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 جوعويتإعالى عي طلب عروض هشاريع 

 الحرياث وحقوق اإلًساىفي هجال 

 

: اإلطار العام (1

 خًبدٖ 07انصبدس فٙ 2.10.310سلى ،طجمب نًمزضٛبد انًشسٕو اخزصبصبد ٔصاسح انعذل ٔانحشٚبدفٙ إطبس  -

 .(2011 أثشٚم 14) 1432األٔنٗ

 12انًدزًع انًذَٙ ٔال سًٛب انفصم خًعٛبد  إنٗ ركشٚس انذًٚمشاطٛخ انزشبسكٛخ يع حنذسزٕس انشايٙيمزضٛبد أاعزجبسا ل -

فٙ إعذاد لشاساد ٔيشبسٚع نذٖ انًؤسسبد انًُزخجخ ٔيُّ انًزعهك ثًسبًْخ اندًعٛبد انًٓزًخ ثمضبٚب انشأٌ انعبو، 

ٔانسهطبد انعًٕيٛخ، ٔكزا فٙ رفعٛهٓب ٔرمًٛٛٓب؛ 

انًزعهك  (2003 َٕٕٚٛ 27) 1424 سثٛع انثبَٙ 26 ثزبسٚخ 07/2003ٔاسزحضبسا نًمزضٛبد يُشٕس انٕصٚش االٔل سلى  -

 .ثبنششاكخ ثٍٛ انذٔنخ ٔاندًعٛبد

ٔسش انذًٚمشاطٛخ انزشبسكٛخ يٍ خالل رطٕٚش رعهك ة، فًٛب ٘(2012ُٚبٚش) ٔسد فٙ انجشَبيح انحكٕيٙ إنٗ يبٔاسزُبدا  -

انحمٕق ٔانحشٚبد ؛ انزًزع ةانعاللخ يع انًدزًع انًذَٙ ثًب ٚخذو انزًُٛخ ٔٚعضص 

 نهُٕٓض ثثمبفخ ٔرًبشٛب يع يمزضٛبد انخطخ انٕطُٛخ فٙ يدبل انذًٚمشاطٛخ ٔحمٕق االَسبٌ ٔيضبيٍٛ األسضٛخ انًٕاطُخ -

 حمٕق اإلَسبٌ؛

 

انًدزًع انًذَٙ انعبيهخ فٙ يدبل انحشٚبد ٔحمٕق ثبة انزششح أيبو خًعٛبد رعهٍ ٔصاسح انعذل ٔانحشٚبد عٍ فزح 

خًعٕٚخ  فٙ يدبل رٕسٛع فضبء انحشٚبد ٔحًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ ٔانُٕٓض ثٓب، عهٗ أٌ يشبسٚع اإلَسبٌ، نالسزفبدح يٍ دعى يبنٙ ل

 :أدَبِ  (2)رُذسج ْزِ انًشبسٚع ضًٍ انًدبالد انًزكٕسح فٙ انًبدح 

 

 : هي الدعنلالستفادةالوشاريع الورشحت  (2

انًمذيخ يٍ طشف اندًعٛبد إنٗ ٔصاسح انعذل ٔانحشٚبد ضًٍ انًدبالد انٓبدفخ إنٗ رٕسٛع فضبء انحشٚبد يشبسٚعال أٌ رُذسج ٚدت

 .ٔرعضٚض حمٕق اإلَسبٌ ٔانُٕٓض ثٓب
 

 :والوجاالث الوقترحت للشراكت هي
 

يشبسٚع رسزٓذف ثُبء ٔرمٕٚخ لذساد اندًعٛبد فٙ انًدبالد انًشرجطخ ثبنحشٚبد ٔحمٕق اإلَسبٌ ٔإديبج ثعذْب فٙ أَشطخ  -1

 .ٔثشايح عًم انًدزًع انًذَٙ

 .يشبسٚع رسزٓذف حًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ ٔانُٕٓض ثٓب َٔشش ثمبفزٓب -2

 .يشبسٚع رسزٓذف حًبٚخ حمٕق انفئبد ٔانُٕٓض ثٓب -3

 .يشبسٚع رسزٓذف يالءيخ انزششٚعبد انٕطُٛخ يع االرفبلٛبد انذٔنٛخ انزٙ صبدلذ عهٛٓب انًًهكخ انًغشثٛخ -4

 يشبسٚع رسزٓذف يٕاكجخ رطجٛك يذَٔخ األسشح  -5

 .يشبسٚع رسزٓذف يٕاكجخ خٕٓد خالٚب انعُف ضذ انُسبء ٔاألطفبل ثًخزهف انًحبكى -6
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: ستفادة هي الدعنالالجوعياث الورشحت ل (3

