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 تونس  يف   ين املد  اجملتمع   ملنظمات   القانونية   البيئة   عن   الدفاع   :بعنوان   مقرتحات   لتقدمي   دعوة 
 

 

 

 

للمجتمع   القانونية  البيئة  عن  للدفاع  مالية  منح  على   للحصول   مقرتحات  لتقدمي   الدعوة  يناملد  اجملتمع  منظمات   لقوانني   الدويل  املركز  يسر

األنشطة   أحد  املقرتحات  تتناول  أن  جيب   .التونسية  يناملد  اجملتمع  منظمات   لدعم  منح  ثالث  تقدمي   إىل  املركز  يسعى  حيث   تونس  يف  ين املد

  على األخرى    والقيود   املقرتح  األجنيب  للتمويل  احملتمل  التأثري  يف  البحث  (2)  .تونس  يف  يناملد  للمجتمع  يناإلجيا  ابألثر   الوعي  دة�ز  (1)  :التالية

 املمارسات   خالل  من  ين املد   الفضاء  على   املتزايدة  لالنتهاكات  وتوثيقها   حلول  عن   البحث   (3)  .والعموم  ين املد  واجملتمع   االقتصاد 

 .األخرى   التونسية   والسياسات   والقوانني   اجلمعيات   بشأن   88  املرسوم   تنفيذ   يف   التقييدية 

الستالمها    موعد   آخر   وسيكون   مستمر   بشكل   املقرتحات   مراجعة   وستتم   .أمريكي   دوالر   10,000  فرعية   منحة   لكل   األقصى   احلد   يبلغ 

 التقدمي  وإرشادات   التفاصيل  على  للحصول  2023.  مايو   30  بتاريخ  األنشطة  مجيع   تكتمل  أن  جيب   كما  2023.  يناير   15  يوم

 .ه�أد   التفاصيل  على   االطالع  يرجى 
 

 

 عامة   معلومات

 دولة   100  من  أكثر   يف  الدويل  واجملتمع  يناملد   اجملتمع  ومنظمات  احلكومات   مع  يناملد   اجملتمع  منظمات  لقوانني  الدويل  املركز  يعمل 

 والعمل   لاللتقاء  مساحة  للناس  تتوفر  عندما  أنه  نعتقد  إننا   .اجلمعيات   تكوين  حرية  ذلك   يف   مبا   ين املد  للفضاء   القانونية  البيئة  لتحسني 

 سوية   فإنه  .ودائم   ينإجيا  تغيري  إحداث  ميكن  حول  املزيد   على   التعرف  ابإلمكان  اعمالنا وتصفح أحباثنا على  املوقع  :ين االلكرتو 

gro.lnci.www 

  أن  ومع  .إفريقيا   ومشال   األوسط   الشرق   منطقة   يف   ين املد   للمجتمع   ومتكينا    تقدما    األكثر   القانونية   األطر   أحد   2011  ثورة   بعد   تونس 

 ورد   ذلك   ت تبن    اجملتمع   منظمات  أفادت   فقد   .التونسي   ين املد   اجملتمع   على   جديدة   قيودا    يفرض  أن   شأنه   من  قانون   مشروع   أعدت   احلكومة

 منظمات   من   ببساطة  88  املرسوم  يتطلب  املثال  سبيل  فعلى  .ين املد اجملتمع على جديدة  قيود فرض يف ابلفعل بدأت  احلكومة  أن  ين املد 

إيصال   على  احلصول  يناملد  اجملتمع  منظمات  على   يتعني  العملية  الناحية  من  ولكن   مجعية   إنشاء  يف   بنيتها  احلكومة  ختطر  أن  يناملد  اجملتمع

اجملتمع   منظمات  أفادت  .االنشاء  عملية  واستكمال  الرمسية  اجلريدة  يف  إشعارها   نشر  قبل  "الوردي  اللون  ذات  الورقة"  أي  السلطات  من

املنصوص   البسيطة  العملية  مع  صارخ  تناقض  وهو  "الوردية  الورقة"  على  للحصول  كاملة  سنة  -  أشهر  6  من  يستغرق  قد  األمر  أن  يناملد

