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 ط٘ل١ٌ٤ ِٓوٚ
 حُٜ٘ش طزوخصحُ ٝىػْ ، ٌُِٔخٕ حُٔؼ٢٘٤ حإل١خٍٝ  حُٔويٓش حُويٓخص ؿٞىس ػ٠ِ طئػَ حُظ٢ حُظلي٣خص ٖٓ ٓـٔٞػش ٣ُ٘ش ؽطلَ رِي٣ش طٞحؿٚ
 ح٤ُٜخًَ ٝٗوٚ ، حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْ ك٢ حألىحء ٟؼق حُيٍحٓش ٌٛٙ ك٢ ا١خٍ اؿَحإٙ طْ ح١ٌُ حُظ٘خ٢ًٍ حُظ٘و٤ٚ ٗظخثؾ ظَٜصأٝهي

  .حُز٤ج٤ش ٝ ٓ٘خًَ حُؼَٔحٕ ا٠ُ رخإلٟخكش حالهظٜخى٣ش حُلَٙ ٝؿ٤خد ، حُٔل٤ِش حُٜل٤ش

 ، ٤شيٍٓٔحُ ٌظ٤ذحُ ٝٗوٚ ، حُٔؼ٤ِٖٔ ٗوٚ زذرٔ ُِـخ٣ش ٓ٘ولٞ حُل٤ٌٓٞش حُٔيحٍّ أىحء كبٕ ، حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 أ٠ً٣خ ح٤ُٔخٙ ٗوٚ ٣ؼظزَ ، حُٔيحٍّ رؼٞ ك٢ ٝ ك٢ ٓيحٍّ حُزِي٣خص رؼ٤يس اهخٓظْٜ أٓخًٖ طٌٕٞ ح٣ٌُٖ ٔؼ٤ِٖٔرخُ٘ٔزش ُِ حُ٘وَ ٝٛؼٞرخص

 حُلٍٜٞ ك٤غ ش،طٞؿي ك٢ ٟٝؼ٤ش ٣ٍِٓ ػ٢ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 5 خُٔيٍٓشك حُيٍح٤ٓش حُلٍٜٞ ٝٗظخكش حأل١لخٍ ٛلش ٟٔخٕ ك٢ ػوزش
 ؿيًح حُوط٤َس حُؼٞحهذ ًٌَٗ إٔ ٣ـذ ، ًٌُيح٠ُخٍحُٔٞم  ٝحُىكخّ حال٤ٜٗخٍ ٝٗي ػ٠ِ خصٝحُـيٍحٗ  ُِـخ٣ش ٤ٓجش كخُش ك٢ حُيٍح٤ٓش

 ٝٓخ حُٔيٍٓش ٖٓ حُظَٔد ٣ُٝخىس حُٔي٢ٍٓ حُلَ٘ ٓؼيالص حٍطلخع ا٠ُ أىٟ ٓٔخ حُٔخرن حُيٍح٢ٓ حُؼخّ ػّطَ ح١ٌُ COVID 19 ُٞرخء

 .ًُي ا٠ُ

ح ٣ؼي ُْ ، حُٔزٌُٝش حُـٜٞى ًَ ٍؿْ ٝح١ٌُ  كو٢ ٝحكي ٛل٢ ًَِٓ زِي٣شحُ ك٢ ٣ٞؿي حُٜل٤ش، حُ٘خك٤ش ٖٓ ًٍ  حُٜل٢ حُطِذ طِز٤ش ػ٠ِ هخى

 ؿ٤ٔغ هيٓخطٜخ طل٤ي حُظ٢ حُٜل٤ش ح٤ُٜخًَ ٖٓ حُؼي٣يحُزِي٣ش  ط٠ْ ، ًُي ٝٓغ حأله٤َس حُٔ٘ٞحص ك٢ ِٓلٞظ رٌَ٘ ػيىْٛ ُحى ح٣ٌُٖ ٌُِٔخٕ

 (اُن ، حُوِذ أَٓحٝ ًَِٓ ، ح٢٘١ُٞ حُٔٔظ٘ل٠) ٗٞح١ًٞ٘ ٌٓخٕ

 حٗوطخع ا٠ُ رخإلٟخكش ، ح٤ُٜق كَٜ هالٍ حالٗوطخػخص حُٔظٌٍَس ك٢ ٓ٘خًَ حُزِي٣ش ٌٓخٕ ٣ٞحؿٚ ، حٌَُٜرخء ا٢ُ ٞؽرخُُٞ ٣ظؼِن ك٤ٔخ
 حٌَُٜرخء ٗزٌخص أٛزلض يٝ ه حألك٤خء رؼٞ ك٢ ٓ٘ول٠ش حُ٘زٌش طٞكَٛخ حُظ٢ حُطخهش طٌٕٞ ٓخ ٝؿخُزًخ ، حُٔظٌٍَ حٌَُٜرخث٢ حُظ٤خٍ

 .حألٍٝحف ك٢ هٔخثَ ا٠ُ حألك٤خٕ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ ٣ئى١ ٓٔخ ، حُٔالٓش ٓؼخ٤٣َ طِز٢ ٝال ٓظيحػ٤ش

 ا٠ُ حألك٤خء ٌٛٙ ٌٓخٕ ٠٤طَك ،حُ٘ٔخ٤ُش حُٔ٘طوش ٝهخٛش ، ش٣حُزِي ٖٓ ٓؼ٤٘ش ٓ٘خ١ن ك٢ ٓ٘ول٠ش حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ ؽُٞحُٞ ٗٔزش طِحٍ ال

 ٣ظْ ُْ ر٤٘ٔخ طؼَٔ ًَ٘ش ح٤٘١ُٞش ُظ٣ُٞغ ح٤ُٔخُِٙ حُوي٣ٔش ٘زٌشحُ طؼي ُْ ، حُٔظخكش ُِٔؼِٞٓخص ٝكوًخ ٖ ُِٝظو٣ِ ح٤ُٔخٙ ٜٛخ٣ٍؾ حٓظويحّ

 حألك٤خء ٌٛٙ ٌُٔخٕ ٓخ كي ا٠ُ ٛؼزًخ ٟٝؼًخ هِن ٓٔخ ، حألك٤خء ؿ٤ٔغ ُظَ٘ٔ حُـي٣يس حُ٘زٌش ط٤ٓٞغ

 اٗ٘خء طْ ٌٌٝٛح حُٔؼظخىس رخُٔؼخ٤٣َ ٣ل٢ ال ػَٔحٕ ا٠ُ ٣شُِزِي حُل٣َ٠ش ُِظ٤ٔ٘ش ٍث٢ٔ٤ ٓوط٢ ٝؿٞى ػيّ أىٟ ، رخُؼَٔحٕ ٣ظؼِن ك٤ٔخ

 ُِويٓخص حُٔٔظوز٤ِش حالكظ٤خؿخص ُظِز٤ش ح٣ٍَٝ٠ُش ٔٔخكخصحُ أٝ ٓٔزن طط٣َٞ ىٕٝ ُِل٠٤خٗخص ٓؼَٟش ٓ٘خ١ن ك٢ رؤًِٜٔخ أك٤خء

 َٓحهزش أٝ ٍهخرش أ١ ىٕٝ ٤ٍٟشهطؼْٜ حأل ٣٘ـِٕٞ ح٣ٌُٖ حألكَحى ٓٔئ٤ُٝش ٣ٝظَ هخػيس أل١ حألٍح٢ٟ حٓظويحّ ٣و٠غ ال ٝ حالؿظٔخػ٤ش

،ك٢ ٤ٟوش حُطَمطٌٕٞ أك٤خًٗخ  ٝ هخ٢ٗٞٗ ؿ٤َ رٌَ٘ ٓ٘ـُٞش ٤ٓٞٔشحُؼ ٝحُٔلخص ٝٓالٓظْٜ ُِٔٞح٤٘١ٖ حُٔؼ٤٘٤ش حُز٤جش حكظَحّ ٠ُٔخٕ
 ٞحىعٝك ح٤ُٔخٙ ٗزٌخص ػ٠ِ ًز٤َس ط٣َٔزخص ٣ليع ٓٔخ ُِٔٞحٛلخص ٓطخروش ؿ٤َ ١َم رٔلخًحس ٝحٌَُٜرخء حَُ٘د ٤ٓخٙ ٗزٌخص طوخّ ك٤ٖ

 .حٌَُٜرخء ُ٘زٌخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ر٤٘ش ٝأًزَ ، ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ك٢ حَُث٤ٔ٤ش حألٓٞحم: ٝحألٗ٘طش حُويٓخص ٖٓ ٓظ٘ٞػش ٓـٔٞػش حُٔي٣٘ش طئ١ٝ ، حالهظٜخى٣ش حُ٘خك٤ش ٖٓ

 ُِزِي٣ش ًز٤َس ِٓح٣خ رخُظؤ٤ًي طٌَ٘ خصحإلٌٓخ٤ٗ ٌٛٙ ٝ اُن ،حألٗـخٍ حُؼخٓشٝ حُز٘خء ًَٗخص ٖٓ ًز٤َ ٝػيى ، ٝح٤ُٔخك٤ش ُِل٘خىم طلظ٤ش
 َُؿخٍح ٓوخٝالص هالٍ ٖٓ ، ٜخػٔخُأ َؿخٍر ؿ٤٘ش ٌٛح ُ٘ظخّ ُزِي٣ش  ٌُٖ. ٗٞح١ًٞ٘ ُِؼخٛٔش" ٟحُٜـَ رخ٣ٍِ " ٢ٛ حُزِي٣ش رؤٕ ٝطٞك٢

 ك٢ حُلَ٘: حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ ، ًُي ٣ُٞيٛخ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔ٘خًَ ٖٓ حُؼي٣ي ٣ول٢ أال ٣ـذ ، رٜخ ٣و٤ٕٔٞ ح٣ٌُٖ ٝحُ٘ٔخء

 هالٍ هخٛش ، حُ٘ظخكش طيحر٤َ ك٢ ٝحُ٘وٚ حٌُز٤َس حألٓٞحم ٓٔظٟٞ ػ٠ِ. حألٖٓ ٝحٗؼيحّ ، حُظـخ٣ٍش حُظلظ٤ش حُز٠٘ طٞٓغ ػ٠ِ ح٤ُٔطَس

 .اُن ، ٌٛٙ حُٞرخء كظَس

 ك٤غ ٖٓ حالكظ٤خؿخص ٌٝٛٙ حٌُٔخٕ ٝططِؼخص طٞحؿٜٜخ حُظ٢ ٝحُو٤ٞى حإلٌٓخٗخص ٌٛٙ ػ٠ِٚ ٣ُ٘ ؽطلَ ُزِي٣ش حإلٓظَحط٤ـ٤ش حَُإ٣ش طَطٌِ

 ٖٓ ًـِء حُٔليىس حُٔل٤ِش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤٘١ُٞش حَُإ٣ش ٖٓ ؿِء ٢ٗء ًَ ٝهزَ أٝالً  ٢ٛ َُإ٣شح ٌٛٙ. حُـي٣ي حُزِي١ حُل٣َن ٝرَٗخٓؾ حُظ٤ٔ٘ش

 .حُٔل٤ِش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُال٣ًَِٓش ح٤٘١ُٞش ُالٓظَحط٤ـ٤ش حُظٞؿ٤ٜ٤ش حُٔزخىة ىٓؾ ٓغ،  حُٔ٘ظَى ٝحالُىٛخٍ حُٔظٔخٍع حُ٘ٔٞ حٓظَحط٤ـ٤ش

 ٌُٔخٕ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ طٔٔق إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٍإ٣ش رظز٢٘ خؼِوٓظ حألَٓ ٤ٌٕٓٞ ، حُٔخروش حُظيهالص ٓخ طْ اٗـخُٙ ٟٖٔ رظـ٤ٔغ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     حهظٜخى٣ش كَٙ ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ ٓ٘خٓذ ٓؼ٢٘٤ ٝحٓظالى ا١خٍ  حُـ٤يس حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص ٖٓ رخالٓظلخىس حُزِي٣ش

 .أك٠َ

 ، حالهظٜخى٣ش حإلٌٓخٗخص: ٢ٛ ٍث٤ٔ٤ش ًٍخثِ هْٔ ػ٠ِ طوّٞ ، ٗخِٓش طٌٕٞ إٔ ٜٓ٘خ ٣ُوٜي حُظ٢ ، حَُإ٣ش ٌٛٙ كبٕ ، ٝرخُظخ٢ُ

 . .ٝحُي٤ُٝش ح٤٘١ُٞش حُز٤جش ٓغ ٝحُظلخػَ ، حُــَحك٢ ٝحُٔٞهغ ، حُ٘زخد ٝآٌخٗخص ، ٝاريحػْٜ حٌُٔخٕ ٝى٣٘خ٤ٓش

 ػ٢ِ طؤٓٔض حُظ٢ ٝحًَُ٘خص حُٔئٓٔخص ٖٓ حٌُز٤َ ٝحُؼيى حُــَحك٢ ٓٞهؼٜخ رٔزذ خثِشٛ حهظٜخى٣ش ربٌٓخ٤ٗخص حُزِي٣ش طظٔظغ

 طٌٕٞ ،ٍّٝٓٞ َٟحثذ ىكغ ػ٠ِ أٓخ٢ٓ رٌَ٘ حُزِي٣ش طط٣َٞ ك٢ حالهظٜخى٤٣ٖ حُلخػ٤ِٖ ٓٔخٛٔش طوظَٜ، ك٢ ك٤ٖ أٍح٤ٟٜخ

 ا٠ُ ح٥ه٣َٖ حُويٓخص ٝٓوي٢ٓ ظخؿَٝحُٔ ٍُِٕٞ شحُل٣ٟٞٞ حإلهخٓش صأى ٝهي ٓ٘ظظْ ؿ٤َ ٝطل٤ِٜٜخ ُِـخ٣ش ٓ٘ول٠ش ٓزخُـٜخ

 حًَُخثِ أكي ٝطؼ٣ِِٛخ حالهظٜخى٣ش حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش ٌٛٙ ط٘ظ٤ْ ٣ٌَٝ٘ ُِٔي٣٘ش حُل١َ٠ ك٢ ٓخ ٣وٚ حُظ٤٤َٔ ٓؼويس كخالص هِن

 .حَُإ٣ش ٌُٜٙ حألٓخ٤ٓش
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 طْ اًح ُِزِي٣ش ٜخى٣شحالهظ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ أ٤ٔٛش أًؼَ ىٍٝ ُؼذ ٣ٌٔ٘ٚ ٝٓزيع ى٣٘خ٢ٌ٤ٓ ٓـظٔغ ٝؿٞى ػ٠ِ حُؼخ٤ٗش ح٤ًَُِسطوّٞ ٝ

 هِن ا٠ُ طط٣َٞٛخ ٣ئى١ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش ٖٓ حُٔجخص ٛ٘خى ، حُٞحهغ ك٢ ألٗٚ حُٔطِٞرش ح١َُٝ٘ حٓظ٤لخء

 .حُزِي٣ش ٍّٓٞ ٓزِؾ ٣ُٝخىسأًؼَ  ىهَ ٝط٤٤َٔ  حُؼَٔ كَٙ ٖٓ حٌُؼ٤َ

 حُظؤ٤َٛ هالٍ ٖٓ ُِزِي٣ش حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ طْٜٔ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُؼٞحَٓ أكي ٛٞ ٝى٣٘خ٢ٌ٤ٓ ٢٘ٗ ٗزخد ٝؿٞى إ

ح رخُلؼَ حُ٘خد ٌٛح ٣ِؼذ ، ٝحُؼوخك٢ ح٣َُخ٢ٟ حُٔٔظٟٞ ؼ٠ِك ،حُٔ٘خٓذ ٝحُيػْ ٝحُظي٣ٍذ ًٍ خ ىٝ ًٔ  ػ٠ِ ح٣َُخٟش طؼ٣ِِ ك٢ ٜٓ

 ٌٛٙ هِذ ك٢ حُ٘زخد ط٠غ حُظ٢ حُـي٣يس حَُإ٣ش ٌٛٙ رل٠َ ح٣ُِٔي طط٣َٞ ػ٠ِ هخىٍس ٓظٌٕٞ ٝحُظ٢ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ

 .الٛظٔخٓخصح

 ا٣ـخر٢ طؤػ٤َ ُٚ ٣ٌٕٞ اٟخكش ا٢ُ إٔ ،حُل١َ٠ُِظ٤٤َٔ طلي٣ًخ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٢ٓٝ ك٢ حُٞحهؼش ُِزِي٣ش حُــَحك٢ حُٔٞهغ ٣وِن

 .ُِزِي٣ش حُظ٤ٔ٘ش حٓظَحط٤ـ٤ش ًٍخثِ اكيٟ ٤ٌَٓ٘ ط٤٤َٔ حُؼَٔحٕ ٌٌٛحٝ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش طط٣َٞ ػ٠ِ

 حُٔٔخػيس ُظؼزجش ًٌُٝي حُزِي٣خص ر٤ٖ حُٔ٘ظًَش حُٔ٘خ٣ٍغ ُظط٣َٞ ٜٓٔش أىحس حُال١ًَِٓ ٝحُظؼخٕٝ ِي٣خصحُز ر٤ٖ حُظؼخٕٝ ٣ؼي

 حُ٘وَ ه٠خ٣خ ط٤٤َٔ ُظل٤ٖٔ ٝحُٔ٘طوش حُٔـخٍٝس حُزِي٣خص ر٤ٖ حَُٝحر٢ طط٣َٞ ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢ ٝ ٝحُظ٣َٞٔ حُل٤٘ش

 .حُويٍحص طؼ٣ِِٝ حُل١َ٠ ظ٤٤َُِٔ كي٣ؼش أىٝحص ُظط٣َٞ ١ِحُالًَٓ حُظؼخٕٝ حٓظويحّ ٤ٓظْ. ٝ ٝحُز٤جش حُٜل٢ ٝحَُٜف

 حُظ٤ٔ٘ش ٠ُٔخٕ حُٔظٞهؼش حُ٘ظخثؾ ًٌُٝي ٝحألٛيحف حُظٞؿٜخص ٌٛح حالهظَحف  رِي٣ش ط٤ٔ٘ش هطش حهظَحف طْ ، حَُإ٣ش ٌٛٙ ٤ٔيُـ

 طٞك٤َ طل٤ٖٔ كٍٞ ُؼخٓشح أٛيحكٜخ طيٍٝ حألرؼخى ٓظؼيىس حٓظَحط٤ـ٤ش ا٠ُ حُوطش ٌٛٙ طٔظ٘ي ٝ ُِزِي٣ش ٝحُ٘خِٓش حُٔٔظيحٓش

 طَطٌِ حُزؼٞ رؼ٠ٜخ طٌَٔ حُظ٢  حُؼالػش حألرؼخىٌٛٙ ٝ ُِؼَٔحٕ كؼخٍ ط٤٤َٔٝ حُل١َ٠ حالهظٜخى ١المٝا حألٓخ٤ٓش حُويٓخص

 ٣ظؼ٤ٖ حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٓ حُؼي٣ي ط٘ل٤ٌ ا٠ُ طئى١ حُظ٢ حُٔظٞهؼش ٝحُ٘ظخثؾ حُٔليىس حألٛيحف ٖٓ ٓـٔٞػش كٍٞ طي٢ٍٛٝ حألهَٟ

 .زِي١حُ ٔـِْحُ اَٗحف طلض ط٘ل٤ٌٛخ حُلخػِش حُـٜخص ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ

 ، حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش( 2) ، حألٓخ٤ٓش حُويٓخص طط٣َٞ( 1: )حُظ٤ٔ٘ش هطش ػ٤ِٜخ طوّٞ ٍث٤ٔ٤ش ٓلخٍٝ ػالػش ٛ٘خىٌٌٛح ٓظٌٕٞ ٝ

 .ح٤َُٗي ٝحُلٌْ حالؿظٔخػ٤ش حُلٔخ٣ش( 3)

 األطبطٛخ انخذيبد تطٕٚز

 ٛٞ حُٔلٍٞ ٌٛح ٖٓ حُٜيف ٝ حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ًٍخثِ أْٛ أكي ،حُـٞىس ًحص ألٓخ٤ٓشح حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص ا٠ُ ُٞؽحُٞ ٣ؼي

 ٤ٓخٙ ا٠ُ حُٔٔظَٔ ٝحٍُٞٛٞ  حُٔل٤ِش حُٜل٤ش حُويٓخص ٝطٞحكَ  ٘ٞػ٢حُ حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ حُزِي٣ش ٌٓخٕ كٍٜٞ ٟٔخٕ

 .آٖٓ ٗوَ ٗظخّ ا٠ُ رخإلٟخكش ،ٓؼوُٞش رظٌِلش ٝحُطخهش حَُ٘د

 ػالع ُٜخُق 2019 ػخّ ك٢ حُزِي٣ش أ١ِوظٚ ح١ٌُ حُل٤ٌٓٞش حُٔيحٍّ طؼ٣ِِ رَٗخٓؾ ك٢ حالٓظَٔحٍ ٣ـذ حُظؼ٤ِْ، ٓـخٍ ك٢

 ش٤ٓٞحُؼٔ حُٔيحٍّ طَه٤ش ا٠ُ حُٔزخىٍس ٌٛٙ طٜيف ٝ حُزِي٣ش ك٢ حُٔيحٍّ ؿ٤ٔغ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ ُظِظلن رٜخ طـ٣َز٤ش ٓيحٍّ

 ٖٓ ِِٓٔش هالٍ ٖٓ حُظي٣ٍْ ؿٞىس ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٤ٓظْ ، ٤ُٔخمح ٌٛح ك٢ ٝ ح٠ُؼ٤لش ُِلجخص حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْؿٞىس  ٟٔخٕ ٓغ

 أػ٘خء حُٔل٤يس ٝحُٔؼيحص حألىٝحص ٝاطخكش ، حُٔؼ٤ِٖٔ ٝطٞظ٤ق ، حُٔيحٍّ ك٠خء ط٘ظ٤ق حٌُٖٔٔ ٖٓ ٓظـؼَ حُظ٢ حألٗ٘طش

 ح٠ُؼ٤لش حألَٓ ٖٓ ُأل١لخٍ حٍُٞٛٞ آٌخ٤ٗش ٣ُخىس ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٤ٌٕٓٞ ، حُٔيٍٓش هزَ ٓخ َٓكِش ك٢ٝ حُلخػ٤ِٖ ؿ٤ٔغ طؼزجش

 حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٝٓ أًزَ رُٜٔٞش ح٢َُٔٓ حُظؼ٤ِْ ا٠ُ ؽُٞرخُٞ خُطالرٜ ُِٔٔخف ؿٍٔٞ اٗ٘خء ٓغ حُٔلخظَ ىػْ ٤ٓظْ ك٢ ك٤ٖ

 .ك٠خٗخص ٓي٤ٍٓش ٝاٗ٘خء حُظؼ٤ِْ هيٓخص ٓٞحٍى طؼ٣ِِ حأل٤ٔٛش ٖٓ حُويٍ ٗلْ ُٜخ

 حُظلظ٤ش ٝحُز٤٘ش ٝحُٔؼيحص حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ك٤غ ٖٓ ِي٣شحُز ك٢ حُوخػي١ ٢حُٜل ٘ظخّحُ طؼ٣ِِ ٤ٓظْ ، ٢حُٜل ػ٢ِ حُٔٔظ١ٞ

 حَُٔطزطش حألَٓحٝ ٌٓخكلش ٓظٌٕٞ ٝ حُٔيػٞٓش حألى٣ٝش ا٠ُ ؽُٞحُٞ ا٠ُ رخإلٟخكش حُٔؼ٣ُٖٞ ٍػخ٣ش رَٗخٓؾ طؼ٣ِِ ٤ٓظْ ٝ

 ٖٓ COVID19 ٖٓ حُلٔخ٣ش طؼ٣ِِ ٤ٓظْ ٝ ح٥كخص ٌٛٙ ػ٠ِ حُو٠خء ا٠ُ حُٜخىكش حأل٣ُٞٝش ًحص حألٗ٘طش أكي رؼيّ حُ٘ظخكش

 .حُلٔخ٣ش رؤٓخ٤ُذ حٌُٔخٕ ٝػ٢ ٣ُٝخىس حُـ٤َٔ رَٗخٓؾ طؼ٤ْٔ هالٍ

 حُطخهش ا٠ُ حٍُٞٛٞ ًٌُٝي ، ٌٛٙ حُؼَٔ ُوطش حَُث٤ٔ٤ش حألٛيحف أكي حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ حُزِي٣ش ٌٓخٕ ؽُٞٝ طل٤ٖٔ ٣ٌَ٘

 حٓظؼٔخ١ٍ رَٗخٓؾ إلٗ٘خء طٞحكو٤ش ٤شػِٔ ك٢ حُـٞحٗذ ٌٛٙ ػٖ حُٔٔئُٝش ح٤ُٜخًَ ٓظ٘خٍى ، ٝرخُظخ٢ُ ح٤ُٔٔ٘ش حُطخهش ٝطؼ٣ِِ

 .ك٢ حُٔظ٘خٍٝ رؤٓؼخٍ ٝحُطخهش حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ حٌُٔخٕ ؽُٞٝ طل٤ٖٔ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ ٗؤٗٚ ٖٓ
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 انسضزٚخ انتًُٛخ

 ، ُِل٠٤خٗخص حُٔؼَٟش حُٔ٘خ١ن ك٢ أك٤خء اٗ٘خء ا٠ُ أىص ٝحُظ٢ حُؼَٔح٢ٗ حُٔٔظ١ٞ ػ٠ِ حُٔ٘خًَ ٖٓ حُؼي٣ي حُزِي٣خص طٞحؿٚ

 حُظَٝفرخإلٟخكش ا٢ُ    حُظَك٤ٜ٤ش ٝحُٔ٘خ١ن حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٝؿ٤خد  ٝحُوخٛش حُؼخٓش ُألٓخًٖ هخ٢ٗٞٗ ؿ٤َ ٍٝحكظال

 ٟٝغ ا٢ُ أٝالً  حألَٓ ٤ٜٓ٘ذ ، حُٔلٍٞ ٌٛح ٝك٢ ا١خٍ ٓظطٍٞس ك٣َ٠ش ١َم ٝؿٞى ٝػيّ  حألك٤خء ُزؼٞ حُٜل٤ش ؿ٤َ

 حٗوَح١ ٙ حُٔوخٍرشٌٛ ٤ٓظطِذ ٝ ُِزِي٣ش حٌُٔخ٢ٗ حُظط٣َٞ ػ٠ِ ٝحإلَٗحف حُل٠خء ط٘ظ٤ْ إلػخىس ٤٤َُٔ حُؼَٔحٕ كي٣ؼش أىٝحص

 ٝ حُل٣َ٠ش حُٔؼخ٤٣َ حكظَحّ ٟٝٔخٕ خصِٔٔخكُ ٣ٌٖٔ ٖٓ ط٤٤َٔ حك٠َ ط٤ٔ٘ن هِن أؿَ ٖٓ حُٔؼ٤٘ش حُلخػِش حُـٜخص ؿ٤ٔغ

 .ِزِي٣شُ حُٜل٢ َُِٜف شٗخِٓ ٓوخٍرش ٖٓ ًـِء حُٔٔظ٘وؼخص ٝٓ٘خ١ن ح٤ُٔٓٞٔش حُل٠٤خٗخص ٓؼخُـش ٓظظْ

 ر٤ٖ َٗحًش هالٍ ٖٓ ٝحُطَم ُِليحثن طط٣َٞ هطش ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ ، حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حٍَُٔٝ ُلًَش أك٠َ ح٤ٔٗخد ٔخ٠ُٕ

 حُظ٤ًَِحص ًحص حُٔ٘خ١ن ك٢ حالُىكخّ طول٤ق أؿَ ٖٓ حُظـخ٣ٍش حُٔٔخكخص ط٘ظ٤ْ اػخىس ٤ٓظْ ٝ ٝحُوخٙ حُؼخّ حُوطخػ٤ٖ

ح ٝ ٝحألٗوخٙ حُز٠خثغ ٓشٝٓال حُلَحثن ٌُٔخكلش طيحر٤َ حطوخً ٤ٓٝظْ حُؼخ٤ُش ًَ  ٓلظِٔش ٓ٘خ١ن ٢ٛ حُٔ٘خ١ن ٌٛٙ ألٕ ٗظ

 .ٓ٘خٓزش ٛل٤ش ظَٝف ٠ُٔخٕ حُظَط٤زخص حطوخً ك٤ٔظْ ، حُل٤َٓٝ٤ش حألَٓحٝ الٗظ٘خٍ

 حألٓخًٖ رظ٘ظ٤ق ، ٌٛٙ حُؼَٔ هطش كظَس هالٍ ٤ٓٔٔق اؿَحء ٟٓٞٞع حُل٤ٞحٗخص ٝطـٍٞ حألٓخًٖ حكظالٍ ٓٔؤُش ٓظٌٕٞ

 .ٌُِٔخٕ حُٔؼ٤٘٤ش حُز٤جش ٝطل٤ٖٔ حُؼخٓش

 حألك٤خء، ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ح٣َُخٟش ٝطط٣َٞ ح٣َُخ٤ٟش، ح٤ُٜخًَ ريػْ طظؼِن حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٓ ٓؼ٤ً٘خ ػيىًح حُ٘زخد ٌٕٓٞ ٤َٓ٘ٔ

 حُٔظؼِوش حُٔٔخثَ ؿ٤ٔغ ك٢ حُزلغ ٝ ُِلٞحٍ ٓٔخكش ُوِن ُِ٘زخد حٓظٔخع ًَِٓ اٗ٘خء ٤ٓٝظْ حُِؼذ ٓ٘خ١ن ٝطط٣َٞ

 .رخُ٘زخد رخُٜ٘ٞٝ

 ىػْ ٛ٘يٝم اٗ٘خء ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢ ٝ حُٔل٤ِش حُٔزخىٍحص طط٣َٞ ػ٠ِ حُٔلٍٞ ٌُٜح حالهظٜخى١ ٗذحُـخ ٣ًَِٝ

 حُز٤جش ٝطل٤ٖٔ حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ ٝحُٔ٘خًٍش  ػَٔ كَٙ طوِن ٔ٘خ٣ٍغُ حًَُ٘خص أٝ حألكَحى ُيػْ حُٔل٤ِش ُِٔزخىٍحص

 .حُزِي٣ش ٌُٔخٕ حُٔؼ٤٘٤ش

 انزشٛذ ٔانسكى االختًبػٛخ انسًبٚخ

 ٝرلٔذ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُلخالص ٝحُٔؼٞه٤ٖ حُٔظ٤ُٖٞٔ ٖٓ ٣ظؤُلٕٞ ح٠ُؼلخء حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َ ػيى ٛ٘خى ، زِي٣شحُ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 ٖٓ ح٣َُ٘لش ٌُٜٙ هخٛش أ٤ٔٛش حُزِي٣ش ط٢ُٞٝ  ٓؼُٞ 2000 ٖٓ أًؼَ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٣ٌٖٔ ، حُزِي٣ش أؿَطٚ اكٜخء آهَ

 حؿظٔخػ٤ش كٔخ٣ش رَٗخٓؾ ٟٝغ ٛٞ حُٜيف ٤ٌٕٓٞ ٝ حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ رٔٞؿذ ،ُٜخ حُيػْ ٖٓ حُؼي٣ي طٞك٤َ ٣ظْ حُظ٢ حُٔـظٔغ

 حُٜل٤ش كخُظْٜ طؼي ُْ ح٣ٌُٖ ُألٗوخٙ ٓوٜٚ ٔٔخػيسُِ ػَٜ٘ ٝ ٝحُظ٤ٌٖٔ ُِظي٣ٍذ ًٌٝٓٞٗخ ُِٔٔخػيس ًٌٓٞٗخ ٣ظ٠ٖٔ

 ٝ حُؼ٤ِٔش حُل٤خس ا٠ُ حُؼٞىس ػ٠ِ حُويٍس ُي٣ْٜ ح٣ٌُٖ حألٗوخٙ حُؼخ٢ٗ حٌُٕٔٞ ٣ٔظٜيف ر٤٘ٔخ ، ٓخ ٗ٘خ١ رٔٔخٍٓش ُْٜ طٔٔق

 .حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش إلٗ٘خء حُظ٣َٞٔ ا٠ُ رخإلٟخكش حُٔئَٛ حُظي٣ٍذ ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ ، حأله٤َس حُلجش ٌُٜٙ رخُ٘ٔزش

 حٓظويحّ ٤ٓظْ ٝ حُظٞحَٛ ٌُٜٙ كي ٟٝغ ٛٞ حُٜ٘خث٢ ٛيكٚ هخٙ رَٗخٓؾ ٟٓٞٞع حُ٘ٞحٍع ٝأ١لخٍ حُٔظ٤ُٖٞٔ كجش ٓظٌٕٞ

 .حُزَٗخٓؾ ٌٛح ٗـخف ٠ُٔخٕ حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ حُٔخروش حُوزَحص

 اػخىس ٤ٓظْ  ٝرخُظخ٢ُ حُلؼخُش حإلىحٍس ٠ُٔخٕ حُالُٓش حألىٝحص رـ٤ٔغ حُزِي٣ش حُٔئٓٔش طـ٤ِٜ ٤ٓظْ ، حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ُظ٘ل٤ٌ

