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 الفهرس العام

 تقديم والية جندو�ة

 TCPL تقديم مشروع 

 نتائج الدورة األو��

 مفاتيح نجاح املشروع 

 االبت�ار والتجديد

 املتا�عة والتقييم امليدا�ي

 الصعو�ات وا�جوانب اإليجابية: التقييم األو�� 

 دروس وع��



جندو�ةاملوقع ا�جغرا�� لوالية   

  
 

 نفتاح ع�� البحراالبيض املتوسطإ•

شر�ط حدودي مع ا�جزائر يمتد •
 كم 130ألك�� من 

سليانة , باجة(متاخمة لثالث واليات •
 )وال�اف

ألف �سمة يمثلون  430: الس�ان•
 ٪ من س�ان البالد التو�سية4

كيلوم�� مر�ع تمثل  3102: املساحة•
٪ من املساحة ا�جملية للبالد 2

 التو�سية



ضعيفة جهو�ةمؤشرات تنمو�ة   
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  2012املؤشر ا�جهوي للتنمية لسنة •
 مؤشرات التنمية•  )0.31(

ع�ن  معتمديات٪ �� 25٪  أعالها 21: �سبة البطالة•

 )٪15: املعدل الوط�ي( وفرنانةدراهم 

طلبات شغل مقابل  60إ��  20من :  سوق الشغل •

 �سمة 1000عروض عمل  ل�ل  10إ��  0

 )٪14 :املعدل الوط�ي(٪ 11حوا�� : معدل الفقر•

:  ساكن  1000ل�ل   35  /عدد العائالت املعوزة •

 )23: املعدل الوط�ي(

 ٪35: معدل األمية•



 TCPL   تقديم مشروع

 أشغال ذات مص�حة عامة واملشاركة املحلية بجندو�ة :تقديم مشروع 

« TCPL » 

 املخطط االس��اتي�� للمشروع

 مراحل إنجاز املشروع

 املوارد املالية للمشروع



 أشغال ذات كثافة يد عاملة) THIMO( مشروع نموذ��  :نوعية املشروع

 مق��حات املشاريع دورتان للمشاركة ��  )2016- 2012 ( سنوات 4  :مدة االنجاز 

 من��ية)  2014- 2013(الدورة األو�� 

 2014بداية من سبتم�� ) 2015 -2014( الدورة الثانية  

 JSDFهبة مقدمة من طرف الصندوق اليابا�ي للتنمية االجتماعية :مصدر التمو�ل 

 )مليون دينار تو���ي  4,3(مليون دوالر امر��ي   : 2,870 مل��انيةا

 البنك الدو��: املساندة التقنية

 التكو�ن امل�ي والتشغيل وزارة :للمشروع  الهي�ل املنفذ

 « TCPL » تقديم مشروع أشغال ذات مص�حة عامة واملشاركة املحلية 



العاطلون عن العمل دون كفاءات وذوي الكفاءات املتوسطة -:   املستفيدون   

 ا�جمعيات الناشطة بوالية جندو�ة  -                           

 متساك�ي والية جندو�ة خاصة القاطن�ن باملناطق الر�فية و ا�حدودية  -                           

 والية جندو�ة :م�ان اإلنجاز

ذوي الكفاءات  100عامل دون كفاءات و 3000مشروعا و�شغيل  100تنفيذ    : امل��مج
 أشهر ل�ل دورة 4إ��  3املتوسطة ملدة 

  :األ�شطة األساسية للمشاريع 

 مسالك ر�فية ,مدارس : ��يئة البنية التحتية 

 ��يئة منبت غا�ي ,تقليم األ�جار الغابية , تنظيف الطرائد النار�ة   :أشغال غابية 

 ��يئة ع�ن ماء صا�ح للشراب

 تنظيف موقع اثري 

 « TCPL » تقديم مشروع أشغال ذات مص�حة عامة واملشاركة املحلية 



ع�� األسر املحدودة الدخل بوالية ) �عد الثورة(تخفيف أثر األزمة 
 جندو�ة

من خالل منحهم الفرصة للعاطل�ن عن العمل دون كفاءات  توف�� دخل إضا�� 
 للمشاركة �� األشغال ذات مص�حة عامة

