/التوجيه ذ    التنف

وع اء اء" منظمة( صح  م ا  العالم أط أو منظمة  مراقبون منظمة وأ لج
انة،   الرئ  الطالب جب سل ات مقدمو كون أن ف  المشاركون الطل

 

 صان  أو صىح   اتحاد  

 3المنحة من واإلستفادة  الدعوة

  

طلب مقد  عدد

  1المجموعة  

  

  المساعدين

ة  شارك السلطات المحل مكن أن 

  .ونفقات السفر

  

األعمال ما: المؤهلة األعمال -

وع   :الم

شطة وع من سلسلة من األ يتكون الم

 المدة

 :1المجموعة  

وع  ة المتوقعة للم دئ مكن أن تتجاوز المدة الم ال 

 : 2المجموعة 

وع   ة المتوقعة للم دئ مكن أن تتجاوز المدة الم ال 

ة ة الجغراف  التغط

وع صح  مناطق تدخل م

ات مقدمو  :مثال 3 الطل
وع  اء ينفذه آخر م

الطالب مقر ان إذا  :مثال 4
انة، اف سل   وال
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ة الدائرة  الصح

جو  دي حس  –الس س  

 دوار ه 

 التضامن

ة  المحمد

 ع دراهم

دي يوسف ة س  ساق

 العروسة

ة دي بوزد الغ  س

لة  المض

 الزهور و  السلالم

 ي خداش

 الحامة

 الفوار

د وجه وع ،صح  ة الدوائر   التحد  الصح

انة، ذ جب سل شطة تنف وع أ    الم

د وجه وع ،صح  برنامج     التحد

انة   الطلب مقدم  المتقدم  ومقر سل

ة أو/و دراهم دي ساق  يوسف وس

دارتها متها أو/و و  حو

                                                                

ة   الوال

ة  س الجن  تو

ة    من

انة   أر

 بن عروس  

ة   جندو

اف   ال

انة   سل

دي   بوزدس  

 قفصة 

ن   الق

 مدن  

س   قا

 ق  

ــــع  إطار   الممولة المشار

صح  برنامج مناطق تدخل    1 المجموعة إطار   ستمول

وع ه مقدم الم ت ال انة،   الطلب مقر مقدم   ان إذا :مثال. للقطب الذي ي سل

ة أو/و دي ساق   .يوسف وس

ــــع  إطار   الممولة المشار

تم  لها س ة المجموعة إطار   تم برنامج مناطق تدخل    الثان

مقدم مقر ان إذا :مثال . ه مقر مقدم المطلب يتواجد للقطب الذي 

اف، د و ذتن من فال شطة ف وع أ دراهم ع  أو/و العروسة   الم

م إ الدعوة هذه إطار   حات تقد  :هي  المق

دارتها وجودتها للصحة األول الخط خدمات إ النفاذ  تحس  و

  

  

 القطب

ى س ال  تو

 الشمال الغر 

 الوسط الغر 

 الجنوب

 

ذ 1 المجموعة   مناطق تنف

ذ جب ــــع تنف ستمول ال  المشار

عة وع التا ه مقدم الم ت ال للقطب الذي ي

و دراهم ع  أو/و العروسة

 

ذ 2 المجموعة إطار  مناطق تنف

ذ  جب ــــع تنف  ال  المشار

ة الدوائر عة الصح للقطب الذي  التا

ة   المشارك  اف، جندو و

 

ـــع أنواع ـ   :المشار

ــــع لة المشار ل القا   للتم

شطة -  ة األ تحس  إ الرام
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 والمؤتمرات؛ والندوات، العمل ورشات  

ة أو ة؛ التدر   الفرد

حات    ما   المق

 اإلجما  الص  وضعهم وتحس  أفضل،

ما ل يتصل ف ، األ شاط الص ، وال د  ال

 والصحة األخرى والمواد التبغ واستهالك

س  ع القائم  ع المسلط والعنف الج

ة الصحة دن ة ال ة والعقل  واالجتماع

ة  ة التغط  االجتماع

ان / المواطن  صحة تحس  أجل  / الس

ع أي أو الخاص القطاع  الجهات من آخر ن

ة الخدمات  الخط ضمن المندرجة الصح

ادة دون  األول الخط نضم المندرجة  ز

ات إدارة ، الحاسوب طة النفا ة المرت  الرعا

 المستوى ع ، األول الخط ضمن المندرجة

                                                          

