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مدينة18: المدن الشريكة



منهجية التنفيذ

طة االستجابة إلى احتياجات المدن الشريكة من خالل أنش•
مدروسة وموجهة، مع مراعاة السياقات المحلية النجاعة

تحقيق نتائج ملموسة وفعلية• الفاعلية
مش مالئمة مع السياقات المحلية للمدن الشريكة من خالل ت•

ديناميكي وتدرجي وفق النتائج المتحصل عليها المرونة 

تمرير الخبرات قصد ضمان ديمومة النتائج •
المحققة  الديمومة 

رات بناء تعاون شمولي متعدد االختصاصات بهدف تطوير القد•
المؤسساتية للهياكل الوطنية والمحلية والمجتمع المدني  الشراكة



شبكة جمعيات وطنية 

شبكة جمعيات محلية شريكة 

جمعية التي 200يتجاوز عددها الـ

شاركت في إنجاز المرحلة األولى

من البرنامج في

الشمال الغربي 

والوسط الغربي 

والجنوب الشرقي

البلديات

اإلدارات 
الالمحورية

بالدولة

مجلس نواب الشعب

الجامعة الوطنية للمدن التونسية

وزارة الداخلية وهياكل راجعة اليها 
بالنظر

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون 
الدولي وهياكل راجعة اليها بالنظر

وزارة الشؤون المحلية وهياكل 
راجعة اليها بالنظر

وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
ومركز البحوث والدراسات والتوثيق 

واالعالم حول المرأة

وزارة التكوين المهني والتشغيل 
وهياكل راجعة اليها بالنظر

وزارة الشباب والرياضة

والمرصد الوطني للشباب

المدنيالمجتمع المحليونالوطنيون 

الشركاء



األهداف الخاصة

1

ية محلية ديمقراطية في خدمة تنمية اقتصادية محلحوكمةتعزيز •
اندامجة وتشغيل العاطلين عن العمل خاصة من بين النساء والشب

2

الحوكمة دعم الشركاء المحليين والوطنيين لتفعيل مسار الالمركزية و•
المحلية الديمقراطية 

3

ة لحوكمة المحليتعزيز قدرات البلديات في مجالي التصرف البلدي وا•
الديمقراطية الالمركزية

4

لمحلية التنمية االقتصادية االمساهمة في تعزيز قدرات البلديات في مجال•
ريكةقصد النهوض بالتشغيل وتطوير الجاذبية االقتصادية للمدن الش



النتائج المنتظرة

1 يةتعزيز قدرات القيادة والحوار لدى الهياكل الوطنية المعنية بالالمركز•

2
المساهمة في تحسين خدمات دعم الجامعة الوطنية للمدن التونسية للبلديات•

وتطوير قدرات الضغط المحلي لتفعيل مسار الالمركزية

3
ن بين تقديم الدعم لتعزيز قدرات التصرف والحوكمة المحلية الديمقراطية والتعاو•

البلديات

4 المدنيوالمجتمعالبلدياتبينالعالقاتتنظيم وتفعيل•

5
وخلق فرص الشغلتعزيز قدرات البلديات في مجال التنمية االقتصادية المحلية•

6
تعزيز مشاركة الشباب في الشأن المحلي والعمل البلدي•

7 البلديتعزيز المساواة بين النساء والرجال في الحياة العامة المحلية والعمل•



تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية ورحالت دراسية للنواب واإلطارات السامية

توفير الخبرة والتدريب والمرافقة لفائدة وزارة الشؤون المحلية والهيئة العليا 
لالمركزية

توفير الخبرة لتطوير إطار متجانس لدعم التخطيط البلدي

مع المساهمة في صياغة مشروع اصالح متعلق بالتعاون بين البلديات والعالقات
المجالس الجهوية

تدريب اإلعالميين في مجال الالمركزية 

زيةتعزيز قدرات القيادة والحوار لدى الهياكل الوطنية المعنية بالالمرك 1



حول استراتيجيات مناصرةمرافقة الجامعة الوطنية  للمدن التونسية في إعداد وتنفيذ
المسائل المحورية لالمركزية

توفير مساعدة تقنية لفائدة البلديات على المستوى الجهوي بالتعاون مع الجامعة الوطنية 
للمدن التونسية

تنظيم ورشات عمل جهوية ووطنية لتبادل اآلراء والتقييم والتفكير حول القوانين المتعلقة 
بالالمركزية

التونسيةللمدنالوطنيةالجامعةدعمخدماتتحسينفيالمساهمة

الالمركزيةمسارلتفعيلالمحليالضغطقدراتوتطويرللبلديات
2



إعداد تدقيق ومخطط تنمية مؤسساتي، تنظيمي وإجرائي في البلديات الشريكة

الديمقراطية والحوكمةتطوير وسائل عملية وأدوات معلوماتية للتصرف البلدي 
الالمركزية

الحضرية الديمقراطيةالحوكمةإنجاز مشاريع نموذجية بلدية لتعزيز 

ي إعداد تشاركي لمواثيق المدن بمبادرة من البلديات وبمشاركة المجتمع المدن
وفاعلين محليين آخرين 

إنجاز تشاركي الستراتيجيات تنمية المدن 

داد توفير خبرة لفائدة صندوق قروض ومساعدة الجماعات المحلية لمرافقة إع
مخططات االستثمار البلدي التشاركي