 حُظ٢ وظِلشحُٔ ٝحُٔ٘خ٣ٍغ حُزَحٓؾ ط٘ل٤ٌ ػ٠ِ حُوخىٍس حُٔوظٜش حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ػ٠ِ حُلٍٜٞ أؿَ ٖٓ حُزِي٣ش ٓٞظل٢ ط٘ظ٤ْ

 .حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ حُٔظٞهؼش ك٢

 ٤ٓظخرغ ٝ حُظل٤َٜ ٤ٛخًَ اػخىس ط٘ظ٤ْ اػخىس ا٠ُ رخإلٟخكش ح٠َُحثذ ىحكؼ٢ ِٓق طلي٣غ ٤ٓظْ ، ح٣َ٠ُز٤ش حإل٣َحىحص ُظل٤ٖٔ

 .حُزِي١ حُٔـِْ أػ٠خء ًٌُٝي حالكظ٤خؿخص كٔذ حُظي٣ٍذ حُزِي٣ش ٓٞظلٞ

ح ٣ِؼذ ح١ٌُ حُٔي٢ٗ، حُٔـظٔغًٌُي كبٕ  ًٍ خ ىٝ ًٔ  ػ٤ِٔش ك٢ روٞس ٔخ٣ْٛ إٔ ٣ـذ خ٣ٌَٗ ٣ؼظزَ ، حالؿظٔخػ٢ حُوطخع ك٢ ٜٓ

 .ًٌَ حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ُظؼزجش حُٔ٘خٓزش حُظ٘خٍٝ آ٤ُخص ٟٝغ ٤ٓظْ ٝ حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ٝط٘ل٤ٌ طط٣َٞ

 ؿ٤ٔغ ػ٠ِ ىحالػظٔخ ٓغ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ِٛزش ٗٞحس ُٜخ ٌٕٞظٓٝ حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌُٜٙ ٝطو٤٤ْ َٓحهزش ٗظخّ اٗ٘خء ٤ٓظْ

 . أك٠َ رٌَ٘ حالٓظَحط٤ـ٤ش ط٘ل٤ٌ ُظٞؿ٤ٚ حُلؼخُش حَُٔحهزش ٠ُٔخٕ حُيُٝش ٤ٓٔخ ٝال  حُلخػِش حُـٜخص

 .أٔهٛخ 000.044.444( 2025-2021)ٓخ ر٤ٖ   ُلظَسك٢ ح حُؼَٔ ُوطش حإلؿٔخ٤ُش حُظٌِلش طزِؾ
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 ممدمة
 والتً ، 2030-2016 للفترة المدي والطوٌلة لمتوسطةا الجدٌدة التنموٌة استراتٌجٌتها 2016 عام فً مورٌتانٌا وضعت

 اإلجراءات لجمٌع المرجعً اإلطارهذه االستراتٌجٌة  شكلتو المشترن واالزدهار المتسارع النمو استراتٌجٌة تسمى
. الخاص اعالمط وكذلن والمالٌون الفنٌون والشركاء والمهنٌة واالجتماعٌة العامة والمنظمات الدولة بها تموم التً التنموٌة
 خالل تنفٌذه تم الذي الفمر لمكافحة االستراتٌجً اإلطار المشترن واالزدهار المتسارع النمو استراتٌجٌة مشروع ٌخلؾ
 تنموٌة دٌنامٌكٌة إنشاء تهدؾ االستراتٌجٌة إلى ، الفمر من الحد استراتٌجٌة مع االستفادة من مكتسبات 2015-2001 الفترة
 االستراتٌجٌات فً ادورهم كان الذٌن ، المدنً والمجتمع الخاص المطاع سٌما وال  الفاعلٌن جمٌع تعببة شؤنها من جدٌدة
 .التولعات من ألل السابمة

 

 والشامل والمتنوع المتسارع االلتصادي النمو نالمشترك واالزدهار المتسارع النمو الستراتٌجٌة التنموٌة الرإٌة تعزز
 هذه. االستراتٌجٌة األهداؾ مع تتوافك رافعات ثالث اختٌار تم ، النمو هذا مانلض و المساواة عدم من والحد والمستدام

 االجتماعٌة الخدمات إلى والوصول البشري المال رأس تطوٌر( 2 ، والشامل والمستدام الموي النمو تعزٌز( 1: هً
 والتماسن والدٌممراطٌة ونالمان سٌادة``  تعزٌز خالل من سٌما ال ، أبعادها بجمٌع الحوكمة تعزٌز( 3 ؛ األساسٌة
 الالمركزٌة وتعمٌك والبٌبٌة والمالٌة االلتصادٌة اإلدارة وكفاءة اإلنسان حموق واحترام واألمن اإلنصاؾ و االجتماعً
 سٌاسة تعزٌز ٌجعل مما ، الالمركزٌة دعم مشروع مشارٌع أهم أحد ٌشكالن والالمركزٌة المحلٌة التنمٌة فإن ، وبالتالً

 .ربٌسٌا   دفا  ه الالمركزٌة

 

 والتنمٌة الرشٌد الحكم لتعزٌز كموجه لالمركزٌة لصوى أهمٌة والالمركزٌة الداخلٌة لوزارة المطاعٌة السٌاسة تولً
 .اإلللٌمً المستوى على والتوجٌه للتنسٌك إطار وخلك المحلٌة التنمٌة لتعزٌز اتالجه إنشاء تم اإلطار هذا وفً المحلٌة

 لجعل األدوات من عدد ا وضعت التً الالمركزٌة لسٌاسة المهمة األهداؾ من ومواردها البلدٌات لدرات تعزٌز إن
 .بها المنوط الدور لعب من تمكنها التً والمهارات بالتموٌل تزوٌدها خالل من لالستمرار لابلة البلدٌة المإسسة

 من تنموٌة خطة وضع خالل من البلدٌة سكان تجاه بالتزاماته بالوفاء تنصٌبه منذ زٌنة غتفر لبلدٌة البلدي المجلس تعهدلمد 
 االلتصادٌة المبادرات لتطوٌر ، النوعٌة األساسٌة االجتماعٌة الخدمات إلى السكان وصول تحسٌن المطاؾ نهاٌة فً شؤنها
 .البلدٌة لسكان كرٌمة معٌشٌة بٌبة وخلك

 برنامج خالل من الدراسة هذه تموٌل تولى لذيا ، اإلنمابً المتحدة األمم برنامج دعم البلدٌة طلبت ، الخطة هذه لتحمٌك
 .دعم الحوكمة اإلللٌمٌة والتنمٌة االلتصادٌة المحلٌة

 الضوء وتسلط  تطورها تعٌك التً المشاكل تتناول زٌنة غتفرا لبلدٌة مجتمعٌة تنمٌة خطة وضع إلى الدراسة هذه تهدؾ
 .والشاملة العادلة واالجتماعٌة االلتصادٌة نمٌةالت تحفٌز على المادرة الممكنة الحلول وتمترح إمكاناتها على

 من تصدٌمها تم والتً ، الدراسة نجازإل منهجٌة االستشاري وضع ، عاونٌهوم البلدٌة عمدة إشراؾ وتحت ، السٌاق هذا فً
 .البلدٌة لبل من

 ونتابج الموجودة البٌانات على بناء   ،للبلدٌة فا االطالع علً حالة ةتشاركٌ ضمن إطار خطوة المعتمدة المنهجٌة تتمثل
 (ذلن إلى وما ، والمنتخبٌن ، منظماتوال  الفنٌة المصالح) المحلٌٌن الفاعلٌنو البلدٌة عمدة مع تنظٌمها تم التً االجتماعات

 

 من التً التمنٌة البٌانات جمٌعبإنتاج  ولد لام كل فً ما ٌعنٌه البلدٌة فً واإلدارٌٌن الفنٌٌن ٌنسإولالم مع ممابالت 
 التشخٌص بمتطلبات تفً أن محتملال

 لد  للمشروع التابعة الثالث التجرٌبٌة المدارس مستوى على وتحدٌدا   المماطعة لمدارس مٌدانٌة زٌارات تنفٌذ تم
 التدرٌس هٌبة أعضاء ممابلة منالمفتش المماطعً للتهذٌب الوطنً  بصحبة تمت التً الزٌارات هذه مكنت

 التً المشاكل و المدارس حالة حول اآلراء تبادلكما مكنت من  ،ولكن مٌذالتال آباء وبعض المدارس ومدٌري
 ؛ المحاورٌن مختلؾ ٌطرحها

 وطالمه الطبٌب الربٌس  مع ممابالت وإجراء للعٌادات المجمعة الصحً المركز زٌارة. 

 الشخصٌات المرجعٌة مع ممابالت. 

 التشاور المتعلك بالمواطنةجلس م  ممثلً بعض مع اجتماع عمد 

 2017-2013خطة تنمٌة البلدٌة  وخاصة المتاحة الوثابك وتحلٌل ستؽاللا    

 المحاورٌن مختلؾ من جمعها تم التً المعلومات وتحلٌل استؽالل. 

 الفنً والطالم البلدٌة عمدة إلى التشخٌص نتابج إعادة 

 هممساهمات وتجمٌع مجلس التشاور المتعلك بالمواطنة أعضاء بعض مع التشخٌص نتابج مشاركة. 
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 للبلدٌة والمالٌٌن واإلدارٌٌن الفنٌٌن ٌنسإولالم مع وثٌك بشكل االستشاري عمل ، التخطٌط و كلاالمش بتحلٌل ٌتعلك فٌما
 .المادمة للسنوات اإلستراتٌجٌة واألولوٌات المحاور التراح لبل

 

 الجلسة إلى تمدٌمه لبل الخبرة يذو األشخاص ومع مجلس التشاور المتعلك بالمواطنة مع الحم ا العمل هذا تماسم تم ولد
 البلدي. لمجلسل العامة

 .رهاناتهاو وإمكانٌاتها البلدٌة تطور تعرلل التً المعولات على الضوء تسلٌطمن  البلدٌة وضع تحلٌل ولد مكن
 

 على لمدرةوا والمرونة والوالعٌة بالبساطة تتمٌز محلٌة التصادٌة تنمٌة خطة التراح تم ، التحلٌل هذا نتابج على بناء  
 .البلدٌة والع مع التكٌؾ
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I. رخُزِي٣ش ػخّ طؼ٣َق 
 

 اندـزاكٙ انًٕهغ .1

طْ  ٝهي ٝح٤ُٔخ٢ٓ حإلىح١ٍ ٟٝؼٜخ ٣ؼُِٙ ٓظ٤ِٔ ؿـَحك٢ رٔٞهغ ٝطظٔظغ ، ٗٞح١ًٞ٘ حُؼخٛٔش هِذ ك٢ ٣ُٚ٘ ؽطلَح رِي٣ش طوغ

 أػزخء ؿ٤ٔغ ٜخػِى طَحًْكٌٜٙ حُزِي٣ش  ، حأل٠ُٝ ٝحالهظٜخى٣ش ٝحإلىح٣ٍش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔئٓٔخص ٝ حأل٠ُٝ حُٔٔخًٖ رٜخ ط٤٤٘ي

 .ٝحإلىح١ٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝططٍٞٛخ طخ٣ٍوٜخ

ح 45 حإلؿٔخ٢ُ ٝٓل٤طٜخ َٓرغ ٤ًِٞٓظَ 65 كٞح٢ُ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش ٓٔخكش طزِؾ ًَ ح 15 ٜٓ٘خ ، ٤ًِٞٓظ ًَ  ٝ حُٔخكَ ػ٠ِ ٤ًِٞٓظ

 ًَِٝٓ ٝحُـخٓؼش ٗٞح١ًٞ٘ ٓطخٍ اٗ٘خء ٓغ حُـَر٢ ٝحُ٘ٔخٍ حُ٘ٔخٍ رخطـخٙ شه٣ًٞ ًظخكش  ُِزِي٣ش حٌُٔخ٤ٗش حُليٝى ٜٗيص

 ٣وِن ٌُٝ٘ٚ أًزَ ٝاىح٣ٍش ٤ٓخ٤ٓش أ٤ٔٛش حُزِي٣ش ٣ؼط٢ حٌُٔخٕ حكظالٍ ك٢ حُظٞٓغ ٌٛح ٝ "حَُٔحرطٕٞ" حُي٢ُٝ حُٔئطَٔحص

 .حإله٢ٔ٤ِ ٝحُظوط٢٤ حُز٤جش ك٤غ ٖٓ ًز٤َس طلي٣خص أ٠ً٣خ

 

 (3400-3402تلزؽ سُٚخ  ) خطخ تًُٛخ ثهذٚخ: انًظذر) سُٚخ تلزاؽ ثهذٚخ نسذٔد خزٚطخ

 ٣ٔ٘ق ٓٔخ حأل٢ِٔ١ حُٔل٢٤ ٖٓ هَرٜخ رلٌْ طؤػَٛخ ك٤غ ٖٓ ه٤ٜٛٞش حُظَرش ١ز٤ؼش طٌَ٘ ، ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 .ر٤ج٤ش لي٣خصطٝ ػ٤ِٚ ًُي ٖٓ ٍٛخٗخص ٣٘ط١ٞ هي ٓخ ٓغ حُٔخك٤ِش ُِٔي٣٘ش وخٙحُ غطخرحُ ًُي ا٠ُ رخإلٟخكش حُزِي٣ش

 ، ح٢َُِٓ حُلـَ ، حُـ١َ٤ حُلـَ ، حُط٤ٖ ،( اُن ، حُِٔق ، ح٤ُٜي٣ٍي ، حُـزْ) حُِٔل٤ش ظ٣ٌٞ٘خصحُ ٖٓ خأٓخٓ حُظَرش طظٌٕٞ

 حُٔخكَ ٖٓ حُ٘خػٔش حَُٓخٍ ٖٓ أٝ ، حُٔظلـَ حُٔلخٍ ٖٓ ١زوخص ٖٓ آخ حُٔطق ػ٠ِ حُظَرش ٌٛٙ طظٌٕٞ. ٝحَُٓخٍ حُي٤ُٓٞٝض

 ٓ٘ول٠ش ٝٓلظ٣ٞخص ه٤ِِش ٓظزخ٣٘ش آكخم ًحص ٤ٍِٓش ٓؼخىٕ حألٓخّ ك٢ ٢ٛ حُظَرش كبٕ ٝرخُظخ٢ُ ح٤َُِٓش حٌُؼزخٕ حُظالٍ ِِٓٔش أٝ

 .ح٣َُٝٔش كظ٠ ، ٍِحػشُِ ٓالثٔش ٤ُٝٔض ، حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى ٖٓ

 

 

 لكصر

هتفرغ زٌن  

 السبخة
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 انًُبش ػٍ ػُبطز .3
 

 ط٤خٍ رٞؿٞى طظ٤ِٔ حُظ٢ حُٔخك٤ِش حُٜلَحء ٓٔخص ُِٜلَحء حُٔل٤ط٤ش حُلخكش حُظ٢ طوغ ػ٠ِ ُ٘ٞح١ًٞ٘ حُــَحك٢ حُٔٞهغ ٣ٔ٘ق

  %33 حُ٘ٔخٍ هطخػخص ٖٓ طٞحطَحً  أًؼَٛخ ؤط٣٢ ٝحُظ٢  حُٔوظِلش ح٣َُخف ألٗظٔش ح٢ُٔٓٞٔ ُِظؤػ٤َ حُزِي٣ش طو٠غ ٝ رخٍى رل١َ

 .%14 حَُ٘ه٢ ٝحُ٘ٔخٍ  % حُـَر٢ ٝحُ٘ٔخٍ

 حُزَى كَٜ( 1 حُلٍٜٞ ٖٓ أٗٞحع ػالػش ٗٞح١ًٞ٘ ك٢ ٣ٞؿي ، حُٜٞحث٤ش ٌُِظَ حَُث٤ٔ٤ش ٝحُظ٤خٍحص حُزل١َ حُظؤػ٤َ طؤػ٤َ طلض

 ٓغ ٤ٗٞ٣ٞ ا٠ُ كزَح٣َ ٖٓ حُلخٍ حُْٔٞٓ( 2 ، ٓج٣ٞش ىٍؿش 19 كٞح٢ُ حُلَحٍس ىٍؿش ٓظ٢ٓٞ ٣زِؾ ك٤غ ٣٘خ٣َ ا٠ُ ًظٞرَأ ٖٓ

 ، ٓزظٔزَ ا٠ُ ٤ُٞ٣ٞ ٖٓ ١ٍٝذ ىحكت ْٓٞٓ( 3 ٝ ٓج٣ٞش ىٍؿش 32 ػٖ ٣ِ٣ي رٔظ٢ٓٞ حُٜ٘خٍ هالٍ حُلَحٍس ىٍؿخص حٍطلخع

 .حُو٣َق رلظَس ٣ٝظ٤ِٔ

 حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َ ؿِء إلهخٓش حَُث٢ٔ٤ حُٔزذ ٛٞ هخٙ رٌَ٘ ٣ُ٘ش طلَحؽ ٝٓ٘خم ػخّ رٌَ٘ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٓ٘خم إ

 حُوٜٟٞ حُلَحٍس ىٍؿخص طظؤٍؿق ٝ حُزِي٣ش أٍح٢ٟ ػ٠ِ حٌُز٤َس ٝحُي٤ُٝش ح٤٘١ُٞش ٝحُٔئٓٔخص حُظلظ٤ش حُز٠٘ ٝٓوظِق

 .ٓج٣ٞش ىٍؿش 25.7 ٝ 14.6 ر٤ٖ حألى٠ٗ ٝحُلي ٓج٣ٞش ىٍؿش 36.4 ٝ 28.4 ر٤ٖ ح٤ٓٞ٤ُش

 انظطسٛخ انًٛبِ

 ٗٞرخص رؼي حُزَى ٌٛٙ طظٌَ٘ ٝ حألٍٝ ٖٓ ًز٤َ ؿِء ٝٗلخ٣ًش حُـخف حُٔ٘خم رٔزذ ٟلِش رَى ػ٢ِ حُٔطل٤ش ح٤ُٔخٙ طوظَٜ

 ح٤ُٔخٙ ٌٛٙ ٝ ٝحُٔزوش ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش حُٔ٘ول٠خص هخع ٓؼَ رخُط٤ٖ سحُٔـطخ حُٔ٘ول٠ش حُٔ٘خ١ن ك٢  حُ٘خىٍس حألٓطخٍ ٛطٍٞ

د( ٣٘خ٣َ) حُؼخ٢ٗ ًخٕٗٞ -( ى٣ٔٔزَ) حألٍٝ ًخٕٗٞ ١َٜٗ ك٢ رخألٓطخٍ خٓؼظٜٔ ٣َطز٢ حُظ٢  حُٔطل٤ش َّ  ، َٜفحُ ٤ٓخٙ ٝطٔ

 أػٔخٍ كِ٘ض ٝهي ٛل٢َٛف ٝ ٛل٤ش ٓ٘خًَ ك٢ طٔزذ ٓٔخ ، حُٔي٣٘ش ٖٓ ٓوظِلش أؿِحء ك٢ حُزَى ٓ٘خ١ن أَٛ ٢ٛ

 ػ٠ِ ٍحًيس ٤ٓخٙ ٣ش رٌَ٘ ٓ٘ظظْ،حُزِي طٞحؿٚ ٝ حألٓطخٍ ٛطٍٞ رزيء حَُٔطزطش حُٔ٘خًَ ٓؼخُـش ك٢ حأله٤َس حُٜل٢ حَُٜف

 .ٓطَ ًَ ٍٞٛطٝ رؼي حُؼخٓش حُ٘ٞحٍع

 طٌٜٔ٘خ حُظ٢ حُوخٛش ٝٛالك٤خطٜخ ٝٓخثِٜخ ؿ٤خد ظَ ك٢ ُِزِي٣ش ًز٤َ هِن ٜٓيٍ ٣ٌَ٘ ٓظٌٍَ رٌَ٘ ٣٘ظؾ ح١ٌُ حُٟٞغ ٌٛح

 .ٝحُٔخ٤٤ُٖ حالهظٜخى٤٣ٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ ُيٟ ٜٝٓيحه٤ظٜخ ٍٛٞطٜخ ٖٓ ٣٘خٍ ح١ٌُ حُٟٞغ ٌٛح ٓٞحؿٜش ٖٓ

 

 حُطَم ٝطٌٕٞ أًؼَ أٝ ِْٓ 30 ح٤ٓٞ٤ُش حألٓطخٍ ٤ًٔش طٌٕٞ ػ٘يٓخ حَُحًيس ح٤ُٔخٙ ػٖ حُ٘خؿْ ح٠ٍَُ ٣ليع: انزاكذح انًٛبِ

 حُِٔٞػش ح٤ُٔخٙ طظَ ، حُل٣َ٠ش حُٔ٘خ١ن ك٢ ٤ٓخٙ ط٣َٜق ٗظخّ ٝؿٞى ػيّ كخُش ك٢ ٝ رخُلؼَ ؿخٍهش ح٤ٌُ٘ٔش ٝحُٔ٘خ١ن

  .حُٜل٤ش حُظَٝف ٝطيٍٛٞ ٣ًَٜش ٍٝحثق ٓٔززش حُظَرش ٓطق ػ٠ِ ٌٓ٘ٞكش

 ا٠ُ حإلٗخٍس حٌُٖٔٔ ٖٓ ٣ِحٍ ال ، ٗٞح١ًٞ٘ ك٢ ٝطِٞػٚ حُٜٞحء ؿٞىس كٍٞ ٓليىس ىٍحٓخص ٝؿٞى ػيّ ظَ ك٢: انٕٓاء خٕدح

 ٣ِحٍ ال ك٢ أٗٚ ٗي ال طِٞع ٝؿٞى أ٠ً٣خ ٌُٖٝ حُٜٞحء ؿٞىس ػ٠ِ طئػَ حُظ٢ ٝحُـزخٍ حََُٓ ؿ٣ِجخص طلَٔ ٣ٍخف ٝؿٞى

 .حُٜٞحء طِٞع ك٢ طٔخْٛ ٛـ٤َس ٛ٘خػ٤ش ٝكيحص ٝٝؿٞى ٓظِح٣ي رٌَ٘ حٌُؼ٤لش ح٤ُٔخٍحص ٍَٓٝ رلًَش َطزًطخٓ ٓليٝىح،

 ١ٍٞ ػ٠ِ حأله٤َس حُٔ٘ٞحص ك٢ حٌُز٤َس حألٗـخٍ ٝطي٤َٓ حُو٠َحء حُٔٔخكخص ًؼخكش حٗولخٝ كبٕ ، حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 ح٠ُخٍس حُـزخٍ ؿ٣ِجخص ٝطيحٍٝ اٗظخؽ ٝطؼ٣ِِ حُٜٞحء ىسؿٞ طو٤َِ ك٢ طٔخْٛ ػٞحَٓ ًِٜخ ٗٞح١ًٞ٘ ُٔي٣٘ش حَُث٤ٔ٤ش حُطَم

 .رخُٜلش

 

 انكٕارث ٔيخبطز ٛخانًُبخ انتوهجبدٔ انجٛئخ .2

 

 .حالٓظَحط٤ـ٢ ٝحُظوط٢٤ حُظل٤ٌَ حُزِي٣ش حُِٔطخص طٔظيػ٢ ٖٓ إٔ ٣ـذ ، أًؼَ اُلخكخ أٛزلض حُظ٢ ، حُٔوظِلش حُو٠خ٣خ ٌٛٙ

 حُٔ٘خًَ رظ٘ٞع ٣ظؼِن ك٤ٔخ ٝٓظ٘ٞػش ٜٓٔش حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ ٓٞحؿٜظٜخ ٣ـذ ُظ٢ح حُظلي٣خص كبٕ ، ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 هزَ ٖٓ ٖٓ ٝهض ٥هَ، ٣ظْ حُظ٘ز٤ٚ ا٤ُٜخ كو٤و٤ًخ طٜي٣يًح حُزلَ ٤ٓخٙ ٓ٘ٔٞد ٝحٍطلخع حُل٠٤خٗخص ٓوخ١َ طٌَ٘: رخُز٤جش حُٔظؼِوش

 حألك٤خء ٖٓ حُؼي٣ي ٝٝؿٞى حُل١َ٠ ح٤ُٔ٘ؾ ٛ٘خٗش حأله٤َس حألٓطخٍ أرَُص ٝ هي حُٔوظِلش حُل٤٘ش ٝحُيٍحٓخص حُٔظو٤ٜٜٖ

 .ك٢ هطَ ٓليم
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 حُظ٢ حألك٤خء ٝهخٛش حُٔي٣٘ش ُٔٔظوزَ طٜي٣يًح طٌَ٘ حُٔخكَ ػ٠ِ حَُٓخٍ ػٖ حُظ٘و٤ذ ٝأٗ٘طش حُٔل٢٤ ٗلٞ حُٔي٣٘ش حٓظيحى إ

 .حُٔخكَ ػ٠ِ اهخٓظٜخ طِىحى

 انذًٕٚؿزاكٛخ  انؼُبطز .0

 

 ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٌٓخٕ ػيى ٣ٝزِؾ ٗٔٔش 3.537.000 رلٞح٢ُ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ٌخٕٓ ػيى اؿٔخ٢ُ ٣ويٍ ،2013 طؼيحى ُز٤خٗخص ٝكوًخ

 .ٗٔٔش 958000 كٞح٢ُ

 ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ك٢ حُ٘ٔٞ ٓؼيٍ رِؾ ، اً.حُزالى رو٤ش ٌٓخٕ ٖٓ أَٓع ًز٤َ، رٌَ٘ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٌٓخٕ ػيى ٝهي حُىحى

 .حُلظَس ٘لُْ % 2.7 ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ٗٔٞ ٓؼيٍ رِؾ ر٤٘ٔخ 2013 ٝ 2000 ػخ٢ٓ ر٤ٖ% 4.3

 ٝحُويٓخص حُؼَٔ كَٙ ٖٓ ح٣ُِٔي ػٖ ٝحُزلغ ح٣َُق ٖٓ حُـٔخػ٢ رخُِ٘ٝف أٓخ٢ٓ رٌَ٘ حٌُٔخٕ ػيى ك٢ ح٣ُِخىس طَطز٢

 .حُزالى رزو٤ش ٓوخٍٗش ٗٞح١ًٞ٘ ك٢

 ك٢ ٟٓٞق ٛٞ ًٔخ أهَٟ ا٠ُ رِي٣ش ٖٓ طوظِق ح٣ُِخىس ٌٛٙ إٔ اال ًز٤َس، ٣ُخىس ٜٗي هي ًٌَ ٗٞح١ًٞ٘ ٌٓخٕ ػيى إٔ ك٤ٖ ك٢

 هطغ ػٖ ٗٞح١ًٞ٘ ا٠ُ ٣ؤطٕٞ ح٣ٌُٖ حٌُٔخٕ ٣زلغ ك٤غ حٌُٔخٕ ٖٓ أهَ ػيىًح ٣ُ٘ش ؽطلَ رِي٣ش طٔظوطذ ٝ حُظخ٢ُ ٍٝحُـي

 ، ٓئحص ؿ٤َ ٟٝغ ك٢ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش ٠٣ؼخٕ حُؼخٓالٕ ٌٛحٕ. ٝ ٓؼوُٞش ك٤ٜخ حُٔؼ٤٘ش طٌِلش طِحٍ ال ٓ٘خ١ن أٝ أٍح٢ٟ

 .ٗٞح١ًٞ٘ ك٢ ٓظوَحٍُال حُوخى٤ٖٓ ٌُِٔخٕ ٓل٠ِش ٝؿٜش طٌَ٘ ال ٝرخُظخ٢ُ

 3402-3444 انظكبٌ تطٕر: 0 رهى اندذٔل

 

 انجهذٚخ 2000 2013 % انظُٕ٘ انًُٕ يؼذل

 نكظز 43531 47233 0.63

 تلزؽ سُّٚ 48093 46336 0.29 -

 انظجخّ 63474 72245 1.00

 ONS: انًظذر

 كئٌ ، انجالد نجوٛخ ثبنُظجخ انسبل % ٔكًب ْٕ 04 ثُظجخ انُظبء يٍ 30.020 يُٓى ، َظًخ 04224 انظكبٌ يدًٕع ٚجهؾ

 .أدَبِ انؼًز٘ انٓزو كٙ يٕضر ْٕ كًب ،خًذاانظٍ  طـبر انظكبٌ

 (3402) انؼًزٚخ انلئخ زظت سٍٚ تلزاؽ ثهذٚخ طكبٌ: 3 رهى خذٔل

 انلئبد انؼًزٚخ رخبل َظبء يدًٕع

5460 2725 2735 0-4 

4862 2393 2469 5-9 

4646 2200 2446 10-14 

4755 2153 2602 15-19 

4798 2165 2633 20-24 

4521 2045 2476 25-29 

3686 1678 2008 30-34 

3244 1589 1655 35-39 

2629 1224 1405 40-44 

2284 1024 1260 45-49 

1633 640 993 50-54 

1477 622 855 55-59 

917 392 525 60-64 

675 246 429 65-69 

345 142 203 70-74 
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185 94 91 75-79 

129 66 63 80-84 

90 36 54 85 + 

 يدًٕع 24902 21434 46336

 

 شكم: انٓزو انؼًز٘ كٙ ثهذٚخ تلزؽ سُٚخ )انتؼذاد انؼبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍ(

 

 

 ك٢ٜ ، حُل٣َ٠ش حُل٤خس ك٢ حألَٓ ٝه٤زخص حألكِحٕ ُـ٤ٔغ أ٠ً٣خ ٌُٖٝ ح٥ٓخٍ ُـ٤ٔغ ١َم ٓلظَم ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش طؼظزَ

 .حُٜ٘خٍ هالٍ أػيحىْٛ ط٣ِي ٝح٣ٌُٖ أٍح٤ٟٜخ ػ٠ِ ٓظـخ٤ٖٔٗ ؿ٤َ ٌُٔخٕ ١ٖٞٓ

 ُؼِؼ٢ ٍث٤ٔ٤ش ٝؿٜش طـؼِٜخ حُظ٢ ٝحُويٓخص حألٗ٘طش ُٔوظِق ١ٖٞٓ ٢ٛ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش كبٕ ، حُزِي٣ش ػ٠ِ ُِوخث٤ٖٔ رخُ٘ٔزش

 ػٖ ح٤٘١ُٞش حإلكٜخث٤خص ك٢ حُلٔزخٕ ك٢ ح٠ُـ٢ ٌٛح أهٌ ٣ظْ ُْ ُألٓق ٝ حُٜ٘خٍ هالٍ هخٛش ، ٗٞح١ًٞ٘ ٌٓخٕ ٓـٔٞع

 .حُزِي٣ش ٌٓخٕ

 :انوٕح َوبط

 حٌُٔخٕ ٖٓ ٝٓظ٘ٞع ًز٤َ ُؼيى ١ٖٞٓ ٢ٛ حُزِي٣ش. 

 رخُ٘ٔزش ُٜخ آٌخ٤ٗخص ٣ٌَ٘ ًُي حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ خؿِث٤ ٤ًِخ أٝ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ حٌُٔخٕ ٗزخد. 

 حالؿظٔخػ٢ حُظزخىٍ ٝط٤ٔ٘ش حُؼَٝس ٝهِن حُظـخ٣ٍش حألٗ٘طش ط٤ٔ٘ش ٣ؼُِ حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َ ػيى ٝؿٞى 

 .ٝحالهظٜخى١
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 سارح اإلطكبٌ ٔانؼًزاٌ ٔاالطتظالذ انتزاثٙ(ٔ انًظذر) انجهذٚخ أزٛبء خزٚطخ

 

 :طو٣َزخ ػخرظش كيٝى ٜٓ٘خ ٌَُٝ ، ٓظ٤ِٔس ٓ٘خ١ن( 8) ػٔخ٢ٗ ا٠ُ حُزِي٣ش طو٤ْٔ طْ ، ـزخث٢حُ حُظؼيحى ألؿَحٝ

 

 .انجهذٚخ أزٛبء زذٔد: 2 رهى خذٔل

 حُٔ٘خ١ن ػيى حدودال
 1 المؽرب مسجد -المجمعة  عٌادةال

 2 الماشٌة قسو - ملتمً العٌادات المجمعة

 4 ، مرورا بالثكنة ب.م.دملتمً  – الحدابك

 5 مورٌتٌل ملتمً - الناصر عبد الجم شارع

 6 الجامعة - مورٌتٌل ملتمً

 7 باالج سٌتً  -صباح ملتمً
 8  الشإون إصدار مركز -الخارجٌة  

 يظهسخ انتسظٛم ثبنجهذٚخ: انًظذر

 

 ٣ٌَٝٔ ُِزِي٣ش حُــَحك٤ش حُليٝى ػٖ كٌَس وخٍةُِ ٣ؼط٢ اال أٗٚ، ٣َز٤شٟ ألؿَحٝ ط٘ل٤ٌٙ ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ ، حُظ٣ُٞغ ٌٛح

 .حُٔوخرَ ك٢ حُٔؼَٟٝش حُٔ٘خ١ن ه٣َطش

 

 

 

 

 تفرغ زٌنة

 السبخة

 لكصر
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 انتشبركٙ انتشخٛض زظٛهخ .3

 

 حُوطخػخص ُـ٤ٔغ ؿَى اؿَحء حٌُٖٔٔ ٖٓ ؿؼِض حُزِي٣ش ك٢ حُلخػِش حُـٜخص ٓوظِق ٓغ ط٘ظ٤ٜٔخ طْ حُظ٢ حالؿظٔخػخص

 حُٞػخثن ٖٓ حُٔظٞكَس ٝحُٔؼِٞٓخص حإلكٜخث٤ش حُز٤خٗخص ػ٠ِ حُظل٤َِ ٌٛح ٣ؼظٔي ٝ زِي٣شُِ ٝحالهظٜخى٣ش حالؿظٔخػ٤ش

 حُزِي٣ش ك٢ حُظ٣ٞٔ٘ش حُـٜخص ٗظَ ٝٝؿٜخص حُٔٞؿٞىس

 

 نوبػذٚخا االختًبػٛخ انخذيبد .أ 
 

 فٝحَُٜ حُؼَٔحٕ ٓؼَ أهَٟ ؿٞحٗذ ا٠ُ رخإلٟخكش حالؿظٔخػ٤ش حُوطخػخص ؿ٤ٔغ طل٤َِ ٓٔؤُش ٓظٌٕٞ ، حُـِء ٌٛح ك٢

 رٔخ ػ٤ٔن طل٤َِ ربؿَحء حُوطخػخص ُزؼٞ ٣ٔٔق ُْ اكٜخث٤ش ر٤خٗخص ٝؿٞى ػيّ ٝإ حُٔي٢ٗ ٝحُٔـظٔغ ٝحُز٤جش حُٜل٢

 ٓٞؿٞىس ؿ٤َ حإلكٜخءحص كبٕ ، حُٜل٢ ٝحَُٜف ٝحُطخهش ٝح٤ُٔخٙ حُؼَٔحٕ ُوطخػخص رخُ٘ٔزش ، حُٞحهغ ك٢ ٝ حٌُلخ٣ش ك٤ٚ

 .ا٤ُٜخ حٍُٞٛٞ ٣ظؼٌٍ أٝ

 

 انتؼهٛى. 0أ.

