
المحليةاالقتصادية والتنمية ديمقراطية الحضرية الالحوكمةبرنامج دعم 

-األولى المرحلة -

المحققة في مجاالت دعم المجتمع المدني، االنجازات 

تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وضمان 

نالشبابمشاركة والنهوض 
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مدينة12: المدن الشريكة



جوانشهريخاللتشاركيتشخيصعملورشات8تنظيم
ريكةالشالجمعياتوانتظاراتاحتياجاتتحديدقصد2013وجويلية

التحضيريةالمرحلةالتشخيص التشاركي

عدد الجمعيات المكان التاريخ البلديات

5 سليانة جوان13الخميس  سليانة

6 الذهيبة جوان20الخميس  الذهيبة

19 مدنين جوان21الجمعة  وبنقردانمدنين 

6 الكاف جوان28الجمعة  الكاف

9 القصرين جويلية2الثالثاء  القصرين وتالة

9 بوزيدسيدي جويلية3األربعاء  سيدي بوزيد والرقاب

12 جندوبة جوان4الخميس  جندوبة

6 باجة جويلية5الجمعة  باجة



أبرز نتائج التشخيص التشاركي

متابعة،الالتخطيط،)للجمعياتالمؤسساتيةالقدراتتواضع

،(...المواردتعبئةالتوثيق،

الجمعياتي،للنشاطالمخصصةالفضاءاتقلة

الجمعيات،بينالشبكيوالعملالشراكةضعف

الجمعياتي،للعملالمخصصةالماليةالمواردقلة

الجمعيات،عنالمعلوماتقلة

الجمعياتي،للنشاطاالعالميةالتغطيةضعف

المدنيالمجتمعوهياكلالبلدياتبينالتواصلقلة.

التحضيريةالمرحلة



دنيدعم التقني للمجتمع المال

“شريكةالتخطيط االستراتيجي وتنمية القدرات المؤسساتية للجمعيات ال”

مشارك65

جهويةورشات تدريبية 3تنظيم 



“المحليالنوع االجتماعي والحكم ”
مشارك76

دنيدعم التقني للمجتمع المال

جهويةورشات تدريبية 3تنظيم 



“ةوالمحليالجهويةوالمواطنة لدى الشباب في الحياة العامة المشاركة ”
مشارك66

دنيدعم التقني للمجتمع المال

ةجهويورشات تدريبية 3تنظيم 



دنيدعم التقني للمجتمع المال

المجتمع المدنيمن قبل مشروع  قانون االنتخابات المحلية صياغة 
مشارك270

ورشات عمل جهوية5تنظيم 



دنيدعم التقني للمجتمع المال

التوثيق والرسملة
مشارك71

ةورشات تدريبية جهوي4تنظيم 



عدد ممثلي الجمعيات المنتفعين من الورشات التدريبية

دنيدعم التقني للمجتمع المال

الجمليالعدد  الرجال النساء الجنس/نوع النشاط

65 47 18 ية التخطيط االستراتيجي وتنمية القدرات المؤسسات
للجمعيات الشريكة

66 34 32 المشاركة والمواطنة لدى الشباب في الحياة العامة 
الجهوية والمحلية

76 39 37 النوع االجتماعي والحكم المحلي

270 92 178 من قبل مشروع  قانون االنتخابات المحلية صياغة 
المجتمع المدني

71 39 32 التوثيق والرسملة

548 251 297 المجموع



الجمعياتيةبعض المعطيات حول المشاريع 

جمعية مستفيدة75مشروع                47

ألف دينار200: القيمة المالية لدعم المشاريع

Ville Nombre d’initiatives associatives locales Nombre des associations 

Béja 7 8 

Jendouba 7 7 

Le Kef 4 4 

Le Sers 2 2 

Siliana 2 2 

Nord-uest 22 23 

Kasserine 4 7 

Regueb 4 6 

Sidi Bouzid 2 2 

Thala 2 4 

Centre-Ouest 12 19 

Benguerdane 7 18 

Dehiba 3 4 

Médenine 2 8 

Sud-Est 12 30 

Projet inter-villes 1 3 

Total 47 75 

 



المحاور األساسية للمشاريع 

بمشاركةالنهوض

الجنسينمنالشباب

القرارإتخاذفي

النسائيةالمشاركةتطوير

النساءلدىالقيادةوتدعيم مساهمةتطوير

المواطنين

حمايةفيوالمواطنات

المحيط

منالمشاركةتطويرأشكال

واإلعالميالفنياإلنتاجخالل

إخراج و وابإنشاء راديو )
(مسرحية

المسلطالعنفمقاومة

النساءعلى

بلديةمجالستركيز

الجنسينمنللشباب

وشفافةنزيهةإنتخاباتتنظيمفياإلسهام

وديمقراطية

الجمعياتيالتعاون 

الحدودي الالمركزي 
الليبي-التونس



المجموع النشاطنوع

58 تدريبيةورشات

105 ورشات تفكير/ منتديات / موائد مستديرة 

49 أنشطة توعوية ميدانية

212 المجموع

المحلية حسب نوع النشاطالجمعياتيةاألنشطة المنجزة في إطار المشاريع 

المجموع الرجال النساء الجنس/ نوع النشاط 

1 384 633 751 تدريبيةورشات

3 038 1 278 1 760 ورشات تفكير/ منتديات / موائد مستديرة 

2 807 1 191 1 616 أنشطة توعوية ميدانية

7 229 3 102 4 127 المجموع

الجنسالمحلية حسب الجمعياتيةعدد المشاركين في األنشطة المنجزة في إطار المشاريع 

يةالمحلالجمعياتيةاألنشطة المنجزة في إطار المشاريع 



للبرنامجIIIأبرز إنتاجات المكون 



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

