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وتطاوینالوضع االقتصادي واالجتماعي بوالیتي مدنین 

ن عاشت ھاتین الوالیتین ضغطا كبیرا من جراء ھجرة الالجئین م-1
لیبیا 

ساسیة كما أن ھاتین الوالیتین تفتقران إلى عدید المرافق من بنیة أ-2
وتجھیزات جماعیة

نسب عالیة للبطالة والفقربھاتسجل -3

)القرار، حریة التعبیراتخادالمشاركة في (المحلیةالحوكمةنقص في -4



اإلطار العام الختیار وتمویل المشروع

م لإلنشاء والتعمیر تاالعالميھذا المشروع ھو ھبة من البنك 
:منحھا لتونس عن طریق وزارة الشؤون االجتماعیة 

الیتي للمساھمة في تخفیف اآلثار السلبیة لكل ما عاشتھ و-1
على إثر األحداث في لیبیاوتطاوینمدنین 

تحقیق التكامل في إطار االستجابة الموسعة لعدد من -2
المانحین لفائدة تونس بعد الثورة

أثبتت التجربة أن ھذا النوع من المشاریع یساعد في -3
وفق دراسة (التماسك االجتماعي وخلق مواطن شغل تدعیم

)البنك العالميبھاقام 



نح عمل تسمح بخالص متشاركیةخلق فرص عمل باعتماد مقاربة : الرئیسي الھدف 
ائدة مقابل المشاركة في تكوین وإسداء خدمات اجتماعیة لف) تحویل نقدي شھري( 

راء األحداث اللتین تأثرتا من جوتطاوینعائالت تعیش وضعیات ھشة بوالیتي مدنین 
في لیبیا 

أھداف المشروع

مجال التدخل األھداف الخصوصیة

تكوین من أجل 
اإلدماج المھني 

وتحسین 
التشغیلیة

للشباب العاطل االندماج االجتماعي للمھاجرین التونسیین العائدین من لیبیا وتیسیر1.
ارب عن العمل بدون كفاءة والمنتمي لعائالت محدودة الدخل عن طریق فرص تج

في مجال إسداء الخدمات لفائدة المجموعة
تحسین كفاءة الشباب عن طریق التكوین والتدریب2.

الحمایة 
االجتماعیة

ت ھشةتحسین النفاذ للخدمات األساسیة لفائدة العائالت التي تعیش وضعیا1.

اجیات والتي تعكس الح) اللصیقة(الجواریةالخدمات االجتماعیة نجاعةتحسین 2.
المحددة محلیا 

المحلیةالحوكمة دخالت القرار وتعبئة المجموعة المحلیة حول تنفیذ وتقییم التتشجیع اتخاذ1.
)المشروعات(
ن طریق عالمحلییینبناء عالقة ثقة ومسؤولیة بین المجموعات المحلیة والحكام 2.

)المشروعات(للتصرف ومتابعة وتقییم التدخالت تشاركیةمقاربات 



خاصیات المشروع

:مجاالت التدخل 
الرعایة االجتماعیة 1.
الصحة األساسیة والصحة اإلنجابیة 2.
التربیة األساسیة3.
حمایة البیئة4.

وتطاوینوالیتي مدنینمتساكنيھذا المشروع یتوجھ إلى : الفئة المستھدفة 
لمھنیة العاطلین عن العمل ذوي الكفاءات التعلیمیة وااالشخاصوبالتحدید 

العائدین المحدودة والمنتمین لعائالت معوزة باإلضافة للمھاجرین التونسیین
نسبة (اعاإلنتفوالنساء الالتي تتوفر فیھم شروط ) بالمائة20نسبة (من لیبیا 

)بالمائة30

ى أفراد من المجموعات المحلیة یحتاجون إل: المستفیدة من الخدمات الفئة
إلنجاب الخدمات یمكن أن یكونوا تالمیذ أو مسنین أو معوقین أو نساء في سن ا

  ...



مكونات المشروع والكلفة

المیزانیة
)دوالرملیون( المحتوى المكونات

4.3 اقتناء –أجور 
مستلزمات

تمویل مشاریع توفر فرص
تحویالت لفائدة : عمل 

المستفیدین

0.43 –مكونین أجور
مصاریف تنظیم دورات تكوینیة

0.27 -فنیة مساعدة 
-تقییم -مراقبة  في المشروعالتصرف

5.0 المجموع



خاصیات المقاربة: تنفیذ المشروع 

شراكة المشروع مع الجمعیات-
لقطاع شراكة الجمعیات مع المتدخلین المحلیین من القطاع الحكومي وا-

