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عالن عن طلب عروض  إ 

 جمال حامية حقوق إل نسان وإلهنوض هبا إلايعامةل يفوإلنقااب   ايعتا لفائدة إجل مشاريع 

 2019برمس س نة 

I. :إل طار إملرجايعي 

إملتايعلق ابختصاصا   2017ماي  5شايعبان إملوإفق ل  8إلصادر يف  2-17-190بناء عىل مقتضتا  إملرسوم رمق 

طار الاختصاصا  إملنوطة ابملندوبتة إلوزإرية إمللكفة حبقوق  وزير إدلوةل إمللكف حبقوق إل نسان، ويف إ 

، 2011أأبريل  11إملوإفق ل  1432جامدى إلأوىل  7إلصادر يف  2.11.150إملرسوم رمق  مبوجبإل نسان، 

 وخاصة إملادة إلسادسة منه، إملتايعلّقة ابلرتقاء بدينامية إلتنس تق وإحلوإر وإلرشإكة مع مجايعتا  إجملمتع إملدين؛

ىل تكريس إدلميقرإطتة إلتشاركتة، ل س امي إلفصل  منه إملتايعلق مبسامهة  12وإعتبارإ ملقتضتا  إدلس تور إلرإمية إ 

عدإدإجلايعتا  إملهمتة بقض ملنتخبة وإلسلطا  قرإرإ  ومشاريع دلى إملؤسسا  إ وتفايعتل وتقيمي ااي إلشأأن إلايعام يف إ 

 ؛إلايعمومية

رشإك اكفة إملتوتفايعتال لآلتا  إدلميقرإطتة إلتشاركتة من خالل تايعزيز دور إجملمتع إملدين  عدإد وتتبع وإ  دخلني يف إ 

  ؛نسانيف جمال حقوق إل  وتقيمي إلس تاسا  إلايعمومية 

خ ، خاصة إحملور إملتايعلق مبوإصةل دمع إخلتار إدلميقرإطي ودوةل إحلق وإلقانون وترس توتنفيذإ للربانمج إحلكويم

رشإك لك  صالح منظومة إلايعدإةل اب  إجلهوية إملتقدمة، وصون كرإمة إملوإطن وتايعزيز إحلقوق وإحلراي  وموإصةل إ 

 إلفاعلني إملايعنتني خاصة إلفاعل إملدين؛

ذإ  إلصةل بتقوية أأدوإر إجملمتع ، 1993وتطبتقا لتوصتا  خطة معل مؤمتر فيتنا حلقوق إل نسان إملنايعقد س نة   

ومية ذإ  إلصةل بتمنتة إلقدرإ  إملؤسساتتة للمنظام  غري إحلك ولتوصتا  هتئة إل نصاف وإملصاحلةإملدين 

رشإكها ىل إلهنوض بثقافة حقوق إل  يف إخلطط وإلس تاسا  إ إلايعامةل يف جمال حقوق إل نسان وإ    نسان؛لرإمية إ 
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ذإ  إلصةل حبقوق  2011وتايعزيزإ للجهود إلوطنتة إملتايعلقة مبالءمة إلترشيايعا  إلوطنتة ومقتضتا  دس تور 

عدإد إمللمتسا  وإملذكرإ  وإلايعرإئض؛  إل نسان وإلتفاقيا  إدلولتة إليت صادق علهيا إملغرب من خالل إ 

سهاما يف تفايعتل مضامني    ؛2021-2018 إلايعمل إلوطنتة يف جمال إدلميوقرإطتة وحقوق إل نسان خطةوإ 

عامل للتوصتة إلايعارشة  من قبتل  ؛ااي إخلالفيةإلقضإلوإردة يف هذه إخلطة إملتايعلقة مبوإصةل إحلوإر إجملمتايعي حول وإ 

مة إلايعمل إدلولتة تفاقية منظالانضامم لإل عدإم وإملصادقة عىل إلنظام إلأسايس للمحمكة إجلنائتة إدلولتة وعقوبة 

