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 دعوة لتقديم مقترحات 

 "لتعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي لمكافحة كل أشكال التمييز"

 

 الهدف

بنى للمراقبة لدعم حقوق األقليات والمجموعات التي تتعرض تأسيس لتتطلع مجموعة حقوق األقليات الدولية لتمويل مشاريع تهدف 

 الجنسية والميول الجنسية في مختلف المناطق التونسية.و للتمييز على أساس العرق

ومنستير  و بنزرت التمييز في محافظات تونس وأريانةنقاط ضد  8بتمويل  2019قامت مجموعة حقوق األقليات الدولية في عام 

 وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.

 خلفية

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

 ات.واللغوية حول العالم وتعمل أيضا لتعزيز العمل المشترك بين المجتمع

وغيرها من  والمنظمات المحلية تسعى المجموعة بالتعاون مع دمج للحصول على مقترحات من قبل منظمات المجتمع المدني

 مشتركة بينالمشاريع التشجع مجموعة حقوق األقليات مقترحات المنظمات في تونس لدعم عملهم في مكافحة كل أشكال التمييز. 

تندرج هذه المنح  المنظمات وخاصة بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبه حكومية أو المنظمات ذات طبيعة عمل مختلف.

 تحت نشاط إنشاء نقاط ضد التمييز.

سنوات وهو مشروع ممول من  3على مدى  "لتعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي لمكافحة كل أشكال التمييز"يستمر مشروع 

قبل المفوضية األوربية في تونس. يركز المشروع على تطوير المهارات المحلية وبناء قدرات المجتمع المدني التونسي للتعرف 

العرق والجنسية والميول الجنسية. يهدف المشروع في النهاية ومراقبة وتحليل واألخبار بشكل أفضل عن حاالت التمييز على أساس 

ى تبني سياسات وممارسات تقلل من حوادث التمييز وذلك عن طريق رفع الوعي حول قضايا التمييز بين مختلف الجهات الفاعلة ال

 المحلية والدولية باإلضافة الى األعالم والرأي العام التونسي.

 الشروط المرجعية

في تونس والتي تعمل  المؤسسات المحليةرها من غي ات المحايةالمنظمستقوم المجموعة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني و

وفر هذه النقاط الحيز المطلوب للتعرف واألخبار عن حاالت من أجل إنشاء نقاط فاعلة ضد التمييز. ستوذلك على قضايا التمييز 

 التمييز.

ز ضدهم )مثال المهاجرين من التونيسيين المميغير ستقوم المنظمات المختارة بأنتاج معلومات أولية عن وضع التونسيين السمر و

المثليين/ ات جنسيا  مجموعاتهم على أساس عرقي باألضافة الى جنوب الصحراء الكبرى( و المجموعات األخرى المميز ضد

 إنتهاكات حقوق األنسان التي يتعرضون لها. نحن نشجعإنتاج معلومات إضافية عن و والعابرين/ات جندريا والكويرالجنس وثنائيي 

 .على هذه المنح على التمييز المتعدد الجوانب للتقديمفي عملها المنظمات التي تركز  صةبصورة خا

الهدف من المنحة هو دعم إنشاء نقاط ضد التمييز ضمن المنظمات التي تعمل حاليا في هذا المجال والتي قد تفتقد للدعم المالي 

أصال وتجهيزها من فكرة إستخدام الشبكات الموجودة  نتجتد هذه النقاط قإنشاء . إن الالزمةالضروري أوالقدرات التنظيمية 

ظيم لتن، لتصبح هذه الشبكات أكثر تطورا ولتضم أكبر عدد من ضحايا التمييز واألدوات الالزمة والبنى المنهجية الالزمةب

 المناصرة.نها الحقا بشكل مركزي إلستخدامها في نشاطات يخزتالمعلومات. هذه المعلومات سوف يتم 



 .يورو وفقا للمقترح والميزانية المقدمة 9,000الى  5,000تتراوح من المنحة المتوفرة لكل مشروع 

 .أشهر 9مدة أقصاها ال  يمكن أن يستمر المشروع المقترح

 يمكن أن تستخدم هذه المنحة لتغطية واحد أو أكثر من النشاطات التالية:

 ييز.إنشاء بنى جديدة لتستخدم كنقاط ضد التم -

، بما في ذلك خلق شراكة بين النقاط الموجودة أو تطوير عمل مع الموجودة سابقا تمييزال ضد وتطوير النقاطتعزيز  -

 مؤسسات خارج شبكة النقاط. 

