
دعوة لتقديم المشاريع 2021
 الشباب المتضامن 

في البحر األبيض المتوسط 

مبـــادرات مواطنـــة مـــن أجـــل تعزيـــز إدماج الشـــباب

آخر أجل الستقبال ملفات مطالب الدعم بالنسبة لتونس: 26 أفريل 2021

المضمون 

إيمانــا منهــا بضــرورة تعزيــز التماســك االجتماعــي والحــوار 

ــة  ــت مؤسس ــط، قام ــض المتوس ــر األبي ــط البح ــي محي ف

فرنســا ومنــذ ســنة 2007 بوضــع برنامــج »البحــر األبيــض 

ــن  ــعى م ــذي تس ــرى« وال ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م المتوس

خاللــه إلــى تحقيــق ثالثــة أهــداف: مســاندة هيكلــة 

المجتمــع المدنــي فــي المغــرب العربــي ودعــم المبــادالت 

والتعــاون بيــن الضفتيــن، وكــذا تعزيــز اإلدمــاج االجتماعــي 

الشــباب،  الفئــات ضعفــا ال ســيما  واالقتصــادي ألكثــر 

باإلضافــة إلــى تشــجيع الديناميكيــات الثقافيــة والمدنيــة. 

فــي هــذا اإلطــار، وخــالل الســنوات العشــر األخيــرة، دعمــت 

ــروع  ــن 300 مش ــر م ــز أكث ــروز وتعزي ــا ب ــة فرنس مؤسس

بقيــادة جمعيــات جزائريــة مغربيــة وتونســية ناشــطة فــي 

ــي للشــباب. مجــال اإلدمــاج االجتماعــي والمهن

ــة  ــدة الضف ــاطها لفائ ــل نش ــا تواص ــة فرنس ــوم مؤسس الي

الجنوبيــة للبحــر األبيــض المتوســط والتــي تواجــه مشــاكل 

االجتماعــي،  التهميــش  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  مثــل: 

االنغــالق واالنطــواء، تشــنجات الهويــة... إلــخ، والتــي تمــس 

ــى. ــة األول ــبابها بالدرج ش

ــادرة  ــى روح المب ــا عل ــة فرنس ــزت مؤسس ــذ 2018 رك من

ــباب  ــرف الش ــن ط ــة م ــة والمحقق ــازات المقترح واإلنج

ــعى  ــاريع، تس ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ــالل ه ــن خ وم

ــز النشــاطات  ــروز وتعزي ــة ب ــى مرافق ــا إل ــة فرنس مؤسس

ــر  ــتثمار والتعبي ــباب باالس ــمح للش ــي تس ــة الت الجمعوي

جماعيــة  مشــاريع  إنجــاز  خــالل  مــن  أنفســهم  عــن 

ليحققــوا بذلــك تغييــرا إيجابيــا ألنفســهم وللمجتمــع 

ــع. ــاق أوس ــى نط عل



المعنيون بهذه الدعوة:  

إن هذه الدعوة لتقديم المشاريع موجهة إلى :

ــا والتــي ســبق  -  كل الجمعيــات التونســية المســجلة قانوني

لهــا أن قامــت بنشــاطات ميدانيــة. وســتعطى األولويــة 

المناطــق  فــي  المؤسســة  الجمعيــات  لدراســة مشــاريع 

الداخليــة والمناطــق الحضريــة األكثــر حرمانــا.

- المنظمات الغير الربحية كمجامع التنمية الفالحية 

يجــب أن يتــم تنفيــذ المشــروع المقــدم بشــكل إلزامــي فــي 

المنطقــة التــي يقــع فيهــا المقــر الرئيســي للجمعيــة الرائــدة.

ــجع  ــاء Covid-19 ، ستش ــبوق لوب ــر المس ــياق غي ــي الس ف

الدعــوة إلــى المشــاريع التــي يقودهــا الشــباب الراغبــون في 

توفيــر اســتجابات مناســبة لتأثيــرات األزمــة علــى أراضيهــم.