لغاءرسة وبايعض إلقضااي إملرتبطة مبدونة إلأ  87رمق  ابلنص رصإحة عىل عدم  175وتايعديل إملادة  20إملادة  )إ 

للمساوإة بني إلأم وإلأب يف إلولية عىل  238و 236سقوط إحلضانة عن إلأم رمغ زوإهجا، وتايعديل إملادتني 

ىل  53وتايعديل إملادة  إلأبناء مبا يضمن إمحلاية إلفايعلتة للزوج أأو إلزوجة من طرف إلنتابة إلايعامة عند إل رجاع إ 

عادة صتاغة إملادة   . (مبا يضمن إستيايعاب مفهوم إلكد وإلسايعاية 49بيت إلزوجية، وإ 

إملدين تا  إجملمتع ايع إستنادإ ملا س بق، تايعلن وزإرة إدلوةل إمللكفة حبقوق إل نسان عن فتح ابب إلرتش تح أأمام مج 

ايعتا ، إجل  هذه ، تتوىخ من خاللها تمنتة إلتايعاون وتطوير إلرشإكة مع2019لتقدمي مشاريع مجايعوية برمس س نة 

ىل تايعزيز قوته الاقرتإحية،  ودمع معل إجملمتع إملدين والارتقاء بأأدوإره وتقوية قدرإته وتنويع مبادرإته، كام تريم إ 

ا فهيا إلتدإبري مب خطة إلايعمل إلوطنتة يف جمال إدلميوقرإطتة وحقوق إل نسانتفايعتل تدإبري ضامان لخنرإطه يف 

غناء و  لقضااي إخلالفيةابإملتايعلقة    .هاحول  إحلوإرتايعمتق إلنقاش إلايعمويم وإ 

II. طار برانمج إلرشإكة إحملاور  :2019 برمس س نة إملقرتحة لتقدمي مشاريع يف إ 

رشإك لك اب   ، خاصة تكل إملتايعلقةيف جمال إدلميقرإطتة وحقوق إل نسان تفايعتال ملضامني خطة إلايعمل إلوطنتة

قرإرإ للأدوإر إليت يضطلع هبا إجملمتع إملدين عىل مس توى إلة تدإبريهاأأ إلفاعلني وإملتدخلني يف أأجر  ايعمل إملتدإين ، وإ 

وإلنقاش للحوإر  ةجديدعطاء دفايعة ل   مهنا وسايعتا، يف جمال إلتثقيف ونرش إلوعي إحلقويق وإلرتإفع والاقرتإح

رشإكة مع وزإرة  قدلايع ،مشاريعمقرتحا   ، تقدم إجلايعتا طةإخلقضااي إخلالفية إلوإردة يف حول إل نيإجملمتايعت

   إلتالتة: إحملاور تندرج مضن ،إدلوةل إمللكفة حبقوق إل نسان

ىل إملغرب إنضاممخبصوص  إجملمتع مكوان  لك معوإحلوإر إلايعمويم  إلنقاش تايعمتق .1  الاختتاري وكولإلربوت إ 

لغاء إملتايعلق وإلس تاس تة إملدنتة ابحلقوق إخلاص إدلويل ابلايعهد إمللحق إلثاين   إل عدإم؛ ةعقوب اب 
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طالق دينامي .2 مجايعوية لتايعمتق إلنقاش وتوس تع جمال إحلوإر بني اكفة مكوان  إجملمتع خبصوص مصادقة  ا إ 

 إملغرب عىل إلنظام إلأسايس للمحمكة إجلنائتة إدلولتة؛

طالق دينامي .3 نضامم إمجايعوية لتايعمتق إلنقاش وتوس تع جمال إحلوإر بني اكفة مكوان  إجملمتع خبصوص  ا إ 

ىل إتفاقية منظمة إلايعمل إدلولتة رمق إملغرب   ؛حلرية إلنقابتة وحامية حق إلتنظمي إلنقاياب إملتايعلقة 87إ 

طالق مبادرإ   .4  من أأجل:وإلتوإصل وبرإمج للتحسيس  مجايعويةإ 

من مدونة إلأرسة لأجل كفاةل إمحلاية إلفايعلتة للزوج أأو إلزوجة من طرف إلنتابة إلايعامة  53 تايعديل إملادة -