 

 حُٔلخظَ ٝ حُل٠خٗش ا٠ُ رخإلٟخكش حُزِي٣ش حهظٜخٙ ٟٖٔ طوغ حُظ٢ حألٓخ٤ٓخص ػ٠ِ ظل٤َِحُ ٤ًَِٓ

 

 االثتذائٙ تؼهٛى.  0.0

 

ٖٓ ١َف  رٔوخ١ؼش طلَؽ ٣ُ٘ش( حُظَر١ٞٝ ىح١ٍحإل حُـخٗذ) د ٣ظْ حُظٌلَ :االثتذائٙ نهوطبع انتزثٕٚخ ٓٛكهخانً

 ٤ٓٞشؼٔحُ حُٔيحٍّ ٕٞوخ٣ٔٓظ طَر٤٣ٖٞ ٓٔظ٘خ٣ٍٖ( 9) ٝطٔؼش ٓلظ٤ٖ٘( 3) حُظ٢ طظٞكَ ػ٠ِ حُٔوخ١ؼ٤ش ُِظؼ٤ِْ حُٔلظ٤٘ش

 ٓٔئ٤ُٝش ٝحُظَر١ٞ حإلَٗحك٢ حُيػْ ١خهْ ٣ظلَٔ ٝ حُزِي٣ش أٍح٢ٟ ك٢ ه٤ٜٛٞش ٓيٍٓش 50 ا٠ُ رخإلٟخكش حُؼَ٘

 ، كؼخ٤ُظْٜ ٖٓ طوَِ ٓوظِلش ٓ٘خًَ حُٔٞظلٕٞ ٛئالء ٣ٞحؿٚ ٝ ٝحُٔي٣َ٣ٖ حُظي٣ٍْ ٤ٛجش أػ٠خء ػ٠ِ ٝحإلَٗحف حَُٔحهزش

 .حٌُٔظز٤ش حُظـ٤ِٜحص ٝٗوٚ حُٔظخرؼش ٠ُٔخٕ حُٞٓخثَ ٝٗوٚ ، حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ػيى حٗولخٝ ًُي ك٢ رٔخ

 

طل٤ٖٔ ٝ ظي٣ٍذحُ ، ًٔخ إٔ ىٍٝحص ٝحُطالد حُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٌَُ حُٔي٤ٍٓش حٌُظذ ك٢ ٗوٚ ٛ٘خى حُٔيحٍّ، ٓؼظْ ك٢

 ،( ًُي ا٠ُ ٝٓخ 5 حُ٘خكؼ٢ ٝحُٔيٍٓش )ٓيٍٓش ٓٔظٟٞ ػ٠ِٝ ًخك٤ش ؿ٤َ حَُٔ٘ك٤ٖ ٝحُٔٞظل٤ٖ حُوزَس حُٞؿٜش ُِٔؼ٤ِٖٔ

 .١خٝالص ٓوخػي ا٠ُ حُٔيحٍّ رؼٞ طلظوَ ر٤٘ٔخ ، هِحثٖالٝ ٌٓخطذ حُٔي٤ٍٖٓ ُيٟ ٣ٞؿي ال

 

 انًذرطخ زظت انًٕظلٍٛ تٕسٚغ: 0 رهى اندذٔل
 

    ًٌٕٕظلان ٌٕانًؼهً

    يشدٔخٌٕ انلزَظٛخ ٛخؼزثان ًدًٕعان
 االمتٌاز 2 8 10 20

 اتلؽل مدرسة 9 0 0 9

 1 العاصمة 0 5 9 14

 شافًال اإلمام 0 3 7 10
 تفرغ زٌنة 0 5 16 21
 ءسٌنا ابن 1 5 7 13

 خالد 0 3 7 10

 ن حً 1 3 8 12
 أؼنودرت 1 2 4 7
 ابالج سٌتً 0 4 5 9

 مجموعال 14 38 73 125

 3434انًلتشٛخ انًوبطؼٛخ : انًظذر
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خ( 125) ٝػ٣َٖ٘ ٝهٔٔش ٓخثش هزَ ٖٓ حُيٍّٝ طوي٣ْ ٣ظْ ، شحُزِي٣ ك٢ حُؼَ٘ حُٔيحٍّ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ :انتذرٚض ْٛئخ ًٔ  ، ٓؼِ

ًٓخ ٣ويٕٓٞ ٝٓؼظْٜٔ ، ٕٞٓٞظل ؿ٤ٔؼْٜ  .أػالٙ حُـيٍٝ ك٢ ٟٓٞق ٛٞ ًٔخ حُؼَر٤ش حُِـش ك٢ ىٍٝ

 

 رلو٤وش طظ٤ِٔ ٗخك٢ حإلٓخّ ٓيٍٓش كبٕ ، حُويٓش ُظوي٣ْ ر٘ـخػش طل٣ِٜٖٞ ٝطْ حُٔيحٍّ ؿ٤ٔغ ك٢ كخَٟحص حُٔؼِٔخص ًخٗض اًح

 .ٔخءٗ حُظي٣ٍْ ٤ٛجش أػ٠خء ؿ٤ٔغ إٔ

 

 ػيى اؿٔخ٢ُ ٖٓ %48 ر٘ٔزش ٖٓ حُز٘خص 1557 ْٜٓ٘ ط٤ٌِٔح 3237 طئ١ٝ ٓيحٍّ ػَ٘ حُزِيس ك٢ ٣ٞؿي :انطالة أػذاد

 .حُظال٤ٌٓ

 

 .انًذرطخ زظت انتاليٛذ تٕسٚغ: 5 رهى خذٔل

   انطالة ػذد

 المدارس اسم انطالة انلتٛبد انلتٛبد %

 زاالمتٌا 408 151 37

 لؽةال مدرسة 198 83 41,92

 1 العاصمة 432 201 46,53

 السافعً اإلمام 286 141 49

 زٌن غتفر 440 211 47,95

 سٌنا ابن 399 196 49

 خالد 429 227 52,91

 نحً   206 94 46

 أؼنودرت 245 150 61

 ابالج سٌتً 194 103 53

 مجموعال 3237 1557 48

 (3434دٚظًجز انًلتشٛخ انًوبطؼٛخ ): انًظذر

 

 انسكٕيٛخ انًذارص كٙ االطتوجبل هذراد

 

 350 ٖٓ أًؼَ ٜٓ٘خ ًَ ط٠ْ ك٤غ ، حُؼيى ك٤غ ٖٓ حألًزَ ٢ٛ ٝهخُي ٤ٓ٘خ ٝحرٖ ٣ُ٘ش ٝطلَؽ 5 حُؼخٛٔش طؼظزَ ٓيحٍّ

 300 ك٤ٜخ ٖحُٔٔـ٤ِ حُظال٤ٌٓ ػيى ٣زِؾ ك٤غ حُؼخ٤ٗش حَُٔطزش ك٢ ٢ؼ٘خكحُ ٝحإلٓخّ ٝأؿ٘ٞىٍص حالٓظ٤خُ ٓيحٍّ طؤط٢. ط٤ٌِٔح

 حُٔٔـ٤ِٖ ػيى ٣زِؾ حُظ٢ K ك٢ ٝٓيٍٓش حُِـخص ٓيٍٓش أٝ ه٤خٍ ٝٓيٍٓش٤ٓظ٢ حرالؽ   ٓيحٍّ طلظِٜخ حُؼخُؼش حَُٔطزشٝ. ط٤ٌِٔ

 .ط٤ٌِٔ 200 ك٤ٜخ

 

 كَٜ ًَ ك٢ حُظال٤ٌٓ ٖٓ حٌُز٤َ ُِؼيى ٔزش٘رطظ٤ِٔ  ٣ُ٘ش طلَؽ ٓيٍٓش أهَ ٝريٍؿش ٤ٓ٘خ ٝحرٖ 5حُؼخٛٔش  ٓيٍٓش طزَُ

 رٜخ حؿ٘ٞىٍص أهَ ٝريٍؿشك٢ ى   ٝ ٤ٓظ٢ حرِؾ ٓيٍٓظ٢ إٔ ك٤ٖ ك٢ط٤ٌِٔح  60 ٖٓ أًؼَحُلَٜ حُيٍح٢ٓ  ٠٣ْاً  ىٍح٢ٓ

 ط٤ٌِٔح( 50 ٖٓ أهَ) ىٍح٢ٓ كَٜ ٌَُ ٓ٘ول٠ش أػيحى

 

 حُٔيحٍّ ؿخُز٤ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُٔ٘ول٠ش حالٓظوزخٍ هيٍحص أهَٟ ا٠ُ ٓيٍٓش ٖٓ رآهَ أٝ رٌَ٘ حُٔظـ٤َس حألٍهخّ ٌٛٙ طؼٌْ

 حُظٔـ٤َ ًحص ٝحُٔيحٍّ حٌُز٤َس حألػيحى ًحص حُٔيحٍّ ر٤ٖ حُزِي٣ش ىحهَ حُظٞحُٕ ػيّ ا٠ُ أ٠ً٣خ ط٤َ٘ ٌُٜٝ٘خ ٣ش،حُزِي ك٢

 .حُٔ٘ولٞ

 

 انؼًٕيٛخ نهًذارص اندـزاكٙ انتٕسٚغ

 

 طشَٓطز ٓؼ٤٘ش كخُش طٜ٘ي 5 حُٔيٍٓش كبٕ ، ٓخ كي ا٠ُ ٓٞحط٤ش ؿـَحك٤ش ٓ٘خ١ن ك٢ طوغ حُزِي٣ش ك٢ حُٔيحٍّ ٓؼظْ اًح ًخٗض

 .اُن ، حُِلخّ ٍٕٝٝ حُظـخ٣ٍش ٝحإلٓطزالص حُٔٞم هزَ ٖٓ ُِٔيٍٓش حُٔزخَٗس حُٔل٤طش حُٔ٘خ١ن رـِٝ

 

 ٖٓ ػيىًح ٣طَف ٓٔخ ، ٗٞح١ًٞ٘ ٖٓ ًْ 16 كٞح٢ُ رؼي ػ٠ِ حَُٔحرطٕٞهَٜ حُٔئطَٔحص،  ٖٓ رخُوَد أؿ٘ٞىٍ ٓيٍٓش طوغ

 .حُظَر٣ٞش ٝحُٔظخرؼش حُٔؼ٤ِٖٔ ط٘وَ ٛؼٞرش ًُي ك٢ رٔخ حُٔ٘خًَ
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 نهًذرطخ انتستٛخ انجُٛخ زبنخ

 

 طوي٣َ طْ ك٤غ ، 5 حُٔيٍٓش رخٓظؼ٘خء ػخّ رٌَ٘ ؿ٤يس كخُش ك٢ حُؼَ٘ شحُٔوخ١ؼ ٓيحٍّ كبٕ أىٗخٙ، حُـيٍٝ ك٢ ٓز٤ٖ ٛٞ ًٔخ

 .ؿ٤يس كخُش ك٢ أٜٗٔخ كو٢ ك٤ِٜٖ

 

 نهًذارص انتستٛخ انجُٛخ زبنخ: 4 رهى اندذٔل

   أٓٔ٘ض

 يدًٕع

 انـزف

 يظكٍٛ

 
 يًتبس يتٕطظ

 مدارسال

 االمتٌاز 9   9

 اتؽللا مدرسة 8   8

 1 العاصمة 2 5 10 17

 ًعشافال اإلمام 6   6

 زٌنغ تفر 11   11

 ءسٌنا ابن 21   21

 خالد 8   8

 ن حً 6   6

 أؼنودرت 8   8

 ابالج سٌتً 8   8

 مجموعال 87 5 10 102

 3434انًلتشٛخ انًوبطؼٛخ  :انًظذر

 

 اٗ٘خثٜخ طخ٣ٍن ٣ؼٞى حُظ٢ حُٔيٍٓش ٌٛٙ طؤ٤َٛ إلػخىس ًز٤َس ؿٜٞى رٌٍ ٣ـذ أٗٚ ٍّححُٔي ٌُٜٙو٤خّ رٜخ ُحُظ٢ طْ ح ٣ِخٍسحُ طئًي

ح ط٤٤٘يٛخ طْ حُظ٢ حُٔزخ٢ٗ كبٕ حُٔيٍٓش ٌٛٙ ك٢ ،حُٔزؼ٤٘٤خص ا٠ُ ًَ  أٓوق) ٓظٜيٓش كخُش ك٢ ًِٜخ حُوي٣ٔش حُٔزخ٢ٗ ًٌُٝي ٓئه

خ ٓيَٓس ؿي٣يس رَٔحك٤ٞ حٓظزيحُٜخ طْ حُظ٢ حُوي٣ٔش حَُٔحك٤ٞ(. اُن ، ٓظٜيٓش ٝأرٞحد ٌٍٓٔٞس ٝٗٞحكٌ ٓـزَس ٝأ٤ٍٟخص ًٓ  طٔخ

ح ٝطٌَ٘ ًَ  .ٝحُٔي٣َ حُٔؼ٤ِٖٔ طل٣ٌَحص ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ حٓظويحٜٓخ ك٢ ٣ٔظَٕٔٝ ح٣ٌُٖ حأل١لخٍ ػ٠ِ هط

 

 ا١خٍ ك٢ ، حُ٘ظخّإلػخىس طَط٤ذ  ٓلخُٝش ٛٞ ،حٗظيحرٜخ  ارخٕ حُزِي٣شحػظٔيطٚ  ح١ٌُحُؼ٤ٓٞٔش  حُٔيحٍّ طؼ٣ِِ َٓ٘ٝعإ 

 طٞك٤ي ك٢ سحُٔؼظٔي طل٤ي حُٔوخٍرش ٝ (ٝرِي٣ش ٝآرخء طال٤ٌٓ ٕٞٓؼِٔ) حُْٜٔ حُوطخع رٌٜح حُٔؼ٤٤ٖ٘ حُلخػ٤ِٖ ٓوظِق ر٤ٖ ط٘خ٢ًٍ

 .حألٛيحف ُظلو٤ن حُٔوظِلش حُـٜٞى

 

 :أىٗخٙ حُٔليىس حألٛيحف طلو٤ن ا٠ُ حَُٔ٘ٝع ٣ٜيف

 

 ؿ٤ي ْطؼ٤ِ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ك٢ حُٔٔخٝحس ػيّ ٖٓ حُلي ك٢ش ٛٔحُٔٔخ. 

 ًِٔخ ٤ًٝلخ() حُٔويٓش حُظو٣ٞش ّٝىٍ طؼ٣ِ 

 ٞ؛( اُن ، كوخثذ ، أهالّ ، ًظذ ، ىكخطَ) ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔي٤ٍٓش حألىٝحص ٣ُغط 

 حُٔي٢ٍٓ ح١ُِ طٞك٤ي. 

 رخُٔيحٍّ حالُظلخم ٓؼيٍ ٣ُخىس. 

 ِحُظؼِْ طؼ٣ِ. 

 ٖحُٔيحٍّ ك٢ حُ٘ظخكش ظَٝف طل٤ٔ. 

 ٖحُظي٣ٍْ ظَٝف طل٤ٔ. 

 ٖحُظال٤ٓ ٗـخف ٓؼيٍ طل٤ٔ.ٌ 

  ٖٔيحٍّحُطؤ٤ٓ. 
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 :رٔخ ٢ِ٣ حَُٔ٘ٝع أٗ٘طش طؼِوض ، 2019-2018 حُيٍح٢ٓ ُِؼخّرخُ٘ٔزش 

 

 حُؼالع حُٔيحٍّ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُظؤ٤ِ٤ٛش حالكظ٤خؿخص طلي٣ي 

 حُوخٓٔش حُٔ٘ش ،حُؼالع حُٔيحٍّ طال٤ٌٓ ػ٠ِ ًخِٓش طؼ٤ٔ٤ِش كو٤زش ٓغ ٝكوخثذ ٓي٤ٍٓش أ٣ُخء ط٣ُٞغ 

 ٝحُٔخىٓش

 (ٝحُٔخىٓش حُوخٓٔش حُٔ٘ش)حَُٔ٘ك٤ٖٝ حُظَر٤٣ٖٞ ُِٔٞظل٤ٖ ٣َٜٗش ٌٓخكؤس ىكغ 

 ْٝحُٔخىٓش حُوخٓٔش ُِٔ٘ظ٤ٖ حالٓظيٍح٤ًش حُيٍٝحص ط٘ظ٤. 

 ُـ٣ٜٞشح ٝحإلىحٍس حُظلظ٤ٖ ٓغ حُٔٔظَٔ حُظ٤ٔ٘ن. 

 حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٝحإلَٗحف حُؼَٔ ٓظخرؼش. 

 حُظَر٤٣ٖٞ ٝحُٔٞظل٤ٖ حُظال٤ٌٓ آرخء ٓغ ى٣ٍٝش ُوخءحص ػوي. 

 :رٔخ ٢ِ٣ حَُٔ٘ٝع أٗ٘طش ، طؼِوض 2020-2019 حُيٍح٢ٓ ُِؼخّرخُ٘ٔزش 

 

 (.ط٤ٌِٔح 948) حُؼالع حُٔيحٍّ طال٤ٌٓ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حُٔٞى ٝح١ُِ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔٔظِِٓخص ط٣ُٞغ 

 ٗخك٢ حإلٓخّ ك٢ ى ٝ ٓيحٍّ ك٢ ٝحَُٔحك٤ٞ حُيٍح٤ٓش حُلٍٜٞ طؤ٤َٛ اػخىس.) 

  ْ(.ٔخٓؼِ 36) حُؼالع حُٔيحٍّ ك٢ حُٔؼ٤ِٖٔ ـ٤ٔغُ طؼ٠٣ٞخصطوي٣ 

 ْحُؼخ٣ٞٗش حَُٔكِش ٖٓ حأل٠ُٝ ُِٔ٘ش حالٓظلخٗخص أ٣خّ هالٍ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ُِطالد حُطؼخّ طوي٣. 
  

 

 

 

 ؿ٤ٔغ طؼ٣َٞ ا٠ُ 2019 ٓخٍّ ك٢ ُٝٛٞٚ أىٟ ح١ٌُ ، COVID 19 ؿخثلش رٔزذ ر٘يس حَُٔ٘ٝع أٗ٘طش حٟطَرض

 حُ٘ظخكش أىٝحص ٝط٣ُٞغ حُٔيحٍّ رَٕ حُزِي٣ش ريأص ، حُٞرخء حٗظ٘خٍ ُٝٔٞحؿٜش ُِوطَ حُٔخرن حُؼخّ هالٍ حُٔزٌُٝش حُـٜٞى

 .حُٔيحٍّ ؿ٤ٔغ ك٢ حُٔظ٘وِش ح٤ُي٣ٖ ؿ٤َٔ أكٞحٝ ٝأهخٓض حُٔوخ١ؼش ك٢ حُٔيحٍّ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ

 .ٓوظِلش ٓيحٍّ ٖٓ ٓيٍٕٓٞ ريأٛخ حُظ٢ رؼي ػٖ حُظؼِْ ىٍٝحص َٝٗ٘ اػيحى ُيػْ حَُٔ٘ٝع أٗ٘طش ط٤ٔ٘ن حٓظَٔ

 أهَٟ ٓيحٍّ ا٠ُ ٝحٓظيحىٛخ رخُلؼَ ط٘ل٤ٌٛخ طْ حُظ٢ حإلؿَحءحص ُٔٞحِٛش ٞحصهط حطوخً طْ ، 2021-2020 حُيٍح٢ٓ ُِؼخّ

 .حُٔٔظلخىس حُيٍّٝ َٓحػخس ٓغ

 

 

 

 انًذارص كٙ انًٛبِ ػهٗ انسظٕل

 

 .حُ٘ظخكش رٔٞء حَُٔطزطش حألَٓحٝ حٗظ٘خٍ ك٢ ػخَٓ ٝٛٞ ح٤ُٔخٙ، ا٠ُ حُزِي٣ش ك٢ حُٔيحٍّ طلظوَ حُلخالص، ٓؼظْ ك٢

 

 :ح٤ُٔخٙ رظٞحكَ ٣ظؼِن ك٤ٔخ كخالص ػالع ط٘٘ؤ ،ؼَ٘حُ حُٔيحٍّ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 ؛ ٓخء ريٕٝ ٌُٖٝ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ٤ُِٔخٙ ر٘زٌش ُٓٞٛٞش ٓيحٍّ -

 حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ٤ُِٔخٙ ك٢ ط٘ظَى ال ٌُٜٝ٘خ ح٤ُٔخٙ ا٠ُ حٍُٞٛٞ آٌخ٤ٗش ُي٣ٜخ حُظ٢ حُٔيحٍّ -

 ح٤ُٔخٙ ا٠ُ ٓ٘ظظْ ؿ٤َ ُٞؽٝ ُٝي٣ٜخ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ٤ُِٔخٙ ر٘زٌشُٓٞٛٞش  ؿ٤َ ٓيحٍّ -

 

 ك٢ ح٤ُٔخٙ ا٠ُ حُٔيحٍّ ؽُٞٝ ٌُِٔ٘ش ٜٗخث٤ش كٍِٞ هالٍ ٖٓ حُـي ٓلَٔ ػ٠ِ حُٟٞغ ٌٛح ٣ئهٌ إٔ ٣ـذ كخٍ، أ١ ػ٠ِ

 .COVID 19 ٖٓ لظَسحُ ٌٙٛ ك٢ هخٛش ًز٤َس ٌِٔ٘شر ، ٣ظؼِن حألَٓحُظَٝف أك٠َ
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 ِانًٛب ػهٗ ثبنسظٕل ٚتؼهن كًٛب انًذارص ٔضغ: 0 رهى اندذٔل
 المدارس بالمٌاه ٌتعلك فٌما الوضع الصحً الصرؾ

 المدٌمة المدرسة ،التوصٌل فً مشكلة موجودة المراحٌض
 متصلة

 االمتٌاز

 اتلؽال مدرسة بالشبكة ةمتصل موجودة المراحٌض
 البلدٌة لدمت، شبكةبال توصٌل ٌوجد ال موجودة المراحٌض

 خزان ا
 1 العاصمة

 شافً اإلمام شبكةبال لتوصٌ ٌوجد ال موجودة المراحٌض
 زٌنة تفراج شبكةبال توصٌل ٌوجد ال موجودة المراحٌض

 جدا جٌدة حالة فً المراحٌض من كتلتان
. المدٌم المبنى مراحٌض إلى باإلضافة
 اإلنجاز هذا بتمدٌر ٌسمح ال المٌاه نمص

 ؼٌر بالشبكة االتصال ، المٌاهفً  نمص
 منتظم

 سناء ابن

 المبنى فً فمط ولكن موجودة المٌاه موجودة المراحٌض
 المدٌم

 خالد

 ورشب مرتبطة لكنها مٌاه توجد موجودة المراحٌض
 كهرباءتوجد  ال. المماول

 ن حً

 أؼنودٌرت شبكةبال توصٌل ٌوجد ال موجودة المراحٌض
 بٌتش سٌتً شبكةبال توصٌل ٌوجد ال موجودة المراحٌض

 

 

 إٔ حُ٘خّ ٖٓ %38 كٞح٢ُ ًًَ ، طْ حُو٤خّ رٚ ك٢ ا١خٍ اػيحى حٓظطالع اؿَحإٙ طْ ح١ٌُ حالؿظٔخػ٢ حُٔٔق ُ٘ظخثؾ ٝكوًخ

 (.2018 ، ؿخ٣ٌخ ىٍحٓش ٓٔق. )ُِـخ٣شٌٓظظش  ًخٗض حُٔيحٍّ إٔ% 28 كٞح٢ُ ًًَٝ ، ٍى٣جش ٗٞػ٤ش ًحص ًخٗض حُٔيحٍّ

 

 شحُٔيٍٓىهٍٞ  هزَ ٓخ طؼ٤ِْ  1.2.أ

 

 حُوَآ٤ٗش حُٔيحٍّ: حُٔيحٍّ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ك٢ ٓ٘ٞحص 6 ا٠ُ 3ٞحصٓ٘  ٖٓ حأل١لخٍ طؼ٤ِْ ا٠ُ شحُٔيٍٓىهٍٞ  هزَٓخ  طؼ٤ِْ ٣ٜيف

 .حأل١لخٍ ٣ٍٝخٝ

 

 حأل١لخٍ ٍٝػخ٣ش حُظؼ٤ِْ أٗٔخ١ ٣ليى ح١ٌُ ، 2006 حألٍٝ ًخٕٗٞ/  ى٣ٔٔزَ 28 ك٢ حُٜخىٍ 048-2006 ٍهْ حَُّٔٓٞ كٔذ 

 .ٝحألَٓس ٝحُطلُٞش حالؿظٔخػ٤ش حُ٘ئٕٝ ُُٞحٍس حُظ٤ٜٔي٣ش حُٔيٍٓش طو٠غ ، حُٜـخٍ

 

 ٝ ُِٔيٍٓش حأل١لخٍ طل٤٠َٝحُٔـظٔغ  َٓطز٢ ريٓؾ حُطلَ ك٢ ط٣ٌٖٞ ك٢ حُٔيٍٓش ىهٍٞ هزَ ٓخ َُٔكِش حأل٠ُٝ حُٜٔٔش ؼَطظٔ

 .ٝحُٔؼَك٤ش حُل٣ٌَش هيٍحطْٜ ط٤ٔ٘ش هالٍ ٖٓ حُل٤خس ك٢ ؿ٤يس ريح٣ش ٓ٘لْٜ

 

-86 ٍهْ حألَٓ ٓلَ ل٣َٝ ٣ِـ٢ ح١ٌُ 1987 أًظٞرَ/  حألٍٝ ط٣َٖ٘ 20 حُٔئٍم 289-87 ٍهْ حألَٓ ٖٓ 2 حُٔخىس ط٘ٚ

 .حُزِي٣ش حهظٜخٙ ٟٖٔ طوغ ٝحُليحثن حُٔظِ٘ٛخص إٔ ػ٠ِ حُزِي٣خص، ربٗ٘خء حُٔظؼِن 1986 أؿٔطْ/  آد 13 حُٔئٍم 134

 

ً  كي٣ؼش ظخَٛس حُل٠خٗش ىٍٝ ظ٣ٍٜٝٞؼظزَ   حألَٓ ٟـ٢ طلض حُظٔؼ٤٘٤خص ٜٗخ٣ش ا٠ُ ططٍٞٛخ ٣ؼٞىٝ ٗٞح١ًٞ٘ ك٢ ٗٔز٤خ

 ٍػخ٣ش ٓٔئ٤ُٝش ط٢ُٞ كٔخد ػ٠ِ ح٤ُٜ٘ٔش حُل٤خس ك٢ كؤًؼَ أًؼَ اىهخُٜٖ ا٠ُ حُظي٣ٍـ٢ لٍَٖٛط أىٟ حُِٞحط٢ ٝحُ٘ٔخء حُؼ٣َش

 .حُٜـخٍ حأل١لخٍ ٝطؼ٤ِْ

 

 ٣ُ٘شؽ طلَ رِي٣ش ط٠ْ ،( 2020 ى٣ٔٔزَ) ألَٓسٝح ٝحُطلُٞش حالؿظٔخػ٤ش حُ٘ئٕٝ ُٝحٍس ػٖ حُٜخىٍس حُز٤خٗخص ألكيع ٝكوًخ

 (.حُِٔلن ك٢ حُليحثن هخثٔش حٗظَ. )حُوخٙ حُوطخع ٣ظٌلَ رٜخ أ١لخٍ ٍٟٝش 32

 

 رؼي ح٠ْٗ ٝهي حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح اىهخٍ ك٢ خٓخٛٔ هي حُل٤َٔٗش حُٔيٍٓش أ٠٣خٝ ثتٙ طبَتز ٓـٔغ إٔ ا٠ُ حإلٗخٍس ٝطـيٍ

ً  أىهِض حُظ٢ حُوخٛش حُٔئٓٔخص ٖٓ ًز٤َ ػيى حُٔئٓٔظ٤ٖ ٛخط٤ٖ ا٠ُ ًُي  .شحُٔيٍٓ ىهٍٞ هزَ ٓخ طؼ٤ِْ طي٣ٍـ٤خ
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 ٣ـذ ، حُٔؼ٤خٍ ٌٛح أٓخّ ػ٠ِ(. ٗٔٔش 3000 ٌَُ ٝحكيس كي٣وش) حُي٤ُٝش حُٔؼخ٤٣َ ٖٓ أهَ كخ٤ًُخ حُٔليى لخٍحأل١ ٣ٍخٝ ػيى

  .أ١لخٍ ٍٟٝش 18 د حُ٘وٚ طؼ٣ٞٞ حُزِي٣ش ػ٠ِ

   

 

 حُٔظِ٘ٛخص ٌٛٙ ٝ ٝحألٖٓ حُٔؼيحص طٞكَ حُظ٢ حُزِي٣ش هزَ ٖٓ ُأل١لخٍ حُٔوٜٜش( 5) حُؤْ حُظَك٤ٜ٤ش خُليحثنر حُظٌلَ ٣ظْ

 .ؿ٤ٔؼٜخ طؼَٔ ٣ُ٘ش ؽطلَح ٖٓ حُ٘ٔخ٤ُش حُٔ٘طوش ك٢ ٍث٢ٔ٤ رٌَ٘ طوغ حُظ٢ حُٔوظِلش

 

 ال ٝ ٚاُى حأل١لخٍ ٣ؤط٢ ٓخ ٗخىٍح ٝ حُٜ٘خٍ ٓخػخص ؿ٤ٔغ ك٢ ُِـٍٜٔٞ ٓلظٞف حُزِي٣ش ٓوَ ٖٓ رخُوَد ٣وغ ح١ٌُ حُظَك٢ٜ٤ حُٔظِ٘ٙ

 ٖٓ ح٣ُِٔي طظطِذ ٌُٜٝ٘خ ٗٔز٤ًخ ٓ٘خٓزش ر٤جش طٞكَ خ٣شُِـ ٤ٓت رٌَ٘ طط٣َٞٛخ طْ ٝحُظ٢ حُٔل٤ٔش ؿ٤َ حُلي٣وش ٌٛٙ إٔ ك٢ ٗي

 .حُز٤ج٤ش حُٔؼخ٤٣َ َٝٓحػخس ٝحُٔؼيحص ح٤ُٜخٗش

 

 انخبص انتؼهٛى 1.3.أ

 

 ٖٓ ٣وَد ٓخ طٞك٤َ ٣ظْ ، زِي٣شحُ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٝ حُؼخّ حُوطخع ك٢ حُٔٞؿٞىس طِي ٖٓ رٌؼ٤َ َؼأً حُوخٙ حُوطخع ك٢ حُٔيحٍّ

 .حُوخٙ حُوطخع هزَ ٖٓ حُٔي٤ٍٓش حُويٓش ٖٓ 60%

 

 حَُث٤ٔ٤ش حألك٤خء ك٢ ٓظلخٝطش ريٍؿخص ٝطظٞحؿي ١خُذ 7200 ٖٓ ٣وَد ٓخ ٝط٠ْ ، 50 كٞح٢ُ حُٔئٓٔخص ٌٛٙ ػيى ٣زِؾ

 ٓٞهؼٜخ ٣ٝؼظٔي ٓليىس رٔؼخ٤٣َ ٣ل٢ ال حُٔئٓٔخص ٌُٜٙ حُــَحك٢ حُظ٣ُٞغ ط٤ٌِٔح ٝ 3360د حُٔيٍٓش ٌٛٙ طظٌلَ ٝ رخُٔي٣٘ش

 .هخٙ ـَٓ٘ ٌَُ حُٔظخكش حإلٌٓخ٤ٗخص ػ٠ِ

 رخٓظؼ٘خء ،ُِٔؼخ٤٣َ ٓـخرشٝحال حُٔخى٣ش ٝحُلخُش حٌَُ٘ ك٤غ ٖٓ طـخٜٗٔخ رؼيّ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش ك٢ حُوخٛش حُٔيحٍّ طظ٤ِٔ