                                                                
ة  5المجتم  الحوار مع التعاون

ق عن التعلم"" منهج  إطار    العمل ط

دة الممارسات  الج

ست   :مؤهلة ل

د  شاطها ع األسا  أو الوح ل مقت   األفراد مشاركة تم

د  شاطها ع األسا  أو الوح ل مقت ة المنح تم أو الدراس

ل الالزمة المعدات ا ة لله ات أو/و الصح  الجمع

شطة أنواع  ل المؤهلة األ م الدعوة هذه إطار   للتم حات لتقد المق

ان ة خدمات إ وصولهم لتحس  المستخدم  / الس أفضل، صح

ة وتوعيتهم ة الوقا ة ال  الحالة وتحس  الصح ما خاصة الصح ف

ة، ة، والصحة واإلنجاب ة العقل ة، غ  األمراض من والوقا واستهالك المعد

اتهم حقوقهم اتهم وواج ما ومسؤول  الصحة؛ يتعلق ف

ال جميع الصحة قطاع وعام  القائم العنف ذلك   ما العنف أش

ة ة اللفظ دن ل داخل وال ا ة اله  الصح

ة ومساحات طة المناطق   خاصة ، راض الصحة لتحس  ، المدن المح

عون ال الذين المنخفض الدخل ذوي دعم  ع الحصول ستط

ة ما ال ، مبتكرة تعاون أجل من ، الجهوي أو المح  المستوى ع س

ة السلطات ة الصح ة السلطات أو المحل ة المحل القطاع أو المنتخ

 ؛ المواطن  صحة ع تأث  له ي

شطة من الخدمات جودة أو / و إ الوصول تحس  إ تهدف ال  األ

ان  المستخدم  / الس

شطة من ة الخدمات إدارة تحس  إ تهدف ال  األ المندرجة الصح

ل ع ل ، الطوارئ حاالت    المثال س انات سج الحاسوب الب

 .والطفل األم

شطة من ة الخدمات إدارة تحس  إ تهدف ال  األ المندرجة الصح

  ؛ الوط  أو / 

ات ة المشاركة عمل  .المجتم  للحوار التعاون

                   
5 http://www.hiwarsaha.tn/Fr/accueil_46_4 

شطة -  ة ركةالمشا األ التعاون

شطة -    القدرات بناء أ

شطة   -  ز أ الممارسات لتع

ة األنواع ــــع من التال  المشار

ــــع -  شاطها كون ال  المشار

ــــع -  شاطها كون ال  المشار

ــــع -  ل مشار المعدات تم

  

شطة أنواع  األ

س لإلشارة ، ول  فإن للح

ان / المجتمع تعبئة  -  الس

وتوعيتهم المواطنون إعالم - 

ة والصحة س ة، الج واإلنجاب

ة ئ   الب

ة -  حقوقهم المواطن  توع

ة -  وعام  مستخد  توع

ة واإلعتداءت الطفل، اللفظ

شاء -  ومساحات شاطات إ

ة -  دعم تتعلق أنظمة تنم

ذ -  ة ممارسات تنف تعاون

السلطات مع ، المستخدم 

يالذ القطاع / الفاعلة

ع أي   المشاركة -  من ن

ان فئات لجميع األول الس

ع أي   المشاركة -  من ن

ف ال ع, الخدمات ت

ة األم صحة و ، الصح

ع أي   المشاركة -  من ن

 /و الجهوي و المح 

ات مختلف   المشاركة -  عمل

http://www.hiwarsaha.tn/Fr/accueil_46_4
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م الدعوة هذه إطار حات لتقد  ومع .المق

  .اإلعتماد إجما  من ٪20 المخصصة

م حات لتقد   المق

م حات لتقد  المق

  2بعنوان المجموعة  المقدمة المقترحات

 . 2شريك في مقترح اخر بعنوان المقترحات المقدمة ضمن المجموعة 

م حات لتقد   المق

وتاريخ ) الذي تم تحديده من خالل توقيع عقد التمويل

 يجب تسجيلها بشكل خاص في حسابات المستفيد وتحديدها وفقًا للمعايير المحاسبية للبلد ؛