الخاص والجمعیات
یل بعض مشاركة المجموعات المحلیة في تحدید الحاجیات، التنفیذ، تمو-

)المشروعات(األنشطة، إبداء الرأي وتقییم التدخالت 
مع تحویل نقدي) خارج مراكز التكوین(تدریب مھني غیر رسمي -

لتغطیة المصاریف التنقل 
ى المحليتطویع الكفاءات المكتسبة لحاجیات سوق الشغل على المستو-
إسداء الخدمات لفائدة المجموعة-



انتقاء المستفیدین المباشرین: تنفیذ المشروع 

 مقاییس االختیار:
سنة45–18شباب من الجنسین من الفئة العمریة -
بدون كفاءة مھنیة ومستوى دراسي ضعیف-
عاطلین عن العمل-
منتمین لعائالت تعیش وضعیات ھشة-
ا في مستعدین للعمل خالل مدة المشروع وتقدیم الخدمات باإلضافة للمشاركة مسبق-

الدورات التكوینیة المقدمة

 مسار االختیار:

ادیو نشر المعلومة حول فرصة التكوین والعمل لدى المجموعات المحلیة عن طریق الر•
الملصقات واالتصال المباشر 

تقدیم الترشحات من طرف الشباب •
إعداد القائمات الموسعة من طرف الجمعیة•
ة الشؤون التثبت ثم الموافقة علیھا من طرف المصالح المختصة لوزارة التشغیل ووزار•

االجتماعیة 



تكوین المستفیدین وخالص المنح: تنفیذ المشروع 

التكوین:

مین التكوین انتداب المدربین المشرفین الذین تتوفر فیھم المؤھالت المطلوبة لتأ•
دین إثناء ذلكالنظري ومتابعة إسداء الخدمات في المیدان باإلضافة لمتابعة المستفی

لمشروعإعداد محتوى التكوین باالتفاق بین المدربین والجمعیة ووحدة تنفیذ ا•

 خالص المنح:
طاقة تعتمد على المعطیات الشخصیة للمستفیدین من أھمھا االسم واللقب ورقم ب-

التعریف الوطنیة
إعداد قائمة الحضور من طرف الجمعیة وقائمة في خالص المنح كل شھر-
تحویل شھري   -
بریدیة حواالتتحویل المنح عن طریق -



Mise en œuvre du projet : Sélection des sous-projets

 اختیار من طرف لجنة على مستوى كل والیة وفق المقاییس التالیة  :
استعداد الجمعیة لتنفیذ المشروع•
الخدمات المقدمة تمثل حاجیات ذات أولویة لدى المجموعات المحلیة•
ماتوجوب وجود شراكة مع المؤسسات الحكومیة لتنفیذ المشروع خاصة إسداء الخد•

 ترحات منظومة احتساب نقاط وترتیب تفاضلي للمقباتباعاختیار على مستوى مركزي
:المقدمة من طرف الجمعیات 

التدخل یستجیب لحاجات حقیقیة وذات أولویة لدى المجموعة المحلیة1.
في سوق التكوین المبرمج بالتدخل یكون فعال مؤھل للمستفیدین ویساعدھم في االندماج. 2

الشغل 
مدى قابلیة التدخل للتنفیذ على المیدان من الناحیة الفنیة والتنظیمیة. 3
مستفیدینوجود إمكانیة وفرص فعلیة لتدعیم المؤھالت واالندماج في سوق الشغل لفائدة ال. 4
قابلیة المشروع للتحكم في تسییره من طرف فریق المشروع والجمعیة. 5

4 طلبات تقدیم عروض



البنك العالمي

الجمعیات

المنح الشھریة (المشاریع
للمستفیدین، خالص المكونین، 

)مصاریف التصرف

الجھویةالفرق 

البنك المركزي

االتحاد التونسي 
الصرفللتضامن االجتماعي

تنفیذ ومتابعة

الصرف 

  -متابعة–تأطیر
مراقبة -تقییم

استشارة وإشراف
ت-متابعة تقییم-تنفیذ

 -صرف مالي وإداري
ال -التزود والصفقات

اتصال والتواصل

التنظیم المؤسساتي للمشروع



النتائج/اإلنجازات 
المؤشر اإلنجازات

التدخالتعدد 92
الشریكةعدد الجمعیات 67

عدد المكونین 300

المنجز المبرمج المؤشرات
6085

4000
ا في الذین استفادوا من التكوین واشتغلوعدد األشخاص. 1

تنفیذ الخدمات
54%

60%
ھنیة لألشخاص الذین استفادوا من تحسین قدراتھم الم%. 2

كنتیجة لمشاركتھم في المشروع 
72%

30%
في إسداء مشاركة التي استفدنا من التكوین واشتغلننسبة.3

الخدمات
73740

12000
ت أفراد المجموعة المحلیة الذین استفادوا من الخدماعدد. 4

من المشاریع 
68%

60%
ات الذین یعتبرون أن الخدمألفراد المجموعة المحلیة%. 5

تستجیب لحاجیاتھم المحلیةالمسداة
56% BD
47% BI 60%

تبرون المجموعة المحلیة الذین یعالذین اشتغلوا وأفراد%. 6
خاذ أن المشروع وإسداء الخدمات حسنت في مشاركتھم في ات