��يئة و تحس�ن البنية   
التحتية ��  املناطق ا�حدودية 

 والر�فية بوالية جندو�ة

مشاريع  ل��يئة وتحس�ن 
 البنية التحتية نفذت 

��يئة املدارس واملسالك (
 )أشغال غابية+ الر�فية 

تحس�ن �شغيلية 
الس�ان (املستفيدين 

)املس��دف�ن  

فرص العمل للس�ان  
 املس��دف�ن قد زادت 

   

التدر�ب امل�ي (
 )   للعملة

�عز�ز الن�ج التشار�ي 
ب�ن املجتمع املد�ي 

)والس�ان املس��دف�ن  

مشاريع انجزت ع�� 
أولو�ات الس�ان 

 املس��دف�ن

اجتماعات للتفك�� (
 )ا�جما��

�عز�ز القدرات 
املهنية واإلدار�ة 

 ل�جمعيات

ا�جمعيات مدعومة من 
املشروع �ش�ل قوة 

 اق��احات وتنفيذ مشاريع

تدر�ب تطبيقي و ( 
 :املمارنة 

Coaching( 

إرساء مز�د من  
الشفافية فيما 

 يتعلق بإدارة املشاريع

قواعد الشفافية 
 تؤطر إدارة املشروع

آليات التصرف �� ( 
املشاريع باستعمال 

املنظومة اإلعالمية  

 ) االن��ناتع�� 

الهدف 
 املحوري

الهدف 
 الرئي��ي

األهداف 
 الفرعية

النتائج 
 املرجوة

مجاالت 
 األ�شطة

 املخطط االس��اتي�� للمشروع



للمشروعامل��انية ا�جملية   
  

غاية نوفم��  ا��املبالغ ال�ي صرفت   
2014 

املبلغ بالدوالر 
 األمر��ي

 
% النسبة   املبلغ بالدوالر األمر��ي 

 
 %النسبة 

 43 336 039 1 86 860 467 2 املشاريع

التكو�ن والتدر�ب   115 140 4 22 810 20,68 
املعدات، 
وا�خدمات 

اللوجستية، 
وت�اليف اإلدارة 
 واملتا�عة والتقييم

287 000 10 156 592 45,57 

 49,28  739 218 1 100 000 870 2 املجموع

 املوارد املالية للمشروع
2014إ�� غاية نوفم��   



مراحل إنجاز املشروع     

 الورشات.1 
 التحسيسية

التعب�� .2
عن 

تدر�ب .3 االهتمام
ا�جمعيات إلعداد 

مق��حات 
 املشاريع

انطالق الدورة .4
األو�� ملق��حات 

 املشاريع

استقبال .5
املق��حات املقدمة 

من طرف 
 ا�جمعيات

تقييم واختيار . 6
 املشاريع 

توقيع . 7
اتفاقيات    

تمو�ل 
 املشاريع

تدر�ب . 8
ا�جمعيات �� 
التصرف �� 

 املشاريع

اختيار .9
 العملة

شراء .10
 املعدات

توقيع عقود .11
شغل مع 

 العملة

انطالق .12
 املشاريع

مراقبة  .13
تقدم انجاز 

 املشاريع

خالص .14
أجور 
 العملة

ان��اء .15
اإلشغال 
وتقييم 

 الدورة األو��

 
 الدورة األو�� �املة ومن��ية

 



 ال��تيبات العامة

 ”  MDCI“اتفاقیة  الھبة الیابانیة المبرمة مع وزارة التنمیة والتعاون الدولي 
 بمساندة تقنیة من البنك الدولي  

 والجمعیات  التشغیل واتفاقیة تمویل المشاریع بین وزارة التكوین المھني 

)العملة(عقد الشغل بین الجمعیات والمستفیدین   



 شروط اختيار ا�جمعيات و املنتفع�ن 

 املقاييس األساسية لأل�شطة

 عملية خالص العملة

 شروط املشاركة �� املشروع



  و 

 
 

