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I. رات السياق  والمتر

 

  يفرضها التطرف العنيف، قامت السلطات التونسية باعتماد مقاربات أمنية أكتر قوة باإلضافة إىل  
  إطار مواجهة التحديات الت 

ن
ق

  إطار 
ن
ن العام لألمم المتحدة  من أجل ة متماشية مع توصيات "خطة العمل مقاربة شاملتدابت  وقائية ق منع التطرف العنيف" لألمي 

     . 2015لعام 

  نهاية عام  وفعال، اعتمدت
ن
اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب المعتمدة ق ن أركانها األربعة   كركن من  الوقاية  2015االست  بي 

   )وتتمثل األركان الثالثة األ 
  الحماية والمالحقة واالستجابة(. وعىل نفس النحو، تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب الت 

ن
خرى ق

  مارس  
ن
 2016تم تأسيسها ق

 
ن الهيئات الحكومية فيما يتعل ق بقضايا منع التطرف العنيف  ، بدور رئيس  كهيئة مسؤولة عن التنسيق بي 

  للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، بحكم هيكلها المتكو  ومكافحة اإلرهاب. إن الدور االستشاري والتن
عضًوا يمثلون   22ن من سيف 

وري.   16 ، أمر ضن ن اء مختلفي   وزارة إىل جانب ختر

  إطار 
ن
وع ق   تونس اللجنة الوطنية لمكافحة   (،منع العنف من أجل  التماسك-ترابط )مشر

ن
  ق

يدعم برنامج االمم المتحدة اإلنمائ 
  تهدف إىل منع التطر  

ة مبنية عىل  اإلرهاب من أجل تعزيز قدرة الحكومة عىل تحديد األولويات الوطنية الت  ف العنيف بطريقة مستنت 
، التشاور.  وع الدعم للسلطات والمجتمعات العىل المستوى المحىل  تحديد وتنفيذ  يساعد عىل محلية لوضع إطار مالئم يوفر المشر

 
 
متها مع األولويات الوطنية لمنع  ء وموا  تكييفها مع السياق المحىل  يتم و  ،تشارك فيها أطراف متعددةلة طويلة األمد إجراءات فعا

 العنيف. ف التطر  

     واالرهاب بالتعاوناللجنة الوطنية لمكافحة التطرف    تعلن األساس،    عىل هذا 
شحات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ    عن فتح باب الت 

حات    لتقديم مقت 
  منظمات المجتمع المدئن

  والي الت 
ن ات تهدف إىل تعزيز الصمود قن   مواجهوتطاوين وقابس  مدني 

لتطرف  ة ا قن
 العنيف.  

II. اتيجر   اإلطار   االست 

 

ن وتطاوين عىل مواجهة التطرف العنيف.  الهدف العام م حات هو تعزيز قدرة واليات قابس ومدني  ن هذه الدعوة لتقديم المقت 
ن والسلطات العامة.  ن المواطني  ام بي   وستكون المسارات المفضلة ه  تعزيز التماسك االجتماع  وتوطيد عالقات الثقة واالحت 

اتيجية ا  الجمعيات يجب أن تأخذ مبادرات  ا أو أكتر من أبعاد االست 
ً
  االعتبار واحد

طة  خو  1لوطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب قن
ن العام لألمم المتحدة منع التطرف العنمن أجل  العمل    .2يف" لألمي 

اتيجية الوطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب:   .1  االست 

بوية والحوار لبناء مقاومة  تعزيز المناهج - تعزيز ثقافة اإلدماج والتعايش السلم  و/أو إنشاء آليات  لتطرف من خالل ا الت 

كة والتوترات المحتملة داخل المجتمعات   للتعاون والتشاور إلدارة التحديات المشت 

ن الرجل والمرأة.  -   العالقات بي 
ام والتعاون والمساواة قن   منع التطرف من خالل تعزيز االحت 

 تعزيز دور المرأة قن

ية واالقتصادية والسياسية والفكرية المؤدية إىل انتشار اإلرهاب من خالل تحديد الفرص السياسية  معالجة العوامل االجتماع -

  تشر  توفت  من خالل  واالستقطابواالقتصادية للمجتمعات المعرضة للتطرف 
ك مختلف  فرص النقاش والتحليل الت 

  مكافحة اإلرهاب
 طات العامة ، الشباب ، رواد األعمال ، إلخ.(  )الجمعيات ، السل  عىل مستوى الواليات  أصحاب المصلحة قن

  من شأنها تعزيز ونشر قيم التسامح والتنو   -
  معتدل   اآلخرين، ع وقبول تعزيز التعليم والثقافة الشاملة الت 

وتطوير خطاب ديتن

 ومتسامح. 