 .حُل٤٘ش حُٔؼخ٤٣َ طِز٢ ال حُوخٙ حُوطخع ٓيحٍّ ػِٔخ رؤٕ ، حُٔيحٍّ ٖٓ ه٤َِ ػيى

 

 ٣يٍٕٓٞ ح٣ٌُٖ أُٝجي ُٔؼظْ ؿيًح حُٔ٘ول٠ش حَُ٘حث٤ش حُوٞس ٓغ طظلي حُظ٢ حُٔخ٤ُش حَُٔىٝى٣شٝ حَُرق ػٖ حُزلغ ٣لَٔ إٔ ٣ٌٖٔ

 ٖٓ حُؼي٣ي ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُظو٤٘خص.ُِٔؼخ٤٣َ حالٓظؼخٍ ػيّ ا٠ُ رخإلٟخكش حُٔويّ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُوٍٜٞ أٝؿٚ ؿِث٤ًخ حُٔيحٍّ ٌٛٙ ك٢

 . حُوخٛش حُٔيحٍّ

 .حُٔطِٞرش حُل٤٘ش حُٔؼخ٤٣َ ِز٤شُظ ًز٤َس ؿٜٞىًح طزٌٍ حُوخٛش حُٔئٓٔخص رؼٞ إٔ ا٠ُ حإلٗخٍس طـيٍ ًُي، ٝٓغ

 

ًٓخ 410) أٓخ٢ٓ رٌَ٘ حُٔظوخػي٣ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ طٔظويّ حُوخٛش حُٔيحٍّ إٔ حُظي٣ٍْ ٤ٛجش ػٖ حُٔظٞكَس حُز٤خٗخص طظَٜ ( ٓيٍ

خ 20 كٞح٢ُ ٓوخرَ ًٔ  .ٓظؼخهيًح ٓؼِ

  

 حَُّٓٞ ىكغ ٝػيّ  ٤ٌٓحُظال أٍٓٞ أل٤ُٝخء حُٔخ٤ُش حُوٞس ٟؼق أٓخ٢ٓ رٌَ٘ ٢ٛ حُٔئٓٔخص ٌٛٙ طؼ٤َٛخ حُظ٢ حُٔ٘خًَ

 حُظ٢ حَُٔطلؼش ٝحألؿٍٞ( ًُي ا٠ُ ٝٓخ ، ٝحٌَُٜرخء ، حإل٣ـخٍ) حُظ٘ـ٤َ ٗلوخص طٌِلش ٝحٍطلخع  حُٔليى حُٞهض ك٢ حُٔي٤ٍٓش

 .حُظي٣ٍْ ٤ٛجش ططِزٜخ

 

 ثبَٕ٘ان تؼهٛىان  .1.4.أ

 ٝػيى 2521 حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش رٌٜٙ حُِٔظلو٤ٖ حُطالد ػيى ٣زِؾ اػيحى٣ظ٤ٖ ٝٝ ػخ٣ٞٗش ٓيحٍّ ػالع ٣ُ٘ش طلَؽ رِي٣ش ط٠ْ

 .55 حألٓخطٌس ك٤ٜخ
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 انثبَٕٚخ انًززهخ زظت انتاليٛذ تٕسٚغ: 0 رهى خذٔل

طبتذحاأل يدًٕع انجُبد يدًٕع   

 

نتاليٛذا يدًٕع  المؤسسة 

زٌنة تفراج ثانوٌة 643 277 12  

 ثانوٌة االمتٌاز 502 203 19

 إعدادٌة تفرغ زٌن 263 136 8

أؼنودرت إعدادٌة 114 51 5  

 ثانوٌة البنات 186 146 11

 2020 اإلدارح اندٕٓٚخ نهتٓذٚت انٕطُٙ  :انًظذر

 

 ظَٝحُٔلخ حُٔٔخؿي .1.5.أ
 

 ٝح٤ُٔخ٤ٓش حالؿظٔخػ٤ش حُٔطخُذ ؿ٤ٔغ ك٤ٜخ طَٜٜ٘ ٝرٞطوش حُو٣ٞش حالؿظٔخػ٤ش ُِظٞطَحص رئٍس أًؼَ كؤًؼَ حُٔيٕ أٛزلض

 كويٝح ح٣ٌُٖ حُ٘زخد ر٤ٖ ٝهخٛش ،حُي٣ٔٞؿَحك٢ حُظطَف ططٍٞػٖ  ٗخؿٔش َٛحأل ك٢ حُٔطخُذ ٌٛٙ طٌٕٞ هي ٝ ٝحالهظٜخى٣ش

 .حطـخٛخطْٜ

 

ح ٣ِؼذ إٔ ظَسحُٔل ٓؼَ ُِٔٔـي ٣ٌٖٔ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش،ٝ ًٍ خ ىٝ ًٔ  حُٔزٌَس حُطلُٞش َٓكِش ك٢ كو٢ ٤ُْ ٝحُؼ٘خ٣ش حإلَٗحف ك٢ ٜٓ

 .ٝحُظَٔد حُٔي٢ٍٓ حُزطخُش ٖٓ ٣ؼخٕٗٞ ح٣ٌُٖ ُِ٘زخد أ٠ً٣خ ٌُٖٝ

 

طظٌلَ  حُزِي٣ش اال إٔ ،( حالؿظٔخػ٤ش ِٜٔلشحُ ُظوي٣َحص ٝكوًخ ،ٓخثش كٞح٢ُ) حُٔٔخؿي ٖٓ حًز٤َ حػيى ط٠ْ حُزِي٣ش ًخٗض ُٞ كظ٠

 ٌٛٙ ط٘ظَ٘ ٝ حُٔٔخؿي أثٔش ٖٓ ُؼيى ٓوٜٜخص ىكغ ا٠ُ رخإلٟخكش ٌُٜٙ حُٔٔخؿي هخٙ ىػْ طوي٣ْ ٣ظْ ٓٔـيًح 30 ٣وَد ٔخر

 .٣ُ٘ش ؽطلَح أك٤خء رؼٞ ك٢ ط٤ًَِ ٕ ًخٕ ٛ٘خىٝا ش٣حُزِي طَحد ًخَٓ ك٢ حُٔٔخؿي

 

 ا٤ُٜخ ٣ؤطٕٞ ح٣ٌُٖ ح٤ُِٜٖٔ ٓـٔٞػخص ٝط٘ظ٤ْ ك٘ي ريٍؿش حُٔؼٔخ٣ٍش ٝٛ٘يٓظٜخ حُٔٔخؿي ٌٛٙ ػَٔ أِٓٞد ٣َطز٢ ٓخ ؿخًُزخ

 ك٢ خؿيحُٔٔ ُٔؼظْ رخُ٘ٔزش حُلخٍ ٛٞ ٌٝٛح) ٝحُظ٘ـ٤َ حُظ٤٤َٔ طٌخ٤ُق ؿ٤ٔغ ٍحع ٣ظلَٔ ، حُٔٔخؿي ُزؼٞ رخُ٘ٔزش ٝ رخٗظظخّ

 حُٟٞغ ٌٛح حُٔٔخؿي ٝ ىػْ ٠ُٔخٕ حُي٣ٍٝش حُٔٔخٛٔخص ا٠ُ ٣ِـؤٕٝ هي ، ٤ُِِٜٖٔ ح٥ه٣َٖ رخُ٘ٔزش( ٣ُ٘ش ؽطلَ ٓ٘طوش

ح حألهَ حألك٤خء ٓٔخؿي ػ٠ِ هخٙ رٌَ٘ ٣٘طزن ًِ  .حُوي٣ٔش حألك٤خء ٝك٢ يذائٍك٢  حُوي٣ٔش حألك٤خء ك٢ طـ٤ٜ

 

 حُل٢ حْٓ ٣لَٔ ح٥هَ ٝحُزؼٞ ، حٍَُٓٞ ٛلخرش حْٓ ٣لَٔ رؼ٠ٜخ خًٕ كبًح ، رخُٔؼخ٤٣َ طل٢ ال ٝ حُٔٔخؿي أٓٔخءطوظِق 

 (.حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ ٤ٗـخ٢ُ ٓٔـي)ٓؼ٤ٖ  ٔٔـير رخالٛظٔخّ ٣ظ٤ِٔ كَى حْٓ ٣لَٔ ٣ِحٍ ال ح٥هَ ٝحُزؼٞ ،( ٤ْٓٞٓ ٓٔـي)

 

 

 . ٛلش2أ.

 حُٔئٍم 134-86 ٍهْ حُوخ٢ٗٞٗ حألَٓ ٓلَ ٣ٝلَ ٣ِـ٢ ح١ٌُ 1987 أًظٞرَ 20 حُٔئٍم 289-87 ٍهْحُوخ٢ٗٞٗ  حألَٓ ٣ليى

: ػٖ ٓٔئُٝش حُزِي٣ش كبٕ ، ٝرظِي حُٔ٘خٓزش حُٜلش ٓـخٍ ك٢ حُزِي٣ش ِٓطخص ،حُزِي٣خص بٗ٘خءر حُٔظؼِن 1986 أؿٔطْ 13

 .٢ٓٞٔحُؼ حُٔـخٍ ؿِءح ٖٓ ٔٔظٞٛلخصٝ طٌَ٘ حُ ٝحُطلَ حألّ كٔخ٣ش َٝٓحًِ حُٔٔظٞٛلخص ٝطـ٤ِٜ ٤ٛٝخٗش ر٘خء

 

 طويّ ٛخٓش ٛل٤ش ٤ٛجخص ، حُزِي٣ش ك٢ حُٞك٤ي حُٜل٢ حًَُِٔ ٛٞ ١ٌحُ حُٔـٔؼش حُؼ٤خىس ًَِٓ ا٠ُ رخإلٟخكش حُزِي٣ش ٠ْط

 :حُٜل٤ش َػخ٣شحُ ػٖ حُزخكؼ٤ٖ حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َ ُـِء أٓخ٤ٓش ٝؿٜش حُزِي٣ش ٖٓ طـؼَ ٝ ٌُِٔخٕ ٓؼظزَس هيٓخص

 

 .ٗٞح١ًٞ٘ -حالٓظطزخد  ًَِٓ -

 .ح١َُٔخٕ ًَِٓ -

 .حُوِذ أَٓحٝ ًَِٓ -

 .حُيّ َٗو ًَِٓ -

 .حُل٤َٝٓخص ػِْ ًَِٓ -

 .حُٜل٤ش حُزلٞع ٓؼٜي -

 

 طؼيحى، ٥هَ ٝكوًخ ٝ حُوخٛش حُطز٤ش حٌُٔخطذٝ حُؼ٤خىحص ٝؿٞى ٓغ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٗٔز٤ًخ حٓظطٍٞ حُوخٙ حُوطخع٣ؼظزَ

 .ش٤ٛٞهٜ ػ٤خىس 193 ٝ ٤ٜٛٞخه١ز٤زخ  58 حُزِي٣ش ط٠ْ
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 نهؼٛبداد انًدًؼخ انظسٙ ثبنًزكش انتؼزٚق .0

 

 ح٤ُٜجش ٝٛٞ ، حَُ٘ه٤ش حُـ٘ٞر٤ش حُزِي٣ش أ١َحف ٝػ٠ِ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٢ٓٝ ك٢ ُِؼ٤خىحص حُٔـٔؼش حُٜل٢ حًَُِٔ ٣وغ

ٌَ ُٝ حُٔزوش ٓوخ١ؼش ٌٓخٕ هزَ ٖٓ ا٤ُٚ حٍُٞٛٞ ٖٓ حُــَحك٢ ٓٞهؼٚ ٣ٌٖٝٔ ٣ُ٘شؽ طلَ ُزِي٣ش شحُظخرؼ سحُٞك٤ي شحُٜل٤

 .ٗٞح١ًٞ٘ ٌٓخٕ ٖٓ ًز٤َ ُـِء ٍث٤ٔ٤ش ٝؿٜش ٣ٚـؼِ، ٓٔخ  حُؼخٛٔش ١َحفأ ؿ٤ٔغ ٖٓ حُوخى٤ٖٓ حٌُٔخٕ

 

 

 :ًخُظخ٢ُ ْٛ ِزِي٣شُ( حُٔـٔؼش ؼ٤خىحصحُ) حُٜل٢ ًَُِِٔ حُطز٢ حُطخهْ

 

 انلئخ زظت انظسٍٛٛ انؼبيهٍٛ: 9 رهى اندذٔل

 فبةال  ؼيىحُ

 أطباء عامون 04
 األسنان جراحو 04

 صحً عالً  فنً 05
 دولة ممرض 07

 لابلة 07
 صحًممرض اجتماعً  08

 ممرض مساعد 03
 مكلفات بالتولٌد 2

 مجموعال 15

 2020 : انؼٛبداد انًدًؼخ انًظذر

 

خ ألٗٚ ٣ٔظوزَ ح٠َُٟٔ ٖٓ ؿ٤ٔغ ٓ ػِٔٚرخإلٟخكش ا٠ُ ٌٛح حُطخهْ حُيحثْ ح١ٌُ ٣ؼظزَ  ًٔ ص ٗٞح١ًٞ٘ ، ٣يػٞ حًَُِٔ وخ١ؼخٜٓ

ظْ طـط٤ش طيهالص ٛئالء حألهٜخث٤٤ٖ ط ٝ ٓزٞعَٓط٤ٖ ا٠ُ ػالع َٓحص ك٢ حأل ُالٓظ٘خٍسحُٜل٢ حُٔظو٤ٜٜٖ ح٣ٌُٖ ٣ؤطٕٞ 

 .ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حًَُِٔ حُٜل٢ ٝطٌخ٤ُق حالٓظ٘خٍحص

 

حٓظ٘خٍس هخٍؿ٤ش ك٢  3000: أؿَٟ حًَُِٔ حُٜل٢ ح١ٌُ ٣ويّ هيٓش ٜٗخ٣ٍش ٤ِ٤ُٝش ٓخ ٣وَد ٖٓ األيزاع ٔاالطتشبراد

 ش حُظ٢ ٣ظْ ػالؿٜخ رخٗظظخّ ك٢ حًَُِٔ حألَٓحٝ حَُث٤ٔ٤ ٝ حٓظ٘خٍس ك٢ ح٤ُّٞ 300ا٠ُ  250أٝ ٓخ ٣وَد ٖٓ  حَُٜ٘،

٢ٛ: حُل٠ٔ ٝحُٔال٣ٍخ ٝحإلٜٓخٍ ٝحُظٜخد حُ٘ؼذ حُٜٞحث٤ش ٝحٍطلخع ٟـ٢ حُيّ ٝح١ٌَُٔ ٝط٠وْ حُـيس حُيٍه٤ش ٝكخالص 

 حألَٓحٝ حُٔ٘وُٞش رخالطٜخٍ حُـ٢ٔ٘ ٝح١َُِٛ

 :ُِظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حألَٓحٝ حُٔوظِلش ٣ويّ حًَُِٔ حُٜل٢ حُويٓخص حُظخ٤ُش

 

 .حألٓٞٓش هيٓش -

 هيٓش ٓخ هزَ حُٞالىس ؛ -

 .هيٓش ١ذ حألٓ٘خٕ -

 .حُٔوظزَهيٓش  -

 .طٞحٍةحُهيٓش  -
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 COVID 19خبئسخ  كٙ يٕاخٓخانًزكش انظسٙ ٔانجهذٚخ 

 

، ٝحُظ٢ ك٘يص اىحٍطٜخ ؿ٤ٔغ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ًَُِِٔ حُٜل٢.  COVID 19طؤػَ حًَُِٔ حُٜل٢ رٌَ٘ هخٙ رـخثلش 

 827حًَُِٔ حُٜل٢ ٓٔئٍٝ كخ٤ًُخ ػٖ َٓحهزش  .٣PCR  ٝTDRٚ ك٣َن ٓظوٜٚ ر٤ٌٔخص ًز٤َس ٖٓ حهظزخٍحص حًَُِٔ ُي

 .٠ً٣َٓCOVID 19خ ٜٓخًرخ رـ 

 

 رخإلٟخكش ا٠ُ ًُي ، هخٓض حُزِي٣ش رؤٗ٘طش ٓوظِلش ُِظؼخَٓ ٓغ حٗظ٘خٍ حُٞرخء:

 كٔالص طٞػ٤ش ٝط٣ُٞغ ٓٔظِِٓخص حُ٘ظخكش. -

 َ حُزِيس.رٞحرش طط٤َٜ ػ٘ي ٓيهاهخٓش  -

 طط٤َٜ حُٔٔخؿي َٝٓحًِ ح١َُ٘ش ٝحُٔزخ٢ٗ حإلىح٣ٍش. -

 ط٣ُٞغ حُٔ٘ظـخص حُـٌحث٤ش ػ٠ِ حألَٓ حُلو٤َس ك٢ حُٔوخ١ؼش. -

 ٓٔـيح. 21ط٣ُٞغ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝحُ٘وي٣ش ػ٠ِ  -

 حُٔـِٜس رٌٔزَحص حُٜٞص. ٤ٔخٍحصا١الم كِٔش طٞػ٤ش رخٓظويحّ حُ -

 ٞحم ٝحُٔيحٍّ ٝٓلظَم حُطَم حَُث٢ٔ٤ ؛ط٤ًَذ أؿِٜس ؿ٤َٔ حأل٣ي١ ك٢ حألٓ -

 ا١الم كِٔش ط٣ُٞغ ٓٔظِِٓخص حُ٘ظخكش رخَُ٘حًش ٓغ ح٤ٗٞ٤ُٔق ٝٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ؛ -

 طٌؼ٤ق اؿَحءحص حُ٘ظخكش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌُٔخطذ ٝحُٔٞظل٤ٖ ُٝٝحٍ حُزِي٣ش. -

 

  

 :كٙ انًزكش انظسٙ ْٙ كًب ٚهٙ يٍ انؼًبلزتٛبخبد اال

 زَحص.حػ٘خٕ ٖٓ ك٢٤٘ حُٔوظ - -

 حػ٘خٕ ٖٓ ك٢٤٘ حَُحى٣ٞ - -

 ١ز٤ذ ٗٔخث٢ - -

 

 كبٕ حالكظ٤خؿخص حُظ٢ ػزَ ػٜ٘خ ٓي٣َٝ حًَُِٔ حُٜل٢ طَ٘ٔ: رخُٔؼيحص،ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 

 حًَُِٔ حُٜل٢( ؛ ٓيحه٤َٓخٍس آؼخف: )٣ظْ اؿالء ح٠َُٟٔ كخ٤ُخً رٔٞؿذ 

 ٍحى٣ٞ ٍه٢ٔ

 ٝكيس ؿَحك٤ش

 ُِظلخ٤َُ ح٤َُٜٗٞٓش. ٓوظزَ

 ٝالىس ٣َٜٗخ( ؛ 80)ح١ٌُ ٣ٔظوزَ ؿ٘خف حُٞالىس  ٞٓؼشط -

 اػخىس طؤ٤َٛ ؿَكش حالٓظ٘خٍس.

 

 طوي٣َ حُويٓش حُٜل٤ش .1.2

 

 

 ح٤ُّٞ ، ٝٛٞ أَٓ رؼ٤ي ٖٓ حٌُٔخٕ 10000ٓ٘٘ؤط٤ٖ ُؼيى  اهخٓشٝكوًخ ُٔؼخ٤٣َ ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش ، ٤ٌٕٓٞ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ 

 ٣ُ٘ش. ؽػٖ حُٞحهغ رخُ٘ٔزش ُزِي٣ش طلَ

 

خ ك٢ حُٔٔخػيس ػ٠ِ طلو٤ن ٌٛح حُٔؼ٤خٍ ، اال أٗٚ ال ٣ِحٍ ٣ظؼ٤ٖ رٌٍ ؿٜٞى ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُوطخع حُوخ ًٔ ح ٜٓ ًٍ ٙ ٣ِؼذ ىٝ

 ًز٤َس ُظلو٤ن ًُي.

 

أهَ ٖٓ  ،ٗٔٔش 10000( ٌَُ ٕٞحُوخرالص ٝحَُٟٔٔٝ حُؼخٕٓٞ ٖٓ ك٤غ حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ، طظَ ًؼخكش حُلجخص حُؼالع )حأل١زخء

ألّ ُٜلش حُ ُِِٜٔقٗٔٔش ح١ٌُ طْ طلي٣يٙ ػ٠ِ أٗٚ حُلي حألى٠ٗ حُٔطِٞد  23/10000ٓؼ٤خٍ ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش حُزخُؾ 

 ٝحُطلَ .



23 
 

 

ٖٓ حألٗوخٙ ا٠ُ إٔ حَُٔحكن  %40، أٗخٍ ( (JICA)ح١ٌُ طْ اٗـخُٙ ٖٓ ١َف 2018حٓظ٘خىًح ا٠ُ حُٔٔق حالؿظٔخػ٢ ُؼخّ 

 كٔش ُِـخ٣ش.إٔ حَُٔحكن حُٜل٤ش ك٢ حُؼخٛٔش ِٓى % ا30٢ُحُٜل٤ش ٍى٣جش حُـٞىس ، ًًَٝ كٞح٢ُ 

 ،ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔوخ١ؼخص ك٢ ٗٞح١ًٞ٘ ح٠َُٟٔ ٣ٔظوزٌَٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٛخُلش أ٠ً٣خ ًَُِِٔ حُٜل٢ ُِٔٔظٞٛق ح١ٌُ 

  أػالٙ،ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق 

 

 : انًؼذاد انظسٛخ ٔػذد انًٍُٓٛٛ يوبرَخ ثًؼبٚٛز يُظًخ انظسخ انؼبنًٛخ04اندذٔل رهى 

 حُزِي٣ش حُٜل٤ش حُٔؼيحص الصحٌٌن المهنٌٌن
 لمهنٌٌنا عدد

 ٌنالمطلوب الصحٌٌن
 منظمة معاٌٌر حسب
 العالمٌة الصحة

 حُٜل٤٤ٖ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ

 ٗٔٔش 10000 ٌَُ

(2017) 

 

 حُٔؼيحص ػيى

 ٝكوًخ حُٔطِٞرش

 ٓ٘ظٔش ُٔؼخ٤٣َ

 حُؼخ٤ُٔش حُٜلش

 ٌَُ ٓ٘٘ؤطخٕ)

 (ٗٔٔش 10000

 

 طٌل٢ ٓؼيحص

 ٓخًٖ   10000ٍ

 

  (2017) حٌُٔخٕ

126 8.92 11 1.1 54908 ٌَُٜ 

 طلَؽ ٣ُ٘ٚ 56793 1.1 11 3.70 131

 حُٔزوش 83913 0.5 17 3.46 193

 JICA  ،3400 ثؼثخ دراطبد  انًظذر:

 

ال طِحٍ حالكظ٤خؿخص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ طـط٤ظٜخ ٜٓٔش ٖٓ ك٤غ حُٔؼيحص حُٜل٤ش ٝح٤٤ُٜٖ٘ٔ  حُٔخرن،ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيٍٝ 

 حُٜل٤٤ٖ.

 

ًز٤َس ُظل٤ٖٔ ػَٝ حُويٓش ٖٓ ك٤غ حُٔٞظل٤ٖ ٝحُٔؼيحص حُٜل٤ش ٣ُ٘ش ، ال ٣ِحٍ ٣ظؼ٤ٖ رٌٍ ؿٜٞى  ؽرخُ٘ٔزش ُزِي٣ش طلَ

 ُزِي٣ش.ح حُظ٢ طٔظٌِٜخ سحُٞك٤ي شحُٜل٤ جشػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ُٜ

 

 

  انسظٕل ػهٗ انًبء ٔانكٓزثبء .3.أ

 

، ؿخُزًخ ٓخ  سحُٔظٌٍَ ك٠ال ػٖ حالٗوطخػخص ٝ ٓ٘خًَ ك٢ حإلٓيحى رخٌَُٜرخء طظلخهْ هالٍ كَٜ ح٤ُٜق حُزِي٣ش٣ٞحؿٚ ٌٓخٕ 

 طٌٕٞ حُطخهش حُظ٢ طٞكَٛخ حُ٘زٌش ٓ٘ول٠ش.

ك٢ رؼٞ حألك٤خء ، أٛزلض ٗزٌخص حٌَُٜرخء ٓظيحػ٤ش ٝ ٣ظٔزذ حٗولخٝ حُـٜي ك٢ طِق حُٔؼيحص ٝارطخء حألٗ٘طش حُظـخ٣ٍش

 ٝال طِز٢ ٓؼخ٤٣َ حُٔالٓش ، ٓٔخ ٣ئى١ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ا٠ُ هٔخثَ ك٢ حألٍٝحف.

٠٣طَ ٌٓخٕ  ، ك٤غ٘ول٠ش ك٢ ٓ٘خ١ن ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُزِيس  ٝهخٛش حُٔ٘طوش حُ٘ٔخ٤ُشال طِحٍ ٗٔزش حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٤ٓخٙ حَُ٘د ٓ

 ٌٛٙ حألك٤خء ا٠ُ حٓظويحّ ٜٛخ٣ٍؾ ح٤ُٔخٙ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ح٤ُٔخٙ.

طؼَٔ ر٤٘ٔخ ُْ ٣ظْ ط٤ٓٞغ حُ٘زٌش حُـي٣يس ُظَ٘ٔ  ًَُِ٘ش ح٤٘١ُٞش ُظ٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ، حُوي٣ٔش٘زٌش حُٝكوًخ ُِٔؼِٞٓخص حُٔظخكش ، ُْ طؼي 

 ألك٤خء ، ٓٔخ هِن ٟٝؼًخ ٛؼزًخ ا٠ُ كي ٓخ ٌُٔخٕ ٌٛٙ حألك٤خء.ؿ٤ٔغ ح

 

 

 

 

 

 حَُٜف حُٜل٢ ٝٓؼخُـش ٤ٓخٙ حَُٜف حُٜل٢ .4.أ

 

  2009ك٢ ػخّ  ، طْ اٗ٘خإٙػٖ حَُٜف حُٜل٢ ٝٓؼخُـش ح٤ُٔخٙ شحُٔٔئُٝ جشٛٞ ح٤ُٜ حٌُٔظذ ح٢٘١ُٞ َُِٜف حُٜل٢

 ٝحَُٜف حُٜل٢. ٤ٔخٙإلَٗحف ُٝحٍس حُ ٌٛح حٌُٔظذ ٣ٝو٠غ 
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 .٤ٓٞغٝطْ ط٤َٜٓٔخ ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص ىٕٝ ط ٣ُ1962٘ش ٢ٛ حُٞك٤يس حُظ٢ ُي٣ٜخ ٗزٌش َٛف ٛل٢ طؼٞى ا٠ُ ػخّ  ؽرِي٣ش طلَٝ

 

طْ اٗ٘خء ٗزٌش ُظ٣َٜق ٤ٓخٙ حألٓطخٍ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔ٘ول٠ش ٖٓ ٗٞح١ًٞ٘ طـط٢  ح٢٘٤ُٜ،حُظؼخٕٝ حُؼ٘خث٢ ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ  ك٢

ٌٛٙ حُ٘زٌش  حُظ٢ حًظِٔض ح٥ٕ ، ٓخٛٔض ك٢ حٓظٜخٙ ؿِء ٖٓ ٤ٓخٙ  ٝ ٤ً2014ِٞٓظَ َٓرغ ك٢ ى٣ٔٔزَ  15.68ٓٔخكش 

 حألٓطخٍ.

 

طظٔزذ حُل٠٤خٗخص حٌُٔظذ ح٢٘١ُٞ َُِٜف حُٜل٢، كوي طْ حالػظ٘خء رٚ أ٠ً٣خ ٖٓ هزَ  حألٓطخٍ،أٓخ رخُ٘ٔزش ُظ٣َٜق ٤ٓخٙ 

 ّ ُظ٣َٜق ٤ٓخٙ حألٓطخٍ.٣ُ٘ش ك٢ ظَ ػيّ ٝؿٞى ٗظخ ؽهخٛش ك٢ رؼٞ ٓ٘خ١ن طلَ ،أَٟحٍ ؿ٤ٔٔش كٍٜٞحُٔظٌٍَس ك٢ 
 

 خًغ انُلبٚبد انًُشنٛخ .4.أ

 

 

-87ٍهْ  حُوخ٢ٗٞٗ حألَٓ ٌُٖٖٓ ك٢ حُٞحهغ ال ٣ظْ حكظَحّ ٌٛٙ حإلٗخٍس  حُزِي٣ش،٣وغ حَُٜف حُٜل٢ ُِزِي٣ش ٟٖٔ حهظٜخٙ 

ـَٝ ٓٞهغ طوّٞ رٌٜح حُ٘٘خ١ ًَٗش هخٛش حٓظلخىص ٖٓ ػوي ٌُٜح حُٝ حُٔظؼِن رخُزِي٣خص ،20/10/1987حُٔئٍم ك٢  289

 ٖٓ ُٝحٍس حُيحه٤ِش ٝحُال٣ًَِٓش.

 

ٝطزٌٍ حًَُ٘ش حُظ٢ طؼخهيص ريٍٝٛخ ٓغ ٓئٓٔخص ػخ٣ٞٗش ، ؿٜٞىًح ًز٤َس ٠ُٔخٕ ٗظخكش حُٔي٣٘ش ٝاُحُش حُؤخٓش ، ال ٤ٓٔخ ػ٠ِ 

 ٣ًَٜٗخ. أٝه٤ش ؿي٣يس 500رخُ٘ٔزش ُألَٓ ، طويّ ًَٗش هخٛش هيٓخطٜخ ٓوخرَ ىكغ كٞح٢ُ  ٝ ٓٔظٟٞ حألٓٞحم ٝحألٓخًٖ حُؼخٓش

 

ُظو٤٤ْ ٌٛٙ حُويٓخص ال طٔظِي حُزِي٣ش ػ٘خَٛ ًحص ِٛش طٌٜٔ٘خ ٖٓ ٓؼَكش ٗطخهٜخ ٝكؼخ٤ُظٜخ ألٜٗخ ال طَطز٢ رؤ١ هطٞس ك٢ 

 ػ٤ِٔش ط٘ل٤ٌ ػ٤ِٔخص حَُٜف حُٜل٢ ٝحُظ٘ظ٤ق ٝاُحُش حُؤخٓش.

 

ٌِٔ٘ش حَُٜف حُٜل٢ ُ ٜٗخث٢ كَى ا٣ـخٝٓغ ًُي ، كوي ُٞكع رٌٍ ؿٜٞى ًز٤َس ٤ُال ٜٝٗخٍح ٝطْ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٗظخثؾ ىٕٝ 

 ٝاُحُش حُؤخٓش.

 

 حُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف حُظَحر٢  .5.أ

 

 

ال ٣ِز٢ حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼظخىس ٌٌٝٛح طْ اٗ٘خء أك٤خء رؤًِٜٔخ ك٢  ػَٔحٕأىٟ ػيّ ٝؿٞى هطش ٍث٤ٔ٤ش ُِظ٤ٔ٘ش حُل٣َ٠ش ُِزِي٣ش ا٠ُ 

ُظِز٤ش حالكظ٤خؿخص حُٔٔظوز٤ِش ُِويٓخص  ،٣ٍَٟٝش ُِل٤خسٓٔزن أٝ ٓٔخكخص  حٓظٜالفٓ٘خ١ن ٓؼَٟش ُِل٠٤خٗخص ىٕٝ 

ال ٣و٠غ حٓظويحّ حألٍح٢ٟ أل١ هخػيس ٣ٝظَ ٓٔئ٤ُٝش حألكَحى ح٣ٌُٖ ٣٘ـِٕٞ أٍح٤ْٟٜ ىٕٝ أ١ ٍهخرش أٝ  ٝ حالؿظٔخػ٤ش

 َٓحهزش ٠ُٔخٕ حكظَحّ حُز٤جش حُٔؼ٤٘٤ش ُِٔٞح٤٘١ٖ ٝٓالٓظْٜ.

 

ر٤٘ٔخ طوخّ ٗزٌخص ٤ٓخٙ حَُ٘د ٝحٌَُٜرخء رٔلخًحس ١َم  ،خحألٓخًٖ حُؼخٓش ٓ٘ـُٞش رٌَ٘ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ ٝحُطَم ٤ٟوش أك٤خًٗ 

 ؿ٤َ ٓطخروش ُِٔٞحٛلخص ٓٔخ ٣ليع ط٣َٔزخص ًز٤َس ػ٠ِ ٗزٌخص ح٤ُٔخٙ ٝكٞحىع ُ٘زٌخص حٌَُٜرخء.

 

ح١ٌُ ٠٣ْ َٓحًِ حُظٔٞم حَُث٤ٔ٤ش ٝحُز٘ٞى ٝحإلىحٍحص ، ِٓىكْ ُِـخ٣ش ٓٔخ ٣ـؼَ ٖٓ حُٜؼذ ػ٠ِ  ُِزِي٣ش ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش 

حألٓخًٖ ُظٌٕٞ رٔؼخرش  حٓظٜالفٝ ح٤ُٔخٍحص ٌٍَُُٓٝي ٣ٜزق ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ط٘ظ٤ْ  ،حُظ٘وَ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ح٤ُٔخٍحص

 ٓٞحهق ٤ُِٔخٍحص.
 بعض فً و المناطك الشمالٌة والؽربٌة من ، خاصة فً األحٌاء الجدٌدة  مستصلحةمن مسارات ؼٌر  اة أساسٌتتكون طرق البلد

عدم وجود  فهً مػت شبكات المٌاه والكهرباء وسٌعاتنارة أما بالشموق مع نمص تام فً اإلاألماكن تكون المسارات رملٌة وملٌبة 

 تتسبب فً تلؾ األرصفة مع تعرٌض الشبكات المابمة ألضرار متكررة. مجاري،

 

 

أحدثتها هذه  أدى عدم وجود هٌبة رلابة حضرٌة إلى احتالل الناس لألماكن العامة وحتى البناء فٌها دون مراعاة االضطرابات التً

تصطؾ فً الشوارع خزانات الصرؾ الصحً وؼٌرها من الهٌاكل التً تجعل حركة المرور مستحٌلة فً بعض  االحتالالت و
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تربٌة الحٌوانات فً المناطك السكنٌة والمٌام بؤنشطة التصادٌة ملوثة تجعل الحٌاة صعبة على المواطنٌن ، على سبٌل  ، كما أناألحٌان

 المثال ال الحصر.