عاما 60 و 18السن ب�ن  -  
 م�جل �� مكتب التشغيل -
 الواحدة لألسرة فقط واحد �خص -املشروع ف��ا سيقام ال�ي املنطقة س�ان من-
 النساء لتشغيل األولو�ة -
استنادا إ�� بيانات من مكتب (العمال الذين ينتمون إ�� األسر ال�ي ال دخل لها أو ذات الدخل املحدود جدا وأر�اب األسر  -

 ).الشؤون االجتماعية
 )16حظائر، اآللية (غ�� منتفع بال��امج الوطنية  -
 لم �شار�وا �� الدعوة األو��  -

 

 

 
 

 

 

م�جلة بالرائد الرس�ي -  

 جندو�ةناشطة �� والية  -
 )بالنسبة ل�ل دعوة مشاركة(مشاريع ع�� أق�ىى تقدير  2ا�حصول ع��  -
 )واألداءاتخاصة املتعلقة بالضمان االجتما�� للمنتفع�ن (ا�جمعيات مطالبة  باح��ام ال��اما��ا اتجاه جميع األطراف  -

م��ا من قبل �جنة  20جمعية �� دعوة تقديم املق��حات االو�� ، تم اختيار 30جمعية �� جندو�ة، شاركت  150من ب�ن ( 
 )مشروعا  32الفرز لتنفيذ 

 

 

 

 

 



 )للمشروع ا�جمليةلألجور من ال�لفة  % 70( استعمال مكثف لليد العاملة 

 ...)التجه��,الفالحة(تحظى بموافقة اإلدارات التقنية ا�جهو�ة واملحلية 

عاطل�ن عن العمل ذوي الكفاءات  2عاطل عن العمل من دون كفاءات و 04�شغيل ل�ل مشروع ما يقارب 

 )لم �شاركوا �� الدعوة األو��(املتوسطة 

 ليس لها ا�ع�اسات سلبية من الناحية البيئية واالجتماعية

 يتم اق��احها من طرف ا�جمعيات بالتشاور مع املتساكن�ن

 مشاريع ذات مص�حة عامة

 مشاريع يتم تنفيذها �� املناطق ا�حدودية والر�فية  

 ألف دينار تو���ي 58ألف دوالر أمر��ي ما يقارب   34ال�لفة اإلجمالية للمشروع الواحد 

املقاييس األساسية لأل�شطة     



مسار�خالص�
 أجور�العملة

�عد توقيع .0
اتفاقية  تمو�ل 

املشاريع ب�ن الوزارة 

دفع : وا�جمعيات 
٪ وأجور ٪20، 10

 الشهر األول مسبقا

�عم�� بطاقات .1
حضور العملة عن 

طر�ق ا�جمعيات 

 « SIGSEP»ع��

��جيل بطاقات .2
ساعات العمل  

عن طر�ق 

ا�جمعيات  
 « SIGSEP»ع��

،التحقق من �حة  3
بطاقات ا�حضور و 

املصادقة عل��ا من قبل 

 املسؤول املا�� ا�جهوي 

استخراج الرواتب .4
الظاهرة ع�� 

«SIGSEP »     حسب

أنموذج  وثيقة 
التحو�الت البنكية أو 

 ال��يدية

خالص أجور .5
العملة للشهر 

األول عن طر�ق 

 ا�جمعيات

ادراج وثيقة .6
استخالص العملة 

  « SIGSEP»ع��

عن طر�ق 
 ا�جمعيات

التحقق من �حة .7

وثيقة استخالص 

العملة واملصادقة عل��ا 

من قبل املسؤول املا�� 

 ا�جهوي 

 وثيقةتحو�ل .8
استخالص العملة 

ا�� البنك املركزي من 

قبل املسؤول املا�� 
 الوط�ي

أجور  تحو�ل.9
العملة ل�جمعيات  

للشهر الثا�ي عن 

طر�ق البنك 
 املركزي 



قبل و �عد اإلنجاز:�عض املشاريع   

2014-2013نتائج الدورة األو��   

تقديم الدورة األو�� املن��ية    



الشمالية  جندو�ةمعتمدية  ببالر�جيامشروع تنظيف املوقع األثري   
 املنجز من طرف جمعية التنمية واإلصالح االجتما��

 عند انطالق املشروع 

 مهدي جمعة:التو�سية    ز�ارة السيد رئيس ا�حكومة

 قبل و�عد االنجاز :�عض املشاريع

 عند ان��اء املشروع 



 قبل و�عد االنجاز :�عض املشاريع

معتمدية ع�ن دراهم الز�نالنار�ة بواد  الطرائدمشروع تنظيف   
 املنجز من طرف جمعية التنمية واإلصالح االجتما��

  

 ممثلة البنك الدو�� بتو�س موراي ايل�نالسيدة  اشرافز�ارة وفد البنك الدو�� تحت 

 أثناء الز�ارة عند ان��اء املشروع  عند انطالق املشروع 



 قبل و�عد االنجاز :�عض املشاريع
 TCPLلدى البنك الدو�� ملشروع  التقييميز�ارة  الوفد 

 مشروع املسلك الر�في عيايدة معتمدية بلطة بوعوان 
 املنجز من طرف جمعية البيئة والتنمية بالشمال الغر�ي

 

 عند ان��اء املشروع  عند انطالق املشروع 



 يوشيجيما سو�كوز�ارة  املختصة �� البيئة لدى البنك الدو�� السيدة 

 قبل و�عد االنجاز :�عض املشاريع

 عند ان��اء املشروع  عند انطالق املشروع 

بوسالممعتمدية  ال��اهميمشروع مدرسة   
بوسالماملنجز من طرف جمعية تو�سيات   

 

 ز�ارة اثر اختتام املشروع 



 املعتمدية
عدد 

 املشاريع

قطاع 
 ال��بية

 القطاع الفال��
قطاع 
 التجه��

 اخر

 عدد املنتفع�ن
العدد 
ا�جم�� 
 للعملة

 املبالغ ال�ي تم 
) ت.د(إنفاقها  ��يئة  

 املدارس
  

تنظيف طرائد 
 نار�ة

  

 ��ج��
  

��يئة منبت 
 غا�ي

  

تقليم 
أ�جار 
 غابية

  

��يئة 
مسالك 

 ر�فية

  

تنظيف 
املوقع 
االثري 
 ببالر�جيا

 �ساء رجال  

 880 499 446 244 202 -  3 - - - 4 2 9 ع�ن دراهم

 695 211 169 86 83  - 1 - - 1 - 3 5 بوسالم
 355 221 169 94 75 -  -  - 1 - 2 1 4 فرنانة

 849 228 190 36 154  - 2 - - - 1 1 4 غار الدماء

جندو�ة 
 الشمالية

3 2  - - - - -  1 74 72 146 148 901 

 760 133 118 81 37  - 1 1 - -   1 3 ط��قة
 527 126 135 47 88 -  -  - - -  - 2 2 جندو�ة 
بلطة 
 بوعوان

1  -  - - - - 1 -  22 19 41 58 281 

مل��واد   1  - - - - 1  - -  36 0 36 44 912 
العدد 
 ا�جم��

32 12 
7 1 1 2 

8 1 771 679 1450 
1 674 158 11 

 النسبة
(%) 

100 37,5 34,38 25 3.12 53.17 46.83 100 100 

2014-2013نتائج الدورة األو��   



 
 املفاتيح ا�خمسة لنجاح املشروع 

 

 انصھار  تنفیذ  المشروع 
الجھویةمع سیاسة  التنمیة   

مشاركة جمیع األطراف المستھدفة  
 والمعنیة  من طرف المشروع

 إدراج التجدید واالبتكار 

 منظومة إعالمیة شفافة

 المخطط العملي
)دلیل اإلجراءات(  

 اإلستراتیجیة



 االبت�ار

  ”Office Hour I “الورشة األو��-
تقديم االستشارات الفنية من طرف      

التجه�� ,الفالحة  :اإلدارات التقنية 
والتعليم ومراجعة امللفات ال�ي تقدمت 

 ا�جمعيات  ��ا
 

  ”Office Hour II “الورشة الثانية -
متا�عة مدى جدوى انطالقة املشاريع      

 التجه�� ,الفالحة  :مع اإلدارات التقنية 
 و التعليم      

 