ســتكون هــذه المبــادرات جــزًءا مــن نهــج دعــم للتخفيــف 

قدراتهــم  وتعزيــز  الســكان  علــى  الوبــاء  عواقــب  مــن 

علــى الصمــود فــي المجــاالت الصحيــة أو االقتصاديــة أو 

الثقافيــة. أو  االجتماعيــة 

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ـــن  ـــا بي شـــريطة أن يشـــارك الشـــباب المتراوحـــة أعمارهـــم م

ـــا،  ـــي وضـــع المشـــاريع وتنفيذه ـــة ف ـــنة( بفاعلي )18 و30 س

فـــإن المبـــادرات المختـــارة ســـتكون قـــادرة علـــى تلبيـــة 

ـــة: ـــات التالي ـــن األولوي ـــر م ـــدة أو أكث واح

• المحور 1: 

المنافع االجتماعية وتثمين اإلقليم: 

المشــاريع التــي تهــدف إلــى تطويــر النشــاطات أو الخدمــات 

أو البيئيــة  الثقافيــة  أو  االجتماعيــة  لالحتياجــات  الملبيــة 

لألقاليــم  اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة متيحــة بذلــك فــرص 

ــة. ــة تضامني العمــل للشــباب وتنفــذ بمنهجي

• المحور 2:: 

االنفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

المشــاريع التــي تعــزز المشــاركة والحــوار والتعبيــر ومراعــاة 

أصــوات الشــباب فــي النقــاش العــام وكذلــك تنميــة التفكيــر 

النقــدي. قــد تشــمل هــذه المشــاريع التربيــة اإلعالميــة 

وإجــراءات التعليــم الرقمــي )إنتــاج ونشــر والوصــول وفهــم 

المعلومــات والصــور(.

معايير االختيار: 

المقترحــة  المشــاريع  دراســة  ســتتم 

ــة: ــر التاليـ ــا للمعاييـ وفقـ

•  المشــاركة الفعالــة للشــباب فــي كل مراحل المشــروع انطالقا 

مــن الفكــرة المبدئيــة إلــى غايــة التنفيذ وحتــى التقييم.

• الجدية، التناسق وفعالية المشروع.

فــي  الفاعلــة  للمكونــات  والتعبئــة  اإلقليمــي  •  الترســيخ 

المجتمــع المدنيــة، فــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــم. ــتوى اإلقلي مس

•  نهج الشراكة والتعاون: 

-  شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. واألورومتوس

•  التخطيط للمشـــروع على المدى الطويـــل / التفكير في 

النمـــوذج االقتصادي/ اســـتمرارية المشـــروع الى ما بعد 

لتمويل. ا

•  االبتــكار: أصالــة االقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي اإلقليــم.

ــل ذاتــي،  •  وجــود تمويــل مشــترك عــام و/ أو خــاص، تموي
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ــى  ــدر ب 20 % عل ــخ )يق ــي... إل ــل التطوع ــن العم تثمي

ــة. ــي للميزاني ــغ اإلجمال ــن المبل ــل م األق

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  •  االختــالط: 

مختلــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقيــام بــدور فعــال 

ــا. ــام به ــرر القي ــاطات المق ــي النش ف

للحــوار  المعــززة  المشــاريع  تفضــل  فرنســا  مؤسســة 

ــة  ــط خاص ــض المتوس ــر األبي ــباب البح ــن ش ــادالت بي والتب

ــوب او  ــوب جن ــة جن ــراكة الجمعوي ــر الش ــالل تطوي ــن خ م

جنــوب شــمال.

لن يتم اختيار المشاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

•   أنشــطة التوأمــة واألنشــطة المدرســية والرحالت الدراســية 

ــات الشباب. ورش

ــن دون  ــدث معي ــة بح ــة و المرتبط ــاطات المخصص •  النش

ــدى. ــل الم ــدف طوي ه

•  النشــاطات المخصصــة والمرتبطــة بحــدث معيــن دون 

ــدى. ــل الم ــدف طوي ه

•  المشــاريع تدريــب علــى األدوات الرقميــة دون أي هــدف 

حقيقــي للتربيــة علــى اإلعــالم.

