دعوة لتقديم مقترحات
آخر أجل لتقديم المقترحات

.I

يوم  6ديسمبر ( 2021منتصف الليل بالتوقيت المحلي بتونس)
.II

السياق العام:

تدرك المنظمة الدولية للهجرة في تونس والمغرب أهمية نشر معلومات دقيقة و حيادية حول الهجرة ،استناد على فهم
وتفسير موثق للبيانات المتعلقة بالهجرة .و تقوم بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب وبتونس بتنفيذ مشروع M-LEARN
"تحسين فهم بيانات الهجرة من أجل تعزيز عدم التمييز" ،بفضل تمويل من صندوق التنمية للمنظمة الدولية للهجرة ()IDF
من اجل تحسين فهم بيانات الهجرة بهدف تعزيز فكرة عدم التمييز النوعي ،مع مراعاة تنوع الجنس واألصول و وضع
الهجرة داخل مجتمعات متنوعة ومتطورة باستمرار.
يهدف مشروع  M-LEARNإلى معالجة المفاهيم والتصورات الخاطئة المتعلقة بالهجرة من خالل تفسير مع ّمق لبيانات الهجرة .و
يتضمن المشروع االنشطة التالية:
-

-

-

.III

النشاط األول :إقامة مسابقة وطنية للمشاريع التي تعالج بشكل مبتكر المفاهيم الخاطئة الموجهة ضد المهاجرين ،قصد
توعية الرأي العام بواقع الهجرة على أساس بيانات موثقة وموضوعية.
في تونس ،يحظى هذا النشاط بدعم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ،(MESRSوالهيئة العليا المستقلة
لالتصال السمعي البصري ) ،(HAICAمفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان ) (HCDHوالمعهد الوطني
لإلحصاء )(INS؛
النشاط الثاني :دمج التفكير في إحصائيات الهجرة بنظام التعليم العالي من خالل تطوير درس جامعي على مستوى
الماجستير حول بيانات وإحصائيات الهجرة.
يتم دعم هذا النشاط في تونس ،من قبل المعهد الوطني لإلحصاء ( )INSووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
( )MESRSوالمرصد الوطني للهجرة ( )ONM؛
النشاط الثالث :تمكين العاملين في مجال الهجرة من دورة تكوينية عبر اإلنترنت حول موضوع بيانات الهجرة في المغرب
وتونس (.)IOM & E-CAMPUS

الهدف من المسابقة :

في إطار النشاط األول للمشروع تدعو المنظمة الدولية للهجرة بتونس كل من الشباب التونسي و غير التونسي؛ الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و  35سنة  ،بما في ذلك العاملين منهم(الذين لديهم خبرة تقل عن  3سنوات)  ،لتقديم ترشحاتهم للمشاركة عبر
اقتراح إبداعي لتمثيل واقع اله جرة الذي يتعارض مع األفكار المسبقة التمييزية أو للدفاع عن وجهة نظر بشأن تمثالت التمييز ضد
المهاجرين أو فئة معينة من المهاجرين سواء كانوا من التونسيين المقيمين بالخارج أومن األجانب المقيمين بتونس.
ستكافئ المسابقة المشاريع القادرة على إحداث تأثير إيجابي على صورة المهاجرين والتي ستدافع بشكل خالق عن حقوقهم
االقتصادية واالجتماعية و  /أو التعايش في بيئة غير تمييزية.
ويجب أن يندرج مقترح المشروع تحت أحد المواضيع األربعة التالية:
-

ادماج المهاجرين  /مساهمة المهاجرين في البلدان المضيفة لهم؛
هجرة العودة والمشاركة في بلد المنشأ؛
التعايش وتحديات الهجرة؛
تأثير جائحة كوفيد  19-على الهجرة.
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.IV

دعم مشروع :M-LEARN
-

سيقدم مشروع  M-LEARNدورة تكوينية تمتد من  3إلى  4أيام لـفائدة  30اقتراح سيتم اختيارهم إثر نشر نداء
المشاركة وذلك من طرف خبراء في مجاالت بيانات الهجرة وحقوق المهاجرين و التعاطي االعالمي للمواضيع المتعلقة
بالهجرة والطرق المتاحة لتمويل المشاريع اإلبداعية (العثور على المانح ،والترويج للمشروع )...؛

ملحوظة :سيتم تغطية تكاليف اإلقامة والوجبات (خالل الدورة) وكذلك تكاليف النقل بالنسبة للمشاركين القادمين من مناطق أخرى
غير تونس الكبرى.
-