“Office Hour III” الورشة الثالثة- 
معرفة ا�حقوق والواجبات املستوجبة      

ع�� ا�جمعيات تجاه صناديق الضمان 
االجتما�� و خالص الضرائب مع ممث��  

�ل من اإلدارة ا�جهو�ة للضمان 
االجتما�� واالدراة ا�جهو�ة للمالية و 

 الضرائب 
  

 و التعلیم التجھیز ,الفالحة  :مع اإلدارات التقنیة   Office-Hour1لورشة حصص  3 -
 جندوبةTCPL، مقر مشروع  2013سبتمبر  7-8-9، 

   التعلیم والتجھیز ,الفالحة  :اإلدارات التقنیة مع   Office-Hour IIحصص لورشة  -3
 جندوبةTCPL، مقر مشروع  2013نوفمبر  29-30، 

�ل من مع  ممث��   Office-Hour IIIحصتان لورشة  -
ا�جهو�ة  واالدراةاإلدارة ا�جهو�ة للضمان االجتما�� 

مقر مشروع ،  2013د�سم��  5للمالية و الضرائب ، 
TCPLجندو�ة 



 
 مع ثلةTHINK TANK    لقاء أو��•

 من ابرز الفاعل�ن باملجتمع املد�ي
 ا�جام�� للتوجھ امل���� و و اإلداري 

 
" التصرف �� املخاطر”ورشة عمل •

مع ممث��   TCPLملشروع 
 ا�جمعيات وممث�� اإلدارات الفنية

السينار�وهات املحتملة �� حال (ورشة عمل التصرف �� املخاطر 
 2013نوفم��  15)  صعو�ة انطالق املشاريع أو توقف األشغال

 االبتكار



 
 منظومة إعالمية نموذجية 

 من شأ��ا أن �سمح  بمز�د
 وا�حوكمةمن الشفافية 

 لوضع �ل املعلوماتالرشيدة 
 حول املشاريع ع�� االن��نت

 منظومة معلوماتية ع�� االن��نت للتصرف واملتا�عة وتقييم املشروع
“SIGSEP “  

 االبتكار



 التعز�ز ;البناء والتقاسم املش��ك ”ورشات 
 “التوجيھ  و العمل الشب�ي  ;وتوحيد الرؤ�ة 

تدر�ب تطبيقي بداية مع ا�خب�� الدو�� ورشات 
 واإلدارات التقنية وا�جامعة  

 «THIMO I,II & III» 

 إدارة املشروع عن طر�ق املمارنة

 االبت�ار

دراج  جامعة جندو�ة �� هيأة القيادة و هيأة إ
عالوة ع�� مساهم��ا ��  ,فرز املشاريع 

 الورشات التكو�نية والتدر�بية 



 املتا�عة والتقييم
منظومة إعالمية ع�� االن��نت.1  

 مؤشرات املتا�عة و الفاعلية



االو��للبنك الدو�� بالنسبة للدورة  التقييميةالبعثات   
2014جوان  11 - ماي 26و  أفر�ل 25إ��  21من   

 ا�جانب البيئي ;املالية -“SIGSEP“ االعالميةاملنظومة  ;مسار املشروع :تقييم .3

 

 المتابعة والتقییم
 

 تقر�ر شهري ملعرفة مدى تقدم املشروع•

 تقر�ر إجما�� للمشروع بداية من تار�خ انطالقھ•

التقار�ر.2  



التصرف �� املشروع ؛ الن�ج التشار�ي؛ تحس�ن الظروف : معاي�� التقييم الرئيسية

إ��اء األشغال �� آجالها. املعيشة للمواطن�ن  

�� شهر جوان ) مشروع/ جمعية (وحدة  28التقييم  تم إنجازه ع�� 
2014 

من ا�جمعيات أظهرت نجاعة فائقة             % 82أفرزت نتائج املرصد أن 
 نجاعة متوسطة إ�� فوق املتوسط  % 18و 

النتائج األولية لتقييم نجاعة ا�جمعيات من خالل املرصد الوط�ي 
  (ONEQ)واملهارات للتشغيل 