البنك    يوافق   حىت   ين املد   اجملتمع   منظمات   حساابت   بتجميد   البنوك   قيام   عن   ين املد   اجملتمع   منظمات   أفادت   كما   88.  املرسوم   يف   عليها 

  من   ً  �أحيا   املركزي   البنك   يطلب   ذلك   إىل   ابإلضافة   88.  املرسوم   يف   وارد   غري   مطلب   وهو   األموال   واستخدام   اإليصال   على 

 املركزي 

 .يناملد   اجملتمع   منظمات  مؤسسي   على   أمنية   فحوصات  إجراء   يتطلب   أو   التمويل  على  املوافقة  األخرى الوزارات  
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 :احلصر   ال   املثال   سبيل   على   ين املد   اجملتمع   منظمات   لقوانني   الدويل   املركز   يدعمها   أن   ميكن   اليت   الفرعية   املنح   أنشطة   أنواع   تشمل 

 .تونس   يف  اخلدمات  تقدمي  على  القيود   أتثري  كيفية   لدراسة   وشعبيني  ابرزين   خدمات  مقدمي  مع  مقابالت   إبجراء  القيام    •

 .التونسي  االقتصاد   على   يناملد   اجملتمع   منظمات   متويل  قيود   أتثري  يدرس  حبث  إجراء   •

 يف   املمتثل   تونس  تصنيف   على  األجنيب  التمويل   حظر   أتثري   بكيفية  للتوعية   االجتماعي   التواصل  وسائل   على   حبملة   القيام    •

 FATF.املايل  العمل  جمموعة  إطار 

 التونسية   الثنائية  االستثمار   معاهدات   مبوجب   دعوى  رفع   ين املد  اجملتمع  منظمات  إبمكان   كان   إذا  ما  يدرس   حبث   إجراء   •

 .ين املد   اجملتمع   ملنظمات   األجنيب   التمويل   مجيع   تونس   حظرت   إذا 

 .التونسي  اجملتمع   يف   املهمة   يناملد   اجملتمع   منظمات   مسامهات  على  الضوء  تسلط  تعليمية  ومواد   فيديو  مقاطع  انتاج   •

 88.  للمرسوم  السليم  التنفيذ   تقوض  اليت  التقييدية  التنفيذ  ممارسات   ملعاجلة  احملتملة   احللول  لتحديد   عمل  ورش   عقد    •
 
 

 التقدمي   تعليمات 

 :العربية   أو  اإلجنليزية  ابللغة  التالية  العناصر  تقدمي  املتقدمني  على  جيب  منحة  على  للحصول   بطلب  للتقدم 

 )ه �أد  انظر (  التقدمي   ملف   يف   الغالف   ورقة    •

 )ه �أد  انظر (  املقرتح    •

 املشروع   موظفي  لكبار   الذاتية   السري   •

 التنظيمية   واخلربة   اخللفية    •

 )املرفق  النموذج   استخدام   يرجى (  دوالر   10,000  إىل  دوالر   5,000  بني   تفصيلية   ميزانية    •
 
 

 املقرتح   ت �حمتو 

 :يلي  ما  املقرتح  يتضمن  أن   وجيب  .أقل  أو  صفحات  مخس  يف   املقرتحة  األنشطة  وصف   يرجى 

 .السياق   •

 .واملتوقعة   املوضوعية   النتائج    •

 .والتأثري  والنتائج   واملخرجات   املقرتحة   األنشطة  وصف   ذلك   يف   مبا   املقرتح   املشروع   وصف   •

 وحقوق  السلمي   التجمع   يف  واحلق   ين القانو   اإلصالح   على   العمل   يف   الطلب   مقدم  خربة   ذلك  يف  مبا   التنظيمية   القدرة   •

 لضمان   خطة  وتقدمي   .الطلب   مقدم   قبل  من  احلالية  واملبادرات   يناملد   ابلفضاء   املتعلقة   �القضا  أو   األخرى   اإلنسان

 .االقتضاء   عند   القائمة   واملبادرات   املقرتح   املشروع   بني   التكامل 

 .للمشروع   الزمين   واجلدول   املقرتحة   النشاط   خطة   •

 .املشروع   جناح   ملراقبة   معقولة   مؤشرات    •
 
 