ن العام لألمم المتحدة  .2  منع التطرف العنيف: من أجل  خطة عمل األمي 

 الرصاعات. الحوار ومنع نشوب  -

ام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.  -  تعزيز الحوكمة الرشيدة واحت 

 
1  -sept-8-2-FINALE-2016-nationale-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-http://www.cnlct.tn//wp

pdf.pdf-2016 
2  .http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674 

http://www.cnlct.tn/wp-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-nationale-2016-FINALE-2-8-sept-2016-pdf.pdf
http://www.cnlct.tn/wp-content/uploads/2018/11/strat%C3%A9gie-nationale-2016-FINALE-2-8-sept-2016-pdf.pdf
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
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يك السكان.  -  تشر

 تعبئة الشباب.  -

ن  - ن الجنسي  ن المرأةالمساواة بي   . وتمكي 

 عىل فرص عمل.   وتيست  الحصول وتعزيز المهاراتالتعليم   -

-  . نت وشبكات التواصل االجتماع  اتيجر  واإلنت   التواصل االست 

III. مواضيعال   
نامج يشملها الت    التر

 

حة أن تكون لها صلة بالمجاالت والمواضيع ذات األولوية التالية:    يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتية المقت 

 أمثلة عن بعض المواضيع  مجاالت التدخل 

 الشباب والمواطنة النشطة 

  عمليات صنع القرار وإنشاء منصات لتعزيز مهاراتهم من أجل   •
ن
اك الشباب ق إشر

اتيجيات المناضة    السياسات   إدراج تساعد عىل تطوير است 
ن
احتياجات الشباب ق

 العامة. 

•   
    مجموعات صالبةالتوجيه والتدريب لتعزيز  مقاربات تبتن 

الشباب المهمشة/الت 
ن وقابس وت   مدني 

طاوين وتعزيز التنوع والتعددية  يصعب الوصول إليها قن
 الثقافية/االجتماعية. 

  يقودها الشباب.  •
 دعم المبادرات الت 

لعنف عىل  عن ا تشجيع سبل مشاركة الشباب من خالل الفن ونشر رسائل بديلة  •
 أساس قيم التسامح والعيش معا. 

 النساء 
  آليات الحكم المحىل  )الرسمية وغت  ال •

رسمية(  تعزيز إدماج المرأة ومشاركتها قن
 وآليات صنع القرار. 

•  . ن الشابات والمناهج المعتمدة عىل النوع االجتماع   دعم تمكي 

  من العنف 
 التوق 

•    
العنف الجنس     المدارس، إيالء اهتمام خاص لمنع العنف بجميع أشكاله )العنف قن

،والعنف القائم عىل النوع   ،التماسك    االجتماع  المضايقات األخالقية و / أو    العائىل 
 االنتحار ، إلخ(.  سية،الجن

 بعض األمثلة أدناه: 

o  للشباب والنساء لمناقشة العنف بجميع أشكاله  آمنةإنشاء "فضاءات "
 واستكشاف طرق بديلة للمشاركة. 

o   )...  
طة والحرس الوطتن ن الشباب وقوات األمن الداخىل  )الشر تعزيز الثقة بي 

 والحد من اإلحباط بينهما. من خالل تعزيز الحوار والتعاون للحد من التوتر 
o  ن من دعم إلخ(   ن،و الرياضين و المدرب  ن،و الميش  ن،و المعلم الشباب ) العاملي 

   
  تبتن

تعاونية تعزز الحياة المجتمعية والتسامح والمشاركة المدنية    مقارباتقن
 والتنوع. 

o   يرتادها الشباب  
  األماكن الت 

دعم إنشاء آليات الدعم النفس  واالجتماع  قن
 وما إىل ذلك(.    والمدارس، مراكز الشباب  والنساء )

 وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية
التأكيد عىل التفكت  الناقد للشبكات االجتماعية: رسائل بديلة لتعزيز التماسك  •

  مجال االتصاالت  
االجتماع  والتسامح والتعددية والفهم وكذلك بناء القدرات قن

 )التواصل غت  العنيف(. 

