
 هذا المشروع ممول من طرف اإلتحاد األوروبي ومنفذ تحت إشراف مجموعة حقوق القليات دولية ودمج 

  

 

 

 برنامج نقاط ضد التمييز
 

 
 مقترحات لتقديمدعوة 

 

 من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي في مكافحة مختلف أشكال التمييز 

 الهدف:
التي تعاني في تمويل مشاريع مناصرة لدعم حقوق األقليات  باالشتراك مع دمج  دوليةال مجموعة حقوق األقليات ترغب 

الجنسية والتمييز على أساس التوجه الجنسي و أنواع التمييز في مختلف مناطق تونس وخاصة التمييز على أساس العرق  من 
 والهوية الجنسية باإلضافة إلى التقاطعات بين أشكال التمييز المتعددة 

 

 معايير اختيار المترشحين:
أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مشروع مناصرة جماعي في تونس.  جمعيةشراكة مع  تكوين •

 المترشحين الممثلين لجمعية واحدة ال يمكن أخذهم بعين االعتبار.
للتمويل عضوا في شبكة نقاط مكافحة التمييز مكونة بدعم مجموعة حقوق األقليات  يفضل أن تكون أحد الجمعيات المقدمة  •

 .بتونس

 . ل مماثلة سابقاالقيام بأعما •

المتعلقة باألقليات العرقية، الدينية واللغوية، المهاجرين من إفريقيا  لمعالجة القضاياحول وواضحة خطة عمل جيدة  •
جنوب الصحراء، السكان األصليين، مجتمع الميم، والمسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي وأشكال التمييز المتعددة  

 والمتقاطعة.

 جيدة بالمجموعات المستهدفة. المعرفة ال •
 

 االختصاصات:
المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع و/أو حمالت مناصرة على المستوى   جمعيات دولية منح لالمجموعة حقوق األقليات تقدم 

 المحلي والوطني 
 في القطاع الخاص والعام وأصحاب القرار المحلية والوطنية ات مشاريع المناصرة يجب أن تصمم بشكل يدفع السلط

 . التفاعل من  إلى مزيد
، دورات تكوينية الموظفين ثلين والهيئات مثل حلقات النقاش مع الجمعيات الخطة الفضلى لتشريك هؤالء الممتحدد 

نشجع   التمييز. مناهضة جميع أشكال عامة، حمالت لدفع المصادقة على قوانين وسياسات تدعم وحمالت تحسيسية لفائدة ال 
 كأمثلة العمل على هذه المحاور

المجموعات المستهدفة ) نساء، تونسيون وتونسيات سود، مجتمع الميم، المهاجرون والمهاجرات، أقليات التمييز ضد  -
 أخرى( في الحصول على العدالة وفي مراكز االعتقال. 

 المستهدفة في االنتفاع بالحق في الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية.  لفئاتالتمييز ضد جميع ا -
 في أماكن العمل وفي الخطاب اإلعالميو، مجال التعليميفي الالمستهدفة  فئاتالتمييز ضد جميع ال -

 



الورشة على   تهدف. 2020بداية أوت على الجمعيات المختارة أن تشارك في ورشة تكوين تدوم أربعة أيام خالل 

تحسين مقترح المشاريع المختارة واكتساب المزيد من المهارات المتعلقة بالدعوة الوطنية والدولية وتعزيز تحالف نقاط 
 مناهضة التمييز.

 
 .الشركاءأورو كحد أقصى. يجب مشاركة الميزانية مع  10000تفوق كلفة المشاريع  يجب أنال
 

أشهر كأقصى   6. مدة المشروع ال تتجاوز 2021وجانفي  2020أوت  شهري الممتدة بينتنجز المشاريع في الفترة 
 .تقدير

 
 معايير اختيار المشاريع:

 مشاركة فعالة بين جمعيتين أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدني. المشاريع التي تعتمد .1

 أهداف المشروع واضحة مرفوقة بنتائج ومخرجات ملموسة .2

وتقسيم واضح بين الشركاء، مع العلم  حيث تنعكس فيها القيمة الفعلية للمصاريفميزانية مبررة بشكل واضح  .3

 أن مقدم الطلب الرئيسي سيكون مسؤوالً عن استالم وتبرير األموال. 

 ، لخطة العمل للوصول إليهم وللمناصرة بطريقة فعالة. المستهدفين نللمستفيدي حتحديد واض .4

تتطرق لمسألة النوع االجتماعي وتولي اهتماما ألشكال التمييز المتعددة كما أنها تضم الفئة المستضعفة   مشاريع .5

 في إنجاز المشروع والهيكل التنظيمي.

 

 طريقة المشاركة:
   :البريد االلكتروني التالي إلى  2020جويلية   19  الترشح كاملة قبل طلباتيرجى إرسال 

mrgmena@mrgmail.org 
  -تونس –مشروع مناصرة  - مع التنصيص في الموضوع

على الساعة   جويلية 9وأجوبة يوم تنعقد جلسة أسئلة  لإلجابة عن استفسارات مؤسسات المجتمع المدني،

على موقع "زوم". للمشاركة، يرجى االتصال بنا على البريد االلكتروني:  الرابعة مساء
mrgmena@mrgmail.org 

 
 السياق:

هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على ضمان حقوق األقليات العرقية، الدينية  دوليةالمجموعة حقوق األقليات 
من أجل  -مشروع المجموعة بعنوان من  هي جزء المشاريع الصغيرة. هذه تعزيز التعاون بين المجتمعات و  واللغوية في العالم

ية ضالمفو سنوات ممول من طرف  3وهو برنامج يمتد على  -تعزيز قدرات المجتمع المدني التونسي في مكافحة أشكال التمييز
التمييز القائم على العرق، اإلثنية  . يهدف هذا البرنامج إلى الحد من نوعين من التمييز وتقاطعهما: األوروبية في تونس

 المشروع إنشاء عدةتم من خالل هذا  لقد .تمييز القائم على الميوالت الجنسية والنوع االجتماعيوالجنسية باإلضافة إلى ال
اع عنها والدف االضطهاد تم تحليل حاالت نقاط ضد التمييز، وهي مراكز تستقبل الضحايا المبلغين عن حاالت االضطهاد. ي

 . منظمات المجتمع المدني المعنيةعبر بشكل استراتيجي 

 
: لمزيد المعلومات، يرجى االطالع على  

- https://minorityrights.org/what-we-do/tackling-multiple-forms-of-discrimination-in-
tunisia/ 

- https://www.facebook.com/PointsAntiDiscriminationTunisie/ 

https://minorityrights.org/what-we-do/tackling-multiple-forms-of-discrimination-in-tunisia/
https://minorityrights.org/what-we-do/tackling-multiple-forms-of-discrimination-in-tunisia/
https://www.facebook.com/PointsAntiDiscriminationTunisie/