 الصعو�ات

 ا�جوانب اإليجابية 

 دروس وع��

تقييم أو�� للمشروع     



  الصعو�ات
 جندو�ةجمعية م�جلة بوالية  150انطالق املشروع مع أك�� من 

املفاهيم لدى ا�جمعيات و خالف حول الرؤى   

 )٪ مصار�ف10 -٪ 20معدات  - ٪70 اليد العاملة( THIMO) :ملبدأ توزيع امل��انية املتمثل ��   ا�جمعيات رفض 

 أغلب ا�جمعيات املشاركة حديثة العهد وليس لد��ا ا�خ��ة �� إنجاز املشاريع

 أدى إ�� ضعف املتا�عة امليدانية للمشاريع) خالل الدورة األو��( عدم توفر وسيلة نقل للمشروع  

)   خالل الدورة األو��( منظومة إعالمية �� طور التجر�ة   

 �عض املناطق رفضت �شغيل العنصر النسائي

قلة اهتمام الشباب: عاما 50و  30أغلبية املستفيدين من العملة ت��اوح أعمارهم ب�ن   

 مناطق  نائية ومناخ قا��ي    :صعبة) للعملة(ظروف عمل 

 إقصا��م من املشاركة �� الدورة الثانية   و استياء العملة اثر ان��اء املشاريع 



 ا�جوانب اإليجابية

  التحسيسية     تب�ي املشروع من قبل ا�جمعيات واإلدارات وا�جامعة من خالل الورشات

  تحديث آليات التصرف �� املشاريع باستعمال املنظومة اإلعالمية  ع�� االن��نت

توعية ا�جمعيات بأهمية ا�جوانب البيئية وال�حية و االجتماعية بدعم من املنظمات 

 ا�جهو�ة ، الوطنية والدولية

 القيادة و فرز املشاريع   :بجندو�ة والقطاع ا�خاص ضمن �جن�ي مشاركة ا�جامعة 

)  الوزارات(الوط�ي) الوالية و االدارات ا�جهو�ة(ا�جهوي ) االدارات املحلية( املح�� : ع�� املستوى  اإلقتناع  

بالدور الفعال للمجتمع املد�ي و تقديم الدعم و ) البنك الدو�� والصندوق اليابا�ي للتنمية االجتماعية(والدو��
 �� إنجاز املشاريع املساندة ل�جمعيات 



  تقييم و تنفيذ وتصرف  و قرارات  و كقوة اق��احات  دعم ا�جهات
 

 الالمركز�ة
 

 دروس وع��

  توازن ب�ن �ل  املتدخل�ن من القطاع�ن
 

شراكة ب�ن القطاع�ن 
 العام وا�خاص

 
تحو�ل النتائج  ;توجيھ مشاريع ��اية الدراسة والبحوث نحو التنمية املحلية

  اقتصادية  و والبحوث التطبيقية إ�� مشاريع اجتماعية 
 

إقحام ا�جامعة �� 
 التنمية املحلية

 

اإلعالمية ؛ املالية؛ التصرف �� املشاريع؛ : التكو�ن  والتدر�ب �� ميدان 
أشغال . الفنون وا�حرف. التجارة الدولية. األعمال ر�ادةالتسو�ق؛ 

 ...البيئة . البنية التحتية
 
 

دعم تكو�ن وتدر�ب 
 ا�جمعيات

  �شر�ك أغلبية األطراف املتدخلة من خالل تداول األدوار عن طوعية
 

 العمل الشب�ي
 

 إرساء خلية لليقظة املعلوماتية  والتكنولوجية 

   
 

الذ�اء االقتصادي 
 وا�جما��

  تبسيط و�شر هذه املن�جية  
 

االقتصاد التضام�ي 
 واالجتما��

 



االنتباهمع الشكر على   
 «فریق المشروع »



 المرفقات



 ضعیفة جھویةمؤشرات تنمویة 
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  2012المؤشر الجھوي للتنمیة لسنة •
 مؤشرات التنمیة•  )0.31(

