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 مشاريع  إعالن عن طلب عروض
 2022جمال حقوق اإلنسان برسم سنة  العاملة يف معياتلفائدة اجل

***** 
 

I.  العاماإلطار  
السيما الفقرات  حلقوق اإلنسان،بناء على الرسالة امللكية السامية مبناسبة الذكرى السبعني لإلعالن العاملي  -

 الثالثة والرابعة واخلامسة منها؛
منه املتعلق مبسامهة اجلمعيات املهتمة بقضااي الشأن العام  12، ال سيما الفصل الدستور ملقتضياتاعتبارا  -

 ؛يف إعداد وتفعيل وتقييم قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية
  2.11.150املرسوم رقم    اختصاصات املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان، مبوجب إىلواستنادا  -

، وخاصة مقتضيات املادة السادسة منه، املتعلقة ابحلوار والشراكة يف جمال حقوق هوتتميم هتغيري كما مت 
 اإلنسان؛

مل احلمائي السيما ما خيص تعزيز الع ،وأخذا بعني االعتبار خلالصات وتوصيات تقرير االستعراض اخلاص -
خبصوص القضااي اليت مت تناوهلا أو القضااي اإلشكالية أو الضاغطة، وإشراك منظمات اجملتمع املدين يف 

 ذلك؛
 واستحضارا خلصوصيات جتربتها يف جمال الشراكة واحلوار مع مجعيات اجملتمع املدين؛ -
 ؛2022فرباير  15ها يف السرتاتيجية التدخل احلمائي املعلن عنوتفعيال  -

لتقدمي مشاريع ملدين اعن فتح ابب الرتشيح أمام مجعيات اجملتمع املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان تعلن 
م اجلمعيات، ودع هذه معواحلوار التعاون وتطوير الشراكة  مواصلة، تتوخى من خالهلا 2022برسم سنة 

 .يف جمال محاية حقوق اإلنسان وابخلصوص ،اجملتمع املدينالرتقاء أبدوار ا مبا خيدم اهلاعمأ

II. 2022 برسم سنة املقرتحة لتقدمي مشاريع يف إطار برانمج الشراكة احملاور  
ستعراض وانسجاما مع االلتزامات املعرب عنها يف تقرير االعقد شراكات نوعية مع مجعيات اجملتمع املدين، لسعيا منها 

ع مراعاة م تغطي كافة جهات اململكة ،اإلنسانيف جمال محاية حقوق  إعداد تقاريراخلاص، وخاصة إرساء تقليد 
 مليداين،اليت تضطلع هبا يف جمال الرصد والتوثيق والتقصي على املستوى اواستحضارا لألدوار ، القضااي ذات األولوية

 لتالية:ا املواضيعتتمحور حول  ،الوزاريةاملندوبية قرتحات مشاريع لعقد شراكة مع مبقدم اجلمعيات تت

إعالن عن طلب عروض مشاريع 
لفائدة اجلمعيات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان برسم سنة 2022
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 حرية الفكر؛ -
 حرية الرأي والتعبري؛ -
 حرية الصحافة؛ -
 ؛حرية التجمع والتظاهر السلمي -
 حرية تكوين اجلمعيات؛ -
 ادعاءات التعرض لالعتقال التعسفي؛ -
 ادعاءات التعرض للتعذيب؛ -
 ضماانت احملاكمة العادلة؛ -

ى اجلمعيات، رصد أوضاع حقوق اإلنسان علمن قبل املقرتحة شاريع املويتوخى من إعداد هذه التقارير، موضوع 
واملكتسبات  زمن حيث رصد أوجه التقدم احملر  ،املستوى اجلهوي عرب مقاربة املوضوعات املراد االشتغال عليها

 من خصاصات وأوجه اخللل والصعوابت الواقعية والقانونية. ذلك وما يعرتض ،احلاصلة

III. ريعاجلمعيات املرشحة لتقدمي مشا  
 املرشحة ما يلي: يشرتط يف اجلمعيات 

واضيع مب أن تكون ذات والية عامة يف جمال حقوق اإلنسان أو تشتغل يف إحدى اجملاالت ذات الصلة .1
 اإلعالن؛

 مع املندوبية الوزارية.قيد التنفيذ تربطها اتفاقية شراكة  أال .2
 ؛جمال حقوق اإلنسانيف التحري والتوثيق و  الرصدهلا خربة وجتربة يف جمال أن تكون  .3
كن التعاقد مع ميالذكر (السابقة حدى املواضيع اليت تعىن إبالشبكات واالئتالفات فتح هذا اإلعالن أمام يكما 