ينبغي على الميزانية أن تتناسب مع عدد الحاالت التي تهدفون لرصدها و توثيقها بالتفصيل. الحد األدنى للحصول على ميزانية 

 حالة. 50ورو هو ي 8000

لتنفيذ المهمات ترشيح شخصين من فريقها للعمل كمستشارين/ات وكجزء من عملية تقديم الطلب يجب على المنظمات المهتمة 

. سيقوم هؤالء المستشارين بإدارة النقاط ضد التمييز بعد ان يتم تدريبهم من قبل المجموعة حول كيفية المذكورة في القسم التالي

 .هاعنبالغ واإل الت التمييز وتحليلهاعلى حا التعرف

 ة القائم/ة على إدارة المركز/مهمات المستشار

 القيام بزيارات ميدانية وقيادة عملية تحديد ومراقبة واإلبالغ عن التمييز بين الفئات المستهدفة. -
الحقاً تضمين هذه المواد في جمع معلومات مباشرة عن حالة المجموعات المستهدفة والمشكالت التي تواجهها ، وسيتم  -

 التقارير الدورية.
 .المجموعة ودمجاالنتهاكات بدعم من  معالجةل مناسبةً  القنواتأكثر  حولتقديم المشورة لضحايا التمييز   -
 المنظمات األخرى والشبكات والمؤسسات المحلية والمحامين( وPADsالنقاط االخرى )، عند الحاجة ، مع تواصلال -

 بشأن حاالت التمييز. المعنيين
 .لموضوعات التي تتم معالجتهاوفقا ل وكتابة التقاريرالزيارات  تحليل دوري لجميع المعلومات التي تم جمعها خالل -

 

 معايير اإلختيار

 :المنظمات المؤهلة للتقديمأ( 

 .أو المنظمات غير الحكوميةمنظمات المجتمع المدني  •

 ربحية.منظمات عامة أو خاصة غير  •

 (عند تقديم الطلب اتحاد وتحالف متألفة من منظمات عديدة غير ربحية )يكون مشكل رسميا •

المجتماعات المستهدفة والمناطق التي سيتم إنشاء النقاط ضد التمييز فيها )ستعطى األولوية بمعرفة واضحة للمنظمة  •

قامت مجموعة حقوق األقليات إنشاء نقاط فيها.  وخاصة في المحافظات التي لم يتم للبنى الموجودة خارج العاصمة تونس

ومنستير وصفاقس وقابس  و بنزرت نقاط ضد التمييز في محافظات تونس وأريانة 8بتمويل  2019الدولية في عام 

 .ومدنين وتطاوين(

 ☺المرغوب 

 المنظمات العاملة في قضايا التمييز المتعدد الجوانب. -

منة في مناطق تواجد المجموعات المستهدفة أو لها أنشطة تعاون موجودة مسبقاً منظمات لها بنى موجودة و/ أو مساحات آ -

 مع منظمات أخرى.

 منظمات قادرة على توفير الدعم النفسي و/أو الدعم القانوني أو القدرة على إحالة الحاالت الى الجهات المناسبة. -

 ب( المشاريع المؤهلة للتمويل:

 النقطة ضد التمييز.خطة واضحة تضمن استمرارية  •

 هذا المشروع.بالمقترح الذي يضم عرض جيد للمشكلة المراد معالجتها في المجتماعات المستهدفة  •

 .األهداف المذكورةمقترح مشروع مكتوب بشكل جيد ويوضح كيف سيتم تحقيق  •



 عكس قيمة المال الذي سيتم إنفاقه.تفصيل واضح للميزانية ي •

 ت.المجموعا لتلكالوصول  حول كيفيةمجموعات المستهدفة مع خطة واضحة مقترح مشروع يضم تعريف واضح لل •

 ☺ المرغوب

أو مع  عامةأو شبه  عامةـو مؤسسات  المقترحات التي تضم نشاط تعاوني مع منظمات أخرى من المجتمع المدني -

 .مؤسسات محلية أخرى

 إهتمام خاص بالنساء ضمن المجموعات المستهدفة. توليالمقترحات التي  -

 التكاليف المؤهلة:

 PADنقاط ضد التمييز  تكاليف تشغيل  •

 )بما في ذلك االستشارات القانونية( والمساعشطة التوثيق أن •

 المناصرةأنشطة  •

 إنشاء شبكات / تحالفات •

 

 كيفية تقديم المقترح

باللغة الفرنسية أو العربية وإعادة إرساله عن طريق البريد األلكتروني للعنوان  لتقديم المقترحات يجب أن يتم إكمال طلب التقديم

mrgmena@mrgmail.org  وضع. الرجاء 2019نوفمبر  6أقصاه بتاريخ "PADs الرسالة  في عنوانخانة ال" في

 األلكترونية.

 الطلبات يجب أن تضم ميزانية واضحة للمشروع المقترح. جميع الرجاء اإلنتباه ان
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