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 خبراء إعالن عن طلب عروض للتعاقد مع 

 المنظمة  والجريمةالتهديدات اإلرهابية جل اعداد دراسة حول  أمن 

 .في المنطقة المغاربية والسلمعلى األمن   وأثارهما 

 )خالل العشرية األخيرة( 

  :السياق العام  .1

الذي تشرف عليه األمانة العامة التحاد املغرب العربي    4في إطار البرنامج القاري لهيكل السلم واألمن أبسا  

العربي إعداد دراسة   املغرب  العامة التحاد  تعتزم األمانة  بالتعاون مع االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي، 

)خالل العشرية    ،في املنطقة املغاربية  والسلماألمن    على   وأثارهمااملنظمة    والجريمةالتهديدات اإلرهابية  حول  

 . األخيرة( 

باألساس الى نشر ثقافة السلم واألمن ونبذ العنف على    4يهدف البرنامج القاري لهيكل السلم واألمن أبسا  و 

اإلنسان   لحقوق  العاملية  باملبادئ  االلتزام  على  والحث  والقاري،  اإلقليمي  اثيق  املستويين  واملو واملعاهدات 

 . الدولية

وفي هذا الصدد، تعلن األمانة العامة التحاد املغرب العربي عن فتح باب املشاركة في طلب عروض للتعاقد مع  

 خبير سيقوم بدراسة حول دولة مغاربية(.  )كلخبراء من أجل اعداد الدراسة  5

 

 :مفاتيح الدراسة .2
اإلرهابية الجماعية    واملخططاتاإلرهابية، االنشطة    والتنظيماتالتهديدات اإلرهابية: تشمل الشبكات   .أ 

 ؛، منسوب التطرف العنيفوالفردية

بالبشر،  ا . ب االتجار  املخدرات،  تهريب  يشمل  بما  املنظمة،  اإلجرامية  الشبكات  مختلف  املنظمة:  لجريمة 

 ؛ الهجرة غير الشرعية املنظمةتهريب األسلحة، نشاطات املرتزقة، 

 والدولي : بما يشمل األثار على مستوى الدول، أو على املستوى اإلقليمي والسلم األثار على األمن   . ت

 . املنطقة املغاربية: دراسة حاالت الدول األعضاء الخمسة  . ث

 

 من هذه الدراسة:  المنتظرةالنتائج  .3

 
 في الدول املغاربية.  العنيف، الهجرة، مكافحة املخدرات الظواهر التالية: اإلرهاب، التطرف  تعريف بال- .أ 

 بالدول املغاربية.   تحديد األسباب التي تدفع مختلف مكونات املجتمع لهذه الظواهر وخاصة الشباب- . ب

 اقتراح حلول ناجعة ملعالجة هذه الظواهر والحد منها. - . ت

 

 : الخمسة راءالخبكل خبير من مهام  .4
أساس   .أ  )على  متكاملة  دراسة  حول  أن  إعداد  املغاربية(  البلدان  من  معين  ببلد  تقرير  يعد  خبير  كل 

)خالل العشرية    في املنطقة املغاربية  والسلمعلى األمن    وأثارهمااملنظمة    والجريمةالتهديدات اإلرهابية  

 العربية والفرنسية أو العربية واإلنجليزية.   بلغتين: األخيرة( 

 إعداد ملخص للدراسة التي سيقوم بها؛ . ب
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 إعداد مذكرة مفاهيمية حول الندوة املزمع عقدها والتي ستعرض فيها الدراسة.  .ت

 

 

 : راءمواصفات الخب .5

 
 ؛أو العلوم السياسية في الحقوق أو علم االجتماعدكتوراه الخبرة في املجال القانوني وحاصل على  .أ 

 ؛أن يكون حامال لجنسية إحدى الدول املغاربية . ب

 ؛أن يكون خبيرا في الشؤون املغاربية واإلفريقية . ت

 ؛ مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بمجالجيدة معرفة - . ث

 ؛ معرفة جيدة بمجال الهجرة .ج

 ؛ معرفة جيدة بمجال تهريب املخدرات .ح

 ؛أو العربية واإلنجليزية  العربية والفرنسيةقدرة جيدة على الصياغة باللغتين  .خ

 القدرة على االستماع والتحليل والتلخيص والتواصل والعمل في فريق؛ .د

 مماثلة بنجاح من قبل )على أساس سيرته الذاتية(؛ - .ذ
ا

 أن يكون قد نفذ أعماال

ا للعمل بشكل مستقل وخصوصا خالل االجتماعات / ورش العمل  - .ر   . املجدولةأن يكون املرشح متاحا

 

 مدة إنجاز الدراسة:  .6

 
مع األخذ    يوما ابتداء من تاريخ إبالغ الخبير املعني باألمر باختياره إلنجاز الدراسة  30مدة إنجاز الدراسة   .أ 

 .2020دجنبر  14جميع الدراسات هو يوم أخر أجل لتسليم بعين االعتبار أن  

 :حجم الدراسة .7

 .صفحة 25و 20كلمة، أي ما يعادل  18000 ; 12500ما بين  .أ 

 

 : راءالتعاقد مع الخب .8

 
يعتمد االختيار على دراسة امللفات من قبل لجنة قيادة املشروع والتي ستقوم باختيارها على أساس العروض  .أ 

 . الفنية لكل خبير)ة( 

 

   ملف الترشح: .9
 التالية: يجب أن يتكون ملف الطلب من الوثائق 

 الزمني؛، وتحديد الجدول  والبلد الذي سيشتغل عليه الذي سيقوم به ورقة منهجية مفصلة للعمل - .أ 

 . السيرة الذاتية للمترشح/ة- . ب
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 أتعاب الخبراء .10

 
بملغ   السابقة  البنود  في  إليها  املشار  الدراسة  إعداد  مقابل  خبير  كل  ألتعاب  اإلجمالي  السقف  وقدره  يحدد 

 فقط أربعة أالف وخمسمائة يورو، يسدد على دفعتين وكما كالتالي: €4500   

 من إجمالي املبلغ أعاله. %30الدفعة األولى تسلم بعد التعاقد مباشرة، بنسبة - .أ 

واألخير الدفعة  - . ب لجنة    ة، الثانية  قبل  من  واعتمادها  نهائي  بشكل  واستالمها  الدراسة  إنجاز  بعد  تسدد 

 .%70))وتكون بنسبة   املشروع،

 

مقر األمانة العامة التحاد املغرب  بعد الزوال إلى    الثالثة على الساعة    2020  نونبر   18ترسل طلبات العروض في آجل أقصاه  

   الرباط -أكدال–تانسيفت  ، زنقة 73: ب العربي الكائن

 71 13 68 37 5 00212 :فالهات ✓

 77 13 68 37 5 00212:فاكسال ✓

 sg.uma@maghrebarabe.org :أو إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني التالي

mailto:sg.uma@maghrebarabe.org