 

اتيجيات مالمبادرات الر تشجيع   السلطات العمومية والقطاع الخاص. ك تعددة األطراف تشر  امية إىل وضع است 

 تشجيع 
 
اتيجية تدخ   تعتمد عىل است 

وعات الت     ل شاملة لدعم مشاركة األفراد والجماعات المهم  المشر
شة والنساء والشباب قن

   مراكز اإلدارة/ 
  من التطر  صنع القرار قن

 . العنيفف التوق 
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IV. التمويل تراتيب 

 

   المجال
 الجغراقن

حات   إطار الدعوة الحالية لتقديم مقت 
ن
، ق  

ح من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ، مبادرات  مشاري    ع يهم الدعم الماىل  المقت 
ن وقابس وتطاوين.    واليات مدني 

ن
     جمعياتية سيتم تنفيذها ق

 

 مقدار الدعم

  
ن
حات ق   إطار هذه الدعوة لتقديم المقت 

ن
  ق

ح من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  دينار تونس    000. 30يتمثل الدعم الماىل  المقت 
وع  . لكل مشر

  أن  
)أي أن مقدم الطلب غت  مطالب بتقديم    نشاط لل٪ من التكلفة اإلجمالية    100يغط   يمكن لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

وع المقدم(.   مساهمة مالية للمشر

  تمويل 
وع والمبلغ  الفارقوينبغن ن التكلفة اإلجمالية للمشر   ، من   الذي يقدمه )إن وجد( ، أي الفرق بي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
. كما يجب   

انية برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ن كاء ، أو من مصادر أخرى غت  مت    المبلغ يتجاوز   أال الموارد الخاصة لمقدم الطلب أو الشر
ك )إن وجد(  ٪ من إجمالي تكلفة العمل.  30الذي تم تمويله بشكل مشت 

  بحق تخفيض أو عدم تخصيص جميع األموال المطلوبة حسب جودة المشاري    ع المقدمة. يحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنم
 ائ 

ة تنفيذ  ومن ناحية    طوال فت 
ح الدعم الفتن وع، أخرى، يشمل الدعم المقت    والتوجيه، من خالل تقديم المشورة  المشر

  متابعة وإعداد التقارير 
 عن المساعدة قن

ً
 والمالية.   األدبيةفضال

 

 ةالمدة الزمني

وع    . شهًرا 7 يجب أن تكون المدة المتوقعة للمشر

 

V.   األهلية معايت 

 

ا إلجراءات  
ً
حات، وفق   إطار الدعوة الحالية لطلب المقت 

تحدد هذه المبادئ التوجيهية قواعد تقديم واختيار وتنفيذ اإلجراءات قن
  .  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 أهلية مقدم  الطلبات

وط التالية من أجل التأهل للحصول عىل منحة:   يجب عىل مقدم الطلب استيفاء الشر

     أن تكون منظمة •
  سينفذ فيها   وأن يكونمجتمع مدئن

  الوالية الت 
وع؛ مقرها ونشاطها قن    المشر

 بشكل مباشر عن إعداد وإدارة العمل وال  •
ً
 الوسيط؛ قترص عىل االضطالع بدور  يأن يكون مسؤوال

 عن األحزاب / الحركات السياسية.  •
ً
 أن يكون مستقال

كاء فيها من همتقبل مشاركة أو أن يكون من المستفيدين من ال  حات أو شر ن مقت   : الدعم بصفتهم مقدمي 

•   
، حالة إفالس أو تصفية أو تسوية قضائية أو اتفاق قن  

  وضع مماثل ناتج عن  عن  قفتو أو  وقائ 
النشاط، أو الذين هم قن

ن واللوائح الوطنية ؛   إجراء مماثل حسب القواني 

  أو أي الذين، •
قد تم اإلعالن عن   المتحدة،منظمة أخرى تابعة لألمم  بموجب منحة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

اماتهم التعاقدية.  ن امهم اللت   خرقهم عىل نحو خطت  لعقد بسبب عدم احت 



حات مشاري    عالمبادئ التوجيهية لمقدم    مقت 
 

6 

 

حات وال يمكن أن يستفيد من المنحة مقدمو الطلبات الذين كانوا أثناء يقىص    دعوة تقديم المقت 
ن
ة فتح باب  من المشاركة ق فت 

شحات  ة أو خالل  الت   ييم: التقفت 

  المصالح،  •
ن
  وضع تضارب ق

ن
 ق

ح برنامجأو الذين قدموا بيانات كاذبة عند   • . من  أو لم يقدموا المعلومات المطلوبة    تقديم مقت   
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 

 أهلية األنشطة

وط التالية:   يتم تحديد أهلية األنشطة باالعتماد عىل الشر

وع؛ أطول من مدة  النشاطال يمكن أن تكون مدة  •  المشر

حات الواردة  النشاطيجب أن تندرج موضوعات  •  أعاله؛ ضمن نطاق مواضيع هذه الدعوة لتقديم المقت 