 :ٚشزشط فٙ اندًعٛبد انزٙ رزمذو ثًشبسٚع 

 .لبََٕٛخ ْٛبكهٓب ٔدٔسٚخ خًٕعٓب انعبيخ ثُبء عهٗ انمٕاٍَٛ األسبسٛخ نكم خًعٛخ -1

 .االْزًبو انًجبشش نهدًعٛخ ثبنًدبالد انًشرجطخ ثبنحشٚبد ٔحمٕق اإلَسبٌ -2

 .ردشثخ ٔخجشح َٔشبط يسزًش فٙ يدبل حمٕق االَسبٌ -3

 .خجشح فٙ يدبل إعذاد ٔرذثٛش ٔرمٛٛى انًشبسٚع -4

: هلف الوشروع (4

عهٗ  ٚزضًٍ يهف انزششٛح ٔنًب دأثذ عهّٛ انٕصاسح نمجٕل طهجبد انحصٕل عهٗ انذعى، 2003 - 07سلى انٕصٚش األٔل طجمب نًُشٕس

: انخصٕص

 َسخخ يٍ انمبٌَٕ األسبسٙ يصبدق عهٛٓب يٍ طشف انسهطبد انًخزصخ؛ -

 َسخخ يٍ ٔصم اإلٚذاع ؛ -

 .َسخخ يٍ الئحخ أعضبء انًكزت انًسٛش يصبدق عهٛٓب -

 َسخخ يصبدق عهٛٓب يٍ يحضش آخش خًع عبو؛ -

 ؛ ٜخش خًع عبو األدثٙ ٔانًبنٍَٙٚسخخ يصبدق عهٛٓب يٍ انزمشٚش -

 ٔفك ، ٔرنك فٙ يدبالد حمٕق االَسبٌساكًزٓبانزٙ ثأْذافٓب ٔثبنًشبسٚع ٔانزدبسة ٔ ثبندًعٛخ ثطبلخ رعشٚفٛخ -

 .انًُٕرج انًشفك

 نكهًششٔع؛ انًشصٕد أٔ انًحذدفٛطٕساإلَدبصيعجٛبًَجهغبنذعى ْٙلبئًخيشبسٚعبندًعٛخ انًُدضحأٔانزٙ -

، ٔكزا انًٕاسد  ٔانفئبد انًسزٓذفخ ثّٔسٛبلّ ٔأْذافّ ٔآخبل إَدبصِِ ثٛبٌ يكَٕبديع ، انًششٔعبنًمزشحًُطشفبندًعٛخ -

 نهزًٕٚم يمزشحخ ٔ َسجخ انزًٕٚم انزارٙ  أخشٖ  ٔثٛبٌ أٚخ يصبدس ٔانجششٚخ ٔانًبدٚخ انًخصصخ نزنك،انًبنٛخ

 .ٔرنك ٔفك انًُٕرج انًشفك ، نهدًعٛخ

 ثبنُسجخ نهدًعٛبد انزٙ سجك نٓب أٌ 2012رمشٚش عٍ أٔخّ صشف انذعى انًبنٙ انًمذو يٍ انٕصاسح خالل سُخ  -

 .اسزفبدد يُّ

 . يٕخّ إنٗ انسٛذ ٔصٚش انعذل ٔانحشٚبدطهت انحصٕل عهٗ انذعى انًبنٙ -
 

 :آجال وضع الوشاريع (5

، أٔ رشسم عٍ انكزبثخ انعبيخ نٕصاسح انعذل ٔانحشٚبد، ثًمش انٕصاسح انكبئٍ ثسبحخ انًبيَٕٛخ ثبنشثبطٔضع يهفبد انزششٛح نذٖ د

، ٔٚؤخز ثعٍٛ االعزجبس ربسٚخ خزى  لجم انسبعخ انشاثعخ ٔانُصف ثعذ انضٔال2013 شزُجش 16طشٚك انجشٚذ انعبد٘ فٙ أخم ألصبِ 

 .انجشٚذ

 

 :هسطرة البج في الوشاريع القدهت (6

 
ٔصاسح انعذل ٔانحشٚبد، ٔٚزى َشش َزبئح عًهٛخ  عهٗ يسزٕٖ س رحذ،رى دساسخ يهفبد انزششٛح ٔانجذ فٛٓب يٍ طشف ندُخ اَزمبءد

 .االَزمبء

 

 :للحصول على هعلوهاث إضافيت (7

.  ًٚكٍ رحًٛهًُٕرج انجطبلخ انزعشٚفٛخ ثبندًعٛخ ٔثطبلخ انًششٔع يٍ انًٕلع االنكزشَٔٙ نٕصاسح انعذل ٔانحشٚبد
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