على الرؼم من المحاوالت المختلفة  متجولٌن ووجمٌع أماكن المعٌشة مشؽولة بالباعة ال مشحونةمراكز التسوق على مستوى البلدٌة 

ٌن ٌواصلون احتالل الشوارع واألزلة ، مما ٌعزز انعدام األمن وٌعرض الممتلكات متجوللتنظٌؾ هذه المناطك ، إال أن الباعة ال

 نشوب حرٌك باإلضافة إلى الظروؾ ؼٌر الصحٌة.التجارٌة للخطر فً حالة 

 

 ومخاطر الكوارث ٌةالمناخ اتتؽٌرالالبٌبة و .6.أ
 

 

المضاٌا البٌبٌة على الرؼم من أهمٌتها ال ٌتم تناولها بشكل كاٍؾ على مستوى البلدٌة وتتعلك المشاكل بنمص المساحات الخضراء إن 

 الصلبة  وتسوٌك المواد الكٌمٌابٌة مع المنتجات الؽذابٌة. النفاٌات تسٌٌرصعوبة  و وعدم وجود شبكة صرؾ صحً

 

ا لمولعها الجؽرافً ، فإن بلدٌة تفر زٌنة معرضة بشكل خاص لمخاطر الكوارث الطبٌعٌة المرتبطة بتؽٌر المناخ من ناحٌة  غنظر 

 البحر.مٌاه  وارتفاع مستويوالتدمٌر التدرٌجً لسلسلة الكثبان الرملٌة مما ٌحمً المدٌنة من الفٌضانات 

متر خالل السنوات  1.1إلى  1.1ارتفاع مستوى سطح البحر فً نواكشوط من  ٌحصل، من المتولع أن GIZ   (2015)وفم ا لتمرٌر 

 مع ارتفاع مستوى سطح البحر ، ٌمكن تولع المزٌد من تآكل السواحل وأضرار الفٌضانات. و الملٌلة الممبلة

فً حالة عدم وجود نظام صرؾ صحً حضري و  مم أو أكثر 11كمٌة األمطار الٌومٌة  مٌاه األمطار عندما تكون أضرارحدث ت

فعال ، ٌتم إؼالق الطرق وتبمى المٌاه الملوثة مكشوفة على سطح التربة ، مما ٌتسبب فً الروابح الكرٌهة وتدهور الظروؾ الصحٌة. 

جة على الكثبان الرملٌة حٌث ٌمكن للمد والجزر األعلى من نمطة حر 11( ، حددت البلدٌة 1118وفم ا لتمرٌر خطة الصمود المحلٌة )

 المعتاد تجاوز الطوق وتسبب فً ؼمر جزء من البلدٌة.

لمواجهة عوالب تؽٌر المناخ وخطر الفٌضانات التً تشكل التهدٌد الربٌسً للبلدٌة ، ٌجب اتخاذ تدابٌر عاجلة ولوٌة ، بما فً ذلن 

 على وجه الخصوص:

 

 مٌاه األمطار ٌتسم بالكفاءة واالستدامة ؛لاطر المرتبطة بالفٌضانات ، وال سٌما من خالل نظام تصرٌؾ التخفٌؾ من المخ -

 فرض اإلجراءات التً تحظر استخراج الرمال ؛ -

 مرالبة التؽٌرات فً الساحل لمنع مخاطر فتح الخرولات ؛ -

 ابلة للبناء.إنشاء واحترام تمسٌم المناطك المعرضة للفٌضانات والمناطك ؼٌر الم -

 

 النمل بٌن المدن .7.أ

 

فً اآلونة األخٌرة ، استثمر  و على مستوى البلدٌة ، ٌتم توفٌر النمل بٌن المدن بشكل أساسً بواسطة الحافالت وسٌارات األجرة

 نمل.لل الوطنٌةالسلطة بٌن المدن  تتكفل بتنظٌم النمل و المكالمات الهاتفٌة ةفً هذا المطاع من خالل خدم الناللون الخصوصٌون

وعملٌة  المروروعدم كفاٌة إشارات  الطرق،بما فً ذلن حالة  المشاكل،ٌواجه النمل الحضري على أراضً البلدٌة عدد ا من 

ٌتم توفٌر النمل من خالل أسطول مركب  البلدٌات،على مستوى  و المواطنٌن الذٌن ٌماومون بشكل أو بآخر االمتثال لمعاٌٌر السالمة

 ٌن والسابمٌن والوسطاء الذٌن ٌمدمون الخدمة فً ظروؾ صعبة فً بعض األحٌان.سٌرٌدعمه عدد كبٌر من الم سٌاراتالللؽاٌة من 

 61المباشر من لبل  تسٌٌرها وتنظٌمها، ٌتم  سٌارة 1889ة هذا النمل تابعوم تسٌٌرهٌبة تنظٌم النمل بٌن المدن المسإولة عن  أحصت

 أدناه. كما هو موضح فً الجدول ،نمل ٌةاتحاد

 

 ٌةت حسب االتحادلسٌاراتوزٌع عدد ا 11جدول رلم 
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 حالطلخى٣ش   حُٔٞحهق ػيى حُٔلِٔش حًَُٔزخص ػيى

600 14 FBT 
149 03 FPT 

61 04 FMTR 
54 01 FGTM 

108 04 FGT 
423 12 GTU 
494 22 FNT 

1889 62 Total 

 3434تُظٛى انُوم ثٍٛ انًذٌ ، دٚظًجز  طهطخانًظذر: 

 ظًٕدؼق ٔانانض .8.أ

  

رٞؿٞى رَؿٞح٣ُش ًز٤َس ، ٝهطخع هخٙ ٓظطٍٞ ُِـخ٣ش ، ٜٝٓيٍ ُِؼَٝس ٝحَُكخ٤ٛش حالؿظٔخػ٤ش ُـِء  ٣ُٚ٘ ؽط٘ظَٜ رِي٣ش طلَ

٣ـذ أال طول٢ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ حُٔوظِلش ٝؿٞى ٌٓخٕ كوَحء ُِـخ٣ش ػ٠ِ أٍح٢ٟ حُزِي٣ش ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ظَٝف  ٝ ًز٤َ ٖٓ حٌُٔخٕ

 خثق ٓللٞكش رخُٔوخ١َ ، أ١لخٍ هخٍؽ حُٔيٍٓش ، اُن(.ٛؼزش )ٓٔخًٖ ؿ٤َ ٓٔظوَس ، ٝظ

 

كظ٠ ُٞ ًخٕ  ٝ أٍرخد حألَٓ حُٔؼُٞسٖٓ  2018ٖٓ طلي٣ي ٓخ ٣وَد ٖٓ  2020طٌٖٔ حُظؼيحى ح١ٌُ طْ اؿَحإٙ ك٢ ػخّ 

ظ٢ ٤ٓٓ٘طوش  ٝ A Toit حُٔؼُٕٞٝ ٣ظٞحؿيٕٝ رٌَ٘ ٍث٢ٔ٤ ك٢ حُٔيٕ )حُظ٢ طؼظزَ أهيّ أك٤خء حُٔي٣٘ش( ، ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓ٘طوش

 BMDحالؿظٔخػ٤ش طظَٜ إٔ ٛئالء حُٔؼ٣ُٖٞ ٓٞؿٞىٕٝ ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘خ١ن حُزِي٣ش ) حُِٜٔلش، كبٕ حُوخثٔش حُظ٢ أػيطٜخ حرالؽ 

 ، اُن(. Ilot K  ٝ Ilot A ك٢ ،حُزغ، ًَِٓ 

 

حالؿظٔخػ٤ش ٤ٛي٤ُش ُظـط٤ش حكظ٤خؿخص ٌٛٙ  ِٜٔلشُألٗوخٙ حُٔؼ٣ُٖٞ حُٜٔخر٤ٖ رؤَٓحٝ ِٓٓ٘ش ، ٣ٞؿي رخُرخُ٘ٔزش 

 ًٔخ طويّ حُزِي٣ش ُِٔؼ٣ُٖٞ آٌخ٤ٗش حَُػخ٣ش حُطز٤ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝحَُٔحًِ حُٜل٤ش. ،٣َُ٘لش ٖٓ حألى٣ٝشح

 

 طظِو٠ حألَٓ حُلو٤َس ٓٔخػيس حؿظٔخػ٤ش ٣َٜٗش ك٢ ٌَٗ ٓؼخٗخص ٓخ٤ُش ٝٓ٘ظـخص ؿٌحث٤ش.

 

ٛ٘خى  ٝ ض ٓجخص حألٗوخٙ ا٠ُ ؿؼِٜخ ٜٓ٘شٗٔخ حُظٍٔٞ رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ حُؼوٞى حأله٤َس رٔزذ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ىكؼ

خ ٣َِْٜٓ ٓؼِْٜٔ ُٔٔخٍٓش حُظٍٔٞ  ًٝزخٍ حُٖٔ ح٣ٌُٖ ٤ُْ ك ،ػيس كجخص ٖٓ حُٔظ٤ُٖٞٔ ًٓ خأل١لخٍ ح٣ٌُٖ ْٛ ١الد هَإٓ ػٔٞ

ال طٔظِي حُزِي٣ش ر٤خٗخص طظؼِن ٝ ُي٣ْٜ ٍٝحر٢ ػخث٤ِش  ٝح٠َُٟٔ ٝحُٔؼٞهٕٞ ٝحألٛلخء ٝحُ٘زخد ح٣ٌُٖ ٣ظوٜٜٕٞ ك٢ حُظٍٔٞ

  ر٘ٔذ ٓوِوش ٌٛٙ حُظٞحَٛ ك٢ ك٤ٖ طٞؿيٝكظ٠ ٖٓ حُٔظ٤ُٖٞٔ أٝ حأل١لخٍ ؿ٤َ حُِٔظلو٤ٖ رخُٔيحٍّ ، رَ رؤ١لخٍ حُ٘ٞحٍع ، 

 حُزِي٣ش. ػ٢ِ طَحد

 

إ ىٍٝ حُزِي٣ش ٝؿ٤ٔغ ح٤ُٜخًَ حُل٤ٌٓٞش ح٤ُّٞ ٛٞ ٟٝغ كي ٌُٜٙ حُظخَٛس ٖٓ هالٍ ػَٔ ٝحٓغ حُ٘طخم ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ـؼَ 

ٝهي ٗٔض ٌٛٙ   ٖ حُٔلظخؿ٤ٖ ٝأُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔظـِٕٞ ٟٝؼًخ ٓؼ٤ً٘خ الٓظوَحؽ حألٓٞحٍ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖٖٓ حٌُٖٔٔ حُظ٤٤ِٔ ر٤

 حُظخَٛس ا٠ُ ىٍؿش أٗٚ أٛزق ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ٝحُِٔق ا٣ـخى كَ الٓظجٜخُٜخ ٜٗخث٤خً.

 

A.9. ٚحُ٘زخد ٝح٣َُخٟش ٝحُظَك٤ 
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ؿًِءح  حُِٔؼذكظ٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ  طللش ِٝٚ حُظـي٣ي حأله٤َ حُِٔؼذ حألُٝٔز٢  ٝح١ٌُ ؿؼ أال ٢ٛٝطلظ٤ش ٜٓٔش  ر٢٘ش زِي٣خُر طٞؿي

ًَ ٓٔخء  ٌُٜح حُل٠خءٔ٘ق ٣ ح١ٌُُألٗ٘طش ح٣َُخ٤ٟش ٝهخٛش ٢ُِ٘ٔ ٝ خٜٓٔ ك٠خء٣ٞكَ ٌُٔخٕ حُزِي٣ش اال أٗٚ ٖٓ طَحع حُزِي٣ش 

 .٣َٓلخ حرظٜخؿخ

 

 ط٤َٔحُظ٢ طظ٠ُٞ  زِي٣شػخ٣ظٚ ٖٓ هزَ حُح١ٌُ ٣ظْ طٞك٤َ ٍ FC Tevragh Zeinaًَس حُويّ ح٤َُٜ٘ ٗخى١ أ٠ً٣خ  ٣ٞىى رخُزِي٣ش

 حإله٤ٔ٤ِش ٝحُي٤ُٝش.ٗزٚ ٝط٘ـ٤َ حألٗ٘طش ح٣َُخ٤ٟش ىحهَ حُ٘خى١ ، رٔخ ك٢ ًُي حالؿظٔخػخص ح٤٘١ُٞش ٝ

 

ش أ٠ً٣خ ٍػخ٣ش الػ٤ٖ٘ ٖٓ ٗٞحى١ حٌَُس حُلي٣ي٣ش ٝٗخى١ ُِيٍحؿخص زِي٣، طٞكَ حُ FC Tevragh Zeina ٗخى١ رخإلٟخكش ا٠ُ

ح طط٣َٞ ٓ٘طوش ك٢ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش طٜيف ا٠ُ حٓظ٠خكش رخ ٝ ٝٗخى١ ُِـٞىٝ ًَ ُ٘ٔزش ُ٘خى١ حٌَُس حُلي٣ي٣ش ، ٓـِض حُزِي٣ش ٓئه

 حألٗ٘طش ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٔٔخروخص ح٤٘١ُٞش.

 

خ رخُلجخص ح٠ُؼ٤لش  حُزِي٣ش،ح١ٌُ ٣ظْ ىػْ ػ٤ِٔخطٚ ٝأٗ٘طظٚ ٖٓ هزَ ٤ِٓح٤ٗش  ُِٔؼخه٤ٖ،٣ؼٌْ ٗخى١ حُظْ٘  ًٛ خ هخ ًٓ حٛظٔخ

خ ريػْ ٝ ًٓ  .حُٜ٘ش طؼ٣ِِ كجش حُٔؼٞه٤ٖٝحٛظٔخ

 

حُيػْ حُٔويّ ُِٔزخىٍحص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُـٔؼ٤خص حُؼوخك٤ش حُظ٢  ػ٢ِأٗ٘طش حُزِي٣ش  طوظَٜحألٗ٘طش حُؼوخك٤ش ،  طط٣َٖٞٓ أؿَ 

رخٗظظخّ ك٢ ؿ٤ٔغ حألٗ٘طش ح٣َُخ٤ٟش  زِي٣شًٔخ طظٞحؿي حُ ،٣ؤط٢ كخِٓٞٛخ ا٠ُ حُزِي٣ش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ط٣َٜق أٝ ىػْ ٓخ٢ُ

 ك٤ش حُظ٢ طظِو٠ ىػٞحص ٖٓ حُٔ٘ظ٤ٖٔ ُٜخ.ٝحُؼوخ

 

ا١خٍ َٗحًش ر٤ٖ حُزِي٣ش ٝحُؼي٣ي ٖٓ حُـٔؼ٤خص حُؼوخك٤ش ٝح٣َُخ٤ٟش حُظ٢ طـ١َ أٗ٘طظٜخ ػ٠ِ أٍح٢ٟ  ٓغ حألٓق ال ٣ٞؿي

 حُزِي٣ش.

ح ، طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حالكظظخف حَُٔطوذ ًَُِٔ ٗزخد طلَ ًَ  ٘زخد.حُٗ٘طش أ٣ُ٘ش ٤ٓٔخػي ك٢ طؼ٣ِِ  ؽأه٤

A.10.  َٙانًدتًغ انًذ 
 

 

ٝطٞػ٤ش حُٔٞح٤٘١ٖ  ل٤ٌْٔٛح حُؤْ ٖٓ حُٔـظٔغ ٓيػٞ ُِؼذ ىٍٝ ْٜٓ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش حُٔل٤ِش ٌُٖٝ أ٠ً٣خ ك٢ حُظؼزجش ٝحُظ

،  ٣ٝCOVID 19ِىحى ىٍٝٙ أ٤ٔٛش ك٢ ٌٛٙ حُلظَس حُلخٓٔش حُظ٢ ط٤ِٔص رظٍٜٞ ؿخثلش  حُ٘٘خ١ حُؼ٢ٓٞٔٝح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

 ء ػ٠ِ أٝؿٚ حُوٍٜٞ ك٢ حُ٘ظخّ حُٜل٢ حُؼخ٢ُٔ.ح٠ُٞ 2020ٝح١ٌُ ٢ِٓ ٌٓ٘ ٓخٍّ 

، َٗػض  ٝرٌٜٙ حُٔ٘خٓزش ( أ٤ٔٛش طؼو٤ق حُٔـظٔؼخص كٍٞ حُٞرخء2020أظَٜص حُٔٞؿش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٌٛح حُل٤َّٝ )ى٣ٔٔزَ 

حُزِي٣ش ك٢ ػيى ٖٓ حُٔزخىٍحص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ اَٗحى حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُٔل٢ِ ٝاَٗحًٚ ك٢ حُلِٔش حُ٘خِٓش حُظ٢ طوٞىٛخ 

٢ٛ حألًؼَ ط٠ٍَحً ٖٓ  طلَؽ ٣ُ٘ٚحُلٌٞٓش ُِظؼخَٓ ٓغ حٗظ٘خٍ حُٞرخء ح١ٌُ ٣ٞى١ رل٤خس ح٠ُلخ٣خ ًَ ٣ّٞ ُٝألٓق ، كبٕ رِي٣ش 

 ك٤غ ػيى حألٗوخٙ حُلخ٤ِٖٓ ُِل٤َّٝ ٝأ٠٣خً ٖٓ ك٤غ ػيى ح٠ُلخ٣خ.

حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٓ٘ظٔش طو٣ََ  لش )طظَٜ أكيع حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ أٜٗخ ٗي٣يس حُظ٘ٞع ٝطظيهَ ك٢ ٓـخالص ٓوظِ

 (2011، حُٔل٢ِ ، حُٔـٔٞػش حُل٣َ٠ش

 

 

 

 ٛخ ك٢ حُزِي٣ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:اكٜخإطْ  ،ٓ٘ظٔش ٓـظٔغ ٓي٢ٗ 51ط٣ُٞغ 
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 32  ك٢ حُزِي٣ش ؛ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞشٖٓ ٓـٔٞع  %62.74ٓ٘ظٔش ؿ٤َ ك٤ٌٓٞش ، أ١ 

 06  ؛ %11.76ؿٔؼ٤خص ر٘ٔزش 

 05  ؛ %9.88طؼخ٤ٗٝخص ر٘ٔزش 

 01  1.96حطلخى حُظؼخ٤ٗٝخص ر٘ٔزش% 

 01  ؛ %1.96ٓ٘ظٔش حؿظٔخػ٤ش ٤ٜ٘ٓش( أ١ 

 06  11.76حالطلخىحص أٝ ٗزٌخص حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش ، أ١% 

 ٢ٛ: حألًؼَ ًًَح ٖٓ ١َف ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ طلَؽ ٣ُ٘شحُٔـخالص حَُث٤ٔ٤ش ُِظيهَ 

 

 حُظؼ٤ِْ ؛ 

  س.حأل١لخٍ ٝحألَٓ -حُ٘ٔخء  -كٔخ٣ش 

 حُٜلش ؛ 

  / َ؛ حُ٘٘خ١خص حُٔيٍس ُِيهَحُظ٣َٞٔ حألٛـ 

 ٝحُظٞػ٤ش. حُٔ٘خَٛس 

 كوٞم حإلٗٔخٕ ؛ 

 حُز٤جش ؛ 

 حإلؿخػش ك٢ كخالص حُطٞحٍة ؛ 

 .حألٖٓ حُـٌحث٢ 

 َطط٣َٞ حُظ٘ـ٤. 

 

خثٜٜخ ٓ٘ظٔش ٖٓ ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُظٔؼ٤ِ٤ش حُظ٢ طؼٌْ هٜ 51طؼِن كو٢ رـ  2011حُظؼيحى ح١ٌُ طْ اؿَحإٙ ك٢ ػخّ 

خ هٜخثٚ ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ حُزِي٣ش ٖٓ ك٤غ ٣َ١وش حُؼَٔ ٝحُويٍحص ٝأ٠ً٣خ حُٟٔٞٞػخص. ًٓ  ػٔٞ

 

 طَحدًخٕ ٣ـذ طلي٣غ ٌٛح حُؼَٔ ك٢ ٟٞء حُظطٍٞحص حُظ٢ كيػض ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس ، طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ  ٝإكظ٠ 

٤ش ح٤٘١ُٞش ٝحُي٤ُٝش حُظ٢ طؼظزَ هيٍحطٜخ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ٜٓٔش ١ٖٞٓ ُؼيى ًز٤َ ؿيًح ٖٓ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُلٌٞٓ ٛٞحُزِي٣ش 

ك٢ آ٤ُخص  اَٗحًٜخ، كبٕ  ٝرٌٜٙ حُٔ٘خٓزش ٣ٌٖٔ إٔ طٔظويّ رٌَ٘ ؿ٤ي ٖٓ هزَ حُزِي٣شٝٝأىحءٛخ ٖٓ ك٤غ ؿٔغ حُظزَػخص 

 .٤ِٔس هخٛشلظ٠ ر٣ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزِي٣ش ٣ـذ إٔ  ظْحُلٞحٍ حُٔ٘

 Ecodev  ٝAFCFٝ  انتًُٛخ٤ش ٝحُي٤ُٝش ، ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ًٌَٗ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ: ٖٓ ر٤ٖ حُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش ح١ُٞ٘

 ٝWorld Vision  ٝCaritas  ٝ ٝحُؼَٔ ٟي حُـٞعGRDR  ٝGRET  ًَٓ٘ٝػخ  13، اُن. كيىص ىٍحٓش كي٣ؼش

خ ٝ  ـً  .زِي٣شٓ٘ظٔش ؿ٤َ ك٤ٌٓٞش طؼَٔ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ 26ٝرَٗخٓ

 تسهٛم انوطبػبد االهتظبدٚخ .ة 
 

اهخٓش ٝطط٣َٞ ٓوظِق حألٗ٘طش حالهظٜخى٣ش ٝحُٔخ٤ُش ٝٝؿٞى  ،ٝٓٞهؼٜخ حُــَحك٢ طلَؽ ٣ُ٘ٚىح١ٍ ُزِي٣ش حإل حُ٘ظخّ ٣٘ـغ

 حُؼي٣ي ٖٓ حُٔزخىٍحص حُوخٛش.

 انجهذٚخاألراضٙ ػهٗ يظتٕٖ  زتالل: تٕسٚغ إَٔاع ا03خذٔل رهى 
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 انتشـٛم زظخ انٕظبئق ػذد

 

 يظبزختشـٛم  إخًبنٙ

 األرعانوطغ 

 المهنة نوع

 تجاري 171 41 46243
 مختلط 100 21 21528
 ةومٌالعم/  اإلدارة 273 34 50445

 صناعً 16 4 1872
 مجموعال 559 100 120090

 SDAU, 2018  انًظذر: 

 .ٝكيس حهظٜخى٣ش 1629إٔ حُزِي٣ش ط٠ْ  ٖٓ ١َف حُز٘ي ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ ُِظـخٍس ٝحُٜ٘خػش،أظَٜص ىٍحٓش كي٣ؼش أؿ٣َض 

 ظبدٚخ زظت انُشبط انزئٛظٙ كٙ تلزٚؾ سُٚخ: تٕسٚغ انٕزذاد االهت02خذٔل 

 الهٌاكل  انؼذد

 ةوصٌخص شركة 513 1

 المإسسات العمومٌة 97

 الحرة المهن 19

 مجموعال 629 1

 (3434، ٕٚنٕٛ  SISTA ٔيكتت Eco-Qualité ) انًظذر: رطى خزائظ َظٛح رٚبدح األػًبل انًٕرٚتبَٙ

 . انُشبطبد انتدبرٚخ1ة.
 

 .ٖ ٝحَُهخرش ح٣َ٠ُز٤ش ٓؼِٞٓخص ٓ٘ظظٔش ػٖ حألٗ٘طش حالهظٜخى٣ش ُِزِي٣ش ٓغ اػطخء كٌَس ػٖ حُزؼي حالهظٜخى١ ُِزِي٣شطويّ هيٓخص حُظلظ٤

  : تٕسٚغ األَشطخ االهتظبدٚخ زظت انًُطوخ )انخذيبد(00خذٔل رهى 

نجٍ  إَتبج ٔزذاد

 انجُبء

 

تظُٛغ  آالد ػذد

 انؼظٛز

 

 اندشارٍٚ ػذد

 
 انًطبػى ػذد

 

0 1 2 12  

1 7 17 69  

14 0 13 18  

13 6 19 42   

 ٓـٔٞع 141 51 14 28

 3434، دٚظًجز  : انًظهسخ انلُٛخانًظذر

 

 . األطٕام2ة.
 

ٌَ٘ هطذ ؿٌد ُِظـخٍ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُلجخص حالؿظٔخػ٤ش ٣ط٣َٞ ٝط٣ٞ٘غ حألٗ٘طش حُظـخ٣ٍش ٝرظ ٣ظ٤ِٔ ظؼِن حألَٓ رل٠خء٣

إٔ  اال٠ ٓٔظٟٞ ًَ ٓٞم ٢ٛ حٌُٔخٕ حُٔليى ُِ٘٘خ١ حُظـخ١ٍ ، ُٞ ًخٗض حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ػِٝكظ٠ ، ٝحالهظٜخى٣ش

 ، ٓٞحء ٖٓ ١َفٝط٘ظ٤ٜٔخط٤٤َٔٛخ ُٜخ أ٤ٔٛش هخٛش ٝٓظ٘ٞػش ٝحُظ٢ ٣ٜؼذ أ٠ً٣خ ٟٔخٕ  ،حإلٓطزالص ٝحُلَف حُٔظـُٞش

 ٝحالطلخىحص حُٔوظِلش.أحُزِي٣ش  ٜٓخُق

 

 ط٠ْ حُٔي٣٘ش كخ٤ًُخ حألٓٞحم حُظخ٤ُش:
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 ع( ؛ِٗح ٟٝؼ٤شك٢ ٤ْٓٞٓ )ٓٞم  -

ح( ؛ 248)كٞح٢ُ  حُؼخٛٔشؿِء ًز٤َ ٖٓ ٓٞم  - ًَ  ٓظـ

 .3ٓٞم ٓي٣٘ش  -

 ٓٞم حُٔٔي )ُْ ٣ظْ حٓظالٓٚ رؼي(. -

    

 كو٢. %38ٜٓ٘خ  ط٢٘٘ ؿ٤ٔغ حُلجخص ، ٖٓػ٘ٞحًٗخ طـخ٣ًٍخ  28،907حُل٤٘ش ُِزِي٣ش ، ك٢ٜ ط٠ْ ٓخ ال ٣وَ ػٖ  ٜٔخُقرخُ٘ٔزش ُِ

 

ٝحُٔطخػْ ٝحُٔوخ٢ٛ ًٌُٝي حألٗ٘طش حُظـخ٣ٍش حُٔوظِلش  ١َحُظـخ٣ٍش حٌُز ٔخكخصػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔش رٞؿٞى زِي٣طظ٤ِٔ حألٗ٘طش حُظـخ٣ٍش ُِ

ٓٔظٟٞ ػ٢ِ  حألهَٟ )حُو١َخ٤ٓش ، ٝٓوخُٕ حألؿِٜس ، ٝٓخ ا٠ُ ًُي( ٝحُظ٢ ٤ٔ٣ِٛخ ٌِٜٗخ ػٖ طِي حُؼي٣يس حُٔٞؿٞىس أ٠ً٣خ ك٢ حُٔي٣٘ش 

 رِي٣خص ٗٞح١ًٞ٘ حألهَٟ.

 ُوخٛش رخَُٔأس كخَٟس ُِـخ٣ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِش كظ٠ ُٞ ُْ طٌٖ حُز٤خٗخص حإلكٜخث٤ش ٓظخكش.ًٔخ إٔ حألٗ٘طش حُظـخ٣ٍش ح

 

حُل٘خىم ٝحٍُِ٘ حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُؼخٛٔش ٗٞح١ًٞ٘ ، رٔخ ك٢ ًُي: ٤ٔ٣ٍٞٓ٘ظ٤َ ، أطالٗظ٤ي ، أ٤َٓس ، اُن. ًٔخ  ح٠٣خ طلَؽ ٣ُ٘ٚرِي٣ش ط٠ْ 

 ٣ؾ ٝر٤غ حُٔ٘ظـخص حُلَك٤ش حُٔؼيس ُِ٘٘خ١ ح٤ُٔخك٢.طلظ١ٞ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ حًَُِٔ حَُث٢ٔ٤ ُظَٝ

 . انًؤطظبد انًبنٛخ ٔانٕظبئق انهٛجزانٛخ3ة .
 

ٌٝٓخطذ حَُٜحكش ًٝٝخالص حُٔلَ ٝٓخ  طؼخٟي٣خص حُوَُٝٝؼي٣ي ٖٓ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش: حُز٘ٞى ًَٝٗخص حُظؤ٤ٖٓ ط٠ْ حُزِي٣ش أ٠٣خ ح

َٝٓحًِ  ٝ َٓحًِ حالٗظَٗض٠ ٓٔظٟٞ حُزِي٣ش: ٌٓخطذ حُزلٞع ، ٌٝٓخطذ حُٔلخٓخس ًٔخ إٔ حُٞظخثق ح٤ُِزَح٤ُش ػي٣يس ؿيًح ػِ ،ا٠ُ ًُي

 ٓوظِق حُٔـخالص ، ٝحُوطخ٤١ٖ ، ٝهزَس حُظيه٤ن ٝحُٔلخٓزش ، حُظ٢ طْٔ ٝطل٤ٖٔ حُوزَس  حُظ٣ٌٖٞ
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III. ُ٤٤َٔ حُزِي١ظح 

 ثؼثبد انجهذٚخ .1
ُألَٓ  ٝكوخ طِي حُٔ٘ش٣ِش حُظ٢ أ١ِوظٜخ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ك٢ حُالًَٓ ك٢ ا١خٍ َِٓٔٔ 1987ك٢ ػخّ  حُزِي٣شطْ اٗ٘خء  .2

حُزِي٣ش ٢ٛ ؿٔخػش اه٤ٔ٤ِش ٣لٌٜٔخ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝطظٔظغ ، ٝحألكٌخّ حُٔؼيُش ُٚ 1987أًظٞرَ  20 حُوخ٢ٗٞٗ رظخ٣ٍن

طٔظِي ٤ِٓح٤ٗش ُٔٔخٍٓش حُٜالك٤خص حُٔٔ٘ٞكش ُٜخ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ،  رخُ٘و٤ٜش حالػظزخ٣ٍش ٝحالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ

طِز٢ حكظ٤خؿخص  حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ويٓخص رخُ ٝطوّٞ حُٜٔخُق حُزِي٣شط٤٤َٔ ٢ٛٝ ٓٔئُٝش ػٖ  ػٔخال ٝػوخٍ هخٙ رٜخٝ

 حٌُٔخٕ حُٔل٤٤ِٖ ٝحُظ٢ رلٌْ ١ز٤ؼظٜخ أٝ أ٤ٔٛظٜخ ال طيهَ ك٢ حهظٜخٙ حُيُٝش.