 معتمدیات٪ في 25٪  أعالھا 21: نسبة البطالة•

 )٪15: المعدل الوطني( وفرنانةعین دراھم 

طلبات شغل  60إلى  20من :  سوق الشغل •

 1000عروض عمل  لكل  10إلى  0مقابل 

 نسمة

 )٪ 4:المعدل الوطني(٪ 11حوالي : معدل الفقر•

ساكن  1000لكل   35  /عدد العائالت المعوزة •

 )23: المعدل الوطني: (

 ٪35: معدل األمیة•



الشراكات -التعاون   

 المستوى الدولي

 الصندوق الیاباني
 للتنمیة االجتماعیة

JSDF 

 البنك الدولي

 المستوى الوطني

التنمیة والتعاون  وزراة
 الدولي 

وزارة التكوین 
المھني والتشغیل 

وحدة تنسیق (
)المشروع الوطنیة  

الجھويالمستوى   

یرأسھا والي (ھیأة القیادة 
 ) جندوبة

 ھیأة فرز واختیار المشاریع

جمعیات المجتمع المدني 
 بجندوبة

 

المعنیة الجھویةاإلدارات   
 

 المستوى المحلي

 فروع الجمعیات

 السكان المستھدفون

 اإلدارات المحلیة



  الجھويلجنتان على المستوى  لجنة القیادة لجنة فرز المشاریع

التشغیل وللتكوین المھني  الجھويالمدیر     جندوبةالسید والي   
 الرئیس

للشؤون االجتماعیة الجھويالمدیر  -  
الجھویةللتنمیة  الجھويالمدیر   -   

الفالحیةللتنمیة  الجھويالمندوب  -  
للبیئة وللتجھیز  الجھويالمدیر  -  
لدیھم  أربعة ممثلین عن المجتمع المدني  لیس  -

 TCPLمشاریع مع 

للشؤون االجتماعیة الجھويالمدیر  -  
الجھویةللتنمیة  الجھويالمدیر  -   

للتربیة الجھويالمندوب  -  
الفالحیةللتنمیة  الجھويالمندوب  -  
للبیئة للتجھیزو الجھويالمدیر  -  
لدیھم  أربعة ممثلین عن المجتمع المدني  لیس  -

 TCPLمشاریع مع 

 
 

 األعضاء
 
 

 قیادة المشروع

للقیام  خصیصا أعضاء منتدبین  الجھویةوحدة تنسیق المشروع 
باإلشراف على ھذا المشروع ویتقاضون أجورھم من صندوق تمویل 

 ھذا المشروع

التشغیل  ووحدة تنسیق المشروع الوطنیة صلب وزارة التكوین المھني    

   
للمشروع الجھويالمنسق   

المالي  للمشروع المسؤول    
مختص في البیئة مسؤول    

 متربصون

الخطط       الى اضافة( التشغیل  وموظفون  بوزارة التكوین المھني  
 )بھاالوظیفیة المكلفون 

 منسق المشروع
 اإلداري مسؤول
 المالي مسؤول

 ONEQالمتابعة  وعن عملیة التقییم  المسؤول  

 التقاریر
للمشروع  اجماليتقریر  ;  تقریر شھري لمعرفة مدى تقدم المشروع  ;“SIGSEP“ االعالمیةالمنظومة  •

 بدایة من تاریخ انطالقھ إلى اآلن



                                                   
République Tunisienne                                         Fonds Japonais                                            
Ministère de la Formation                           De Développement Social                         Banque Mondiale 
Professionnelle et de L’Emploi 

 
 
 
 

Manuel de Procédures دلیل اإلجراءات 
 

 
Travaux Communautaires et 

Participation Locale 
 أشغال ذات مصلحة عامة والمشاركة المحلیة

 

Pour la Région de Jendouba 
Juin 2012- Juin 2016 

 لوالیة جندوبة
2016-جوان 2012جوان   

 
 
 
 
 

Financé par un don Japonais (JSDF) 
Géré par la Banque Mondiale 
(TF012412) 
Exécuté par le Bureau de Coordination 
Des Directions Régionales et des Organismes Sous-Tutelles 
www.mfpe.gov.tn 

 
  

                                                              Août 2012 
                                                           

                                                        Révisé : Mai 2013 
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