 دثة حسب قانون اجلمعيات)؛احمللشبكات غري ل املكونةإحدى اجلمعيات 
الفرص  جتسيدا ملبدأ تكافؤ ن تشمل املشاريع املقرتحة كافة جهات اململكة، كذلك، مع احلرص على أيشرتطو 

إلضافة إىل ما اب اجلمعيات واملنظمات املشاركة يف طلب العروض فرتو تأن  ،واالستفادة املتكافئة من الدعم العمومي
 على:  ،وإىل املعايري الواردة يف دليل الشراكة ،سبق
 جتربة وخربة يف جمال حقوق اإلنسان؛  -
 خربة يف جمال التخطيط وتدبري املشاريع؛ -
 شراكات سابقة مع قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلني آخرين. -

، درهم 100.000,00حيدد سقف مسامهة املندوبية الوزارية إلجناز املشروع املقرتح يف غالف مايل ال يتعدى 
 من مبلغ الدعم املقدم. % 15على أال يتجاوز الغالف املايل املخصص للتسيري سقف 
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IV.  للمشروعامللف اإلداري  
وانسجاما ، األوىل يف املرحليتكون ملف مشاركة اجلمعيات للتباري يف إطار اإلعالن عن طلبات عروض مشاريع 

 الواثئق التالية: من ،تبسيط املساطر اإلدارية مع املقتضيات املؤطرة لعملية
 العروض؛طلب موجه إىل السيد املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، للمشاركة يف طلب  -
املعلومات  مع إضافة عبارة "نشهد بصحة ،موقعة وخمتومة ،وفق النموذج املقرتح اجلمعيةتقنية حول بطاقة  -

 ؛الواردة يف البطاقة"
، موقعة وخمتومة ،وفق النموذج املقرتح هخطة عملو سند املشروع ببطاقة تقنية حول املشروع معبأة ومعززة  -

 ؛) أشهر06ستة (إجناز املشروع على أال تتجاوز مدة 
-2019صلة مبواضيع اإلعالن خالل السنوات الثالث الفارطة (النسخة من التقارير املنجزة ذات  -

2020-2021(. 
من قبل ديثا حعلى أن تديل اجلمعيات املنتقاة يف مرحلة موالية بنسخ من واثئق امللف القانوين مصادق عليها 

 .عليهاملصادقة قصد ا األصلية ملصاحل املندوبية الوزارية القانوينامللف واثئق أو تقدمي  السلطات املختصة

V. آجال وضع ملفات الرتشيح  
ماي  20 وم اجلمعةي يف أجل أقصاهمصاحل املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان،  إىلملفات الرتشيح ترسل 

عرب الربيد اإللكرتوين:  الزوالوذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد  2022
partenariat2022@didh.gov.ma 

VI. مسطرة البت يف املشاريع  
ني عن القطاعات مكونة من ممثل لدى املندوبية الوزارية تتم دراسة ملفات الرتشيح والبت فيها من قبل جلنة انتقاء

للمندوب الوزاري رار ، حتدث بقاحلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية مبحاور هذا اإلعالن وأكادمييني وفاعلني مجعويني
 .املكلف حبقوق اإلنسان
زارية املكلفة دوبية الو املنمن أجل الشراكة بني  املتبعةدليل املساطر على  مقرتحات املشاريع وتعتمد اللجنة يف دراسة

 . واجلمعيات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان حبقوق اإلنسان
 اتلمظتلقي تيف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، تفتح املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان ابب  سهاما منهاإو 

ذا اخلصوص، هبوب مكت تقدمي طلب وذلك عرباملشاركة يف هذا اإلعالن اليت مل حتظى مشاريعها ابلقبول  اجلمعيات
 عن من اتريخ اإلعالن الرمسي أايم 10يف أجل أقصاه  ،املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسانموجه إىل السيد 
 نتائج اإلعالن.
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VII. توضيحات ومعلومات إضافية خبصوص اإلعالن   
 ح املوقع اإللكرتوين، ميكن تصفالعروضاملتعلقة بطلب حتميل الواثئق  وأ ،زيد من التوضيحات والتفاصيلمن أجل م

للتمويل العمومي  اإللكرتونيةأو البوابة ) ،  www.didh.gov.ma(مندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان لل
) ،   www.tanmia.ma( أو موقع مجعية تنمية)، on.maassociati-www.charaka(للجمعيات

فة حبقوق ملندوبية الوزارية املكلابمديرية احلوار والشراكة مع اهليئات واجلمعيات الوطنية تواصل مع الكما ميكن 
الرقم اهلاتف على  عربأو  partenariat2022@didh.gov.ma اإلنسان عرب الربيد اإللكرتوين

0537270400 .  