ىل بيت إلزوجية؛  عند إل رجاع إ 

عادة -  وإلسايعاية؛ مفهوم إلكد إستيايعاب مبا يضمن 49 إملادة صتاغة إ 

قرإر عدم سقوط إحلضانة 175مرإجايعة إملادة  -  زوإهجا؛ رمغ إلأم عن اب 

 إلأبناء. عىل إلولية يف وإلأم إلأب بني من أأجل كفاةل إملساوإة 238و 236 تايعديل إملادتني -

III. :إجلايعتا  إملرحشة لتقدمي مشاريع 

 :إحلقوقيةتمت درإسة مقرتحا  مشاريع إجلايعتا  

 ؛ذإ  إلولية إلايعامة يف جمال حقوق إل نسان -

 ؛للنساء إل نسانتة ابحلقوق إليت تايعىن -

 ؛حقوق إلطفل جمال يف إلايعامةل -

ىل حدود قيد إلتنفيوزإرة إدلوةل ل تربطها إتفاقية رشإكة مع و ،ذكل عىلإليت ينص قانوهنا إلأسايس  اترخي ذ إ 

 .جلنة الانتقاءإجامتع إنايعقاد 

ش باك  وإلئتالفا  إل وكذإ  ها.لتقدمي مقرتحا  مشاريايع  إملمثةل يف إلربملانإلنقااب  فتح هذإ إل عالن أأمام ي كام 

حدى إلقضااي إلوإردة يف إحملاور إلسابقة إذلكر )فامي خيص إلش باك  غري وإلتنس تقيا   دةة حسب حمإليت تايعىن اب 

 ، ميكن إلتايعاقد مع إحدى إجلايعتا  إملنضوية حتهتا(؛قانون إجلايعتا 
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 عىل: إجلايعتا  وإملنظام  إملشاركة يف طلب إلايعروض  فرتو ت يشرتط أأن و 

  ؛جتربة وخربة يف جمال حقوق إل نسان -

 ؛ يف إل عالنإحملددة  أأحد إجملال جتربة وخربة يف  -

 ؛خربة يف جمال إلتخطتط وتدبري إملشاريع -

آخرين -  .رشإاك  سابقة مع قطاعا  حكومية أأو مؤسسا  معومية، أأو فاعلني أ

، عىل أأل يتجاوز رمهد 000 120ل يتايعدى  إملرشوع إملقرتح يف غالف مايل مسامهة إلوزإرة ل جناز حيدد سقف

إدلمع إملقدم من قبل وزإرة إدلوةل إمللكفة حبقوق من مبلغ  % 15 سقف إملايل إخملصص للتس تري إلغالف

 إل نسان. 

  

IV.   طار برانمج إلرشإكة  إلرشإكة مشاريع لتقدمي عامةتوجهيا  :2019يف إ 

ىللأنشطهتا،  جيدولتنظمي ، نجاح مشاريع إلرشإكة إملنتقاةضامان ل  إملمتثةل يف عالن خصوصتة هذإ إل   وابلنظر إ 

عدإدإلرشوط إلتالتة عند  عىل إجلايعتا  إحلامةل للمشاريع مرإعاة إحملاور إملقرتحة،  فيذه:مرشوعها وتن  إ 

  ؛إلآرإءلتايعدد  ضامنة أأن تكون إحلوإرإ  إلايعمومية إحلرص عىل -

 إملتدخلني؛رإعاة الاختصاص وإلتايعددية عند إختتار مب إلتقيد -

جناز إلتقارير وإلتقارير إلرتكتبية للقا كتوبةإمل رإء إلآ تدوين إلآرإء وفتح إجملال لتلقي  -  ءإ  إحلوإر إلايعمويموإ 