 .اءةوال سيما من حيث االقتصاد والكف

 .٪ من مبلغ المنحة5بشرط أال تتجاوز 

وقد يشمل ذلك تكاليف . المباشرة التكاليفتغطي التكاليف اإلدارية التكاليف التي يتحملها المستفيد من خالل تنفيذ المشروع ، باستثناء 

، والمواد ) عة ، وجهاز عرض الفيديو

 ).الكهرباء ، إلخ

                                                                
ة ات أعضاء مهارات تنم دة الجمع    :المنحة من المستف

ة اإلدارة ات ألعضاء (إلخ ، والفن دة لجمع إطار   المنح من المستف

شاط هذا وع الرئ  ال جب للم المخصصة األموال تتجاوز أال و

ل والمنح  اء/ طلب مقدم ل

م الدعوة هذه موجب واحد طلب من أ  اقتراح   الطلب لتقد

م رئ  طلب  . 2 المجموعة ضمن كشريك   طلب تقد

م الدعوة هذه موجب واحد طلب من أ  إرسال الطلب لتقد

المقترحاتخر ضمن أن يكون شريك في طلب ا 2 المجموعة ضمن طلب

شريك في مقترح اخر بعنوان المقترحات المقدمة ضمن المجموعة كون لشريك ان 

م الدعوة هذه من 1المجموعة ضمن  رئ  طالب لشريك ان يكون  لتقد

مكن أخذها   ف ال  ال ارما  الت   االعت

ة المؤهلة ا ف الم ال  الت

 :يجب أن تفي بالمعايير التالية

الذي تم تحديده من خالل توقيع عقد التمويل( انطالق المشروعتم تكبدها بالفعل خالل فترة التنفيذ ، أي بين تاريخ 

 انتهاء المشروع ؛

 ؛الميزانية التقديرية اإلجمالية للمشروع ب يها

 لتنفيذ المشروع الممول من مشروع صحتي ؛ ةكون ضروريً 

يجب تسجيلها بشكل خاص في حسابات المستفيد وتحديدها وفقًا للمعايير المحاسبية للبلد ؛: يمكن تحديدها والتحكم فيها

وال سيما من حيث االقتصاد والكف السليمة،أن تكون معقولة ومبررة وتلبي متطلبات اإلدارة المالية 

بشرط أال تتجاوز  2المجموعة للمشروع مؤهلة فقط ضمن  ينالمخصصالموظفين 

ة المؤهلة  ف اإلدار ال  )2تنطبق فقط ع المجموعة(الت

تغطي التكاليف اإلدارية التكاليف التي يتحملها المستفيد من خالل تنفيذ المشروع ، باستثناء 

عة ، وجهاز عرض الفيديواالطبالة ،  حسوبال(الموظفين غير المرتبطة مباشرة بالمشروع ، والمعدات المكتبية 

الكهرباء ، إلخ(مباني ال و االستهالكية ، واالتصاالت السلكية والالسلكية ، واللوازم المكتبية

ة:  :مالحظة تنم

ة  ميت اإلدارة(  المهارات تنم

هذا مثل أن ي  ال ، ذلك

 

 

ات عدد والمنح الطل

  1المجموعة  

o الطلب لمقدم مكن ال

o طلب لمقدم مكن ال

  2المجموعة   

o .مكن الطلب لمقدم ال

o طلب لمقدم مكن ال

o لشريك ان   مكن ال

o لشريك ان يكون  مكن ال

  

ف ال ة الت مكن أخذها  : أهل ف ال  ال ما  الت

ة المؤهلة ا ف الم ال الت

يجب أن تفي بالمعايير التالية

o  تم تكبدها بالفعل خالل فترة التنفيذ ، أي بين تاريخ

انتهاء المشروع ؛

o  يهااإلشارة إلتمت

o  كون ضروريً تأن

o يمكن تحديدها والتحكم فيها

o  أن تكون معقولة ومبررة وتلبي متطلبات اإلدارة المالية

الموظفين التكاليف  :ملحوظة

ة المؤهلة  ف اإلدار ال الت

تغطي التكاليف اإلدارية التكاليف التي يتحملها المستفيد من خالل تنفيذ المشروع ، باستثناء 

الموظفين غير المرتبطة مباشرة بالمشروع ، والمعدات المكتبية 

االستهالكية ، واالتصاالت السلكية والالسلكية ، واللوازم المكتبية
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 .٪ من التكاليف المباشرة للمشروع