 

 

 انجهذٚخ طالزٛبد

 

 ٗزٌش حُطَم حُٔل٤ِش. -

 ٓخ٢ٓ.ر٘خء ٤ٛٝخٗش ٝطـ٤ِٜ ٓزخ٢ٗ ٓيحٍّ حُظؼ٤ِْ حأل -

 ر٘خء ٤ٛٝخٗش ٝطـ٤ِٜ حُٔٔظٞٛلخص َٝٓحًِ ٛلش حألّ ٝحُطلَ. -

 ؛ ىكظَ حالُظِحٓخص، ٣ٜيٍ َّٓٓٞ رخُٔٞحكوش ػ٠ِ  ط٘خٍُك٢ كخُش ٝؿٞى  ٝ حإلٓيحى رخ٤ُٔخٙ ٝحإلٗخٍس حُؼخٓش -

 حُ٘وَ حُل١َ٠ ٝحُٜل٢ ٝحُٔي٢ٍٓ ؛ -

 ٌٓخكلش حُل٣َن؛ -

 ؛حُ٘ظخكش -

 اُحُش حُؤخٓش ح٤ُُِ٘ٔش. -

 حم ٝحُٔٔخُن.حألٓٞ -

 حَُٔحكن ح٣َُخ٤ٟش ٝحُؼوخك٤ش حُزِي٣ش ؛ -

 حُٔظِ٘ٛخص ٝحُليحثن. -

 ٔوخرَ.حُ -

 ٓٔخػيس حُٔؼ٣ُٖٞ ؛ -

 حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طٔ٘لٜخ حُيُٝش ُِزِي٣ش حٓظٜالف ٝط٤٤َٔ -

 

ح٤ُٜجش ،٣١ٔخػيٙ ٗٞحد ٍث٤ْ حُزِي٣ش ، ٣ٝوظِق ػيىْٛ كٔذ ػيى أػ٠خء حُٔـِْ حُزِي ٖٓ ١َف ػٔيس،حُزِي٣ش  ٣ظْ ط٤٤َٔ

٣ٌَ٘ حُٔـِْ حُزِي١ حُِـخٕ ػٖ ٣َ١ن حُٔيحُٝش ٣ٝؼ٤ٖ  ٝ ٢ٛ حُٔـِْ حُزِي١ ح١ٌُ ٣َأٓٚ ٍث٤ْ حُزِي٣شرٜخ حُظيح٤ُٝش 

 ؿ٤ٔغ حُٔٔخثَ حُظ٢ طيهَ ك٢ ٓـخٍ حهظٜخٜٛخ ٝطؼي ٓيحٝالص حُٔـِْ حُزِي١.  حُِـخٕطيٍّ  ٝأػ٠خثٜخ

 حُِـخٕ ٢ٛ:

 

ٓٔئُٝش رٌَ٘ هخٙ ػٖ ٗئٕٝ ح٤ُِٔح٤ٗش ، ٝحإلىحٍس حُٔخ٤ُش ، ٝٗئٕٝ حُٔٞظل٤ٖ ُـ٘ش ُِ٘ئٕٝ حُٔخ٤ُش ٝحإلىح٣ٍش ، طٌٕٞ  -

 ٝحُ٘ئٕٝ حُوخ٤ٗٞٗش ؛

ظؼخٕٝ ، ٓٔئُٝش رٌَ٘ هخٙ ػٖ حُو٠خ٣خ حالهظٜخى٣ش ٝهيٓخص حُٔٞم ٝحُظؼخٕٝ حُؼ٘خث٢ ٝحُٔظؼيى حأل١َحف حُظ٤ٔ٘ش ٝحُُـ٘ش  -

حُ٘ئٕٝ حُي٤٘٣ش ، ٝحُؼوخكش ، ٝحُ٘زخد ٝح٣َُخٟش ، ٝحُٔٔخػيس  ُـ٘ش حُ٘ئٕٝ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ، ٓٔئُٝش رٌَ٘ هخٙ ػٖ -

 حالؿظٔخػ٤ش ، ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُٜلش ، ٝرٌَ٘ ػخّ ، ؿ٤ٔغ حُٔٔخثَ حُٔظؼِوش رخُظ٤ٔ٘ش ٝح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ُِزِي٣ش ؛

 .ٝٝػخثن حُؼَٔحٕ، ٓٔئُٝش ػٖ حُطَم ٝحُ٘زٌخص ، ٝ حألٗـخٍ  حالٓظٜالف ٝحُؼَٔحُٕـ٘ش  -
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 تُظٛى ٔانًٕارد انجشزٚخ.ان.3

 

ُِزِي٣ش ٝحُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ٖٓ هالٍ طل٤َِ طٌخ٤ُق حُٔٞظل٤ٖ ِٝٓلخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  ح٤ٌُِٜشَٔحؿؼش ر ٣ظؼِن حألَٓك٢ ٌٛح حُـِء ، 

 ٔٞظل٤ٖ.ُِ حُٔٔخٍ ح٢ُٜ٘ٔ

 

 

 

 انٓٛكم انتُظًٛٙ .3.0

 

ٖٓ حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٝأ٤ٖٓ ػخّ  خهطز٣ٕٞ  ؼٔيس،رـخٗذ حًُٔخ حػظٔيٙ حُٔـِْ حُزِي١  طلَؽ ٣ٚ٘٣ُظٌٕٞ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُزِي٣ش 

 َٝٓحهذ اىح١ٍ.

 

   حُِٜٔلش حُل٢٘،، شؼوخك٤حُ ش ٝؿظٔخػ٤الح حُِٜٔلشحُ٘ئٕٝ حإلىح٣ٍش ٝحُٔخ٤ُش  ِٜٓلش: ٜٓخُقػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ ، ٛ٘خى ٓظش 

 .ِٜٓلش حُٔؼِٞٓخط٤شَ٘حًش ، حُ ِٜٓلشل٤َٜ ِٜٓلش حُظ
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 أ٤ٔٛش ًٝ ٝٛٞ حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ اكٜخث٢ هْٔ ٓغ حُزِي٣ش ُظيهَ حَُث٤ٔ٤ش حُٔـخالص طـط٢ ػَ٘ ػٔخ٤ٗش حألهٔخّ ػيى

 .ٝحُظوط٢٤ حُزِي٣ش أٗ٘طش َُٛي حُز٤خٗخص أ٤ٔٛش ا٠ُ رخُ٘ظَ هخٛش

 انجشزٚخ انًٕارد.3.3

 

خ 248 حُزِي٣ش ٓٞظل٢ ػيى ٣زِؾ ًٜ  ٛئالء طٌخ٤ُق حٍطلؼض ، أىٗخٙ حٌَُ٘ ك٢ ٓز٤ٖ ٛٞ ًٔخ ،٤ٖٔىحث ؿ٤َ ْٜٓ٘ 172 ، ٗو

 ٌٛٙ ٝطؼِٟ. %19 ر٘ٔزش حُٔٞظل٤ٖ طٌخ٤ُق ُحىص ، 2019 ٝ 2015 ػخ٢ٓ ر٤ٖ. 2019-2015 حُلظَس هالٍ حُٔٞظل٤ٖ

 طل٤َٜ ٓؼيٍ ُظل٤ٖٔ حُزِي٣ش طزٌُٜخ حُظ٢ حُـٜٞى ا١خٍ ك٢ ٝحُٔلظ٤ٖ٘ حُٔل٤ِٜٖ ٖٓ ًز٤َ ػيى طٞظ٤ق ا٠ُ ح٣ُِخىس

 .َحثذح٠ُ

  

 

 العمدة

 األمٌن العام

 لطب التسٌٌر لطب المستشارٌن

 يظهسخ انشزاكخ  مصلحة المعلوماتٌة
  

 التحصٌل
خيظهس  

  

 المصلحة الفنٌة
  

انًظهسخ  

االختًبػٛخ 

 ٔانثوبكٛخ
  

المصلحة اإلدارٌة 

  والمالٌة

 لسم

  المحاسبة

 األفراد لسم

  العمال

لسم تعلٌم 
المحاضر-مساجد  

  

 لسم

  الممتلكات

ءاإلحصا لسم  

 لسم الشؤون
 االجتماعٌة
 والثمافٌة

  

لسم شرون 
 والشباب التعلٌم

 والرٌاضة

  .والثمافة

 الدراسات لسم

  والعمران

 لسم
ح االستصال

 والمساحات
 الخضراء

  

الشبان لسم  

  الموحد

 لسم النظافة

  
  

  

خجبٚخ  هظى

  انضزائت

 لتحصٌلا لسم
 المنطمةب

  الشمالٌة

 التحصٌل لسم
 المنطمةب

  الجنوبٌة

 الموالع إدارة

الشبكاتتسٌٌرو   

والبرمجة التطوٌر   

مصلحة 

ةالشراك  
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 ٣ٌَ٘ ، حُٞحهغ ك٢. ُِـخ٣ش ٓليٝى ٝحإلىح٤٣ٍٖ حُل٤٤ٖ٘ ٝحُٔٞظل٤ٖ ، حُيػْ ٓٞظل٢ ٤ٛٔ٘ش إٔ حُزِي٣ش ٓٞظل٢ ٟٝغ طل٤َِ ٣ُظَٜ

 17 ٝحٌَُٔط٤َحص 18 ٝحُٔٔخػي٣ٖ٪( 8 أٝ) 21 حُلَحّ ػيى٪. 18 حُٔلِٜٕٞ ٤ِ٣ْٜ ، حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ٪ 25 حًُٞالء

 حُؼخ٤ُٔش حُؼخِٓش حُوٟٞ اؿٔخ٢ُ ٖٓ٪ 9 أ١ ، 23 ٍهْ ٝحُويٓخص حألهٔخّ ٍٝإٓخء سحُؼٔي ٓٔظ٘خٍٝ. 11 ٝحَُٔحهز٤ٖ

 

 

 

 

 .حُظو٤٤ٖ٘ ح٤٤ُٜٖ٘ٔحأل١َ ٖٓ ٓؼظزَ رؼيى هٜٞٛخ ُِٔئٛالص حُؼخّ حُٔٔظٟٞ ٣ظ٤ِٔ

 ٣ٟٞق ،حُٔخؿٔظ٤َ ىٍؿش ػ٠ِ كخِٕٛٞ %42 ،( أهٔخّ ٍإٓخء ، ٜٓخُق ٍإٓخء ، ٓٔظ٘خٍٕٝ) ٓٔجٞال 19 اؿٔخ٢ُ ٖٓ

 .أىٗخٙ حٌَُ٘ ك٢ ٟٓٞق ٛٞ ًٔخ ، ػخّ رٌَ٘ ؿ٤ي رٔٔظٟٞ ر٣َ٘ش ٓٞحٍى ُي٣ٜخ حُزِي٣ش إٔ ٔئ٤ُُٖٝٔح ط٣ُٞغ

  

 

 

 

عمال  مإهالت

 البلدٌة

 المترٌز

 لٌصانص
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 انًًتهكبد انجهذٚخ.2
 

 ٝحُظ٢ ، ح٤ُٔخٍحص ٝحُيٍحؿخص ػ٠ِ ٗلٔٚ ح٢ُ٘ء ٣ٝ٘طزن ٗٔز٤ًخ حُظـ٤ِٜ ؿ٤يسحُزِي٣ش طزيٝ ، حٌُٔظز٤ش صظـ٤ِٜححُ ك٤غ ٖٓ

 .حُلخ٢ُ حُؼخّ هالٍ سؿي٣ي حهظ٘خء ٤ٓخٍحص هالٍ ٖٓ طؼُِص

 حُٔظؼِوش حُٔؼِٞٓخص أىٗخٙ حُـيٍٝ ٣ِوٚ ٝ ٗوَ ٝٓخثَ ُي٣ٜخ حُويٓخص ٓؼظْ إٔ حُِٞؿٔظ٤ش حُٔٞحٍى طو٤ٜٚ ٣ٟٞق

 حٌُٔظز٤ش ٝحُظـ٤ِٜحص خ٤ُٔخٍحصر

 انظٛبراد ٔانذراخبد

 التسمٌة ػذد حالة

 اب بٌن نٌسان 04 سٌبة حالة

 الشاحنات 04 معطلة

 شاحنة 01 التشؽٌل

 الشاحن 01 سٌبة حالة

 فوركنت 02 جٌدة بحالة

 هاٌلكس توٌوتا 01 جٌدة بحالة

 ت س برادو 01 جٌدة بحالة

 نارٌة دراجات 01 جٌدة بحالة

 نارٌة دراجات 01 جٌدة بحالة

 نارٌة دراجات 01 معطلة

  1111 دٌسمبر ، التراث خدمة: المصدر

 

 تجهٌزات المكاتب

 التسمٌة انؼذد

 رالكمبٌوت أجهزة 28

 بسٌطة مكاتب 29

 العودة مكاتب 17

 الهواء مكٌفات 27

 طابعات 21

 جلوس كراسً 102

 التصوٌر آالت 05

 خزابن 09

 لوحٌة أجهزة 36

 الشمسٌة األلواح 06

 3434 دٚظًجز ، يظهسخ انًًتهكبد: انًظذر

 

 انؼًم إطبر

 

 حؿظٔخػخص هخػش ٝاٗ٘خء رخٌُخَٓ ر٘خ٣ش حُزِي٣ش اٛالف ٍهال ٖٓ حُؼَٔ ا١خٍ ُظل٤ٖٔ 2020 ػخّ ك٢ ًز٤َس ؿٜٞىًح حُٔي٣٘ش رٌُض

 ٖٓ ؿًِءح طـط٢ ٤ٔٔٗش أُٞحف ػ٠ِ حُزِي٣ش كِٜض ، حٌَُٜرخث٢ حُظ٤خٍ حٗوطخع ُٔٞحؿٜش ، أ٠ً٣خ ٝ ًخف   رٌَ٘ ٓـِٜس

 .حألٝهخص ؿ٤ٔغ ك٢ حألٗ٘طش حٓظَٔح٣ٍش ٝط٠ٖٔ حُزِي٣ش حكظ٤خؿخص

 

 انًٛشاَٛخ0
ح حُٔخ٤ٟش حُؤْ ٔ٘ٞحصحُ ٓيٟ ػ٠ِ حُزِي٣ش ٤ِٓح٤ٗش ٜٗيص ًٍ ح ططٞ ًَ  ػخّ ك٢ أٝه٤ش 38.416.808 ٖٓ حٗظوِض ك٤غ ، ًز٤

 ح٠َُحثذ ُظل٤َٜ حُٔزٌُٝش حُـٜٞى ا٠ُ أٓخ٢ٓ رٌَ٘ ح٣ُِخىس ٌٛٙ ٝطؼِٟ. 2019 ػخّ ك٢ أٝه٤ش 55.452.350ا٠ُ 2015

 ط٠خػق ح١ٌُ حُل٢ٌٓٞ ظ٘ـ٤َحُ ىػْ ك٢ ٝح٣ُِخىس 2019 ٝ 2015 ػخّ ر٤ٖ ح٠ُؼق رٔويحٍ ٓويحٍٛخ ط٠خػق ٝحُظ٢ حُزِي٣ش،
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 ٝ 2017 ػخ٢ٓ ك٢ حٗول٠ض ػْ ، 2016 ػخّ ك٢ ٓظؤٍؿلخ كو٤و٤ًخ حٍطلخًػخ خصحُويٓ ا٣َحىحص ٜٝٗيص حُلظَس ٌٛٙ هالٍ

2018. 

 انظُخ 
 التسمٌات

2019 2018 2017 2016 2015 

 البلدٌة الضرابب    000 530 2            000 500 1            000 200 3            600 987 1            600 987 1        

 البلدٌةالرسوم     000 000 13          000 000 13          600 646 17          600 951 27          600 951 27      

 المتمسن بها مإلتا الضرابب    793 647 1            793 647 1            793 647 1            793 647 1            793 647 1        

 العابدات    000 700 1            000 300 1            000 300 1            000 300 1            000 300 1        

 العمارٌة وما ٌماثلها الحموق    000 850 15          000 450 15          000 050 15          000 950 14          000 950 14      

 الؽرامات    000 760               000 560 1            000 760 1            000 900               000 900           

 اتالخدم عابد    000 727 1            000 927 6            000 727 5            000 127 4            000 127 4        

 تشؽٌلٌة منحة    000 200 1            000 350 1            338 886 2            338 586 2            338 586 2        

 استثنابٌة منتجات      -                           -                           -                           -                       

   55 452 350       55 452 349       49 219 748       42 736 809    
38 16 808 

   
 

 

 األداء يؤشزاد .5
 

خ(   (DGCT) ٓي٣َ٣ش أٗ٘ؤص ًٓ  ٌٛٙ حألىحء ٓئَٗحص طظ٤ق ٝ حَُث٤ٔ٤ش حُٔئَٗحص رؼٞ أٓخّ ػ٠ِ حُزِي١حألىحء  ُو٤خّ ٗظخ

ح 21 ا٠ُ ٓؤٔش ٍث٤ٔ٤ش ٓئَٗحص 5 ٖٓ طظٌٕٞ ٢ٛٝ شحُٔل٤ِ ٓشخحُلٌ رلخُش ٣ظؼِن ك٤ٔخ حُزِي٣ش أكَُطٚ ح١ٌُ حُظويّ طو٤٤ْ ًَ  ٓئٗ

ح 109 أٝ كَػ٤ًخ ًٍ : حُظخ٤ُش حُؤٔش حُٔـخالص ك٢ حُٔل٤ِش ٝحإلىحٍس حُٔ٘ظوز٤ٖ حُٔٔئ٤ُٖٝ أٗ٘طش ٗظخثؾ رظو٤٤ْ وٕٞٓٞط ـكَػ٤ًخ ٓؼ٤خ

 ٝاىحٍس طوط٢٤. 4. ٝحُظ٘ظ٤ْ حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى. 3. حُٔخ٤ُش ٝحإلىحٍس حُٔل٤ِش حُٔخ٤ُش. 2. حُٔل٢ِ خٓشٝحُلٌ ٝحٍُ٘ٔٞ حُٔ٘خًٍش. 1

 .ٌُِٔخٕ حُٔويٓش حُويٓخص. 5. حُزِي١ حُظَحع

 ٌٛح ٤٘٣َ ،120 أَٛ ٖٓ ىٍؿش 54 ػ٠ِ طلَؽ ٣ُ٘ٚ رِي٣ش كِٜض ، 2018 ػخّ ك٢ اؿَحإٙ طْ ح١ٌُ حُظو٤٤ْ ٝرلٔذ

.أػالٙ حًٌٍُٔٞس شحُؤٔ حَُث٤ٔ٤ش حُٔـخالص أكي ك٢ حُٜؼٞرخص رؼٞ ٝؿٞى ا٠ُ ٗٔز٤ًخ ح٠ُؼ٤ق حألىحء  

 

 

 انًٕاطٍُٛ ٔيشبركخ نهسٕار :كضبء  (انجهذ انتشبٔر ندُخ

 1987 ػخّ ك٢ ، خصحُٔوخ١ؼ ك٢، ػْ  أٝالً  حُـ١ٜٞ حُٔٔظٟٞ ػ٠ِ  حُال٣ًَِٓش ػ٤ِٔش ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ريأص ، 1986 ػخّ ٌٓ٘

 حُٜٔخٍحص) ٛالك٤خطٜخ ٖٓ ؿًِءح ُٚهال ٖٓ حُيُٝش طلٞٝ ٓوخٍرش حُال٣ًَِٓش. 1989 ػخّ ٖٓحرظيحء  ح٣َُل٤ش حصزِي٣خحُ ِٝٗٔض

 حُٔٞح٤٘١ٖ اَٗحى -: ػٖ ٣َ١ن حُٔل٤ِش حُظ٤ٔ٘ش طؼ٣ِِ رٜيف ،( حُزِي٣خص) حُٔ٘ظوزش ٔل٤ِشحُ ٤ٌِخٗخصُ(  حُٔخ٤ُش ٝحُٔٞحٍى حُظو٤٘ش

 -. حُٔل٤ِش ُِظ٤ٔ٘ش حُالُٓش حُل٤٘ش ٝحُٜٔخٍحص حُٔخ٤ُش حُٔٞحٍى ٗوَ - ، حُٔل٤ِش حُظ٤ٔ٘ش ٓـخٍ ك٢ حكظ٤خؿخطْٜ ػٖ حُظؼز٤َ هالٍ ٖٓ

 .حُٔل٤ِش حُظ٤ٔ٘ش أػٔخٍ ٝطو٤٤ْ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ

 2011 أر٣ََ 17 رظخ٣ٍن ٝ.ى.حَُ/  680 حَُّٔٓٞ ألكٌخّ ٝكوخ حُزِي١، ُِٔـِْ حٓظ٘خ٣ٍش ٤ٛجش٣ؼظزَ ا١خٍ ٍٓ٘ٞس حُٔٞح٤٘١ٖ 

 حُظ٤ٔ٘ش ٝٓ٘خ٣ٍغ حُؼخّ حُؼَٔ ٤َٓ كٖٔ ٠ُٔخٕ.. ٝحُظو٤٤ْ. ٝحُٔظخرؼش ٝحَُٔحهزش ُِظٞؿ٤ٚ ٤ٌَٛ. "أ: ٛٞ ،( 9 حُِٔلن حٗظَ)

 حُظ٤ٔ٘ش ُوطش حُٔٞٓؼش حإلىح٣ٍش ح٤ُٜجش. "د. 2011 أر٣ََ 17 ك٢ ٓئٍم MIDEC 680 حألَٓ ٖٓ 8 حُٔخىس". حُزِي٣ش

 ك٢ حُٔئٍم ٝ.ى.حَُ. 680 حَُّٔٓٞ ٖٓ 9 حُٔخىس". حُٔظؼخهيس حُِٔطش ، حُزِي١ حُٔـِْ ا٠ُ طوخ٣ٍَٛخ ٝطَكغ (PDC) حُٔـظٔؼ٤ش

 .ٝحُٔٞح٤٘١ٖ حُٔل٤٤ِٖ ٝحُلخػ٤ِٖ حُزِي٣ش ر٤ٖ حالؿظٔخػ٢ ٝحُلٞحٍ ُِظ٘خٍٝ ك٠خء. ؽ. 2011 أر٣ََ 17

 .07/04/2019 رظخ٣ٍن حُزِي١ حُٔـِْ رٔيحُٝش حُظ٘خٍٝ ٓغ حُٔٞح٤٘١ٖ ٓـِْ ط٤ٌَ٘ طْ ،طلَؽ ٣ُ٘ٚ ُزِي٣ش رخُ٘ٔزش

ٖٓ ( 2) حػ٘خٕ ؛ حُل٤٘ش ػٖ حُٜٔخُق ٔؼ٤ِٖٓ( 3) ٝػالػش ، حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ٖٓ أٗوخٙ( 9) طٔؼش ٖٓ ظ٣ٌٕٞٝ ، حُؼٔيس ٣َأٓٚ

  .حُزِي٣ش ػٖ ٓٔؼ٤ِٖ( 4) ٝأٍرؼش ػ٤خٕحأل
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 .حُظ٘خ٢ًٍ حُظ٘و٤ٚ ِٓوٚ .ج 
 

  

 ط٢٤ِٔ ٓغ ططٍٞٛخ طؼ٤ن حُظ٢ حُٔؼٞهخص ٖٓ ػيى ػ٠ِ ح٠ُٞء طلَؽ ٣ُ٘ٚ ُزِي٣ش ٝحالهظٜخى١ حالؿظٔخػ٢ حُٟٞغ طل٤َِ ٢ِٓ

 ٣ظْ ٝ حالهظٜخى٣ش حُٔزخىٍحص ٝطؼ٣ِِ حألٓخ٤ٓش حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص ٠ُا حٌُٔخٕ ؽُٞٝ ُظل٤ٖٔ حُٔظخكش حُلَٙ ػ٠ِ ح٠ُٞء

 :٢ِ٣ ٓخ ك٢ حُظ٘و٤ٚ ٌُٜح حَُث٤ٔ٤ش حالٓظ٘ظخؿخص ػَٝ

 هيٓخطٜخ طل٤ي حُظ٢ حُٜل٤ش جخصح٤ُٜ ٖٓ ُؼي٣يح طئ١ٝ طلَؽ ٣ُ٘ٚ رِي٣ش كبٕ ، انظسٛخ انخذيبد نٗإ انظكبٌ ٕجثٕن ٚتؼهن كًٛب

 حُٜل٢ حَُٔؿؼ٢ ًَِٔحُ ٢ٛ حص حُٔـٔؼشحُؼ٤خى ٝ (اُن ، حُوِذ أَٓحٝ ًَِٓ ، ٢٘١ُٞح ٔٔظ٘ل٠حُ) ٗٞح١ًٞ٘ ٌٓخٕ ؿ٤ٔغ

خ ٠ْطٝ ٗٔز٤ًخ ؿ٤ي رٌَ٘ سٓـِٜ جشح٤ُٜٙ ٌٛ ٝ حُزِي٣ش ٌٓخٕ ُـ٤ٔغ حُٞك٤ي ًٔ خ 40 كٞح٢ُ ٖٓ ٛل٤ًخ ١خه ًٜ  ٣ويٕٓٞ ٗو

ح ٤ُاًل  ٌُِٔخٕ حُٜل٤ش حُويٓخص ًٍ  .ٜٝٗخ

 ط٤ِٔص ًٔخ ،حُلخ٤ُش حُـخثلش هالٍ حُٔزٌُٝش حُـٜٞى رل٠َ حألٝرجش ٌٓخكلش ك٢ ؿ٤يس هزَس ٝحُزِي٣ش حُٜل٢ حًَُِٔ ١ٍٞ ُوي

 .حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ُٔ٘ظٔخص حُـ٤يس رخُٔ٘خًٍش حُظـَرش ٌٛٙ

 ٗٞح١ًٞ٘ ٝٛلش هخٙ رٌَ٘ حُزِي٣ش ٌٓخٕ ٛلش ػ٠ِ حُللخظ ك٢ ْٜٓ ىٍٝ ُِؼ٤خىس حُظخرغ حُٜل٢ ًَُِِٔ ًخٕ ُٞ كظ٠

 :حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ٜٓ٘خ أىحثٚ، ٖٓ طوَِ حُظ٢ حُٔ٘خًَ ٖٓ ػيىًح ٣ٞحؿٚ حًَُِٔ كبٕ ػخّ، رٌَ٘

 حُٔيح٤ٖٓٝ. ُِٔٞظل٤ٖ حُزيالص ىكغ ا٤ُٜخ ٠٣خف ٝحُظ٢ ، ٝحُظ٘ـ٤ِ٤ش حإلىح٣ٍش حالكظ٤خؿخص طـط٢ ال حُٜل٢ حًَُِٔ ٓيحهَ -

 .حًَُِٔ حكظ٤خؿخص ًخكش حُٜل٤ش حٌُٞحىٍ طـط٤ش ػيّ -

 (ٓؼخفحإل) حُطخٍة َِكغحُ ٝٓخثَ ا٠ُ حًَُِٔ ٣لظوَ -

 ؛ حُظِٞع ُوطَ ٣ٝؼَْٟٜ ٠َُِٟٔ رخُ٘ٔزش ُِـخ٣ش ٛؼزًخ حًَُِٔ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ٣ـؼَ حُــَحك٢ حُٔٞهغ -

 .حُٜل٢ حًَُِٔ كٍٞ حُؤخٓش حٗظ٘خٍ ٜٓخىٍ ٖٓ ٝحُطَم حألٓٞحم هَد ٣ؼي -

 حُزِي٣ش ر٤ٖ حُـ٤ي ظؼخٕٝحُ هالٍ ٖٓ ٓؼٜخ حُظؼخَٓ ٣ٌٖٔ ه٤ٞى أ٠ً٣خ ٛ٘خى ٌُٖٝ حُِٔح٣خ ٖٓ ػيى ُِزِي٣ش حُظخرغ حُٜل٢ ًَُِِٔ

 أٝؿٚ ػ٠ِ حُظـِذ ك٢ ُِٔٔخػيس حؿظ٘خٜٓخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُلَٙ ٖٓ ًز٤َ رؼيى حُزِي٣ش أ٠٣خ ٝ حًَُِٔ ٣ظٔظغ ٝ حُٜلش ُٝٝحٍس

 :حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ ، حُوٍٜٞ

 ا١خٍ ك٢ ٝهزَحطٜخ ٤شحُظ٣ِٞٔ ٝهيٍحطٜخ طيهِٜخ ٓـخالص حٓظويحّ ُِزِي٣ش ٣ٌٖٔ ٝى٤ُٝش ٤٘١ٝش ك٤ٌٓٞش ؿ٤َ ٓ٘ظٔخص ٝؿٞى

 .حٓظَحط٤ـ٤ش َٗحًش

 

 ٣ٌَ٘ إٔ ٣ٌٖٔ حُٜل٤ش ُِظ٤ٔ٘ش حُٔوزَ ح٢٘١ُٞ حُزَٗخٓؾ ٝاػيحى ٝحُطلَ حألّ رٜلش حُلٌٞٓش أريطٚ ح١ٌُ حالٛظٔخّ إٔ ًٔخ

 . .حُٜل٢ حًَُِٔ أىحء ٓٔظٟٞ ٖٓ طوَِ حُظ٢ حُٔ٘خًَ ُطَف كَٛش ُِزِي٣ش رخُ٘ٔزش

 

 رٞؿٞى أٓخ٢ٓ رٌَ٘ ٝطظؼِن ُِـخ٣ش ػي٣يس حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُوطخع ٌٛح ك٢ حُوٞس ٗوخ١ بٕك ،االثتذائٙ ثبنتؼهٛى ٚتؼهن كًٛب

 ػيى ُي٣ٜخ حُٔوظِلش حُٔيحٍّ ٌٛٙ ٝ "5 ٓيٍٓش" حُؼخٛٔش ٓيٍٓش رخٓظؼ٘خء ُِـخ٣ش ؿ٤يس كخُش ك٢ ٓزخ٤ٜٗخ ؿ٤ٔغ ٓيحٍّ ػَ٘

 ُُِٞحٍس حُظخرؼش حإلىح٣ٍش حُظلظ٤ٖ ٤ٛجشٖٓ ١َف  َر٣ٞشحُظ ٝحَُٔحهزش حُيػْ ٖٓ ٣ٔظل٤يٕٝ ح٣ٌُٖ حُظي٣ٍْ ٤ٛجش أػ٠خء ٖٓ ًخف  

 ٗلٌص ، حُٔخ٢ٟ حُؼخّ ٓيحٍ ػ٠ِ ٓٞحط٤ش ٗوخ١ًخ أ٠ً٣خ ٝحَُٔحك٤ٞ حُٔيحٍّ ؿخُز٤ش ك٢ حُٔوخػي ٖٓ ًخف   ػيى ٝؿٞى ٣ؼي  

ح ٗـخُحا حُزِي٣ش ًَ  طؤ٤َٛ اػخىس ، حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ، ًُي ك٢ رٔخ ٓوظِلش ٗـخُحصا ٟٖٔ ٖٓ حرظيحث٤ش ٓيحٍّ ػالع ُيػْ ًز٤

 .حُظي٣ٍْ ٤ٛجش أػ٠خء ُظلل٤ِ ٝآ٤ُش أهٜٔش حُؼَٔٝ حُٔي٤ٍٓش ُطٞحهْح ٖٓ ٝحإلٓيحى حُٔزخ٢ٗ

 

 ػ٤ِٜخ حُلٍٜٞ طْ حُظ٢ ٝحُ٘ظخثؾ ط٘ـ٤ِٜخ ٣ٌَ٘ ٝحُظ٢ ؿيًح ؿ٤يس كخُش ك٢ ٓزخ٤ٜٗخطؼظزَ  حُظ٢ حالٓظ٤خُ ٓيٍٓش أ٠ً٣خ حُزِي٣ش ط٠ْ

 .ًٌَ حُظؼ٤ِْ ٗظخّ ٤ٖٔطل ا٠ُ ٍِٓٔظٜخ طئى١ إٔ ٣ٌٖٔ ه٣ٞش ٗوخ١ًخ
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 ٗوطش ، حُؼخّ ٌٛح ُظٔي٣يٙ حُظوط٢٤ طْ ٝ حُٔخ٢ٟ حُؼخّ هالٍ حُزِي٣ش ٗلٌطٚ ح١ٌُ حُل٤ٌٓٞش"، حُٔيحٍّ طؼ٣ِِ" َٓ٘ٝع ٣ؼي ًٔخ

 .ح٤٘١ُٞش حُظَر٤ش ُٝحٍس طزٌُٜخ حُظ٢ حُـٜٞى ا٠ُ ط٠خف ه٣ٞش

ح ػيىًح ٣ـٔغ حالرظيحث٢ حُظؼ٤ِْ هطخع إٔ ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ ًَ  ًلخءس ٖٓ طلي ٓوظِلش ه٤ٞى ٛ٘خى طِحٍ ال ، حإل٣ـخر٤ش وخ١حُ٘ ٖٓ ًز٤

 أٓخًٖ طٌٕٞ ح٣ٌُٖ ٔؼ٤ِٖٔحُ ط٘وَ ٝٛؼٞرخص ، حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش ر٘وٚ ٍث٢ٔ٤ رٌَ٘ حُو٤ٞى ٌٛٙ طظؼِن ٝ حُٔي٢ٍٓ حُ٘ظخّ

 ٝٗظخكش حأل١لخٍ ٛلش ٟٔخٕ ك٢ ػوزش أ٠ً٣خ ح٤ُٔخٙ ٗوٚ ٣ؼظزَ  حُٔيحٍّ رؼٞ ك٢ ٝ حُزِي٣ش ٓيحٍّ ػٖ رؼ٤يس اهخٓظْٜ

 .حُيٍح٤ٓش حُلٍٜٞ

 حٍطلخع ا٠ُ أىٟ ٓٔخ حُٔخرن حُيٍح٢ٓ حُؼخّ ػّطَ ح١ٌُ COVID 19 ُٞرخء ؿيًح حُوط٤َس حُؼٞحهذ أ٠ً٣خ ًٌَٗ إٔ ٣ـذ

 .ًُي ا٠ُ ٝٓخ حُٔيٍٓش ٖٓ حُظَٔد ٣ُٝخىس حُٔي٢ٍٓ حُلَ٘ ٓؼيالص

 حُٔيحٍّ ػٖ حُٔٔئ٤ُٖٝ هزَ ٖٓ ٜٓ٘خ الٓظلخىسح ٣ٌٖٔ كَٛش حالرظيحث٢ حُظؼ٤ِْ روطخع حُزِي٣ش أريطٚ ح١ٌُ حالٛظٔخّ ٣ٌَ٘

 .حُلَػ٢ حُوطخع ٌٛح ُظ٤ٔ٘ش كَٛش أ٠٣خ ٢ٛ حالرظيحث٢ حُظؼ٤ِْ هطخع ك٢ حُوخٙ ُِوطخع حُـ٤يس حُٔ٘خًٍش إ ٝ حُٔوظِلش

 ُي٢٘٣ح حُظؼ٤ِْ طِحٍٝ ظ٢حُ ٔلخَٟحُ هزَ ٖٝٓ حُوخٙ حُوطخع هزَ ٖٓ أٓخ٢ٓ رٌَ٘ شحُٔيٍٓ ىهٍٞ هزَٓخ  حُظؼ٤ِْ طظْ ِٓحُٝش

