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وع    JEUN’ESSمشر

 تطوير االقتصاد االجتماعي و التضامني  

  و خلق فرص عمل الئق للشباب التونسي

 

ح لمساندة مؤّسسات 
ّ
ش ي االدعوة للتر

قتصاد االجتماعي و التضامن 

ّ المت  -19رة من جائحة كوفيدض 

خلق  فرص و المؤّسسات ذات األثر االجتماعي  تطوير يرمي "صندوق الطوارئ كوفيد " أساسا إلى

 للشباب في وضع الهشاشة الئق عمل

 إذا توفّرت لديك الّشروط  التالية في هذا الطلب المشاركةأنت معنّي ب
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  اإلطــار

ي أغلبها حديثة اإلنشاء  هياكلإن  
ي تونس ، هي ف 

ي ف 
و بالتالي  ) سنوات 3أقل من  (االقتصاد االجتماعي  و التضامن 

ة  حيث ساهمت . 19-لم تبلغ درجة نضج يسمح لها بالصمود أمام أزمات و جوائح مثل جائحة كوفيد هاته األختر

ي إبطاء نشاطها أو حنر إيقاف  البعض منها. 
ي كانت سببا ف 

امل النر
ّ
 بتفاقم هشاشتها جّراء إجراءات الحجر الش

 هاته ا
ّ
ب عنه من نتائج اقتصادّية  أمام غياب الدعم و المرافقة المناسبير  فان

ّ
ت ي و ما يتر

لهياكل معّرضة للغلق النهائ 

ة عىل آالف األشخاص الذين  يتهددهم خطر  البطالة  أو  ين و اجتماعّية و صحّية خطتر عىل العمل اللجوء مجتر

عم الالزم لهذه 
ّ
ورة التّسي    ع بتوفتر الد الهياكل لتأمير  بالقطاع  غتر المهيكل .كّل ذلك  يمكن  أن يفّّس لوحده  ض 

ي مرحلة أول و   )استمرارها  (تواجدها 
ي مرحلة   )لتمكينها من  (ف 

لمساعدتها  عىل تطوير و توسيع أنشطتها ف 

ن من مواصلة لعب دورها كفاعل 
ّ
ي التنمية المحلّية  )كمحّرك   (ثانية حنر تتمك

 ف 

وع  ي هذا اإلطار خصص مّسر
ي تواجه صعوبات عن  كوفيد صندوق الطوارئ"JEUN’ESS وف 

" لدعم الهياكل النر

طريق مساعدتها عىل وضع وتنفيذ مخطط إنقاذ فعالة. وهو موجه أساسا للشباب التونسي من الجنسير  و الذين 

 يشكون من وضعيات هشاشة وسيأخذ شكل منح للمستفيدين. 

وع  ي و خلق فرص عمل ال  " JEUN’ESSيندرج مّسر
 ”ئق للشباب التونسي تطوير االقتصاد االجتماعي و التضامن 

ي إطار 
اكة مع وزارة االقتصاد و المالّية و دعم  االستثمار  ف  المنفذ فنّيا من طرف منظمة العمل الدولّية بالّسر

ي    )برنامج دعم الشباب التونسي ( EU 4 YOUTHبرنامج  بمقتض  اتفاقّية  (و الممّول من طرف االتحاد األوروئر

لة من طرف وزارة التنمية و االستثمار و التعاون الدولي و االتحاد التمويل بير  الحكومة التونسّية 
ّ
ممث

ي   ) ENI2018/041-0142األوروئر

ي تحقيق اإلدماج االقتصادي، االجتماعي و السياسي للشباب  EU 4 YOUTHيهدف برنامج 
إل المساهمة ف 

ي تونس عامّ 
 
 و ذلك من خالل إرساء مقاربة تنموّية محلّية ف

ّ
وع التونسي األقل حظ ي المناطق المعنّية بالمّسر

 
ة و ف

 بصفة أخّص. 

مة األمم المتحدة مهمتها (OIT)منظمة العمل الدولّية 
ّ
يعات  هي وكالة متخّصصة تابعة لمنظ تطوير التّسر

قة بالعمل ،دعم خلق فرص عمل الئق،
ّ
تحسير  التغطية االجتماعّية و تعزيز الحوار االجتماعي لحّل  المتعل

قة  الخالفات 
ّ
 العمل.   بمجال المتعل

مة إطار موّحد
ّ
كيبة الثالثّية للمنظ  لتطوير العمل الالئق للرجال و النساء.  تعتتر التر

شح   :أهداف الدعوة لتقديم التر
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وع ي تواجه صعوبات جراء وباء  كوفيد صندوق الطوارئ"  JEUN’ESS خصص مّسر
" لدعم الهياكل النر

ي 19-كوفيد
ي ف 
ي شكل منح تخصص لدعم هياكل االقتصاد االجتماعي و التضامن 

. وسيكون هذا الصندوق ف 

 وضع خطة إنعاش إلنقاذ أنشطتهم. 