استردادها وإذا كانت اللوائح ) أو شركائه(

   الواردة في نموذج طلب المنحة المرفق بهذه اإلرشادات

 .سيتم فقط دعوة مقدمي العروض الذين تم اختيارهم بناًء على مذكرة فكرة المشروع الخاصة بهم لتقديم طلب كامل

 .يجب على المتقدمين تقديم طلبهم باللغة الفرنسية أو العربية

ينبغي تقديم ميزانية مفصلة فقط . المطلوبة

جًدا أن تحتوي هذه الوثيقة  لذلك من المهم. 

 .ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية

 –بالنسبة للشركاء (اركة في المشروع

sehaty.tunisie@gmail.com 

".....  

 .2020جانفي 

  :، وفقًا للجدول التالي

                                                                
٪ من التكاليف المباشرة للمشروع5دارية ضمن حدود مبلغ مقطوع قدره يجب أن تكون التكاليف اإل

ف غ مؤهلة ال  ت

 

 .الديون ومخصصات الخسائر أو الديون

 ؛ الدفع

 التكاليف الممولة بموجب منحة أخرى ؛

 مشتريات األراضي أو المباني ؛

 ؛ أخرىلمنظمات 

(الضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، إال عندما يتعذر على المستفيد 

 ا ؛رجاعهالسارية ال تحظر است

 .االتصاالت 

 تقديم الطلب وإجراءات المتابعة

الواردة في نموذج طلب المنحة المرفق بهذه اإلرشاداتيجب تقديم الطلبات وفقًا للتعليمات التوجيهية بمذكرة فكرة المشروع 

سيتم فقط دعوة مقدمي العروض الذين تم اختيارهم بناًء على مذكرة فكرة المشروع الخاصة بهم لتقديم طلب كامل

يجب على المتقدمين تقديم طلبهم باللغة الفرنسية أو العربية

المطلوبة المالية  فقط إلى تقديم تقدير للمساهمةبطلب ، يحتاج المتقدمون 

 .من قبل المتقدمين الرئيسيين المدعوين لتقديم طلب كامل في المرحلة الثانية

. )فكرة المشروع ( استمارة تحتوي على الخطوط العريضة للمشروع

ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية. على جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل

 مشروع مكتوبة بخط اليد استمارة

وع؟ استمارة  الم

اركة في المشروعتعبير على النية في المش ئلاسرووالمستندات الداعمة المطلوبة 

sehaty.tunisie@gmail.com: عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي

....."القطب  -....المجموعة  –دعوة صحتي " الرجاء اعتماد هذا التنصيص في الموضوع 

جانفي  26هوالموعد النهائي لتقديم مذكرة فكرة المشروع 

 الدعوةمعلومات أخرى تتعلق 

، وفقًا للجدول التالي صحتيالمستهدفة من برنامج  13سيتم تنظيم أيام إعالمية على مستوى الواليات الـ 

يجب أن تكون التكاليف اإل

ف غ مؤهلة ال ت

 :النفقات التالية غير مؤهلة

o الديون ومخصصات الخسائر أو الديون

o الدفع مستحقة فوائد

o التكاليف الممولة بموجب منحة أخرى ؛

o مشتريات األراضي أو المباني ؛

o لمنظمات  ائتمانيات

o  الضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، إال عندما يتعذر على المستفيد

السارية ال تحظر است

o ف ال االتصاالت  ت

تقديم الطلب وإجراءات المتابعة

يجب تقديم الطلبات وفقًا للتعليمات التوجيهية بمذكرة فكرة المشروع 

 ).الملحق أ(

سيتم فقط دعوة مقدمي العروض الذين تم اختيارهم بناًء على مذكرة فكرة المشروع الخاصة بهم لتقديم طلب كامل

 :يرجى مالحظة أن

o   يحتاج المتقدمون االستمارةفي ،

من قبل المتقدمين الرئيسيين المدعوين لتقديم طلب كامل في المرحلة الثانية

o   استمارة تحتوي على الخطوط العريضة للمشروعسيتم تقييم

على جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل

o  استمارةلن يتم قبول

ف ترسل  استمارةأين وك

والمستندات الداعمة المطلوبة  االستمارةيجب إرسال 

عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي )2مجموعة 

الرجاء اعتماد هذا التنصيص في الموضوع 

معلومات أخرى تتعلق 

سيتم تنظيم أيام إعالمية على مستوى الواليات الـ 
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 الوقت

