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 إعالن عن طلب عروض

 املجتمع املدني جمعياتمشاريع 

 في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها

 8102سنة برسم 
 

I.  املرجعياإلطار: 

املتعلق باختصاصات وزير الدولة  2101ماي   5شعبان املوافق ل 8الصادر في  2-01-091بناء على مقتضيات املرسوم رقم 

أبريل  00املوافق ل  0342جمادى األولى  1صادر في ال 21001051مقتضيات املرسوم رقم  وعلى املكلف بحقوق اإلنسان،

 تعلقةخاصة املادة السادسة منه، امل الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، املتعلق باالختصاصات املنوطة باملندوبية 2100

 املجتمع املدني؛ جمعياتباالرتقاء بدينامية التنسيق والحوار والشراكة مع 

 بمساهمة املتعلق منه 02 الفصل سيما ال التشاركية، الديمقراطية تكريس إلى الرامية الدستور  ملقتضيات واعتبارا

 ؛العمومية والسلطات املنتخبة املؤسسات لدى ومشاريع قرارات إعداد في العام الشأن بقضايا املهتمة الجمعيات

وتفعيال آلليات الديمقراطية التشاركية من خالل تعزيز دور املجتمع املدني وإشراك كافة املتدخلين في إعداد وتتبع وتقييم 

 في مجال حقوق اإلنسان؛السياسات العمومية 

 لديموقراطيا الخيار دعم بمواصلة املتعلق املحور  خاصة الحكومة، رئيس السيد عنه أعلن الذي الحكومي للبرنامج وتنفيذا

 منظومة إصالح ومواصلة والحريات الحقوق  وتعزيز املواطن كرامة وصون  املتقدمة، الجهوية وترسيخ والقانون  الحق ودولة

  املدني؛ الفاعل خاصة املعنيين الفاعلين كل بإشراك العدالة

ذات الصلة بتقوية أدوار املجتمع  0994 سنةعمل مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان املنعقد  إعالن وبرنامجلتوصيات وتطبيقا 

 بتنمية القدرات املؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة فيذات الصلة  ، ولتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحةاملدني

 ؛افة حقوق اإلنسانمجال حقوق اإلنسان وإشراكها في الخطط والسياسات الرامية إلى النهوض بثق

واملحلي وضمان احترام حقوق اإلنسان وإحقاق العدالة املجالية والبيئية الوطني ودعما ملسلسل دمقرطة الشأن العام 

 والتنموية ومناهضة كل أشكال التمييز وتعزيز الحماية القانونية والقضائية واملؤسساتية؛

واألرضية املواطنة للنهوض  2120-2108 اإلنسانضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق م وإسهاما في تفعيل

  بثقافة حقوق االنسان؛

لتوصية الخامسة من التوصيات املتعلقة بتتبع تنفيذ الخطة والتي تنص على "التعريف بالخطة على نطاق واسع ل إعماالو 

 "؛وبمختلف الوسائل وتيسير االطالع عليها

 

 لتقديم دني،امل املجتمع جمعيات أمام الترشيح باب فتح عن اإلنسان بحقوق  املكلفة الدولة وزارة تعلن سبق، ملا استنادا

 هاعمل ودعم الجمعيات، هذه مع الشراكة وتطوير التعاون  تنمية خاللها من تتوخى ،2108 سنة برسم جمعوية مشاريع
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خطة تنزيل  يف الفعال االنخراطه ضمانا االقتراحية، اقوته تعزيز إلى ترمي كما ،امبادراته وتجويد وتنويع ابأدواره واالرتقاء

 اإلنسان1ديموقراطية وحقوق في مجال ال ةالوطنيالعمل 

 

II. 8102في إطار برنامج الشراكة مشاريع املقترحة لتقديم  املجاالت: 

 املجتمع ابه يضطلع التي لألدوار وإقرارا اإلنسان، وحقوق  الديموقراطية مجال في الوطنية العمل خطة عن لإلعالن مواكبة

 مقترحات اتالجمعي تقدم ،واالقتراح والترافع الحقوقي الوعي ونشر التثقيف مجال في على مستوى العمل امليداني املدني

 :املجاالت التالية في للمساهمةاملكلفة بحقوق اإلنسان  الدولة وزارة مع شراكة مشاريع

 

النسيج  داخل اإلنسانالوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق  التعريف بمضامين خطة العمل اإلسهام في 01

وهيئات التشاور بمجالس  تقوية قدرات الفاعلين واملعنيين من مجتمع مدنيو  الجمعوي الجهوي واملحلي،

يل فعاط في تاالنخر  بهدف منتخبين محليينو مسؤولي املصالح الخارجية و  الجماعات املحلية ومجالس الجهات

 فعيل توصياتها1وت هاتدابير  أجرأةوتقييم التمكين من وسائل وأدوات تتبع و  الخطة

النهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء والحقوق الفئوية )األطفال، الشباب، األشخاص إطالق مبادرات ومشاريع تهم  21

دور  قويةالقانونية واملؤسساتية بالتركيز على توتعزيز الحماية  في وضعية إعاقة، املسنين، املهاجرين والالجئين111(

 محاربة كل أشكال التمييز والعنف ضدهم وتمكينهماملساواة وتكافؤ الفرص و ضمان املعنية بواآلليات الهيئات 

