
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مشروع: "رصد مدى إعمال الحكومة لتوصيات هيئات املعاهدات األممية"

 
 

 من أجل إعداد دليل حول: إعالن عن تلقي طلبات عروض للتعاقد مع خبير)ة(

 " رصد مدى إعمال توصيات هيئات املعاهداتمنظمات املجتمع املدني في  "دور 
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 نبذة عن الجمعية:

، تهدف  2007  سنةالوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان جمعية ذات أهداف غير ربحية تأسست  

باملغرب،  إ اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  بقضايا  النهوض  في  املساهمة  على    منلى  العمل  بين  خالل  الترابط 

وحقوق  الديمقراطية  حقوق    همن  اقتناعان،  اإلنسا  قضايا  الحترام  األساسية  الضمانة  هي  الديمقراطية  بأن 

وتعزيزه العمومية،  عبر    ،اإلنسان  السياسات  ومراقبة  وتنفيذ  إعداد  على  املسؤولة  املؤسسات  مع  التفاعل 

 . .اتوالهيئات الوسيطة، ومع الجامعة، وهيئات املجتمع املدني واملواطنين

 نبذة عن املشروع:

ا"ر مشروع   إلى  يهدف  األممية"،  املعاهدات  هيئات  لتوصيات  الحكومة  إعمال  مدى  النهوض  صد  في  ملساهمة 

 هيئات املعاهدات  الصادرة عن  توصيات البالحقوق والحريات وحمايتها من خالل دعم جهود الحكومة إلعمال  

 األممية، من خالل العمل على: 

 مدى إعمال توصيات هيئات املعاهدات؛ ة تعزيز قدرات منظمات املجتمع املدني املغربية ملراقب  ▪

تعزيز جهود الترافع املشترك ملنظمات املجتمع املدني من أجل إعمال توصيات هيئات املعاهدات   ▪

 التابعة لألمم املتحدة؛ 

توصيات هيئات املعاهدات   إعمال  دور البرملان في   بشأن أهمية البرملانين/ات    الحوار والتفاعل مع ▪

 . التابعة لألمم املتحدة

يوليوز  هو  منذ  الوسيط  يطلقه  الذي  املشروع  األمم  2022دجنبر    31إلى غاية    2020و  صندوق  مع  بشراكة   ،

 املتحدة للديمقراطية وتتحدد أنشطته األساسية كما يلي:

 ؛منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسانتعبئة  ▪

 التكوين وتعزيز القدرات؛ برنامج ▪

 ؛ األممية توصيات هيئات املعاهدات بة إعمالمراقو   صدلر إعداد آلية مشتركة  ▪

 .ات؛البرملانيين الحوار والتفاعل مع ▪

 إطالق منصة رصد ومتابعة مدى إعمال الحكومة لتوصيات هيئات املعاهدات.  ▪

 الهدف من االستشارة:

التوصيات    منظمات املجتمع املدني في رصد مدى إعمالدور  "إعداد دليل عملي ومركز بخصوص   ▪

ن  من،  "األممية   ت املعاهداتن هيئاع  الصادرة  التفاعل مع  التركيز على كيفية  ام هيئات املعاهدات،  ظخالل 

ية، ضمن السياسات العموم   صادرة عن هيئات املعاهداتال  توصياتبخصوص مدى إعمال ال  فية الترافعوكي
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املغرب    االنتباهولفت   إعمال  وثيرة  إضافة    لاللتزاماتبشأن  املعاهدات.  بهيئات  الصلة  رورة  ضلى  إذات 

ضمن   ةاملعارف املقدم  حوتوضي  من أجل تسهيل  ،الصلةى ذات  استحضار بعض التجارب واملمارسات الفضل

 الدليل.

 مدة االستشارة:

 2022 يناير 20إلى غاية  2021 دجنبر 10 من ▪

 مهام الخبير)ة(:

 تتحدد مهام الخبير أو الخبيرة كما يلي:

 ؛ هالخطوات واملرحل الالزمة إلنجاز محاور الدليل وتتضمن جميع رقة منهجية تحدد و إعداد  ▪

 التشاورية مع اللجنة املكلفة باملشروع؛ االجتماعاتر ضو ح ▪

 اللجنة املكلفة باملشروع؛ أمامتقديم ومناقشة املالحظات ذات الصلة بمشروع الدليل   ▪

 .إعداد الصيغة النهائية للدليل ▪

 مواصفات الخبير:

 ؛ والسياسات العموميةحقوق اإلنسان  دولي لالقانون ال مجال في جيدة  ةخبر  ▪

الدقيقةاإلمل ▪ واملعرفة  املعاهدات  ام  هيئات  عمل  املتحدة  بنظام  لألمم  مستوى    التابعة  على 

 ؛ املمارسة

 ؛ العلوم االجتماعية للتعليم العالي في القانون أوي دبلوم جامعحاصل على  ▪

 ؛ التشريع املغربيحقوق اإلنسان و لفي مجال القانون الدولي  تجربة ▪

 والتحليل؛   الصياغة مهارة عالية على مستوى  ▪

 .وفق اآلجال املحددة قدرة مثبتة على مستوى تسليم املنجز  ▪

 :التعاقد مع الخبير)ة(

الخبيرة   ▪ أو  الخبير  مع  ضمن  التعاقد  املتضمنة  واملالية  التقنية  العروض  دراسة  على  بناء  سيتم 

 لجنة اإلشراف على املشروع.  رفطملفات املرشحين.ات، من 

 ملف الترشيح:

 :من الوثائق التالية الترشيحيتكون ملف ينبغي أن 

 للمترشح أو املترشحة؛ السيرة الذاتية  .1
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يتضمن   .2 تقنيا  منهجية  مقترحا  ومكونورقة  محاور  على  واملناهج  تركز  والخطوات  الدليل  التي ات 

 ؛ إلنجازهاعتمادها  سيتم

 ؛مفصال مقترحا ماليا .3

   في عالقة بموضوع االستشارة. )ة(  الخبير نجزهاأبحاث أ ط أو نسخة من بروا .4

ا  ينبغي إلى جمعية  الترشيح  ملفات  يوم  ،  لوسيطأن ترسل  عبر    ،2021نونبر    30  الثالثاء خالل آجال أقصاه 

  mediateurddh@gmail.com لتالي:البريد اإللكتروني ا
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