12س-10س  2020

12س-10س  2020

12س-10س  2020

12س-10س  2020

ام 10  ل أ م النها  الموعد ق  لتقد

و  حاتاإلل   المق

 .المفهوم

ار لجنة اغة   االخت حهم ص ا مق  ملال

 .المختارن والمتقدم 

 المحدد الوقت

                                                                

ة المكان التاريخ الوال

13/01/2020 -فندق المشتل  

س  تو

س الجن ةتو

ة  من

بن عروس 

16/01/2020 ل   ل  - فندق ال

اف  ال

ة جندو

انة سل

15/01/2020 مدرسة الصحة  

د دي بوز س  

دي بوزد س

قفصة

ن الق

14/01/2020 س -فندق شمس   قا  

ق عن أسئلتهم إرسال د ط و  ال  10يتجاوز ال موعد   ، اإلل

ح اإلشارة مع ، أدناه م الدعوة مرجع. إ بوض و  لتقد حاتاإلل المق

sehaty.tunisie@gmail.com 

ام 5 يتجاوز ال موعد ل أ م النها  الموعد ق المفهوم مالحظات لتقد

حات مفصلة اغة مق  ص

وع من ــــع ا صىح  م لجنة  تختارهم   ل سوفأصحاب المشار

ل منللمرافقة   زم  جدول ع اء ق وع خ والمتقدم  صىح  م

ل حات تم املة المق مها يتم ال  و الجودة ذات ال الوقت   تقد

 المقترحات 

ة من التحقق   األهل

م  ::  ما تقي

  

ة  القطب الوال

س الجن س  تو تو

ى ة  ال  من

انة  أر

 بن عروس 

ة الشمال  جندو

اف الغر   ال

انة  سل

دي بوزد الوسط  س

 قفصة الغر 

ن  الق

 الجنوب مدن 

س  قا

 ق 

  

ات لمقد  يمكن  إرسال الطل

أدناه العنوان على  االستمارة 

تم ات إرسال س موعد   اإلجا

  

حات مفصلة اغة مق ص

o  اء افقس من خ

o تم ع االتفاق س

o تم ل فقط س تم

 

م ار  تقي المقترحات   واخت

التحقق و اإلداري الفحص

تم ، المرحلة هذه    م س تقي
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حة غ  أو مفقودة تم صح  رفض ،س

ة تم ،  عليها المنصوص األهل  رفض فس

ة ضوء   بنجاح م أهم  العمل وتصم

م ضا  التحقق يتم سوف .أدناه التقي  من أ

 .المنحة طلب نموذج من 

 = 1 :التا  النحو ع 5 و 1 ب  درجة

                                                                                 /30 

 / القطاعات  )2*/ (5 

 5 /)*2( 

اجاتهم )2*/ (5  ح واحت  بوض

                                                                                            /20 

 5) /*2( 

 5 / 

ز ، / 5   وتع
 أو / 

   /50 

                                                                                                            /25 

                                                                
ال .النها  تم ، و ا الطلب رفض س  تلقائ

ح ة المعلومات من أي انت إذا ..   االستمارة للنموذج المق مفقودة المطل

مه   .أخرى مرة تقي

ة ت كشف إذا .األهل ح أن الطلب من الت ة معاي    ال المق األهل

ارات تجتاز ال  . االستمارات  ة من والتحقق اإلدارة االخت بنجاح األهل

م لجدول وفقا موزعة ، 50 من إجما  تقي  عدد ع  االستمارات التقي

مات ة الخاصة التعل ف  "أ "االملحق   تظهر وال    االستمارة ملء ك

ن حسب  ن العناو ة والعناو ل ُخصص .الفرع درجة فر  قسم ل

ة د = 4 ؛ مرضي = 3 ؛ اف د = 5 ج  جدا ج

 1المجموعة

                                                                                                            

اح م الدعوة أهداف االق حات لتقد القطاعات / للمواضيع أو ، المق
ات ألي ة   مذكورة  محددة أخرى متطل  ؟الخطوط التوجيه

