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 - رجعيةاملشروط ال- 
 : بصياغةمكلف )ة( " )ة( استشاري"

 '' 2021 لسنة ملغربابالسجينات والسجناء املؤسسات السجنية و  تقرير حول وضعية''
 

 العام:  اإلطار
 ، منظمة اجملتمع املفتوح  بشراكة ومتويل مناملنجز    "السجناءالسجينات و الدفاع عن حقوق  "  مشروع  يف إطار

((OSF  ،والسجناءومحاية احلقوق األساسية للسجينات    تعزيزمع رسالته الرامية إىل املسامهة يف    وانسجاما 
االعتقال ظروف  املغرب   يصدر   ، وأنسنة  وضعية    املرصد  حول  تقريرا  سنواي  السجنية للسجون  املؤسسات 

املغرب يف  والسجناء  املعنية    فهبد  ،والسجينات  اجلهات  وحتسيس  السجين،  مساءلة  العام   والرأيابلشأن 
 . ببالدان  ابملشاكل والقضااي السجنية 

 

  :املهمة أهداف
املؤسسات السجنية   حول وضعية  التقرير السنويسيكون / ستكون مسؤول )ة( عن صياغة  االستشاري )ة(  

 ، والذي ينبغي أن يعاجل األبعاد واحملاور التالية: 2021برسم سنة    يف املغرب السجينات والسجناءو 
 

جمال  يجيةاسرتات:  السياق(  أ للسجون يف  املغرب  سنة    املرصد  تقرير  وتقدمي  االعتقال  ظروف    2021رصد 
  ؛ )األهداف واملنهجية(

)خالل سنة   املستجدات /واألخبارتقدمي موجز لإلطار الدويل اخلاص حبماية حقوق السجينات والسجناء  (  ب
 (؛ 2021

 (؛2021خبار/املستجدات )خالل سنة  )اجلنائي والسجين( واأل  الوطينلإلطار القانوين    موجز تقدمي    (ج
 املعطيات اإلحصائية اخلاصة ابملؤسسات السجنية والساكنة السجنية؛ عرض  ( د  
السجناء املعاقني )حركيا وعقليا(، املسنني،    تياجات اخلاصة: النساء، األحداث،ذات االح اهلشة و الفئات  (  هـ 

 األجانب، احملكومون ابإلعدام؛ 
 االعتقال االحتياطي؛ (  و
 أجرأة العقوابت البديلة؛ (  ز

 ح( عقوبة اإلعدام؛ 
 ط( شكاايت السجينات والسجناء؛ 



 
 

 
2 

 : ي( خالصات وتوصيات املرصد املغرب للسجون
 احلالية؛  الربامج/    اخلطط  وتنفيذ  احلكومية   االلتزامات   مستوى إجناز وحتقيق   وتقييم   قياس -
فئة،   حسب  التوصيات   صياغة  -  املدين   اجملتمع   بني  ت حلواراا  يف   الرتافع  أساس  تشكل  واليت  كل 

لضمان    والسلطات والسجنية  اجلنائية  القانونية  املنظومة  إصالح  أجل  من   واحرتام   محاية  املعنية، 
 املغرب   يف السجناء والسجينات  وكرامة   اإلنسان  حقوق 

 

 الصياغة ابللغة العربية( : )املنجزتسليم 
 (.صفحة على أبعد تقدير  100و  70تقرير عام وجامع )ما بني   -
 صفحة على أبعد تقدير(.  25و   20ملخص موجز )ما بني   -

 املؤهالت واملواصفات املطلوبة
 

 :التالية  اجملاالت   يف واملهارات  اخلربة  وإبراز  تربيراالستشاري )ة( على   يتعني
أبحكام - ابملغرب،   23/98  رقم   القانون   اإلملام  السجنية  املؤسسات  وتدبري  بتسيري  القانون   اخلاص 

 .السجينات والسجناء  حبقوق  املتعلقة   الدولية  واالتفاقيات   واملعايري  اجلنائية،   املسطرة  قانون  اجلنائي،
 املغرب؛   واجلنائية يف   واإلشكاليات املرتبطة بوضعية املؤسسات السجنية   ابلقضااي   اإلملام -
 إخل؛   التحليلية، والواثئق  التقارير  وصياغة  الدراسات  إجناز   يف سابقة   خربة -
 العربية؛   والصياغة ابللغة   تابةمهارات ممتازة يف الك -
 .احملدد  الوقت  يف العمل  إلجناز   التفرغ -

 
 .2202  ماي   51إىل  أبريل    51  : من  مدة اإلجناز

 

 :طرق تقدمي الرتشيح 
  

                 التاليني:الربيديني  إىل العنوانني    الغالف املايل و  إرسال مذكرة/ورقة منهجية مصحوبة بنهج السرية
@gmail.com.2omdp.direction  و omp10101999@gmail.com   2022  أبريل  01داخل أجل أقصاه . 
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