.V

في مرحلة ثانية سيتم اختيار ستة متسابقين من قبل لجنة االختيار الذين سيتمتعون بتكوين تقني ثان لمدة  3أيام من قبل
خبراء في المجاالت الفنية والصحفية المعنية ،من أجل دعم المرشحين في تنفيذ مشاريعهم؛
سيتم تخصيص منحة قدرها  2700دينار تونسي لمشاريع المتسابقين الستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية ،بهدف
انجازه؛
سيتم نشر ال  30مشروعًا باإلضافة إلى المشاريع الستة النهائية على مواقع الويب الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة
وشركاء المشروع؛
سيتم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمشروعين الفائزين في المسابقة.

المؤهالت :

يمكن للمشاركين التنافس في إحدى الفئتين التاليتين:
 .1فن األداء :أداء مسرحي قصير ،أداء موسيقي (راب ،سالم أو أي نوع موسيقي آخر) ،الرقص ،إلخ.
 .2الفن المرئي :كبسوالت سمعية بصرية ال تتجاوز مدتها ال  10دقائق (رسوم متحركة ثنائية األبعاد ،فيلم رسوم متحركة،
فيلم روائي قصير ،فيلم وثائقي قصير) ،سلسلة من الصور  /رسوم  /لوحات فنية  /نصب فني /منحوتات ،إلخ.
مالحظة :يجب أن تكون المشاريع المقدمة غير منشورة سابقا ً وحصرية .ولن يتم قبول المشاريع التي سبق نشرها أو تقديمها في
مسابقات أخرى.

.VI

الخطوات الرئيسية:

ستقام المسابقة على عدة مراحل حسب الجدول الزمني التقديري التالي:
-

.VII

 6ديسمبر  :2021األجل النهائي لتقديم المقترحات؛
من  7ديسمبر إلى  17ديسمبر  :2021االختيار األولي لـ  30مشروعًا من قبل لجنة االختيار؛
ديسمبر  -2021جانفي  :2022دورة تكوينية لـفائدة  30مشاركا تم اختيارهم مسبقًا حول موضوع بيانات الهجرة في
تونس ،وحقوق المهاجرين ،وتغطية المواضيع المتعلقة بالهجرة ،وجمع األموال؛
جانفي :2022اختيار أفضل  6مشاريع من قبل لجنة االختيار والتكوين الفني الثاني للمرشحين؛
فيفري  -مارس  :2022فترة تنفيذ المشروع (شهر ونصف)؛
نهاية مارس  :2021االختيار النهائي للفائزين وحفل توزيع الجوائز

المشاركة:

للمشاركة يجب تقديم الطلبات الفردية أو الجماعية عبر هذا النموذج  ،في موعد أقصاه ال يتجاوز يوم  6 -ديسمبر 2021على الساعة
منتصف الليل (بالتوقيت المحلي بتونس).
مالحظة :يجب أال يتجاوز تقدير تكلفة المشروع المقترح  2700دينار.
وسيقع اإلعالن عن نتائج الترشحات التي تم قبولها يوم  17ديسمبر .2021
يتم إعالم المعنيين عن طريق البريد اإللكتروني فقط.
2

مالحظة :بمجرد إرسال الطلب  ،ال يمكن إجراء أي تعديل أو حذف أو مراجعة  ،وال يمكن إجراء أي إضافة أو تغيير .لن يتم قبول
أي تسجيل عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني.

.VIII

التقييم واالختيار:

سيتم إجراء تقييم وترتيب واختيار المقترحات من قبل لجنة اختيار متكونة من ناشطين في المجتمع المدني والفنانين والصحفيين و /
أو األكاديميين.
وسيتم اختيار مقترحات المشاريع حسب المعايير التالية:
-

اإلبداع والتميز في اختيار مقترح المشروع
أهمية الموضوع المطروح وارتباطه بالسياق التونسي ومساهمته في محاربة األفكار المسبقة
تعدد جنسيات المشاركين داخل نفس الفريق تعتبر ميزة اضافية ( الفرق التي تحتوي مشاركين من جنسية تونسية وجنسيات
أخرى لها حظوظ اضافية في القبول)
سيتم تشجيع المشاركات النسائية
سيتم النظر في المقترحات المقدمة من المناطق خارج تونس الكبرى بشكل إيجابي

مالحظة :تحتفظ لجنة االختيار بالحق في تمديد فترة تقديم الترشحات للمسابقة إذا لزم األمر.
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