 ط٘ل٤ٌ ػ٠ِ ؿيًح حُٔ٘ول٠ش حُويٍس: حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ ، حُو٤ٞى ٖٓ ػيىًح شحُٔيٍٓ ىهٍٞ هزَ ٓخ حُظؼ٤ِْ ٣ٞحؿٚ ٝ

 ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛحٖٓ  حُٔلَٝٓش حُطزوخص ٖٓ حأل١لخٍ أٍٓٞ أل٤ُٝخء ؿيًح حُٔ٘ولٞ حُلٔخّ ؛ حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٍٝٛي

 حُٔيٍر٤ٖ ٖٓ ؿيًح ه٤َِ حُظؼ٤ِٔؼيى ٖٓ حُ٘ٞع ٌُٜح ، ًٔخ حٕحُالُٓش حُٔؼيحص ٓغ لظ٤شحُظ حُز٤٘ش ا٠ُ حالكظوخٍ  ،حُظؼ٤ِْ

 .حُٔظو٤ٜٜٖ

 

 ٓوظِلش أٌٗخالً  طويّ حؿظٔخػ٤ش ِٜٓلش ُِزِي٣ش ًخٕ ُٞ كظ٠ٝ  ٝحُٔلخَٟ حُٔٔخؿي ٖٓ حًز٤َ حػيى ط٠ْ حُزِي٣ش: األطهٙ انتؼهٛى

 أ٤ٓش ٓلٞ ك٢ حُٔلخَٟ طٔخْٛ ِٜٕٞ ،حُٔ ٣ظٞالٙ حُٔٔخؿي ٖٓ ٣يحُؼي ٝاىحٍس أىحء كبٕ ، ٝحُٔلخَٟحص ُِٔٔخؿي حُيػْ ٖٓ

 حُظ٢ ح٠ُؼق ٗوخ١ ٖٓ ٓؼ٤ٖ ػيى ٓالكظش ح١ٍَٝ٠ُ ٖٓ كبٗٚ  ، ًُي ٝٓغ  حُظطَف ٓلخٍرش ك٢ طٔخْٛ، ًٔخ ٝحٌُزخٍ حأل١لخٍ

 طل٠َ حُظ٢ حُزِي٣ش ٖٓ حُٔلخظَ رؼٞ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٗظخّ: حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ حالػظزخٍ ك٢ طئهٌ إٔ طٔظلن

حُؼ٘خ٣ش  ُْ طٔ٘ق حُ٘خؿلش حُٔلخَٟ رؼٞ طـخٍد ، حأل٢ِٛ ُِظؼ٤ِْ ٓ٘ٔن طؼ٢ٔ٤ِ ى٤َُ ٝؿٞى ػيّ ؛ حُٔظ٤ُٖٞٔ حأل١لخٍ ٝؿٞى

 .ٌخك٤شحُ

 

 طو٣َزًخ طـط٢ ٗزٌش ُي٣ٜخ حُظ٢ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ُظ٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ هزَ ٖٓ حإلٓيحى طٞك٤َ ٣ظْ حُزِي٣ش، ٓٔظٟٞ ػ٠ِ :انًٛبِ إيذاداد

 ٓٔظٟٞ طـط٤ش ٣ظْ ُْ آكط١ٞ حُٔخك٢ِ، ٌُٖ َٓ٘ٝع ط٘ـ٤َ هالٍ ٖٓ حُ٘زٌش ٌٛٙ هيٍحص طؼ٣ِِ طْ ٝهي حُزِي٣ش ٢ٟأٍح ًخَٓ

 حُزِي٣ش ٓيحٍّ ٓؼظْ ك٢ ، ًٔخ أٗٚرخإلٓيحىحص طِٝى ح٥رخٍ طِحٍ ال ، ش٣حُزِي ٖٓ ٓ٘خ١ن ػيس ٝك٢ ،رؼي حُٔخث٤ش حالكظ٤خؿخص طِز٤ش

 .ال ٝؿٞى ُظ٤َٛٞ ر٘زٌش ح٤ُٔخٙ

 

 طل٤ٖٔ طْ ، ػخّ رٌَ٘ ٝ حُويٓش طوي٣ْ طلظٌَ حُظ٢ حًَُ٘ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش ٌَُِٜرخء ك٢ حألَٓ ط٘ظَى ، رخُطخهش ِن٣ظؼ ك٤ٔخ

ِٓطلؼش  ٝٛٞ ٓخ  حٌَُٜرخء أٓؼخٍ ٝ ٓظٌٍَس طِحٍ ال حالٗوطخػخص إٔ ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ  حأله٤َس حُٔ٘ٞحص ك٢ حُويٓش ػَٝ

 ػٖ ُِظؼ٣ٞٞ اؿَحءحص ٝؿٞى ٝػيّ حُظ٤خٍ حٗوطخع ٖٓ خٗظظخّر حًَُ٘ش ُر٘خء ٣٘ظ٢ٌ ٝ حُظـخ٣ٍش حألٗ٘طش ططٍٞ ٣ؼ٤ن

 .حٌَُٜرخث٢ حُظ٤خٍ حٗوطخع ػٖ حُ٘خؿٔش حألَٟحٍ

 ٗوطش طٔؼَ ك٣َ٠ش ط٤ٔ٘ش هطش حُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف حُظَحر٢ ُٝحٍس أٗظـض ،2018 ػخّ ك٢: انؼًزاٌ ٔاالطتظالذ انتزاثٙ

حُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف  ك٢ ٓخ ٣وٚ ًخك٤ش ؿ٤َ حُزِي٣ش ٓ٘خًٍش ٍطِح ال ٝ ٗٞح١ًٞ٘ ُٔي٣٘ش حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش طٞؿ٤ٚ ك٢ ٜٓٔش

 حُظَحر٢.

 .رٜخ حُٔؼٍٔٞ حُوٞح٤ٖٗ أٝ حُز٤ج٤ش حُٔؼخ٤٣َ ٣لظَّ ٝال ػ٘ٞحث٢ حُل١َ٠ حُل٠خء حٓظويحّ

 ٢حُظ حألٍٛلش ٝكظ٠ ٝحُ٘ٞحٍع حُؼخٓش حألٓخًٖ رخكظالٍ ٣ظؼِن ك٤ٔخ حُٔخ٣ٍش حُوٞح٤ٖٗ ططز٤ن ك٢ ؿٔش ٛؼٞرخص حُزِي٣ش طٞحؿٚ

 رٌَ٘ حُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف حُظَحر٢ ٓ٘خًَ ططَف ، حُوي٣ٔش حُٔيٕ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٝ ُِٔ٘خس ٓوٜٜش طٌٕٞ إٔ حُٔلظَٝ ٖٓ

 ٢ٛ حألٍٝ ػ٠ِ حُٔؼَٟٝش ُِٔ٘ظـخص حُز٤غ ٝػيحىحص  حُٔظـ٤ُٖٞ حُزخػش هزَ ٖٓ ٝٗٞحٍػٜخ حألٓٞحم حُىكخّ إ ٝ كخى

 طٜي٣يح ٣ٌَ٘ حُظـخ٣ٍش حُٔلالص ٝٝحؿٜخص ُِ٘ٞحٍع حُل١ٟٞٞ الٍحالكظ أٌٗخٍ ٖٓ حٌَُ٘ ٌٜحك ،ُِزِي٣ش كو٤و٤ش طلي٣خص

 طيحر٤َ طؼظزَ ح١ٌُ COVID 19 ؿخثلش ظٍٜٞ ٓغ حُٔ٘خًَ طظلخهْ ٝ ٝٛلظْٜ حٌُٔخٕ ُ٘ظخكش أ٠٣خ ٌُٖٝ حٌُٔخٕ ُٔالٓش

 .حُٞرخء حٗظ٘خٍ ٌُٔخكلش ٍث٤ٔ٤ش ٤ِٓٝش حُلخؿِ
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 حُزِي٣ش ػ٠ِ ٣ـذ حُظ٢ حَُث٤ٔ٤ش حُظلي٣خص ٖٓ حُو٠َحء ٔخكخصٝحُٔ َُِحكش أٓخًٖ ٝؿٞى ٝػيّ حُؼخٓش حألٓخًٖ حكظالٍ ٣ؼي

 .حُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف حُظَحر٢ ػٖ حُٔٔئُٝش رخإلىحٍس ٣ظؼِن ك٤ٔخ ٓٞحؿٜظٜخ

ّ   رٌَ٘ أ٠ً٣خ حُزِي٣ش ٝطؼخ٢ٗ  ُظل٣ََ أٝ َُِحكش أٓخًٖ رٔؼخرش ُظٌٕٞ طط٣َٞٛخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُلَس حُٔٔخكخص ٗوٚ ٖٓ هخ

  .حُٜل٤ش حُظلظ٤ش ٝحُز٤٘ش حُٔيحٍّ ا٠ُ ٝكظ٠ محألٓٞح ا٠ُ حٍُٞٛٞ ٓٔخكخص

 .حُوي٣ٔش حُٔيٕ أٓٞحم ًٌُٝي 5 ٝحُٔيٍٓش ُِٔٔظٞٛق حُٜل٢ رخًَُِٔ ٣ظؼِن ك٤ٔخ هخٙ رٌَ٘ ٓوِن حُٟٞغ ٌٛح

ٝ شزِي٣ُِ حُــَحك٢ حُٔٞهغ كبٕ ، آهَ ٛؼ٤ي ػ٠ِ َّ  حالكظزخّ ػٖ حُ٘خطـش ح٤ُٔخٙ حٍطلخػخص ا٠ُ ٜٓ٘خ حُـَر٢ حُـِء ٣ؼ

 ىحثْ هطَ كخُش ك٢ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٟٝغ ك٢ حُلخالص ٓـظٔؼش ٌٛٙ طٔخْٛ ٝ حُٔخكَ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ رلؼَ َُٔطز٢ح حُلَح١ٍ

 .حُل٠٤خٗخص ٖٓ

 طـخُٝ حُٔؼظخى ٖٓ حألػ٠ِ ٝحُـٍِ ُِٔي ٣ٌٖٔ ك٤غ ح٤َُِٓش حٌُؼزخٕ ػ٠ِ كَؿش ٗوطش 11 حُزِي٣ش كيىص ، 2018 ػخّ ك٢

 .حُزِي٣ش ٖٓ ؿِء ؿَٔ ك٢ ٝطٔزذ حُطٞم

 رؼٞ حٗلظخف طؼ٣ِِ ا٠ُ حُٔخ٤ٟش حُو٤ِِش حُٔ٘ٞحص ٓيٟ ػ٠ِ ح٤ٌُِٞٓظَحص ػَ٘حص اٗـخُ أىٟ: انسضز٘ ٔانُوم انطزم

 هالٍ ٖٓ حُل١َ٠ حُ٘وَ ط٘ظ٤ْ ِٓطش ٓخٛٔض ٝ حٍَُٔٝ كًَش ُظل٤ٖٔ ؿٜٞى رٌٍطْ  ، ًُي ا٠ُ رخإلٟخكش ٝ حُزِي٣ش ٓ٘خ١ن

 .حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُ٘وَ ػَٝ طل٤ٖٔ ك٢ وَحُ٘ حطلخىحص ٓغ رخُظؼخٕٝ حُلخكالص ٓلطخص ٖٓ حُؼي٣ي اٗ٘خء

 ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ ، ٓوظِلش ٓ٘خًَ ٣ٞحؿٚ حُل١َ٠ حُ٘وَ ٣ِحٍ ال ، حُلخػِش حُـٜخص ٓوظِق هزَ ٖٓ ؿٜٞى رٌٍ طْ ُٞ كظ٠

 ٝحألٓخًٖ حألٓٞحم ك٢ حالُىكخّ ؛ حُٜٞحء ُظِٞع ٜٓيٍ ٢ٛ ُِـخ٣ش ٤ٓجش كخُش ك٢ ح٤ُٔخٍحص ٖٓ ًز٤َ ػيى: حُوٜٞٙ ٝؿٚ

 ٝٓخثَ ك٤غ ٖٓ حُ٘ظخكش ُٔؼخ٤٣َ ُِـخ٣ش ٟؼ٤ق حالٓظؼخٍ ؛ ًخف   رٌَ٘ ٝٓـِٜس كي٣ؼش ،٤ٓخٍحص ٓٞحهق ٝؿٞى ػيّ ؛ ٓشحُؼخ

 .ٌٛٙ حُٞرخء كظَس هالٍ هخٛش ،( ٝحُلخكالص حألؿَس ٤ٓخٍحص) حُ٘وَ

 ٖٝٓ رٜخ حُٔؼٍٔٞ رخُٜ٘ٞٙ ٗخك٤ش ٖٓ حُٔوظِلش حُو٤ٞى طَطز٢ ، حُٜيى ٌٛح ك٢: انكٕارث ٔيخبطز انًُبخٙ ٔانتـٛز انجٛئخ

ح ٣ٜظٕٔٞ ال ح٣ٌُٖ حُٔٞح٤٘١ٖ رِٔٞى أهَٟ ٗخك٤ش ًَ  ٖٓ حُؼي٣ي ًًَ ٣ـذ ٝ هخٙ رٌَ٘ ٝحُ٘ظخكش ػخّ رٌَ٘ رخُز٤جش ًؼ٤

 حُظ٢ حُؼخٓش ٝحألٓٞحم حألٓخًٖ ،حُٜل٢ حَُٜف ٤ِٔخصك٢ ػ حُزِي٣ش َ٘ىط ال: حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ رٔخ ، حُٔ٘خًَ

 حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُـ٤خد ؛ رؼي اطوخٜٗخ ٣ظْ ُْ حَُٓخى٣ش ٝح٤ُٔخٙ حألٓطخٍ ٤ٓخٙ ؛ حٌُٔخٕ لشٛ طٜيى رخُؤخٓش ٤ِٓجش طِحٍ ال

 حػظزخٍ هِش ،. زِي٣شحُ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حٌُز٤َس ٝحألٗـخٍ حُو٠َحء حُٔٔخكخص هِش ؛ ُِٟٔٞٞع حُٔوٜٜش ٝحُويٓش حُل٤٘ش ُِوزَس

 حإلىحٍس ٝٓخثَ ا٠ُ حالكظوخٍ ؛ حُزِي٣ش أٗلخء ؿ٤ٔغ ك٢ ٛل٢ َٛف ٗزٌش ٝؿٞى ػيّ ؛ ح٤ٓٞ٤ُش حالٛظٔخٓخص ك٢ حُٔ٘خم طـ٤َ

 حُٔ٘ظـخص ٝػَٝ ُز٤غ حُ٘ظخكش روٞحػي حالُظِحّ ػيّ ؛ ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُ٘لخ٣خص( ٝحُٜل٤ش ح٤ُُِ٘ٔش) حُِٜزش ُِ٘لخ٣خص حُٔٔظيحٓش

 ٖٓ حُز٤ج٤ش حُٔؼخ٤٣َ َحّحكظ ػيّ رٔزذ ٣ظلخهْ ٝ حُٔي٣٘ش ُٔٔظوزَ طٜي٣يًح حُل٠٤خٕ ٓ٘طوش ٗلٞ حُٔي٣٘ش طٞٓغ ٣ٌَ٘ ، حُـٌحث٤ش

 ؛ ٝحُٔلخؿَ حُظؼي٣ٖ اىحٍس ك٤غ

 ُظؤػ٤َحص ٝٓٔظيحٓش ٗخِٓش حٓظـخرش إلٗ٘خء حٓظٌ٘خكٜخ ُِزِي٣ش ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُلَٙ ٝؿٞى ا٠ُ حإلٗخٍس حُْٜٔ ٖٓ ، حُٜيى ٌٛح ك٢

ح حُزِي٣ش ُٜخ طظؼَٝ حُظ٢ حٌُٞحٍع ٝٓوخ١َ حُٔ٘خم طـ٤َ ًَ  كخػِش ؿٜخص ٝؿٞى ، َٙحُل ٌٛٙ ر٤ٖ ٖٓ ٝ حُــَحك٢ ُٔٞهؼٜخ ٗظ

 كَٙ ٝٝؿٞى( حُٔظليس حألْٓ ٓ٘ظٞٓش ، ٝحُي٤ُٝش ح٤٘١ُٞش حُل٤ٌٓٞش ؿ٤َ حُٔ٘ظٔخص) حُٟٔٞٞع ك٢ ر٘يس ط٘خٍى ٓوظِلش

 .ؿٔؼخء حُز٣َ٘ش ٣٘ـَ ح١ٌُ حُٟٔٞٞع رٌٜح َٓطزطش ط٣َٞٔ

 حالهظٜخى١ حُطخرغ ًحص حُظـخ٣ٍش حألٗ٘طش ك٤غ ٖٓ ٗ٘خ١خ حُزِي٣خص أًؼَ ٖٓ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش طؼظزَ: االهتظبدٚخ األَشطخ

 حُوخٙ حُوطخع ك٢ ح٠َُحثذ ىحكؼ٢ ٝؿَى ح٣َ٠ُز٢ حُظؼيحى ك٤غ ٖٓ ُِـخ٣ش ٗ٘طش حُزِي٣ش ك٢ حُل٤٘ش ٜٔخُقحُ ٝ ٝحُٔخ٢ُ

 ٝحُوطخع حُظـخ٣ٍش حألٗ٘طش ػٖ حُٔظخكش حُٔؼِٞٓخص كبٕ ، حُٜيى ٌٛح ك٢ ؿٜٞى رٌُُض ُٞ ٝكظ٠ ح٢َُٔٓ ٝؿ٤َ ح٢َُٔٓ

 .ًخك٤ش ؿ٤َ طِحٍ ال حُوخٙ

 ٓي٣٘ش ك٢ حَُث٤ٔ٤ش حألٓٞحم ؛ ٝحألٗ٘طش حُويٓخص ٖٓ ٓظ٘ٞػش ُٔـٔٞػش ١ًٞٓ٘خ حُٔي٣٘ش طؼي ، حالهظٜخى٣ش حُ٘خك٤ش ٖٓ

 رخُظؤ٤ًي طٞكَ حإلٌٓخ٤ٗش ٌٛٙ. اُن ، ٝحُويٓخص حُز٘خء ًَٗخص ٖٓ ًز٤َ ٝػيى ، ٝح٤ُٔخكش ُِل٘خىم طلظ٤ش ر٤٘ش ٝأًزَ ، ٗٞح١ًٞ٘

 ٖٓ ٝ حألػٔخٍ ٍؿخٍ ل٤غ طٞحؿيٓ٘ ؿ٤٘ش ُزِيس حُٟٞغ ٌٛح ٌُٖ ،ٗٞح١ًٞ٘ ِؼخٛٔشُ  "ُٜـ١َرخ٣ٍِ ح" ُزِي٣ش ٜٓٔش ػٞحَٓ

 رٔخ ، ًُي ٣ُٞيٛخ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔ٘خًَ ٖٓ حُؼي٣ي ٣ول٢ أال ٣ـذ ، ك٤ٜخ ٣و٤ٕٔٞ ح٣ٌُٖ ٝحُ٘ٔخء َُِؿخٍ حألػٔخٍ ٣ٍخىس هالٍ

 ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٝ حألٖٓ ٝحٗؼيحّ ، حُظـخ٣ٍش شحُظلظ٤ حُز٠٘ طٞٓغ ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ك٢ حُلَ٘: حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ ًُي ك٢

 .اُن ، ٌٛٙ حُٞرخء كظَس هالٍ هخٛش ، حُ٘ظخكش ظيحر٤َر ػيّ حالٛظٔخّ ، حٌُز٤َس حألٓٞحم

 .ح٠َُحثذ ُيحكؼ٢ ؿ٤يس طـط٤ش ٟٝٔخٕ ح٣َ٠ُز٤ش هخػيطٜخ اٛالف ك٢ ٛؼٞرخص حُزِي٣ش طٞحؿٚ ًٔخ

 حُظلظ٤ش حُز٤٘ش طٌَ٘. حٌَُٜرخء ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ حإل٣ـخٍ طٌِلش حٍطلخع: ٜٓ٘خ حٌُٔ٘الص ٖٓ ػيىًح حُظـخ٣ٍش حألٗ٘طش طٞحؿٚ ًٔخ

 ٖٓ حُؼي٣ي ٝؿٞى ٝٛيىص حالهظٜخى١ حُ٘٘خ١ طزخ١ئ ك٢ 19 ًٞك٤ي أُٓش طٔززض ، ًٔخ حُوخٙ حُوطخع ط٤ٔ٘ش أٓخّ ػوزش ُِطَم
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 ؛ حٌُلخ٣ش ك٤ٚ رٔخ شٓئِٛ ؿ٤َ حُلـْ ٝحُٔظٞٓطش حُٜـ٤َس ُِٔئٓٔخص حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ؛ ٝحُٔظٞٓطش حُٜـ٤َس حًَُ٘خص

 ؛ حإلىح٣ٍش رخُٔؼخ٤٣َ طل٢ ال ٝحًَُ٘خص حألػٔخٍ ُٔؼظْ ٝحُٔخ٤ُش حإلىح٣ٍش حإلىحٍس

 ٝكخَٟحص هخٙ رٌَ٘ ى٣٘خ٤ٌ٤ٓخص ٗٔخء طوطٖ رٜخ أٜٗخ ر٤ِٔس ٣ُ٘ش َؽلط رِي٣ش طظٔظغ: ثبنًزأح ٔانُٕٓع االختًبػٙ انُٕع

 ر٤ٖ حطٜخٍ ٓـخالص اٗ٘خء هالٍ ٖٓ طوي٣َٙ ٣ٌٖٔ ًز٤َ ٌٓٔذ ٌحٝٛ. ٝحالهظٜخى١ ٝح٤ُٔخ٢ٓ حالؿظٔخػ٢ حُٜؼ٤ي ػ٠ِ ُِـخ٣ش

 ٖٝٓ رخَُٔأس حُٜ٘ٞٝ هيٓش ك٢ حُظٌخَٓ أؿَ ٖٓ حُ٘ٔخث٤ش حالؿظٔخػ٤ش ٝحُو٤خىحص ٝحألًخى٤ٔ٣خص ، حألػٔخٍ ٍٝحثيحص حُزِي٣ش

 .حُزِي٣ش ٜٓخُق ٓوظِق ك٢ َُِٔأس حُو١ٞ حُل٠ٍٞ ا٠ُ حإلٗخٍس أ٠ً٣خ حُْٜٔ

 ٝحُٔطِوخص، حإلػخهش، ١ًٝ حألٗوخٙ) ُِوطَ حُٔؼ٤َٟٖ حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َس ُلجخص ١ًٞٓ٘خ أ٠ً٣خ زِي٣شحُ طؼي أهَٟ، ٗخك٤ش ٖٓ

ح طلي٣ًخ ٍػخ٣ظْٜ طٔؼَ ح٣ٌُٖ( ًُي ا٠ُ ٝٓخ حُٜـخٍ، حُ٘ٞحٍع ٝأ١لخٍ حُٔظٔٞالص، ٝحُ٘ٔخء ًَ  حُٔ٘ٞحصك٢  حُزِي٣ش ُٔئٓٔش ًز٤

 .حُ٘خّ ٖٓ حُلجش ٌُٜٙ حُيهَ ٜٓخىٍ ٖٓ طوَِ حُظ٢ COVID 19 رـخثلش هخٙ رٌَ٘ حُطزوخص ٌٛٙ طؤػَص ٝهي حُٔوزِش حُو٤ِِش

 ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حألٖٓ ٝحٗؼيحّ ُِؼ٘ق ٝحُظؼَٝ ط٣ٌٜذ حُٞحُي٣ٖٝ حأل٣َٓش حُٔٔئ٤ُٝخص ػوَ هخٙ رٌَ٘ حُلجخص ٌٛٙ طٞحؿٚ

 .حُٔي٣٘ش

 حُوخثٔش حإلٌٓخٗخص ٖٓ ٓظلخىسرخال ُِزِي٣ش ُِٔٔخف ًز٤َس ؿٜٞى رٌٍ ٣ـذ ، حُٜيى ٌٛح ك٢: ٔانتزكّٛ ٔانزٚبضخ ٔانشجبة انثوبكخ

 ٓغ ًز٤َ ٓـَ ح٥ٕ ُي٣ٜخ حُٔي٣٘ش هخػش. ٝحُ٘زخر٤ش ٝح٣َُخ٤ٟش حُؼوخك٤ش حُظلظ٤ش حُز٤٘ش ك٤غ ٖٓ حُوٍٜٞ أٝؿٚ ػ٠ِ ٝحُظـِذ

 ًٔ٘طوش Place de la République كبٕ ، ُِٔؼخه٤ٖ ٝٓٔخكش. حُلي٣ي٣ش حٌَُس ٓ٘طوش ٝاٗ٘خء ، ط٤لَحؽ ٢ٓ اف ٗخى١ ٝؿٞى

ح ٣ٌَ٘ ك٤يسحُٞ حُظِ٘ٙ ًُ خ اٗـخ ًٔ  ٖٓ أٗٚ ًٔخ. حُٔي٣٘ش ٖٓ ٓوظِلش أؿِحء ك٢ أهَٟ ٓ٘خ١ن طط٣َٞ هالٍ ٖٓ طؼ٣ِِٙ ٣ـذ ٜٓ

 ٝهخػش حُزِي١ حُِٔؼذ ر٘خء ؛ حُ٘زخد ٣وٞىٛخ حُظ٢ ٝحُؼوخك٤ش ح٣َُخ٤ٟش رخُـٔؼ٤خص حُوخٛش حُز٤خٗخص هخػيس طلي٣غ ح١ٍَٝ٠ُ

 ٝٓي رخُٔخكَ حَُٔطزطش حُٔٞؿٞىس حإلٌٓخٗخص ٖٓ ُالٓظلخىس حُـٜٞى رٌٍ ٣ـذ ًٔخ. حُالُٓش ٝحُٔٞحٍى رخُٔؼيحص حالكظلخالص

 حُيكخع كٕ٘ٞ ُظؼ٣ِِ حٓظَحط٤ـ٤ش ٟٝٝغ حُل٤٘ش حُٔٞحٛذ ٝط٤ٔ٘ش حُ٘خّ ُؼخٓش حُٔظخكش ح٤ُٔخك٤ش حُظلظ٤ش حُز٤٘ش ك٤غ ٖٓ حُؼـِ

 .حُظو٤ِي٣ش ٝح٣َُخٟخص حُ٘لْ ػٖ

 ؿ٤يس رٜٔخٍحص ٣ظٔظؼٕٞ ٓوظِل٤ٖ أٗوخٙ ٖٓ حٌُٕٔٞ ٔٞح١ٖحُظ٘ٞحٍ ٓغ حُ ٓـِْ ٝؿٞى إ: انًسهٛخ انذُٚبيٛكٛبد

 حُزِي٣ش رٜخ هخٓض حُظ٢ حُظٞػ٤ش أٗ٘طش إٔ ًٔخ ، حُزِي٣ش ُظ٤ٔ٘ش هطش ُظ٘ل٤ٌ حُٜٔٔش حُؼٞحَٓ أكي ٛٞ حُزِي٣ش ُيػْٔظؼيٕٝ ٝٓ

 ٓٔظٞحٛخ ٣ٌَ٘ حُظ٢ حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ٓ٘ظٔخص ٖٓ ًز٤َ ػيى ٝؿٞى ػ٠ِ رٟٞٞف ح٠ُٞء ِٓطض COVID 19 حٗظ٘خٍ ُٞهق

خ ُِزِي٣ش رخُ٘ٔزش ٝط٘ٞػٜخ ًٟ  .حُٔل٤ِش ُِظ٤ٔ٘ش هٜزش أٍ

ً  ٌُٖٝ ٝح٤ُٔخ٢ٓ حإلىح١ٍ رٟٞؼٜخ ٗخك٤ش ٖٓ َٓطزطش ٜٓٔش ػٞحَٓ ٣ُ٘ش طلَحؽ رِي٣ش طٔظِي :انجهذٚخ انًؤطظخ  رٞؿٞى أ٠٣خ

 .ٝٓظٌخِٓش ٓظ٘ٞػش ك٤٘ش رٜٔخٍحص ٣ظٔظغ ٓٞكي رِي١ ك٣َن

 حُزِي٣ش ٤ٓخٓش ُظ٘ل٤ٌ خه٣ٞػخٓال  ، حُوزَس ٖٓ ٓ٘ٞحص ػيس ُْٜ ٝح٣ٌُٖ حُظ٘ل٤٣ٌ٤ٖ ُٔي٣َ٣ٖح ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُٕٔٞ حُؼَٔ ١خهْ ٣ؼي

 .حُزِي١ حُؼَٔ رخُٔؼيحص ٝط٣ِٝيٛخ حُزِي٣ش ىحٍ طؤ٤َٛ اػخىس طللِ إٔ حَُٔؿق ٖٓ ٜخ ٝك٣َو رخُظِحٓخص ٝحُٞكخء

 ٝحُٔٞحٍى حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٌلخ٣شحُ ػيّ: ًُي ك٢ رٔخ ، حُؼٞحَٓ ٖٓ رؼيى حُزِي٣ش أىحء اػخهش ٣ظْ هي ، ٌٛٙ حُوٞس ٗوخ١ ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ

 طؼيحى ٝؿٞى ٝػيّ ، ح٣َ٠ُز٢ ٝحُظيه٤ن ح٣َ٠ُز٢ حُظؼيحى ػ٠ِ حُظي٣ٍذ ا٠ُ حالكظوخٍ ؛ ح٣َ٠ُز٢ ُِظؼيحى حُٔوٜٜش حُِٞؿٔظ٤ش

 .حُل٤٘ش ٌُِٞحىٍ ٝحُ٘يٝحص حُظي٣ٍذ هِش ؛ حُٔٞظل٤ٖ ٌٓخكآص طيحر٤َ ًلخ٣ش ٝػيّ ، حإلٌٓخٕ ٣َ٠ُزش ٓليع

 ، حألٗ٘طش رؼٞ ريء طؼ٤ِن ٓغ حُزِي٣ش ٓٞظل٢ أٗ٘طش ٖٓ ًز٤َ رٌَ٘ هَِ هي COVID 19 ؿخثلش إٔ ا٠ُ حإلٗخٍس طـيٍٝ

 .حُزِي٣ش حُٔئٓٔش أىحء طل٤ٖٔ ا٠ُ أًخُٜخ ٣ئى١ إٔ حُٔلظَٝ ٖٓ ٝحُظ٢

 طل٤ٖٔ ك٢ طٔخْٛ ُظ٢ح حألٗ٘طش أىحء ٝطل٤ٖٔ حُزِي٣ش أىحء ُظل٤ٖٔ طط٣َٞٛخ ٣ٌٖٝٔ ٓوظِلش كَٙ طٞؿي ، ُِزِي٣ش رخُ٘ٔزش

 الٓظَحط٤ـ٤ش حُلٌٞٓش حػظٔخى: حُلَٙ ٌٛٙ ٝطَ٘ٔ حألٓخ٤ٓش حُويٓخص ا٠ُ ٝحٍُٞٛٞ ُِٔٞح٤٘١ٖ حُٔؼ٤٘٤ش حُظَٝف

 ، حُال٣ًَِٓش ُٜخُق حُيحه٤ِش ٣َُُٞ حُٔوظِلش ٝحُظ٣َٜلخص ، حُٔل٤ِش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُال٣ًَِٓش

 حُي٤ُٝش حُل٤ٌٓٞش ؿ٤َ حُٔ٘ظٔخص ٝؿٞى حٓظويحّ ٣ٌٖٔ حُـ٤يس؛ سحُوزَ ًحص ح٤٘١ُٞش حُل٤ٌٓٞش ؿ٤َ حُٔ٘ظٔخص ٖٓ حُؼي٣ي ٝؿٞى

 .2025-2021 ُِلظَس حُزِي١ حُٔـِْ ١ٔٞكخص ُظلو٤ن حُزِي٣ش هزَ ٖٓ حُٔظليس حألْٓ شٝٓ٘ظٔ
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 االطتزاتٛدٛخ انزؤٚخ.0
 ٖٓ ٝحكظ٤خؿخطٜخ ، حٌُٔخٕ ٝططِؼخص ، طٞحؿٜٜخ حُظ٢ ٝحُو٤ٞى ، آٌخ٤ٗخطٜخ ػ٠ِ طلَؽ ٣ُ٘ٚ ُزِي٣ش حإلٓظَحط٤ـ٤ش حَُإ٣ش طٔظ٘ي

 حُٔل٤ِش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤٘١ُٞش حَُإ٣ش ٖٓ ؿِء ٢ٗء ًَ ٝهزَ أٝالً  ٢ٛ حَُإ٣ش ٌٛٙٝ حُـي٣ي حُزِي١ حُل٣َن ٝرَٗخٓؾ ، حُظ٤ٔ٘ش ك٤غ

 ح٤٘١ُٞش ُالٓظَحط٤ـ٤ش حُظٞؿ٤ٜ٤ش حُٔزخىة ىٓؾ ٓغ ،حُٔ٘ظَى ٝحالُىٛخٍ حُٔظٔخٍع حُ٘ٔٞ آظَحط٤ـ٤ش ٖٓ ًـِء حُٔليىس

 .حُٔل٤ِش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُال٣ًَِٓش

 ٌُٔخٕ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ طٔٔق إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٍإ٣ش رظز٢٘ خظؼِوٓ حألَٓ ٤ٌٕٓٞ ، حُٔخروش حُظيهالص اٗـخُحص ٖٓ حالٓظلخىس ٓغ