القرار على المستوى المحلي



دراسة مؤھالت وخاصیات الفئة المستھدفة من المشروع
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Analphabète Enseignement
de base
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secondaire

Formation
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études
supérieures

المستوى الدراسي

أمیة  يتعلیم أساس

40%

34%

15%

11%

الفئة العمریة

moins de 25 ans

entre 26 et 32 ans

entre 33 et 39 ans

plus de 40 ans

سنة25أقل من 

سنة32و26بین 

سنة39و33بین 

45وأقل من  سنة 40أكثر من 

تعلیم ثانوي تكوین مھني تعلیم عالي



31%

32%

48%

66%

43%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Développer vos competences techniques

Développer les compétences clés pour rechercher
un emploi

Développer votre capacité de communication

Acquerir une experience

trouver une occasion d'emploi

Penser à réaliser votre propre projet
یفكر في إنجاز مشروعھ

الحصول على فرصة عمل

اكتساب خبرة مھنیة

تنمیة  قدرات التواصل

تنمیة قدرات البحث على عمل

تنمیة القدرات الفنیة

إنتظارات المستفیدین من مشاركتھم في المشروع



67%

80%

33%

20%

0%

25%

50%

75%

100%

un homme une femme

Genre

Pense à réaliser son propre projet

Ne pense pas à réaliser son propre projet

یفكر في بعث مشروع

ال یفكر في بعث مشروع

رأي المستفیدین من الجنسین في بعث مشروع 



أشھر من 6نتائج التشغیلیة لعدد من المستفیدین بعد 
)  بحث تم إجراءه حول عینة من التدخالت(المشاركة في المشروع 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

total emploi emploi en relation avec
formation

autoemploi emploi salarié

Tataouine

Médenine

المجموع شغل بعالقة مع التكوین التشغیل الذاتي التشغیل المؤجر 

تطاوین

مدنین



انطباعات المستفیدین حول تقدیمھم للخدمات لفائدة المجموعة والتي لھا عالقة 
بدعم التماسك االجتماعي

69%

48%

26%

30%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Renforcer votre sens de responsabilité envers les autres
composantes de la société

Satisfaire les besoins fondamentaux des groupes vulnerables

Faciliter l'accés aux services de base dans les domaines de la
santé, l'éducation et les services sociales

Diffusion des informations sur les services gratuits disponibles

La participation à une activité sociale

نشر المعلومات حول الخدمات العمومیة المتوفرة 
والمجانیة 

عیةاالجتماتیسیر النفاذ للخدمات األساسیة في مجال الصحة والتعلیم والرعایة 

لھشةالمساھمة في االستجابة للحاجیات األساسیة للفئات ا

ع تقویة اإلحساس بالمسؤولیة تجاه المكونات األخرى في  المجتم

المشاركة في نشاط اجتماعي



تفاعل الجمعیات الشریكة بالمشروع مع محیطھا
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وسائل االتصال للتعریف بالمشروعالشراكة



Encadrement des associations par l’UMOP

ورشة تفكیر حول مؤھل مساعد الحیاة -
تكوین حول المتابعة والتقییم للمشاریع-
ورشة تكوین حول تصمیم المشاریع وتعبئة-

التمویالت
ترناتاالنورشة تكوین حول تقنیات االتصال عبر -
ورشة تكوین حول التثقیف المالي -
ورشة تفكیر حول دیمومة المشاریع-
ورشة تفكیر حول نتائج المشروع-



التحدیات والتي واجھھا المشروع

من  %75احتجاجات، (صعوبة الوضع االجتماعي والسیاسي بعد الثورة  1.
)الجمعیات الشریكة أحدثت بعد الثورة

لمشروعتخوف من مطالبة المستفیدین بالتشغیل بعد انتھاء مشاركتھم في ا2.

منظومة اختیار المشاریع ومدى تقبل وثقة الجمعیات فیھانجاعة3.

لمشروع التي یجب یتبعھا االتشاركیةصعوبة المعادلة بین احترام المقاربة 4.
واحترام آجال التنفیذ

حلیة بین تقبلھا وتبنیھا من طرف المجموعة الم(دیمومة مكتسبات المشروع 5.
)ودور  ومسؤولیة الھیاكل الحكومیة في ذلك

روعاالنتماء السیاسي للجمعیات الشریكة وإمكانیة تأثیره على أھداف المش6.