المحلية الديمقراطيةوالحوكمةتقديم الدعم لتعزيز قدرات التصرف 

والتعاون بين البلديات
3



تعزيز التعاون بين البلديات الشريكة وهياكل المجتمع المدني في مجالي 
الحضرية الديمقراطية والتنمية االقتصادية المحلية من خالل الحوكمة

مدن شريكة 8إمضاء اتفاقيات شراكة على األقل في 

المحلية الحوكمةجماعية محلية في مجاالت جمعياتيةتنفيذ مشاريع 
الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بدعم المساواة بين النساء والرجال 

والنهوض بمشاركة الشباب في الحياة العامة المحلية، والتنمية االقتصادية 
مدن شريكة 8المحلية على األقل في 

تقديم مرافقة تقنية للجمعيات المحلية الشريكة في إطار تنفيذ المشاريع
الجماعية المحلية الجمعياتية

المدنيوالمجتمعالبلدياتبينتنظيم وتفعيل العالقات 4



صياغة استراتيجيات للتنمية االقتصادية للمدن في إطار استراتيجيتين  لتنمية المدن

قصد تحديد مكامن التشغيل وتنفيذ استراتيجيات للنهوض ( بمقر والية)دعم بلدية واحدة 
بالتشغيل لفائدة الجنسين

تحديد وتنفيذ على األقل أربع مشاريع نموذجية بلدية بهدف تحقيق التنمية االقتصادية 
المحلية وتشغيل الشبان من الجنسين

ي في دعم وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لصياغة منوال تنموي مندمج خصوص
ن عن العمل المناطق الحدودية لفائدة الفئات في وضعية الهشاشة، ومن بينهم الشبان العاطلي

من الجنسين

ليةتعزيز قدرات البلديات في مجال التنمية االقتصادية المح

وخلق فرص الشغل
5



في مدينة« إدماج الشباب في الحياة المحلية»محلية /صياغة والتعريف باستراتيجية جهوية
شريكة بمبادرة من البلدية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبالتعاون مع الفاعلين 

المحليين

مدن شريكة8على األقل في « مواثيق محلية للشباب والمدينة»صياغة 

، المترشحون، الناخبون)تعزيز مشاركة الشبان من الجنسين في المسارات االنتخابية البلدية 
الوابمن خالل حملة اتصالية على ( المراقبون

خالل تعزيز مشاركة الشبان من الجنسين في مسار الالمركزية واإلصالحات ذات الصلة من
متابعة مشاركة الشباب وتنظيم ورشات

حلية القيام بحمالت مناصرة للنهوض بمشاركة الشبان من الجنسين في الحياة العامة الم
القرار على المستوى المحلي من خالل حملة اتصالية علىولتعزيز تواجدهم في مواقع

وتنظيم ملتقى الواب

في بلدي يراعي احتياجات الشبان من الجنسين على األقلمرافقة إنجاز مخطط استثمار
بلدية شريكة 

بلدي والعمل التعزيز مشاركة الشباب في الشأن المحلي 

بالشراكة مع المرصد الوطني للشباب 6



دية في مدينة شريكة بمبادرة من البل« إدماج النساء في الحياة المحلية»صياغة والتعريف باستراتيجية
في مدينة على األقلوالمندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وبالتعاون مع الفاعلين المحليين

شريكة

التي تقوم « اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي»مساندة وتفعيل 
برصد ومتابعة إصالحات مسار الالمركزية من منظور النوع االجتماعي 

مدن شريكة 8على األقل في « مواثيق محلية للمساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية»صياغة 

من خالل حملة ( المترشحات، الناخبات، المراقبات)في المسارات االنتخابية البلدية تعزيز مشاركة النساء
صياغة دليل لفائدة النساء المترشحات أو المنتخبات لالنتخابات البلديةوالواباتصالية على 

ئدة القرار على المستوى المحلي من خالل تنظيم ورشات تدريبية لفاتعزيز تواجد النساء في مواقع
المعتمدات واإلطارات النسائية الجهوية والمحلية

شريكةبلديةفياألقلعلىاالجتماعيمنظورالنوعمنبلدياستثمارمخططإنجازمرافقة

المحلي والعمل الشأن دعم المساواة بين النساء والرجال في 

فوالكريديالبلدي بالشراكة مع وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
7

فياعياالجتمالنوعادماجعلىالمحليينالفاعلينقدراتلتعزيزالمنهجيالدليل»اعتمادمرافقة

األقلعلىشريكةمدن3في»المحليةوالحوكمةالبلديالعمل

ظيم تعزيز مشاركة النساء في مسار الالمركزية واإلصالحات ذات الصلة من خالل تن

ورشات



Site Web: www.cilg-international.org

Facebook: CILG VNG International

Youtube: CILG VNG International

LinkedIn: CILG VNG International

Twitter: CILG VNG International

للتواصل معنا

http://www.cilg-international.org/
https://twitter.com/CILGVNGi
https://www.youtube.com/channel/UCpVfHnI7r7bWJdfH6WS0ZNw
https://www.linkedin.com/in/cilg-vng-international-a8a396114?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/CILGVNGi