اح اجات االق  المستهدفة؟)(المناطق( لمنطقةبا والعوائق االحت

دون( المشاركون اجاتهم)(المستهدفة المجموعات ، النهائيون المستف واحت
اح؟   مناسب  االق

                                                                                                                    

لة ات مع وتتوافق للتحقيق قا ة؟  الخطوط  متطل  التوجيه

لة ات مع وتتوافق للتحقيق قا ة؟  الخطوط متطل  التوجيه

اح ار   االق ا االعت ا مثل الصلة ذات الشاملة القضا ة القضا ئ ، الب
اجات  ات حقوق أو / و اإلعاقة ذوي األشخاص واحت  /و األقل

  

 2المجموعة

                                                                                                            

o النها  للموعد االمتثال

o ام ح  اح االستمارة للنموذج المق

 يتم ولن  الطلب

o اما ة معاي  ح األهل

 الطلب

م  :االستمارة تقي

o تم م س االستمارات   تقي

ح  .المق

o االستمارات ستحصل

ام مات االل التعل

ف يتم م معاي  تص  التقي

ة اٍف  غ  ة غ  = 2 ؛ للغا اف

م معاي  حات  تقي المجموعة مق

                           لمشروعا مالءمة مدى

ط مدى أي إ اح يرت االق
ألي أو المحددة المجاالت 

ط مدى أي إ اح يرت االق

د تم هل المشاركون تحد
ل تناولها تم وهل مناسب ش

م وع   تصم                         الم

شطة هل حة األ لة المق قا

شطة هل حة األ لة المق قا

اح أخذ مدى أي إ االق
س  ب  المساواة  ، الج

 المهاجرون؟

  المجموع 

 

م معاي  حات  تقي المجموعة مق

                                                                                                            لمشروعا مالءمة مدى
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 / القطاعات  / 5 
ات؟  الطل

 5) /*2( 

اجاتهم )2*/ (5  ح واحت  بوض

                                                                                                                    /25  

 النتائج /5 

 5/ 

 ؟و(الزم  الجدول /5 

 5/ 

ز ، /5   وتع
 أو / 

 50/  المجموع                                                                                                  

حات مه الواردة المق  لجنة إ وتقد

و  ع غضون   اإلل  هذه عقد من واحد أسب

 2020جانفي  16

2020 

2020 

2020 

2020 

 2020مارس 6فيفري الى 

2020 

وع   تحديثه صىح  لم

                                                                
اح م الدعوة أهداف االق حات لتقد القطاعات / للمواضيع أو ، المق
ات ألي ات؟ لمقد  اإلرشادات   مذكورة  محددة أخرى متطل الطل

اح اجات االق  المستهدفة؟)المناطق( لمنطقة والعوائق االحت

دون( المشاركون اجاتهم)المستهدفة المجموعات ، النهائيون المستف واحت
اح؟   مناسب  االق

                                                                                                                    

النتائج  التدخل منطق ف هل اإلجراء؟ حققها أن جب ال  النتائج

 
ً

نا تحل ل  مت ة؟ للمشا  الحال

ما ومتناسقة لإلنجاز الجدول ذلك   ما) المتوقعة النتائج يتعلق ف

ح؟ المشروع   المق

اح ار   االق ا االعت ا مثل الصلة ذات الشاملة القضا ة القضا ئ ، الب
اجات  ات حقوق أو / و اإلعاقة ذوي األشخاص واحت  /و األقل

المجموع                                                                                                 

تم ، الف  حات لجميع الممنوحة الدرجات لخص جدول إعداد س المق

ار لجنة قرار ما االخت احهم يتعلق ف ق عن اق د ط و  ال اإلل

ــــخ  التار

16 الى 13من 

2020جانفي  16  اخر أجل لتقديم االستفسارات الكتابية 

2020جانفي  21  تـاريخ الرد عن االستفسارات 

2020جانفي  26  اخر أجل لتقديم المقترحات 

2020فيفري  11

فيفري الى  14من   المرافقة على صياغة مقترح مفصل 

2020مارس  15

ــــخ إ ثناء( المؤقتة التوار ــــخ اس مكن)(4 و 3 و 2 التوار وع و لم

ط مدى أي إ اح يرت االق
ألي أو المحددة المجاالت 

ط مدى أي إ اح يرت االق

د تم هل المشاركون تحد
ل تناولها تم وهل مناسب ش

م وع   تصم                                                                                                                     الم

