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 .وعرض النتائج في تقرير نهائيلتمييز ا حاالت احث/ باحثة لتحليل بياناتب: الخدمات االستشارية
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 2019سبتمبر  15: الموعد النهائي إلستقبال الترشيحات

 

 عن المشروعنبذة 

( هي منظمة دولية غير حكومية تعمل من أجل تأمين حقوق األقليات األثنية والدينية MRGمجموعة حقوق األقليات الدولية )

تقوم مجموعة حقوق األقليات الدولية بحمالت .  واللغوية حول العالم وتعمل أيضا لتعزيز العمل المشترك بين المجتمعات

بلدا لضمان أن األقليات المحرومة والشعوب األصلية  60شريكا في أكثر من  130في جميع أنحاء العالم تضم حوالي مناصرة 

 يمكن أن تسمع صوتها.

"لتعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي  هاضمن إطار مشروعو بالشراكة مع دمج األقليات الدوليةتقوم مجموعة حقوق 

تحديد حاالت بمساندة منظمات مجتمع مدني تونسية بأدارة نقاط مضادة للتمييز والتي يتم فيها  لمكافحة كل أشكال التمييز"

ويتم فيها ، والهوية الجندرية على أساس العرق والجنسية و / أو التوجه الجنسي التي يتعرض لها مختلف األشخاص التمييز

 .ضحايا التمييزوتقديم الدعم الالزم ل هالتعامل معاوة أيضا توثيق هذه الحاالت

 

 األنشطة المطلوبة ومدة الخدمة اإلستشارية

في  عن حاالت التمييز جمعها تم باحث أو باحثة للقيام بتحليل وتقييم البيانات التيعن  تبحث مجموعة حقوق األقليات الدولية

بوضع منهجية لجمع البيانات والمعلومات من النقاط المعنية وتحليل هذه  باحث/ةسيقوم ال حيث .ثمانيةالنقاط الضادة للتمييز ال

وتبيين كيفية تقاطع األسباب التي يتم على المعلومات بأستخدام الطرق البحثية المناسبة لرسم صورة واضحة عن حاالت التمييز 

 سيقوم الباحث/ة ب:يوم و 45ة العمل ستكون مد .ي يتم مشاركته مع الجهات المعنيةوعرض النتائج بتقرير نهائأساسها التمييز، 

 .الالزمة المواد على والحصول المحددة االحتياجات لفهم المهمة بداية في المشروع موظفي مع التنسيق  -

 من مزيد على الحصول إلى الحاجة أو المعلومات فقدان حالة في للمتابعة التنسيق مع النقاط المضادة للتمييز -

 .محددة حاالت حول المعلومات

 .تقديم تقرير أولي عن العمل يضم النتائج األولية للبحث خالل الشهر األول من العمل -

 أسابيع من العمل. 5التقرير النهائي خالل  تقديم مسودة -



 يوم. 45هائي باللغتين العربية والفرنسية خالل تقديم التقرير الن -

 

 المؤهالت والخبرة

 

 .العمل في منظمات المجتمع المدني أو منظمات غير حكومية على األقل في سنتينخبرة  -

 .معرفة جيدة بقضايا التمييز في السياق التونسي وطرق التعامل مع ضحايا التمييز -

 .وكتابة التقارير ةوالكمي ةومعرفة بطرق البحث النوعيخبرة في العمل البحثي  -

 .األقليات في تونسأهتمام بالتونسي و الوضعمعرفة جيدة ب -

 الفرنسية و غة العربيةإتقان الل -

 اإلجتماعية المتعددة. والتقاطعاتلقضايا الجندر ثقافية وفهم حساسية  -

 

 الرسوم

 تونسي. دينار 2,000ة وقدره  /باحثللستقوم المجموعة بدفع مبلغ 

 

 كيفية التقديم

. نقبل الترشيحات mrgmena@mrgmail.orgيرجى إرسال سيرتك الذاتية ورسالة تحفيزية )صفحتين كحد أقصى( إلى 

 باللغات الفرنسية واإلنجليزية والعربية.

 2019سبتمبر  15الموعد النهائي لتقديم الترشيح: 

 