 ؛...(، ابحثنيخمتصني يف إجملال )أأساتذة جامايعتنيقبل من 

رشإك إجلامايعة  -  ؛إحلوإرإ  إلايعموميةوإملتخصصني وإلباحثني يف وإملفكرين إ 

 يف صتغة مكتوبة؛إملتدخلني تسمل موإد  -

V. :إمللف إل دإري للمرشوع 

طار إل عالن عن طلبا  عروض مشاريع من إلواثئق  لأساس تة إيتكون ملف مشاركة إجلايعتا  للتباري يف إ 

 إلتالتة:
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 ؛مايعبأأة للمرشوعإحلامةل / إلنقابة تقنتة حول إجلايعتة إل بطاقة إل  -

 ب: مايعبأأة ومايعززة إملرشوع حول إلتقنتة إلبطاقة -

 إملرشوع )إلوةتقة إملرفقة(؛ س ند .1

 إملرشوع؛خطة معل تنفيذ  .2

 ؛شهرإ 14إلربجمة إلزمنتة لتنفيذ إملرشوع، عىل أأل تتجاوز مدة إلأجرأأة  .3

 . مع مرإعاة إلسقف إحملدد أأعاله إملزيإنتة إملتوقايعة لتنفيذ إملرشوع .4

ر خالهل تقدمي تقر  إحلامةل للمرشوع، وإذلي / إلنقابة للجمايعتةإملكتب إملسري  إجامتع نسخة من حمرض -

 ؛/ للنقابة ةإملكتب إملسري للجمايعت، موقايعا من قبل أأعضاء إمللكفة حبقوق إل نسان وزإرة إدلوةلإملرشوع ل

يدإع إمللف إلقانوين للجمايعتة  - آخر وصل إ   لتة؛إحلامةل للمرشوع دلى إلسلطا  إحمل / للنقابة نسخة من أ

 للمرشوع؛ إحلامةل/ للنقابة  نسخة من إلقانون إلأسايس للجمايعتة -

آخر مجع عام؛ -  نسخة من حمرض أ

 إحلامةل للمرشوع؛ / للنقابة نسخة من إلتقريرين إلأدي وإملايل لآخر مجع عام للجمايعتة -

 إحلامةل للمرشوع. / للنقابة لحئة أأعضاء إملكتب إملسري للجمايعتة -

 ديثاحإملنتقاة يف مرحةل موإلتة بنسخ من واثئق إمللف إلقانوين مصادق علهيا / إلنقااب  عىل أأن تديل إجلايعتا  

 .اعلهيدقة إلأصلتة ملصاحل وزإرة إدلوةل قصد إملصا إمللف إلقانوينواثئق أأو تقدمي  إلسلطا  إخملتصة من قبل

VI. :آجال وضع ملفا  إلرتش تح  أ

مع إحلرص  لك إلواثئقل إل لكرتونتةيتضمن إلنسخة مدمج مرفقة بقرص توضع ملفا  إلرتش تح )إلنسخة إلورقية 

دلى  (Wordصتغة  يفإلتقنتة حول إملرشوع  وإلبطاقة /إلنقابة عىل أأن تكون إلبطاقة إلتقنتة حول إجلايعتة

لتقى ملندوبتة إلوزإرية إمللكفة حبقوق إل نسان، مبقرها إلاكئن مب إ- إمللكفة حبقوق إل نسان وزإرة إدلوةلمصاحل 

إلثالاثء اه يف أأجل أأقصإلرابط، أأو ترسل عن طريق إلربيد إلايعادي -كدإلأأ شارع إبن سينا وزنقة وإدي إخملازن، 
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ويايعترب  دبايعني الاعتبار اترخي خمت إلربي يؤخذ .قبل إلساعة إلرإبايعة وإلنصف بايعد إلزوإل وذكل 2019مارس  62

يدإعهلك طلب دمع لغتا  آجال هذإ إل عالن مت إ   .تنقصه إحدى إلواثئق إملذكورة أأعالهأأو  خارج أ

VII. :مسطرة إلبت يف إملشاريع 

عن إلقطاعا   مكونة من ممثلنيدلى وزإرة إدلوةل  جلنة إنتقاءقبل تمت درإسة ملفا  إلرتش تح وإلبت فهيا من 