المؤسسة من خالل الحفاظ عىل مواطن الشغل  ومن شأن هذا الدعم أن يساعد عىل ضمان ديناميكية تطوير

اتيجية لخلق مواطن عمل جديدة.  تركتر   قائمة وال وهو موجه أساسا إل الفئات الضعيفة و الهشة من  استر

وان والقضين وقبىلي و الكاف  وع ، وهي قابس وجندوبة و القتر ي المناطق السبعة المشمولة بالمّسر
الشباب ف 

 وسيدي بوزيد. 

وط المشاركة مذكورة أسفله  شر

 المنهجّية العاّمة : 

رة من جائحة كوفيدمن أجل  ّ ي المتض 
عىل   ) 19-دعم قدرة هياكل مؤسسات االقتصاد االجتماعي و التضامن 

شحات الخطوات الصمود  :  التالية ستتبع هاته الدعوة لتقديم التر

  ي ذات األثر االجتماعي
ي تمّر  و الناشطة حالياتحديد مؤسسات االقتصاد االجتماعي و التضامن 

و النر

د المحافظة عىل مواطن الشغل بها . 
ّ
 بوضعّية اقتصادّية و اجتماعّية صعبة من شأنها أن تهد

  ي من طرف لجنة خاّصة
ي تسبق االختيار النهائ 

ي مختلف مراحل عملّية  انتقاء النر
مشاركة هاته  الهياكل ف 

كاء االجتما للغرض متكّونة من ممثلير  عن اإلدارات . العمومّية ، الّسر ي
 عيير  و المجتمع المدئ 

ي بقّية أجزاء هذا المنشور. 
حها بكل شفافّية ف   جميع مراحل االنتقاء سيقع شر

  ،ي شكل هبة
ي سيقع ل مرافقة فنية و متابعة مع إعفاء من أي مساهمة مالّيةدعم مالي ف 

لهياكل النر

 . من طرف اللجنة النهائية لالنتقاء االختيار 
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ا. مشاركة الهياكل النسوية 
ّ
 محّبذة جد

 كّل ترصيــــح غتر مطابق للواقع يلزم مسؤولّية صاحبه . 
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حات ،االنتقاء ، و إسناد الدعم و التمويل
ّ
ش   : روزنامة تقديم التر

ة عن بعض
ّ
ح"  هذا حسب المراحل التالية و المستقل

ّ
ش                                         :  يتم تنفيذ "طلب الدعوة للتر

 

ا لتطور ظروف  التواري    خ/ اإلشارة إل أن جميع المواعيدتجدر  *
ً
 المشار إليها ليست نهائية ويمكن تعديلها وفق

 تنفيذها بالبالد. 

 

  شح  (مرحلة تقديم  استمارة المشاركة  :مخطط تطوير المؤسسات /   )التر

شحالاستمارة  تعمتر فضال عن  دارية لمؤّسستكماإل وثائق التقديم خالل هذه المرحلة أنتم مطالبون ب  نر ال تر

ط اإلنقاذ.  تحتوي عىل
ّ
 مخط

ح آخر موعد لتقديم
ّ
ش ي منتصف الليل 2021سبتمتر  19هو  التر

 
. كل ملف ترشح يرد بعد هذا  بتوقيت تونس ف

 .األجل ال يأخذ بعير  اإلعتبار

  . مرحلة االنتقاء األولي حسب الملفات 

الملفات المقدمة وقدرتها عىل تحقيق  اختيار أول حسببعد الدعوة لتقديم الطلبات ، سيتم إجراء مرحلة 

وع. يقع إشعارالمرشحير  الذين تم اختيارهم لمرحلة االنتقاء الثانية عتر الهاتف ي يطلبها المّسر
عن  و األهداف النر

ي مرحلة االختيار الثانية. 
ي للمشاركة ف 

وئ  يد اإللكتر  طريق التر
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  مرحلة االنتقاء الثانية : لجنة االنتقاء . 