 تفصيلية  ميزانية  إرفاق  أيضا    يرجى  ).للمقرتح   صفحات   (5)  بــ   احملدد   احلد   ضمن   احتساهبا   يتم   لن (  سردي   بشكل   وامليزانية 
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 األهلية   شروط 

 .هلا   مقرا    تونس  من  تتخذ  ينمد   جمتمع   منظمة   أو   رحبية   غري  منظمة   ألي  خمصصة  املقرتحات  لتقدمي   الدعوة   هذه 
 

 

 االختيار   معيار 

 :التالية  العوامل  على   بناء    التقدمي  طلبات  تقييم  سيتم 

 .التقدمي  وإجراءات  األهلية   ملتطلبات  االمتثال    •

 .املوضوع   هذا   يف   واملهارة   اجلمعيات   تكوين   حرية   على   العمل   يف   اخلربة    •

 على (  املشروع   وجدوى   املقرتحني   والتصميم   واملنهجية   املقرتح   ابملشروع   املبتكرة   االفكار   ذلك   يف   مبا   املقرتح   املشروع   جودة    •

 ).حتقيقها   وميكن  واقعية  املتوقعة  النتائج  تكون  وأن  املرجوة  النتائج  حتقيق  إىل  األنشطة   هتدف  أن  املثال  سبيل 

 .تونس   يف   ين املد   اجملتمع   ملنظمات   القانونية   البيئة   عن   الدفاع   يف   املقرتح   املشروع   يساعد   أن   احتمالية    •

 .املنحة  فرتة   بعد   املقرتح   املشروع  استدامة   •

 .للمال  الظاهرية  والقيمة  املقرتحة  امليزانية    •

 .املشروع   جناح   لقياس   معقولة   مؤشرات   إدراج    •

 .الضغط  أنشطة  متويل  ميكن   ال  :مالحظة   •
 
 

 التقدمي   كيفية 

 عن   املطلوبة  املستندات   مجيع  مع  جنب  إىل  جنبا    وإرساهلا  الطلب  غالف  ورقة  استكمال  خالل  من  التقدمي   املهتمني  للمتقدمني  ميكن 

  عن  .gro.ecniallalnci@anem  :إىل  يناإللكرتو  الربيد  طريق الدفاع "  هو  ين اإللكرتو  الربيد   موضوع  يكون  أن   من  التأكد   يرجى 

 ."تونس   يف   ين املد  اجملتمع  ملنظمات   القانونية   البيئة

 

 املرجعية   الشروط

 مت   اليت   واألنشطة  األموال  استخدام  عن  ائي �  وتقرير   املنحة   فرتة  خالل  مرحلية  تقارير  تقدمي   املنح  من  املستفيدين  مجيع  من  طلبسي  

 .املنحة  من   النهائية  الدفعة   استالم   قبل   مشاريعهم   ونتائج   إجراؤها 
 

 

 للتقدمي   النهائي  املوعد 

 31  أقصاه  موعد  يف  طلباهتم  تقدمي  املتقدمني  على  جيب  كما  .املنحة  أموال   مجيع  منح  يتم  حىت  مستمر   بشكل  الطلبات  يف  النظر  سيتم 

 .املختارين   أو  املختصرة  القائمة  يف  املدرجني   ابملرشحني  فقط  االتصال   وسيتم  2022.  ديسمرب 
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 الغالف   ورقة 
 

 :الكامل   االسم 

 :الوظيفة 

 :املنظمة
 

 

 1:  الربيدي   العنوان 

 2:  الربيدي   العنوان 

 3:  الربيدي   العنوان 

 الدولة
 

 

 :ين اإللكرتو   الربيد   عنوان 

 :اهلاتف   رقم 

 :الفاكس   رقم 
 

 

 :األصول   حبسب  منه   االنتهاء   مت  التقدمي  أن  على  لإلشارة   ه �أد  املربعات   على  النقر   يرجى 

 .صفحتني   عن   طوله   يزيد   ال   اقرتاحا    أرفقت   لقد 

 .دوالر  10000  عن   تزيد   ال   تفصيلية   ميزانية   أرفقت   لقد 

 .واحدة   صفحة   عن   تزيد   ال  التنظيمية   اخلربة   عن  خلفية   أرفقت  لقد 