بقرإر لوزير ث ، حتدإحلكومية وإملؤسسا  إلوطنتة إملايعنتة مبحاور هذإ إل عالن وأأاكدميتني وفاعلني مجايعويني

 .إدلوةل إمللكف حبقوق إل نسان

 إمللكفة إدلوةل وزإرة بني إلرشإكة أأجل من إملتبايعة إملساطر دلتلعىل  مقرتحا  إملشاريع وتايعمتد إللجنة يف درإسة

 هتضايعي ، وإذلإملرفق لهذإ إل عالن ،. هذإ إدللتلإل نسان حقوق جمال يف إلايعامةل وإجلايعتا  إل نسان حبقوق

شارة مجايعتا  حبقوق إمللكفة إلوزإرية إملندوبتة- إل نسان حبقوق إمللكفة إدلوةل وزإرة  إجملمتع إملدين إل نسان رهن إ 

 نيب تطوير إلتايعاون وعقد إلرشإاك يتوىخ منه إملسامهة يف  ،www.didh.gov.maعرب موقايعها إل لكرتوين 

 مفصلو  يقدم بشلك مبسطإل نسان، حيث  حقوق جمال يف إلايعامةلإجملمتع إملدين  وإجلايعتا  إدلوةل وزإرة

طــارإ مرجايعــتا للتايعاقــد ملل  إ. كام يايعترب دفرت إملتبايعة لايعقد إلرشإاك  رإملساطوخمترص  ــع إجلايعيــا ، تحمال  وإ 

ىل:  حيث أأنه هيدف إ 

 توحيد مسطرة ومايعايري إنتقاء مشاريع إجلايعتا ؛ .1

 تقدمي تصور وزإرة إدلوةل خبصوص جمال  إلرشإكة ذإ  إلصةل ابختصاصاهتا وأأولوايهتا؛ .2

 عقد إلرشإاك  مع إجلايعتا ؛حتديد مايعايري ورشوط  .3

 ضامن إلنجاعة والارتقاء بأأدإء إجلايعتا  إلناشطة يف جمال حقوق إل نسان. .4

ن  حبقوق إمللكفة إدلوةل وزإرةيف تايعزيز إلشفافية وتاكفؤ إلفرص، تفتح  وإسهاما مهنا  إلوزإرية إملندوبتة- سانإل 

ايعها ابلقبول إملشاركة يف هذإ إل عالن إليت مل حتظى مشاري  إجلايعتا   لامظتتلقي ابب  إل نسان حبقوق إمللكفة

ىل إلس تد وزير إدلوةل إمللكف حبقوق إل نسان يف هذإ إخلصوص، مكتوب  تقدمي طلب وذكل عرب  يفموجه إ 

 من اترخي إل عالن إلرمسي لنتاجئ إل عالن. أأايم 10أأجل أأقصاه 
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VIII.  :ضافية خبصوص إل عالن  توضتحا  ومايعلوما  إ 

لوزإرة وقع إل لكرتوين تصفح إمل ميكن ولتحمتل إلواثئق ذإ  إلصةل ابل عالن، إلتوضتحا  وإلتفاصتلللمزيد من 

ن عىل إلايعنوإ إملندوبتة إلوزإرية إمللكفة حبقوق إل نسان - إدلوةل إمللكفة حبقوق إل نسان

            للجمايعتا  إلايعمويم للمتويل الالكرتونتة أأو عىل إلبوإبة www.didh.gov.ma إلتايل

www.charaka-association.ma  مجايعتة تمنتة عىل إلايعنوإن: أأو عىل موقعwww.tanmia.ma   أأو

ن إلتصال مبديرية إحلوإر وإلرشإكة مع إلهتئا  وإجلايعتا  إلوطنتة ب إملندوبتة  - سانوزإرة إدلوةل إمللكفة حبقوق إل 

أأو عىل إلرمق    partenariat2019@didh.gov.ma إلوزإرية إمللكفة حبقوق إل نسان عرب إلربيد إل لكرتوين:

  . 0537270400:   إلهاتفي إلتايل