يطة  شحير  للمشاركة حضوريا شر
للبالد. وبخالف  لظروف الصحيةتحسن اخالل هذه المرحلة ، سيتم دعوة المتر

ات . إن الهدف من هذه الخطوة هو  المتعلقة بطريقة الحضور و ستر العملية ذلك ، سيتم إشعارهم بالتغيتر

شحير    تقييم بمؤسستهم. و سيكون بإمكان عىل تحقيق أهداف اإلنقاذ الخاصة القدرات الشخصية للمتر

شحير  الذين تم اختيارهم بعد هذه المرحلة متابعة مرحلة دعم القدرات وتقديم مشاريعهم إل لجنة االنتقاء  المتر

ي 
وع  النهائ  إيقاف بقية مراحل اإلنتقاء والتكوين إذا JEUN’ESS . هذا وتجدر اإلشارة إل أنه أنه بإمكان فريق مّسر

ر.  ذلك لضعف و اقتض  األمر  الحضور أو السلوك أو أي سبب آخر متر

ي لنهاية عملية اإلنتقاء الثانية هو   2021أكتوبر  01.التاري    خ التقرينر

  مرحلة دعم القدرات: 

 هذه المرحلة  موجهة للمشاركير  الذين وقع االختيار عليهم خالل  مرحلة االنتقاء الثانية . 

ي لتطوير  يتمتع المشاركون خالل هذه المرحلة 
ي الفن 

بدورة مرافقة  واحتضان يتم خاللها مرافقتهم حول التمسر

 و كذلك األسس الخاصة بفريق المؤسسة.   مؤسساتهم ةمخططات إنعاش وإنقاذ أنشط

كتر  عىل : 
 خالل حلقات التكوين سيتّم التر

  : ضبط األهداف 

  . تطوير مخطط إنقاذ المؤسسة قابل لالستمرار 

  ي و مبادئه . تحسيس حول االقتصاد اال
 جتماعي و التضامن 

  . ي المصاريف
 تحديد التمويل الالزم و التحكم ف 

  . ّية و توقعات االنتداب  المحافظة عىل الموارد البّسر

  . اتيجية التسويقية و التجارّية  االنفتاح عىل السوق : اإلستر

  فن القيادة ،التواصل ، المهارات الحياتّية… 

 

 و بعث المشاريع :  النهائي لجنة االنتقاء

م و
ّ
حات إنقاذ و تطوير الهياكل من طرف اللجنة عىل ضوء العرض الشفوي المقد بقّية  يقع تقييم و انتقاء مقتر

 العرض.  هذا  موعد تقديم قبل المرسلةالوثائق 

ي إقصاء بعض المشاركير  أو طلب تعديل 
انيةللجنة  الحق ف  حةو األنشطة  المتر   قبل إمضاء اتفاقّية المقتر

 التمويل . 

ة و غتر قابلة للطعن . 
ّ
 قرارات اللجنة مستقل

 .أعدت للغرض) بطاقة تقييم (يقع انتقاء المشاري    ع وفق جملة من المعايتر 
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ي  
ع بدعم مالي يقع ضفه عىل دفعات وفق األهداف المضبوطة و حسب  قعسيالهياكل النر

ّ
انتقاؤها ستتمت

وع وفق األهداف و اآلجال  المتفق عليها .   تقدم انجاز المّسر

وع  كما سيعمل  عىل تأمير  مرافقة فنية متواصلة .  JEUN’ESSفريق مّسر

ي 
ي لالختيار النهائ    . 2021أكتوبر  29ليوم  حدد التاري    خ التقرينر

حإيدا 
ّ
ش  ع ملفات التر

شح وجوبا عىل الوثائق التالية  :  يجب أن تتوفر ملفات التر

o شحة نسخة ي للمؤسسة المتر
و يكون مطابقا لإلسم و المعرف الذي يقع  من المعّرف الجبائ 

شح  وضعه بإستمارة التر

o إعالن إشهار المؤسسة بالرائد الرسمي  من نسخة 

o  ي  من نسخة
 للمؤسسة المذكورةبطاقة تعريف الممثل القانوئ 

o  كشف إستهالك مياه أو كهرباء، :  )أقل من شهرين(وثيقة تثبت تواصل نشاط المؤسسة حديثا

 .… عقد كراء، فاتورة حديثة

o شح بدقة مع الحرص عىل ذكر كامل المعطيات المطلوبة  تعمتر كامل إستمارة التر

:  ترسل ي إل العنوان التالي
وئ  يد اإللكتر شح عتر التر

 ملفات التر

 وان القضين و سيدي بوزيد   : واليات القتر

 belgecem@ilo.org en copie mhadhbi@ilo.org   

 واليات الكاف و جندوبة:  

belgecem@ilo.org en copie derouiche@ilo.org    

  واليات قابس و قبىلي   :  

belgecem@ilo.orgen copie  chroud@ilo.org    

 

ح هو  آخر موعد لتقديم
ّ
ش ي منتصف الليل بتوقيت تونس 2021سبتمتر  19التر

 
 .ف

ي المرسل الرجاء كتابة العبارة 
وئ  يد اإللكتر   : التالية كموضوع للتر

« Candidature JEUNESS Fonds COVID  (nom de votre région) » 

 .كل ملف ترشح يرد بعد هذا األجل أو غتر تام الوثائق المطلوبة ال يأخذ بعير  اإلعتبار
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