  المجاالت يجب أن  •
ن
 يتم تنفيذ األنشطة ق

 
 دة. الجغرافية المحد

   : مؤهلة التالية  األنشطةال تعتتر 

 ، 18دون سن  طفال األ األنشطة الموجهة إىل  •

، تدريب  • ن  المدربي 

 الدراسات واالستطالعات،  •

•  ، ن  إنتاج مجموعات أدوات المشاركي 

 

 أهلية التكاليف

ن االعتبار ال يأخذ    تقديم المنحة  سوى بعي 
 ، و "التكاليف المؤهلة" قن

 
  صادق عليها  تمث

وع والت    يتوقعها المشر
ل التكاليف الفعلية الت 

   
 داعمة.   والمرفقة بوثائق برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

انية   ن   المت 
ات قن   يمكن أن تطرأ عليها تغيت 

انية المقدمة الت  ن   طلب توضيح حول المت 
  بالحق قن

يحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
. ونتيجة النهائية المعتمدة. ال ي  

انية إال بموافقة ضيحة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ن فمن مصلحة   لذلك،مكن تغيت  المت 
ح أن يقدم  انية واقعية صاحب المقت  ن  . من حيث التكلفة  الةوفع  مت 

ة المؤهلة .1   التكاليف المباشر

ة المؤهلة المعايت  التالية:    التكاليف المباشر
ن
 يجب أن تستوق

ة  تحملها أن يتم   • ن تاري    خ البد التنفيذ،فعال خالل فت     ايةأي بي 
 
وع؛  )الذي يحد  ده توقيع عقد التمويل( وتاري    خ انتهاء المشر

انية اإلجمالية المقدرة  • ن   المت 
وع؛ أن تكون محددة قن  للمشر

وع الممول من قبل برنامج األمم المتحدة  • ورية لتنفيذ المشر ؛ أن تكون ضن  
 اإلنمائ 

  حسابات المستفيد و محددة وفق    فالتكالي ديد ويمكن التحكم فيها: يجب ان تكون هذه  جة للت أن تكون قابل  •
مسجلة قن

 معايت  المحاسبة للبالد، 

رة ومتوافقة مع متطلبات اإلدارة المالية  •  خصوًصا من حيث االقتصاد والكفاءة.  السليمة،أن تكون منطقية ومتر

وط األهلية. غت  أن  • وع شر   التكاليف المتعلقة بالمرتبات الالزمة إلدارة المشر
  ف التكالي يجب أال تتجاوز هذه  أنه،تستوقن

ة. 15نسبة    ٪ من إجماىل  التكاليف المباشر

  تكاليف االتصاالت شر أن  •
٪ من إجماىل  التكاليف  1نسبة  ف التكالييجب أال تتجاوز هذه  أنه ط األهلية. غت  و تستوقن

ة. المبا   شر

   التكاليف اإلدارية .2

   
ة. ويمكن أن تشمل هذه التكاليف    يتحملها تغط  التكاليف اإلدارية التكاليف الت  وع، باستثناء النفقات المباشر   تنفيذ المشر

المستفيد قن
  الجمعيات )

وع والمعدات والمستهلكات واللوازم المكتبية ومبائن ن غت  المرتبطة بشكل مباشر بالمشر  إلخ(.   الكهرباء،تكاليف الموظفي 
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وع.   ٪7لذي تبلغ قيمته  تتجاوز التكاليف اإلدارية حدود المعدل الثابت ا   أال يجب  ة للمشر  من التكاليف المباشر

كا.    ال تعتتر المساهمات العينية تمويال مشت 
 
  يقد

  "المساهمات العينية" السلع أو الخدمات الت 
   تعتن

مها طرف ثالث بشكل مجائن
 للمستفيد.  

انية  ن   مت 
ن
ك ق ن للعمل مساهمة عينية ويمكن اعتبارها كتمويل مشت  ن المعيني  عندما يتم دفعها من قبل    العمل،ال تعتتر تكلفة الموظفي 

كاؤه.   المستفيد أو شر

 المقبولةالتكاليف غت   .3

 :  التكاليف التالية ال تقبل 

 الديون ومخصصات الخسائر أو الديون،  •

 مصاريف الفوائد،  •

  إطار منحة أخرى ؛  •
ن
 التكاليف الممولة مسبقا ق

  أو  •
يات األراضن ،مشت   

ورية للتنفيذ المباشر  المبائن يات ضن   هذه الحالة يجب نقل   للعمل، إال إذا كانت هذه المشت 
ن
وق

ن الحقا عند نهاية العمل؛  كاء المحليي  ن و / أو الشر  ملكيتها إىل المستفيدين النهائيي 