مدى تقبل إسداء الخدمات من طرف العائالت والھیاكل الحكومیة7.

التصرف في المعلومات المجمعة في نطاق المشروع8.



الدروس المستقاة من المشروع

الشاب لضمان تشغیلیة عالیة، یجب أن یكون التكوین محدد وفق مؤھل1.
واستعداده ومحدد أیضا وفق حاجیات سوق الشغل على المستوى 

المحلي خاصة 
والمستثمرین أو الحرفیین الخواص وحتىتشریك الھیاكل الحكومیة 2.

الجمعیات في عملیة التكوین
لة لنقل یمكن أن یكون وسی) خارج مراكز التكوین(التعلم الغیر رسمي 3.

ي المعرفة حول مختلف المھن خاصة لدى الشباب ذو المستوى الدراس
المتدني والغیر حامل لكفاءة مھنیة

منظومة تكتمل جدواه یجب أن یكون مكمل بحتيالتكوین الغیر رسمي 4.
إثبات الكفاءة من طرف الھیاكل الرسمیة

د في جمع التكوین مع منظومة لتمویل مشاریع صغرى یمكن أن یساع5.
التشغیل الذاتي لھؤالء الشباب  



بعض التوصیات لدعم تشغیلیة الشباب المشارك في المشروع
رة مھنیة إعطاء فرص للشاب الكتساب تجارب مھنیة وبالتالي فرص لبدء مسی1.

في مجاالت ذات تشغیلیة
كون إال تثمین التكوین عن طریق الربط مع منظومة التكوین الرسمیة وھذا ال ی2.

عن طریق آلیة إلثبات الكفاءة 
باإلضافة إلى تنویع التكوین حتى یشمل التصرف وتقنیات البیع ومھارات الحیاة3.

مھارة بعث المشاریع
لتكوین القیام بتشخیص لحاجیات سوق الشغل المحلي من ناحیة اختصاصات ا4.

ي دعم لفائدة الشباب العاطل والغیر حامل لكفاءة مھنیة یساھم مساھمة كبیرة ف
تشغیلیتھ

ریق تكوین مرافقة وتوجیھ المستفیدین المباشرین البارزین في المشروع عن ط5.
تكمیلي

مل علیھا في تنظیم ورشات لمناقشة كیفیة تبني المؤھالت التي تم تطویرھا والع6.
المشروع مثل مساعد الحیاة 

كل وانعدام عقلیة المبادرة تغلق) عكس االعتماد على الذات(عقلیة المساعدة 7.
األبواب أمام أي إمكانیة لبناء مسیرة مھنیة لدى الشاب



توصیات لدعم دور الجمعیات في فرص التشغیل

تشغیل تشجیع الجمعیات حتى یكون لھا دور أكثر فعالیة في مسار ال1.
حلیةوالتكوین  وكل المبادرات المحلیة بصفتھا محرك للتنمیة الم

تدعیم مسار اكتساب الجمعیات لمستوى حرفیة عالیة عن طریق2.
مساعدة مؤسساتیة وتأطیر میداني وتمویل لألنشطة 

مي عن تشجیع الشراكة والتعاون بین الجمعیات ومراكز التكوین الرس3.
طریق اتفاقیات مؤطرة لذلك 

یین أثمرت الشراكة بین الجمعیات والھیاكل الحكومیة وكذلك الحرف4.
ت الخواص والمستثمرین قیمة مضافة للمشروع لكنھا كانت محاوال
مقترح ذاتیة ال تخضع إلجباریة الوصول إلى نتیجة من كل طرف لذا ال

ال مث(ھو تبني وتشجیع مبادرات الشراكة ھذه من طرف ھیكل حكومي 
حتى یكون لكل طرف مسؤولیة أكبر في إنجاح) وزارة التشغیل

المبادرة



رعایة المسنین



والخیاطةالفصالةتكوین في 



تكوین في فن 
ورسكلةالحدادة 

بقایا الطاوالت 
المدرسیة



تكوین في التثقیف المالي وزراعة الخضر 
لفائدة ذوي اإلعاقة الذھنیة الخفیفة

ي تكوین في الحالقة والخیاطة لفائدة فاقد
السمع والنطق



تھیئة واحة وتكوین في المعالجة الطبیعیة للنفایات



الریفي والسباكةتكوین في الصرف الصحي 



تكوین في الغوص في األعماق ورتق الشباك



أشغال تھیئة بالمدارس



تكوین في الفسیفساء الرخامیة 



تكوین في طرق جمع وتخزین المحار



بدایة بعث مشاریع صغرى
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