-الشروط املرجعية-

"استشاري (ة)" مكلف (ة) بصياغة:
''تقرير حول معاجلة املرصد املغريب للسجون لشكاايت السجينات والسجناء برسم سنة 2020
وسنة ''2021
اإلطار العام:
يف إطار مشروع "الدفاع عن حقوق السجينات والسجناء" املنجز بشراكة ومتويل من منظمة اجملتمع املفتوح،(OSF( ،

وانسجاما مع رسالته الرامية إىل املسامهة يف تعزيز ومحاية احلقوق األساسية للسجينات والسجناء وأنسنة ظروف االعتقال،

يصدر املرصد املغريب للسجون سنواي تقريرا حول معاجلة شكاايت وتظلمات السجينات والسجناء ،هبدف مساءلة وحتسيس
اجلهات املعنية ابلشأن السجن ،والرأي العام بختلف املشاكل والقضااي اليت تواجه اجملردين من حريتهم داخل السجون.

يتعاقد املرصد مع خرباء يف علم اإلحصاء والقانون ،ملعاجلة املعطيات احملصل عليها خالل السنة (قاعدة معطيات) واستنتاج

إحصائيات وحتليلها ،وهو ما مكن من تسليط الضوء على النقاط البارزة واملهمة ،وأعطى معىن ومزيدا من الدقة للتقارير

املنجزة.

أهداف املهمة:

االستشاري (ة) سيكون  /ستكون مسؤول (ة) عن صياغة تقارير سنوية حول معاجلة املرصد املغريب للسجون لتظلمات

وشكاايت السجينات والسجناء يف املغرب برسم سنة 2020وسنة  ،2021واليت ينبغي أن تعاجل وتقارب األبعاد واحملاور
التالية:

أ) السياق :اسرتاتيجية ومنهجية املرصد املغريب للسجون يف جمال معاجلة الشكاايت والتظلمات،

ب) تقدمي موجز لنظام شكاايت السجناء واجملردين من حريتهم يف صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جمال
السجون ونظام محاية السجناء،

ج) نظام شكاوى وتظلمات السجناء يف القوانني الوطنية؛

د) قراءة سوسيو-قانونية يف املعطيات اإلحصائية وطبيعة التظلمات والشكاايت املعاجلة من طرف املرصد املغريب
للسجون؛

ه) الشكاوى والتظلمات يف ظل املتغريات االقتصادية واالجتماعية؛

و) السياسة السجنية والشكاوى كسلوك؛

ز) نتائج تتبع ومعاجلة الشكاوى والتظلمات.
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خالصات وتوصيات املرصد املغريب للسجون:
 قياس وتقييم مستوى وطبيعة معاجلة الشكاايت والتظلمات من طرف املرصد املغريب ودرجة جتاوب املندوبية العامةإلدارة السجون مع الشكاوى وتقدمي مقرتحات؛

 -صياغة توصيات ،واليت ستشكل أساس تطوير منهجية املرصد املغريب للسجون يف معاجلة الشكاوى والتظلمات من

جهة ،والرتافع لدى اجلهات املعنية ابلقضااي السجنية ببالدان ويف مقدمتها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج من أجل ضمان محاية واحرتام حقوق اإلنسان وكرامة السجناء والسجينات .

تسليم

املنجز( :الصياغة ابللغة العربية)

 تقرير عام وجامع عن كل سنة (ما بني  80و 120صفحة على أبعد تقدير). ملخص موجز (ما بني  25و 30صفحة على أبعد تقدير).املؤهالت واملواصفات املطلوبة
يتعني على االستشاري (ة) تربير وإبراز اخلربة واملهارات يف اجملاالت التالية:

 اإلملام أبحكام القانون رقم  98/23اخلاص بتسيري وتدبري املؤسسات السجنية ابملغرب ،القانوناجلنائي ،قانون املسطرة اجلنائية ،واملعايري واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق السجينات والسجناء.
 اإلملام ابلقضااي واإلشكاليات املرتبطة بوضعية املؤسسات السجنية واجلنائية يف املغرب؛ خربة سابقة يف إجناز الدراسات وصياغة التقارير والواثئق التحليلية( ،يف جمال حقوق اإلنسان) إخل؛ -مهارات ممتازة يف الكتابة والصياغة ابللغة العربية؛

 -التفرغ إلجناز العمل يف الوقت احملدد.

مدة اإلجناز :من  25أبريل إىل  30ماي .2022
طرق تقدمي الرتشيح:
إرسال مذكرة/ورقة منهجية مصحوبة بنهج السرية والغالف املايل إىل العنوانني التاليني:
 omdp.direction.2@gmail.comو  omp10101999@gmail.comداخل أجل أقصاه  17أبريل .2022

2