  تم تحملها اريف المص •
 قبل تاري    خ بدء التنفيذ أو التوقيع عىل االتفاقية ؛  الت 

 قروض ألطراف ثالثة.  •

ائب، • يبة القيمة  الرصن   ذلك ضن
  ال يستطيع فيها المستفيد )أو باستثناء الحاالت ا  المضافة،بما قن

كاؤه،لت  (  وا إن وجد شر
دادها،   تحملها؛ اللوائح المعمول بها  تمنعوال  است 

 

VI. حاتال تقديم  اتباعها الواجب جراءاتواإل  مقت 

 

 الطلب  تقديم

ن االعتبار   التوصيات التاليةرجر أخذ ، يتقديم الطلبل  : بعي 

ن يجب عىل  •   الملحق  عمال باستمطالبهم تقديم المشاركي 
 . 2استمارة الطلب الكاملة قن

  ا يجب عىل  •
ام كل التفاصيل الموجودة قن ن احت  ام  المشاركي  ستمارة الطلب وأن يكملوا الفقرات والصفحات مع احت 

تيب.   الت 

ن استعمال يمكن ل  •  اللغة العربية أو اللغة الفرنسية. لمشاركي 

 لمكتوبة بخط اليد. تقبل المطالب ا  ال  •

  يجب عىل  •
ن قن حات المشاركي  قائمة التحقق من  عمال باستكاملة وذلك   االستمارة  أنالتأكد من  تقديم مشاري    ع المقت 

 . ال تقبل المطالب المنقوصة(. 3استمارة الطلب الكاملة )الملحق 

ا أن تحتوي هذه الوثيقة عىل جميع المعلومات المتعلقة  ال تقيم اال االستمارات   •
ً
حالكاملة. لذلك من المهم جد . ال  بالمقت 

 يمكن إرسال أي ملحقات إضافية. 
 

 

 

 تقديم استمارة الطلب الكاملة

ن يجب عىل  : تحميل المستندات المشاركي   ، باللغة العربية أو الفرنسية عىل الرابط التاىل 

notices.undp.org-http://procurement  / 

ونية ،  2-2و  1- 2و 2كما يجب عليهم تقديم استمارة الطلب الكاملة )المالحق    المبادئ التوجيهية اإللكت 
 للنموذج المنشور قن

ً
( وفقا

  1مقدم الطلب. )الملحق  وترصي    ح(  3باإلضافة إىل القائمة المرجعية )الملحق  
وئن يد اإللكت  : ( عىل عنوان التر   التاىل 

propositions.tn.2019@undp.org   

http://procurement-notices.undp.org/
mailto:propositions.tn.2019@undp.org
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  :   المرسل ما يىل 
وئن يد اإللكت   يجب أن يكون موضوع التر

حات   / مشاري    ع  دعوة لتقديم مقت 
 PEV / 01/2020، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

يد( أو يرفض أي طلب يتم إرساله بوسائل  عنوان آخر غت  العنوان المشار إليه   إىل أخرى )عىل سبيل المثال عن طريق الفاكس أو التر
 أعاله. 
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 الجدول الزمتن

 التاري    خ  

 2019/ 12/  05-04-03 األيام اإلعالمية   

نامج األمم المتحدة    لتقديم طلبات التوضيح لتر
الموعد النهائ 

  
 اإلنمائ 

29/12/2019 

لتقديم التوضيحات من قبل برنامج األمم المتحدة آخر موعد 
  
 اإلنمائ 

30/12/2019 

  لتقديم الطلب الكامل
 02/01/2020 الموعد النهائ 

 06/01/2020 مقدم  الطلبات حول نتائج فتح الطلبات والفحص االداري   إعالم

ن حول المت  أعالم ا (شحي   23/01/2020 لتقييم األوىل  للطلبات )االختيار األوىل 

 2020/ 02/   7-6-5- 4-3 مراجعة خطط العمل 

  للجنة 
 17/02/2020 القرار النهائ 

ن  إعالم ا   لللمشاركي 
حاتبشأن التقييم النهائ   18/02/2020 )االختيار( مقت 

وع  2020/ 02/  25-24 التدريب عىل إجراءات تنفيذ المشر

 26/02/2020 توقيع العقد

 

 قائمة المرفقات 

 ترصي    ح مقدم الطلب     _ 1ملحق  

      استمارة الطلب الكاملة  _ 2الملحق 

 قائمة مراجعة استمارة الطلب الكاملة    _ 3الملحق 

 (  المزوداستمارة إثبات الهوية المالية ) _ 4الملحق 

 مذكرة توضيحية عن عملية التقييم واختيار المشاري    ع    _  5الملحق 