 من كافة حقوقهم1

ديمقراطية لاملتعلق باو  اإلنسانفي مجال الديمقراطية وحقوق في تفعيل املحور األول من الخطة الوطنية  اإلسهام 41

الوطنية  نالقوانيمة ءملالاملبادرة التشريعية تشجيع الديمقراطية التشاركية و  تفعيل آلياتمن خالل الحكامة و 

 األمنيةة الحكامو  املجاليةالحكامة تقديم مقترحات إلرساء و  املشاركة السياسيةاالرتقاء بو مع املعايير الدولية 

  1وتعزيز النزاهة والشفافية وربط املحاسبة باملسؤوليةواالجتماع والتظاهر السلمي التجمع  ةحريو 

خالل  من ،اإلنسان حقوق  قضاياوالصحافيين في تناول االرتقاء بأداء اإلعالميين إطالق مبادرات وبرامج تهم  31

في مجال الديمقراطية الوطنية  املمارسة االتفاقية للمملكة والتعريف بمضامين خطة العمل التكوين في مجال

 1  تدابيرها أجرأة تتبع في واملساهمة وحقوق اإلنسان

   

III.  :الجمعيات املرشحة لتقديم مشاريع 

التي ال و  ،التي ينص قانونها األساس ي على ذلك اإلنسانمجال حقوق  تتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات العاملة في

 لجنة االنتقاء، واملتوفرة على: تاريخ انعقاد دود التنفيذ إلى حقيد وزارة الدولة تربطها اتفاقية شراكة مع 

  ؛جربة وخبرة في مجال حقوق اإلنسانت -        

  ؛في اإلعالناملحددة  املجاالتأحد تجربة وخبرة في  -  

 ؛خبرة في مجال التخطيط وتدبير املشاريع -

 1أو فاعلين آخرينشراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية،   -
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، على أال يتجاوز الغالف املالي رهمد 001111ى ال يتعد املشروع املقترح في غالف مالي مساهمة الوزارة إلنجاز يحدد سقف

  1للمشروع من املبلغ اإلجمالي % 15 سقف املخصص للتسيير
  

IV. امللف اإلداري للمشروع: 

 عن طلبات عروض مشاريع من الوثائق التالية:مشاركة الجمعيات للتباري في إطار اإلعالن يتكون ملف 

 ؛معبأة للمشروعتقنية حول الجمعية الحاملة البطاقة ال -

 ب: معبأة ومعززة املشروع حول  التقنية البطاقة -

 املشروع )الوثيقة املرفقة(؛ سند -0

 املشروع؛تنفيذ خطة عمل  -2

 شهرا؛ 02 على أال تتجاوز مدة األجرأة ،البرمجة الزمنية لتنفيذ املشروع -4

 امليزانية املتوقعة لتنفيذ املشروع1  -3

زارة و ل تقرر خالله تقديم املشروع للجمعية الحاملة للمشروع، والذياملكتب املسير  اجتماع نسخة من محضر -

 املكلفة بحقوق اإلنسان؛ الدولة

 نسخة من آخر وصل إيداع امللف القانوني للجمعية الحاملة للمشروع لدى السلطات املحلية؛ -

 للمشروع؛نسخة من القانون األساس ي للجمعية الحاملة  -

 نسخة من محضر آخر جمع عام؛ -

 نسخة من التقريرين األدبي واملالي آلخر جمع عام للجمعية الحاملة للمشروع؛ -

 الئحة أعضاء املكتب املسير للجمعية الحاملة للمشروع1 -
 

 1طات املختصةالسل ق امللف القانوني مصادق عليها من قبلموالية بنسخ من وثائعلى أن تدلي الجمعيات املنتقاة في مرحلة 

 

V. :آجال وضع ملفات الترشيح 

 وزارة الدولة ( لدى مصالحلكل الوثائق اإللكترونيةمرفقة بقرص يتضمن النسخة توضع ملفات الترشيح )النسخة الورقية 

دي ، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسانا- املكلفة بحقوق اإلنسان

قبل الساعة الرابعة  وذلك 8102بريل أ 26اه الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقص-املخازن، أكدال

 يؤخذ بعين االعتبار تاريخ ختم البريد1  والنصف بعد الزوال1

 

VI. :مسطرة البت في املشاريع 

 لى مستوى عبقرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان لجنة انتقاء، تحدث قبل تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من 

 1وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
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VII.  :توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص اإلعالن 

الدولة  وزارةلتصفح املوقع اإللكتروني  يمكن ،باإلعالن ولتحميل الوثائق ذات الصلة للمزيد من التوضيحات والتفاصيل

 أو على البوابة www.didh.gov.ma ن التاليعلى العنوا املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان - املكلفة بحقوق اإلنسان

نوان: جمعية تنمية على العأو على موقع  www.charaka-association.ma للجمعيات العمومي للتمويل االلكترونية

www.tanmia.ma  وق املكلفة بحق وزارة الدولةأو االتصال بمديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية ب

أو على    partenariat2018@didh.gov.maاملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان عبر البريد اإللكتروني:  - اإلنسان

  1 1541211311:   الرقم الهاتفي التالي

 

 