اح ش  هل النتائج إ االق
 المتوقعة؟

م عكس هل   التصم
ً

تحل

شطة هل لة األ لإلنجاز قا
ة  ؟ النتائج واقع

المشروع اتجديد   مدى ما

اح أخذ مدى أي إ االق
س  ب  المساواة  ، الج

 المهاجرون؟

المجموع                                                                                                 

  

م من االنتهاء مجرد الف  التقي

ار  .القرار التخاذ االخت

تل  قرار  طلب مقد  ل س

 .اللجنة

 

  اإلعالمية  األيام

اخر أجل لتقديم االستفسارات الكتابية 

تـاريخ الرد عن االستفسارات 

اخر أجل لتقديم المقترحات 

 التصريح بالنتائج

المرافقة على صياغة مقترح مفصل 

 امضاء العقود 

إ  الزم  الجدول هذا ش 
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 ائمة الوثائق التي يجب تقديمها

  :التاليةالى جانب االستمارة حسب النموذج المقترح، يجب تقديم الوثائق 

وع  ة لمقدم الم س   ال
الرائد الرس  شاء الصادر      سخة من اعالم اال

      سخة من القانون األسا 

ائه وع و ة لمقدم الم س   ال
الرائد الرس  شاء الصادر      سخة من اعالم اال

      سخة من القانون األسا 
وع ة لمقدم الم س   ال

ة لسنة      2018سخة من القوائم المال
    2018سخة من مح الجلسة العامة 

  
وع ة  المشاركة  الم     )انظر للنموذج تحت(رسالة تعب ع الن

ل مو  اء المحدث ق ة لل س   2018ال
ة لسنة      2018سخة من القوائم المال

  

  

ائمة الوثائق التي يجب تقديمهاق

  

الى جانب االستمارة حسب النموذج المقترح، يجب تقديم الوثائق 

  1مجموعة 

وع  ة لمقدم الم س ال
الرائد الرس  شاء الصادر  سخة من اعالم اال

سخة من القانون األسا 
  

  2مجموعة 

ائه وع و ة لمقدم الم س ال
الرائد الرس  شاء الصادر  سخة من اعالم اال

سخة من القانون األسا 
وع ة لمقدم الم س ال

ة لسنة  سخة من القوائم المال
سخة من مح الجلسة العامة 

اء ة لل س   ال
وع ة  المشاركة  الم رسالة تعب ع الن

ل مو  اء المحدث ق ة لل س ال
ة لسنة  سخة من القوائم المال
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وع ة  المشاركة  الم   ع الن

وع عنوان"  طلب مقدم " الم

وع إ الطلب   صىح   م

  صىح مشروع  مع العالقات

طالعهم ل و    المحرز التقدم ع امل ش

ات ل الطل  عقد الطلب مقدم يوقع أن ق

حة أعاله املة صح  و

                                                                

وع رسالة تعب نموذج  ة  المشاركة  الم ع الن

وع ... رقمشريك  "للمنظمة الرس  االسم" ممثل "  للم

احات   :، أقر أني  2مجموعة  -  1 رقم االق

اح وفهمت وع اق لت الم وع   دوري وق ل الم م ق الطلب تقد

 أنني اطلعت على الخطوط التوجيهية لطلب المقترحات

لنا صىح مشروع مع العقد بتوقيع الطلب مقدم العالقات جميع   وتمث

شاور الطلب مقدم ع جب أنه طالعهم ائه مع انتظام ال و

ا  ة بتوقيع ال ة اتفاق ه الطلب مقدم مع ا ات مقد  من وغ الطل

  المتعاقدة 

ادئ ة م ا دة ال أعاله الواردة المعلومات جميع أن وأقر .الج

  الشراكة  

  

  

  

ممثل ، أسفله المم  ،  إ 

ل احات دعوة موجب تم االق

 

o وفهمت  قرأت لقد

o أنني اطلعت على الخطوط التوجيهية لطلب المقترحات

o .  مقدم لفت أن

o  أنه علم ع أن

وع  الم

o  ة ع أن ا  درا ال

 الهيئة مع الدعم

ام ع أوافق ادئ االل م

 

  التاريخ و المكان 

  االمضاء

الشراكة  اآلسم الكامل لممثل 

  