•   طلبــات المســاعدة مــن أجــل تمويــل الســير العــادي 

للمنظمــة )علــى ســبيل المثــال: رواتــب ، إيجــارات ، إلــخ.( 

ــروع. ــاء مش ــط إلنش دون تخطي

كيفيات الدعم:  

تدعم مؤسســة فرنســا انطالق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــالل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل األّولــي : للجمعيــات الحديثــة أو الصغيــرة التــي 

ــم  ــغ الدع ــإن مبل ــروع اول: ف ــة لمش ــاطها أوالحامل ــدأ نش تب

المقــدم ال يمكــن أن يتجــاوز 000 40 دينــار ولــن تتجــاوز 

مــدة المشــروع 12 شــهر.

•  التمويــل مــن أجــل التعزيــز : بالنســبة للجمعيــات األكثــر 

ــد أو  ــروع جدي ــالل مش ــن خ ــا م ــزز عمله ــي تع ــرة، والت خب

متطــور ، قــد يكــون مبلــغ الدعــم المطلــوب مــن 000 50 

ــار  لمــدة ســنتين كحــد أقصــى. ــى 000 100 دين إل

 باإلضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة في 

إطــار هــذه الدعــوة ستســتفيد خــالل فتــرة تنفيــذ مشــاريعها 

ــادل  ــك تب ــم، وكذل ــي المنتظ ــردي والجماع ــم الف ــن الدع م

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

أمثلة على المشاريع المدعومة:

-جمعيــة دار جرجيــس : تطويــر إذاعــة علــى شــبكة اإلنترنــت 

»موجــة أف أم« ، باللغتيــن العربيــة / الفرنســية لتعزيــز 

ــن. ــن . مدني ــي الضفتي ــن الشــباب ف ــط بي الرواب

-جمعيــة إرادة مــن أجــل التنميــة: إنشــاء مزرعــة نموذجيــة، 

للزراعيــة اإليكولوجيــة. فــي واحــة القصــر قفصــة.

ــيا  ــة جنس ــراض المنقول ــة األم ــية لمقاوم ــة التونس -الجمعي

واإليــدز : االندمــاج االجتماعــي والمشــاركة المدنيــة للشــباب 

فــي اثنيــن مــن األحيــاء المحرومــة فــي صفاقــس، مــن خــالل 

تعزيــز قــدرات االتصــال والتربيــة المدنيــة وتشــجيع التنــوع 

واالنفتــاح مــن خــالل الرياضــة.
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يمكــن تحميــل ملــف طلــب الدعــم علــى الموقــع االلكتروني 

لمؤسســة فرنسا.

https://www.fondationdefrance.org/Tunisie

 يجب أن تكتمل بالشكل المقترح دون أي تغيير في الملف. 

ــا  ــوءا ومصحوب ــال، ممل ــف كام ــون هــذا المل يجــب أن يك

المحلــي  المراســل  الــى  ارســاله  يتــم  وأن  بالمرفقــات 

ــر  ــل 2021  عب ــخ  26  افري ــل تاري ــا، ب ــة فرنس لمؤسس

     fdf.med.tunisie@gmail.com االلكترونــي:  البريــد 

ــم  ــوة لتقدي ــذه الدع ــق به ــال أي تســاؤل يتعل يجــب إرس

ــوان  ــى العن ــي إل ــد االلكترون ــق البري المشــاريع عــن طري

اعــاله.

ــي  ــم ف ــة تحكي ــرف لجن ــن ط ــي م ــار األول ــيتم االختي س

منتصــف شــهر مــاي 2021.

كمــا ســتقوم بدراســة الملفــات المختــارة أوليــا فــرق 

ــرة  ــن طــرف مؤسســة فرنســا وهــذا خــالل الفت ــة م مكلف

الممتــدة بيــن شــهري جــوان وأوت 2021.

على أن يتم االختيار النهائي في نهاية شهر سبتمبر 2021. 

ســيتم إعــالم الجمعيــات كتابيــا بــكل القــرارات )االختيــار األولي 

واالختيــار النهائــي( ولــن يتــم اإلبــالغ عــن أي قــرار هاتفيــا.

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France et 
son réseau de 888 fondations abritées soutiennent chaque année près 
de 10 000 projets d’intérêt général qui répondent à cinq grands enjeux : 
aider les personnes vulnérables, favoriser la recherche et l’éducation, 
promouvoir la culture et la création, agir pour un environnement durable 
et développer la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation 
de France agit grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.

40 avenue Hoche
75008 Paris

fondationdefrance.org

الـــرد:   كيفيـــة 