 حهظٜخى٣ش كَٙ ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ ٓ٘خٓزش ٓؼ٤٘٤ش ر٤جش ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ ، حُـ٤يس حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص ٖٓ رخالٓظلخىس حُزِي٣ش

 .أك٠َ

 ، حالهظٜخى٣ش حإلٌٓخٗخص: ٢ٛ ٍث٤ٔ٤ش ًٍخثِ هْٔ ػ٠ِ طوّٞ ، ٗخِٓش طٌٕٞ إٔ رٜخ ٣ُوٜي حُظ٢ ، حَُإ٣ش ٌٛٙ ٕكب ، ٝرخُظخ٢ُ

 .ٝحُي٤ُٝش ح٤٘١ُٞش حُز٤جش ٓغ ٝحُظلخػَ ، حُــَحك٢ ٝحُٔٞهغ ، حُ٘زخد ٝآٌخٗخص ، ٝاريحػْٜ حٌُٔخٕ ٝى٣٘خ٤ٓش

 ك٢ طؤٓٔض حُظ٢ ٝحًَُ٘خص حُٔئٓٔخص ٖٓ حٌُز٤َ ٝحُؼيى حك٢حُــَ ٓٞهؼٜخ رٔزذ ٛخثِش حهظٜخى٣ش ربٌٓخ٤ٗخص حُزِي٣ش طظٔظغ

 طٌٕٞ ، ٓؼ٤٘ش َٟحثذ ىكغ ػ٠ِ أٓخ٢ٓ رٌَ٘ حُزِي٣ش طط٣َٞ ك٢ حالهظٜخى٤٣ٖ حُلخػ٤ِٖ ٓٔخٛٔش طوظَٜ ، ك٢ ك٤ٖ أٍح٤ٟٜخ

 ا٠ُ ه٣َٖح٥ حُويٓخص ٝٓوي٢ٓ ٝحُٔظخؿَ ٍُِٕٞ حُل١ٟٞٞ حُظ٤ًَذ أىٟ ٝهي ٓ٘ظظْ ؿ٤َ ٝطل٤ِٜٜخ ُِـخ٣ش ٓ٘ول٠ش ٓزخُـٜخ

 ٌُٜٙ حألٓخ٤ٓش حًَُخثِ أكي ٝطؼ٣ِِٛخ حالهظٜخى٣ش حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش ٌٛٙ ط٘ظ٤ْ ٣ؼي ٝ ُِٔي٣٘ش حُل٣َ٠ش ُإلىحٍس ٓؼويس كخالص هِن

 .حَُإ٣ش

 طْ اًح ُِزِي٣ش حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ أ٤ٔٛش أًؼَ ىٍٝ ُؼذ ٣ٌٔ٘ٚ ٝٓزيع ى٣٘خ٢ٌ٤ٓ ٓـظٔغ ٝؿٞى ػ٠ِ طوّٞ حُؼخ٤ٗش ح٤ًَُِس

 حٌُؼ٤َ هِن ا٠ُ طط٣َٞٛخ ٣ئى١ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش ٖٓ حُٔجخص ٛ٘خى ، حُٞحهغ ك٢ ٝ حُٔطِٞرش ١َٝحُ٘ حٓظ٤لخء

 .حُزِي٣ش َٟحثذ ٓزِؾ ٣ُٝخىس حُيهَ ٣ُٝخىس  حُؼَٔ كَٙ ٖٓ

 حُظؤ٤َٛ الٍه ٖٓ ُِزِي٣ش حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ طْٜٔ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُؼٞحَٓ أكي ٛٞ ٝحُي٣٘خ٢ٌ٤ٓ ح٢ُ٘٘ حُ٘زخد ٝؿٞى إ

ح رخُلؼَ خدزحُ٘ ٌٛح ٣ِؼذ ، ٝحُؼوخك٢ ح٣َُخ٢ٟ حُٔٔظٟٞ ػ٠ِ ٝ حُٔ٘خٓذ ٝحُيػْ ٝحُظي٣ٍذ ًٍ خ ىٝ ًٔ  ٣َُِخٟش حُظ٣َٝؾ ك٢ ٜٓ

 .حالٛظٔخٓخص ٌٛٙ هِذ ك٢ حُ٘زخد ط٠غ حُظ٢ حُـي٣يس حَُإ٣ش ٌٛٙ رل٠َ حُظطٍٞ ػ٠ِ هخىٍس ٓظٌٕٞ ٝحُظ٢ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 ػ٠ِ ا٣ـخر٢ طؤػ٤َ ُٚ ٣ٌٕٞ ر٤٘ٔخ حُل٣َ٠ش ُإلىحٍس طلي٣ًخ ٗٞح١ًٞ٘ ٓي٣٘ش ٢ٓٝ ك٢ حُٞحهؼش زِي٣شُِ حُــَحك٢ حُٔٞهغ ٣وِن

 حُظ٤ٔ٘ش حٓظَحط٤ـ٤ش ًٍخثِ اكيٟ ٓظٌٕٞ حُؼَٔحٕ ط٤٤َٔ كبٕ ، ٝرخُظخ٢ُ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش طط٣َٞ

 .ُِزِي٣ش

 حُٔٔخػيس ُظؼزجش ًٌُٝي حُزِي٣خص ر٤ٖ حُٔ٘ظًَش حُٔ٘خ٣ٍغ ُظط٣َٞ ٜٔشٓ أىحس حُال١ًَِٓ ٝحُظؼخٕٝ حُزِي٣خص ر٤ٖ حُظؼخٕٝ ٣ؼي

 ٝحَُٜف حُ٘وَ ه٠خ٣خ اىحٍس ُظل٤ٖٔ ٝحُٔ٘طوش حُٔـخٍٝس حُزِي٣خص ر٤ٖ حَُٝحر٢ طط٣َٞ ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢. ٝحُظ٣َٞٔ حُل٤٘ش

 .حُويٍحص ٝر٘خء ٣َشحُل٠ ُإلىحٍس كي٣ؼش أىٝحص ُظط٣َٞ حُال١ًَِٓ حُظؼخٕٝ حٓظويحّ ٤ٓظْ. ٝحُز٤جش حُٜل٢

 

 ٠ُٔخٕ حُٔظٞهؼش حُ٘ظخثؾ ًٌُٝي ٝحألٛيحف حُظٞؿٜخص ٣ٝليى  رِي٣ش ط٤ٔ٘ش هطش حهظَحف طْ ، ٝحهؼش كو٤وش حَُإ٣ش ٌٛٙ ُـؼَ

 .ُِزِي٣ش ٝحُ٘خِٓش حُٔٔظيحٓش حُظ٤ٔ٘ش

 ٔاألْذاف انتٕخٓبد .أ 
 

 طط٣َٞ ٣ـؼِٕٞ ح٣ٌُٖ حُٔل٤٤ِٖ حُلخػ٤ِٖ ُـ٤ٔغ حُٔ٘ظًَش حَُإ٣ش طلَؽ ٣ُ٘ٚ رِي٣ش ُظط٣َٞ حالٓظَحط٤ـ٤ش حُظٞؿٜخص طـٔي

ً  حُزِي٣ش ً  ٛيكخ  .حأل١َحف ؿ٤ٔغ ٝحُظِحّ رظؼزجش اال طلو٤وٚ ٣ٌٖٔ ال ٍث٤ٔ٤خ

 ٌٛٙ أكي حُٔل٤ِش حُِٔطخص ٣ـؼَ ٓٔخ حُٔل٤ِش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُال٣ًَِٓش ر٘ؤٕ ح٤٘١ُٞش ٤ُِٔخٓش حُـي٣يس حَُإٟ طؼٌْ أٜٗخ ًٔخ

 رٌَ٘ ريٍٝٛخ رخُو٤خّ ُِزِي٣خص طٔٔق حُظ٢ ٝحُٞٓخثَ ُِٜٔخٍحص حُلؼخٍ حُ٘وَ ط٠ٖٔ آ٤ُخص اٗ٘خء ػ٠ِ ٝط٘ـغ حَُث٤ٔ٤ش حألٛيحف

 . .ًخَٓ

 ٗخَٓ ٜٗؾ ٖٓ ًـِء حُٔل٤ِش حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش رظؼ٣ِِ حُِٔظِّ حُـي٣ي حُزِي١ حُل٣َن اٍحىس ًُي ػٖ ا٠ُ اٟخكش ٣ؼزَٕٝ اْٜٗ

. ٝح٣َُخٟش حُ٘زخد ٝط٤ٔ٘ش ،. حُٔٞح١ٖ ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش ٤َٝطؤ١ ، حالهظٜخى٣ش حُلَٙ ك٤غ ٖٓ حُزِي٣ش آٌخٗخص ٣ؼٖٔ ٜٝٓ٘ق

 .ح٠ُؼ٤لش ُِلجخص أك٠َ حؿظٔخػ٤ش كٔخ٣ش ٟٝٔخٕ

 ك٤خطْٜ ك٢ ٣ٞحؿٜٜٞٗخ حُظ٢ ُِٜؼٞرخص حالٓظـخرش ا٠ُ طٜيف حُظ٢ حَُإ٣ش ٌٛٙ حٛظٔخّ ٓلٍٞ ْٛ حُزِي٣ش ٓٞح٢٘١ كبٕ ، ٝأه٤َحً 

 .ر٤جش. أهيّ ٝك٤خس أك٠َ ك٤خس ك٢ ططِؼخطْٜ ُظلو٤ن ٝأىحس ح٤ٓٞ٤ُش
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 ا٠ُ أك٠َ ُٞؿخٝ طظ٤ق حُظ٢ حُظ٤ٔ٘ش ُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُِهْ ٛٞ حَُإ٣ش ٌٛٙ ٖٓ ط٘زغ حُظ٢ حُزِي٣ش حُظ٤ٔ٘ش ُوطش حُٜ٘خث٢ حُٜيف

 حُلٌْ ٝطو٣ٞش ُِزِي٣ش حُل٣َ٠ش ُِظ٤ٔ٘ش ًلخءس أًؼَ ٝط٤٤َٔ ، حُل١َ٠ حالهظٜخى ٝطؼ٣ِِ ، حألٓخ٤ٓش حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص

 ، حُٔل٢ِ

 ٣ظؼِن ك٤ٔخ حُٔٞح٤٘١ٖ طٞحؿٚ حُظ٢ ُِٔ٘خًَ ؿِث٢ كَ ػ٠ِ هخىٍس ٓظٌٕٞ حُوطش ٌٛٙ ا١خٍ ك٢ رٜخ حُزيء طْ حُظ٢ حإلؿَحءحص

 هالٍ ٖٓ حُل١َ٠ حالهظٜخى اٗؼخٕ ك٢ ٔخػيط ٓٞف. حألهَٟ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُويٓخص ٝحُٜلش حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ رخُلٍٜٞ

 ُظؼزجش حُٔظخكش ٝحُلَٙ حُوطخػ٤ش ُالٓظَحط٤ـ٤خص ٝكوًخ حألٗ٘طش طلي٣ي طْ ٝهي حُزِي٣ش آٌخٗخص ٝطؼ٣ِِ حُظ٤ٔ٘ش ٓزخىٍحص طؼ٣ِِ

 .ط٣ِٜٞٔخ

 انتًُٛخ يسبٔر .ة 
 ٝاك٤خء ، حألٓخ٤ٓش حُويٓخص طٞك٤َ طل٤ٖٔ كٍٞ حُؼخٓش أٛيحكٜخ طيٍٝ حألرؼخى ٓظؼيىس حٓظَحط٤ـ٤ش ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ش هطش طؼظٔي

 ػٜ٘خ حُظؼز٤َ ٣ظْ ، حُزؼٞ رؼ٠ٜخ ٣ٌَٔ ظ٢حُ ، حُؼالػش ٝحألرؼخى. حُل١َ٠ ُِظٞٓغ حُلؼخُش ٝحإلىحٍس ، حُل١َ٠ حالهظٜخى

 ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٓ حُؼي٣ي ط٘ل٤ٌ ا٠ُ طئى١ حُظ٢ حُٔظٞهؼش ٝحُ٘ظخثؾ حُٔليىس حألٛيحف ٖٓ ٓـٔٞػش كٍٞ ريٍٝٛخ

 .زِي١حُ ٓـِْ اَٗحف طلض ط٘ل٤ٌٛخ حُلخػِش حُـٜخص ٖٓ ٓـٔٞػش

( 3) ، حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش( 2) ، حألٓخ٤ٓش حُويٓخص طط٣َٞ( 1) :حُظ٤ٔ٘ش هطش ػ٤ِٜخ طوّٞ ٍث٤ٔ٤ش ٓلخٍٝ ػالػش ٌٌٝٛح طٞؿي

 .ح٤َُٗي ٝحُلٌْ حالؿظٔخػ٤ش حُلٔخ٣ش

 

 حألٓخ٤ٓش حُويٓخص طط٣َٞ .1

 ٟٔخٕ ٛٞ حُٔلٍٞ ٌٛح ٖٓ حُٜيفٝ حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ًٍخثِ أْٛ أكي حُ٘ٞػ٤ش، حألٓخ٤ٓش حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص ا٠ُ ؽُٞحُٞ ٣ؼي

 ٤ٓخٙ ػ٠ِ حُٔٔظَٔ ٝحُلٍٜٞ ، حُٔل٤ِش حُٜل٤ش حُويٓخص ٝطٞحكَ ، حُ٘ٞػ٢ حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ حُزِي٣ش ٌٓخٕ كٍٜٞ

 .آٖٓ ٗوَ ٗظخّ ا٠ُ رخإلٟخكش ٓؼوُٞش رظٌِلش ٝحُطخهش حَُ٘د

 ػالع ُٜخُق 2019 ػخّ ك٢ حُزِي٣ش أ١ِوظٚ ح١ٌُ حُل٤ٌٓٞش حُٔيحٍّ طؼ٣ِِ رَٗخٓؾ ك٢ حالٓظَٔحٍ ٣ـذ ، حُظؼ٤ِْ ٓـخٍ ك٢ 

 طَه٤ش ا٠ُ حُٔزخىٍس ٌٛٙ طٜيف ٝ حُزِي٣ش ك٢ حُٔيحٍّ ؿ٤ٔغ ا٠ُ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ حٍُٞٛٞ ؿَأ ٖٓ طـ٣َز٤ش ٓيحٍّ

 حُظي٣ٍْ ؿٞىس ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢ ٝ ح٠ُؼ٤لش ُِلجخص حُـ٤ي حألٓخ٢ٓ حُظؼ٤ِْ ٟٔخٕ ٓغ ش٤ٓٔٞحُؼ حُٔيحٍّ

 ٝحُٔؼيحص حألىٝحص ٝاطخكش  حُٔؼ٤ِٖٔ ٝطٞظ٤ق  ٍّحُٔيح ك٠خء طؤ٤َٛ حٌُٖٔٔ ٖٓ ٓظـؼَ حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٓ ِِٓٔش هالٍ ٖٓ

 ؽُٞٝ آٌخ٤ٗش ٣ُخىس ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٤ٌٕٓٞ ، حُٔيٍٓش ىهٍٞ هزَ ٓخ َٓكِش ك٢ ٝ حُلخػِش حُـٜخص ؿ٤ٔغ طؼزجش أػ٘خء حُٔل٤يس

 ا٠ُ رخٍُٞٛٞ خِطالرُٜ ٓغ حُزلغ ػٖ ٣َ١وش طٔٔق حُٔلخظَ ىػْ ٤ٓظْ ر٤٘ٔخا٠ُ حُل٠خٗخص،  ح٠ُؼ٤لش حألَٓ ٖٓ أل١لخٍح

ك٠خٗخص  ٝاٗ٘خء حُظؼ٤ِْ هيٓخص ٓٞحٍى طؼ٣ِِ حأل٤ٔٛش ٖٓ حُويٍ ٗلْ ُٜخ حُظ٢ حألٗ٘طش ٖٝٓ ،أًزَ رُٜٔٞش ح٢َُٔٓ حُظؼ٤ِْ

 .ٓي٤ٍٓش

 ٤ٓظْ. حُظلظ٤ش ٝحُز٤٘ش ٝحُٔؼيحص حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ك٤غ ٖٓ حُٔي٣٘ش ك٢ حألٓخ٢ٓ حُٜلش ٗظخّ طؼ٣ِِ ٤ٓظْ ، حُٜلش ك٤غ ٖٓ

 رؼيّ حَُٔطزطش حألَٓحٝ ٌٓخكلش ٓظٌٕٞ. حُٔيػٞٓش حألى٣ٝش ا٠ُ حٍُٞٛٞ ا٠ُ رخإلٟخكش ٣ُٖٞحُٔؼ ٍػخ٣ش رَٗخٓؾ طؼ٣ِِ

 هالٍ ٖٓ COVID19 ٖٓ حُلٔخ٣ش طؼ٣ِِ ٤ٓظْ. ح٥كخص ٌٛٙ ػ٠ِ حُو٠خء ا٠ُ حُٜخىكش حأل٣ُٞٝش ًحص حألٗ٘طش أكي حٌُٝرخٕ

 .حُلٔخ٣ش رؤٓخ٤ُذ حٌُٔخٕ ٝػ٢ ٣ُٝخىس حُـ٤َٔ رَٗخٓؾ طؼ٤ْٔ

 حُطخهش ا٠ُ حٍُٞٛٞ ًٌُٝي ، ٌٛٙ حُؼَٔ ُوطش حَُث٤ٔ٤ش حألٛيحف أكي حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ حُزِي٣ش ٌٓخٕ ٍٝٛٞ طل٤ٖٔ ٣ؼي

 حٓظؼٔخ١ٍ رَٗخٓؾ إلٗ٘خء طٞحكو٤ش ػ٤ِٔش ك٢ حُـٞحٗذ ٌٛٙ ػٖ حُٔٔئُٝش ح٤ُٜخًَ ٓظ٘خٍى ، ٝرخُظخ٢ُ. ح٤ُٔٔ٘ش حُطخهش ٝطؼ٣ِِ

 .ٓؼوُٞش رؤٓؼخٍ ٝحُطخهش حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ حٌُٔخٕ ٍٝٛٞ طل٤ٖٔ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ ٗؤٗٚ ٖٓ

 

 حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش .2

 ، ُِل٠٤خٗخص حُٔؼَٟش حُٔ٘خ١ن ك٢ أك٤خء اٗ٘خء ا٠ُ أىص ٝحُظ٢ حُؼَٔح٢ٗ حُٔوط٢ ػ٠ِ حُٔ٘خًَ ٖٓ حُؼي٣ي حُزِي٣خص طٞحؿٚ

 حُٜل٤ش ؿ٤َ ٝحُظَٝف ، حُظَك٤ٜ٤ش ٝحُٔ٘خ١ن حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٝؿ٤خد ، ٝحُوخٛش حُؼخٓش ُألٓخًٖ هخ٢ٗٞٗ ؿ٤َ ٝحكظالٍ

 كي٣ؼش أىٝحص ٟٝغ ٛٞ أٝالً  حألَٓ ٤ٌٕٓٞ ، حُٔلٍٞ ٌٛح ٖٓ ًـِء. ٓظطٍٞس ك٣َ٠ش ١َم ٝؿٞى ٝػيّ. حألك٤خء ُزؼٞ

 حُـٜخص ؿ٤ٔغ حُظِحّ حُٜ٘ؾ ٌٛح ٤ٓظطِذ .ُِزِي٣ش حٌُٔخ٢ٗ حُظط٣َٞ ػ٠ِ ٝحإلَٗحف حُل٠خء ط٘ظ٤ْ إلػخىس حُظل٠َ إلىحٍس

 ٓؼخُـش ٓظظْ. حُل٣َ٠ش حُٔؼخ٤٣َ حكظَحّ ٟٝٔخٕ أك٠َ رٌَ٘ ُٔٔخكشح إلىحٍس ط٤ٔ٘ن هِن أؿَ ٖٓ حُٔؼ٤٘ش حُلخػِش

 .حُزِي٣ش حُٜل٢ َُِٜف ٗخَٓ ٜٗؾ ٖٓ ًـِء حُٔٔظ٘وؼخص ٝٓ٘خ١ن ح٤ُٔٓٞٔش حُل٠٤خٗخص
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 ر٤ٖ َٗحًش ا١خٍ ك٢ ٝحُطَم ُِليحثن طط٣َٞ هطش ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ ، حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حٍَُٔٝ ُلًَش أك٠َ ٤ُٓٞش ٠ُٔخٕ

 حُٔٔخكخص ط٘ظ٤ْ اػخىس ٤ٓظْ. حُوخثٔش ُِٔ٘ظِٛخص ؿ٤يس ٝاىحٍس ؿي٣يس ٤ٓخٍحص ٓٞحهق اٗ٘خء ٓؼَ ، ُوخٙٝح حُؼخّ حُوطخػ٤ٖ

 ٓالٓش ٠ُٝٔخٕ حُلَحثن ٌُٔخكلش طيحر٤َ ٝحطوخً حُؼخ٤ُش حُظ٤ًَِحص ًحص حُٔ٘خ١ن ك٢ حالُىكخّ طول٤ق أؿَ ٖٓ حُظـخ٣ٍش

ح. ٝحألٗوخٙ حُز٠خثغ ًَ  حُظَط٤زخص حطوخً ك٤ٔظْ ، حُل٤َٓٝ٤ش حألَٓحٝ الٗظ٘خٍ ٓلظِٔش ٓ٘خ١ن ٢ٛ حُٔ٘خ١ن ٌٛٙ ألٕ ٗظ

 .ٓ٘خٓزش ٛل٤ش ظَٝف ٠ُٔخٕ

 حألٓخًٖ رظ٘ظ٤ق ، ٌٛٙ حُؼَٔ هطش كظَس هالٍ ، ٤ٓٔٔق اؿَحء ٟٓٞٞع حُل٤ٞحٗخص ٝطـٍٞ حألٓخًٖ حكظالٍ ٓٔؤُش ٓظٌٕٞ

 .ٌُِٔخٕ حُٔؼ٤٘٤ش حُز٤جش ٝطل٤ٖٔ حُؼخٓش

 ، حألك٤خء ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ح٣َُخٟش ٝطط٣َٞ ، ح٣َُخ٤ٟش ح٤ُٜخًَ ريػْ طظؼِن حُظ٢ شحألٗ٘ط ٖٓ ٓؼ٤ً٘خ ػيىًح حُ٘زخد ٌٕٓٞ ٤َٓ٘ٔ

 حُٔظؼِوش حُٔٔخثَ ؿ٤ٔغ ك٢ حُزلغ ٝ ُِلٞحٍ ٓٔخكش ُوِن ُِ٘زخد حٓظٔخع ًَِٓ اٗ٘خء ٤ٓٝظْ. حُِؼذ ٓ٘خ١ن ٝطط٣َٞ

 .رخُ٘زخد رخُٜ٘ٞٝ

 ُِٔزخىٍحص ىػْ ٛ٘يٝم اٗ٘خء ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ٢ك. حُٔل٤ِش حُٔزخىٍحص طط٣َٞ ػ٠ِ حُٔلٍٞ ٌُٜح حالهظٜخى١ حُـخٗذ ٣ًَِٝ

 حُٔؼ٤٘٤ش حُز٤جش ٝطل٤ٖٔ حُل٣َ٠ش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ ٝحُٔ٘خًٍش ، ػَٔ كَٙ طوِن رٔ٘خ٣ٍغ حًَُ٘خص أٝ حألكَحى ُيػْ حُٔل٤ِش

 .حُزِي٣ش ٌُٔخٕ

 ح٤َُٗي ٝحُلٌْ حالؿظٔخػ٤ش حُلٔخ٣ش. 3

 ح٤َُٗي ٝحُلٌْ حالؿظٔخػ٤ش حُلٔخ٣ش .3

 

. حالؿظٔخػ٤ش ٝحُلخالص ٝحُٔؼٞه٤ٖ حُٔظ٤ُٖٞٔ ٖٓ ٣ظؤُلٕٞ ح٠ُؼلخء حٌُٔخٕ ٖٓ ًز٤َ ػيى ٛ٘خى ، خصح٤ٌُٓٞٞٗ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 أ٤ٔٛش حُزِي٣ش ط٢ُٞ. حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ طوطٖ ٓؼُٞس أَٓس 2000 ٖٓ أًؼَ كبٕ ، حُزِي٣ش أؿَطٚ ح١ٌُ حأله٤َ حُظؼيحى كٔذ

 ٣ظؼِن حألَٓ ٤ٌٕٓٞ ، حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ٖٓ ًٝـِء. ُٜخ يػْحُ ٖٓ حُؼي٣ي طٞك٤َ ٣ظْ حُظ٢ حُٔـظٔغ ٖٓ ح٣َُ٘لش ٌُٜٙ هخٛش

 .ٝحُظ٤ٌٖٔ ُِظي٣ٍذ ًٌٝٓٞٗخ ُِٔٔخػيس ًٌٓٞٗخ ٣ظ٠ٖٔ حؿظٔخػ٤ش كٔخ٣ش رَٗخٓؾ رٟٞغ

 حٌُٕٔٞ ٣ٔظٜيف ر٤٘ٔخ ، ٓخ ٗ٘خ١ رٔٔخٍٓش ُْٜ طٔٔق حُٜل٤ش كخُظْٜ طؼي ُْ ح٣ٌُٖ ُألٗوخٙ ٓوٜٚ حُٔٔخػيس ػَٜ٘

 حُٔئَٛ حُظي٣ٍذ ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ ، حأله٤َس حُلجش ٌُٜٙ رخُ٘ٔزش. حُؼ٤ِٔش حُل٤خس ا٠ُ حُؼٞىس ػ٠ِ حُويٍس ُْي٣ٜ ح٣ٌُٖ حألٗوخٙ حُؼخ٢ٗ

 .حالهظٜخى٣ش حألٗ٘طش إلٗ٘خء حُظ٣َٞٔ ا٠ُ رخإلٟخكش

 حٓظويحّ ٤ٓظْ. حُظٞحَٛ ٌُٜٙ كي ٟٝغ ٛٞ حُٜ٘خث٢ ٛيكٚ هخٙ رَٗخٓؾ ٟٓٞٞع حُ٘ٞحٍع ٝأ١لخٍ حُٔظ٤ُٖٞٔ كجش ٓظٌٕٞ

 .حُزَٗخٓؾ ٌٛح ٗـخف ٠ُٔخٕ حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ خروشحُٔ حُوزَحص

 اػخىس ٤ٓظْ ، ٝرخُظخ٢ُ. حُلؼخُش حإلىحٍس ٠ُٔخٕ حُالُٓش حألىٝحص رـ٤ٔغ حُزِي٣ش حُٔئٓٔش طـ٤ِٜ ٤ٓظْ ، حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ ُظ٘ل٤ٌ

 حُٔوظِلش ٘خ٣ٍغٝحُٔ حُزَحٓؾ ط٘ل٤ٌ ػ٠ِ حُوخىٍس حُٔوظٜش حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ػ٠ِ حُلٍٜٞ أؿَ ٖٓ حُزِي٣ش ٓٞظل٢ ط٘ظ٤ْ

 .حالٓظَحط٤ـ٤ش ا١خٍ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ

 ٤ٓظخرغ. حُظل٤َٜ ٤ٛخًَ ٤ٌِٛش اػخىس ا٠ُ رخإلٟخكش ح٠َُحثذ ىحكؼ٢ ِٓق طلي٣غ ٤ٓظْ ، ح٣َ٠ُز٤ش حإل٣َحىحص ُظل٤ٖٔ

 .حُزِي١ حُٔـِْ أػ٠خء ًٌُٝي حالكظ٤خؿخص كٔذ حُظي٣ٍذ حُزِي٣ش ٓٞظلٞ

ح ٣ِؼذ ح١ٌُ ، حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ًٍ ًٔ  ىٝ  ٝط٘ل٤ٌ طط٣َٞ ػ٤ِٔش ك٢ روٞس ٣٘خٍى إٔ ٣ـذ ٣َٗي ٛٞ ، حالؿظٔخػ٢ حُوطخع ك٢ خٜٓ

 .ًٌَ حُٔي٢ٗ حُٔـظٔغ ُظؼزجش ٓ٘خٓزش حٓظ٘خ٣ٍش أ١َ ٟٝغ ٤ٓظْ. حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌٛٙ

 ـٜخصحُ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حالػظٔخى ٓغ حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ِٛزش ٗٞحس ُٜخ ٤ٌٕٓٞ. حالٓظَحط٤ـ٤ش ٌُٜٙ ٝطو٤٤ْ َٓحهزش ٗظخّ اٗ٘خء ٤ٓظْ

 .أك٠َ رٌَ٘ حالٓظَحط٤ـ٤ش ط٘ل٤ٌ ُظٞؿ٤ٚ حُلؼخُش حَُٔحهزش ٠ُٔخٕ ، حُيُٝش ٤ٓٔخ ٝال ، حُلخػِش

 حُظ٘ل٤ٌ أىٝحص. ؽ 

 انتُلٛذ أدٔاد .ج 
 

 ٤ٌٖٓٔ ٝحُظ٢ ، حألٗ٘طش ٖٓ ٓـٔٞػش ٌٛٙ حُؼَٔ هطش طـط٢. ه٤ٔٔش ػَٔ هطش أٓخّ ػ٠ِ حَُإ٣ش ٌٛٙ ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ

 طؼُِ إٔ حَُٔؿق ٖٓ حُظ٢ حُٔزخىة ٖٓ ٓؼ٤ٖ ػيى ػ٠ِ ٣وّٞ ٝٛٞ. حُزِي٣ش حُظ٤ٔ٘ش ٤شحٓظَحط٤ـ أٛيحف طلو٤ن ٖٓ حٓظٌٔخُٜخ

 .ٝحُزَحؿٔخط٤ش ٝحُظ٘خٍٝ رخُظآٍُ ٣ظؼِن اٗٚ. ُظ٘ل٤ٌٙ حُٔطِٞرش ح١َُٝ٘
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 سٌمكن والتً ، األنشطة من مجموعة هذه العمل خطة تؽطً. خمسٌة عمل خطة أساس على الرإٌة هذه تنفٌذ سٌتم

 تعزز أن المرجح من التً المبادئ من معٌن عدد على ٌموم وهو. البلدٌة التنمٌة استراتٌجٌة أهداؾ ٌكتحم من استكمالها

 .والبراؼماتٌة والتشاور بالتآزر ٌتعلك إنه. لتنفٌذه المطلوبة الشروط

ا والوطنٌة المحلٌة الفاعلة الجهات مع التآزر ٌعد ٌ ا عنصر   التً األولى اتاإلجراء أحد وهو االعتبار فً وضعه ٌجب أساس

 الحكومٌة الجهات جمٌع لصالح النطاق واسعة تنموٌة توعٌة حملة تنفٌذ سٌتم ، بذلن للمٌام. التنفٌذ عملٌة فً اتخاذها ٌجب

 .المدنً والمجتمع المانحة والجهات

 سٌتم ، ىالمعن بهذا. العمل خطة صحة من للتحمك التشاور من ممكن لدر أكبر إجراء مسؤلة ستكون ، التشاور حٌث من

 ٌتم لن. المجتمع مستوى على العاملة المدنً المجتمع ومنظمات والمشارٌع الفنٌة الخدمات وكذلن المستفٌدٌن استشارة

 .المحلٌة النمابٌة الهٌاكل مثل الخاص المطاع إهمال

 االجتماعٌة ٌةوالربح الكفاءة ذلن فً بما المعاٌٌر من العدٌد االعتبار فً تحدٌدها تم التً اإلجراءات أخذت ولد

 باستمرار مراجعتها ٌجب حٌة وثٌمة الخطة تظل ، ذلن ومع التموٌل وفرص المطاع سٌاسات مع والمالءمة وااللتصادٌة

 .للسكان المتؽٌرة والتطلعات واألولوٌات المتطور للسٌاق وفم ا
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 2025-2021 العمل خطة .3
 

 تعزٌز إلى تنفٌذها ٌإدي أن ٌمكن والتً األولوٌات نم تعتبر التً األنشطة على 2025-2021 للفترة العمل خطة تركز
ا البلدٌة تنمٌة لتعزٌز ضرورٌة األنشطة هذه و البلدٌة تنمٌة  مشاكل ٌواجهون الذٌن البلدٌة فً الضعفاء السكان لدعم وأٌض 
 .الفرص ؼٌابو الحٌاة ونوعٌة البطالة

 .أولٌة 488.700.000 هو الطموحة الخطة هذه مبلػ و أدناه الجدول فً مفصل هو كما مكونات، تسعة من الخطة تتكون

 

 ةمكون منتظرةال نتائجال تكهلخان

 هذٌبالت التهذٌب النوعً إلى أفضل جولو 000 500 79

 صحةال تم تحسٌنه الصحٌة التؽطٌة معدل 000 500 87

 الطالة إلى جولالو معدل ها،تحسٌنتم  المٌاه خدمة معدل 000 100 10
 تم تحسٌنه. الكافٌة

 والطالة مٌاهال

 مناطك على والمضاء المدٌنة وإصحاح السواحل حماٌة 000 100 15
 المستنمعات

 والبٌبة الصحً الصرؾ

 جتماعٌةالا حماٌةال ومتزاٌد مرضً االجتماعٌة البرامج من المستفٌدٌن عدد 000 500 27

 العمران تم تحسٌنها للسكان المعٌشٌة البٌبة 000 500 136

 الحضري االلتصاد تم تشجٌعها االلتصادٌة مبادراتال 000 000 52

 والرٌاضة والثمافة الشباب الرٌاضٌة األنشطة تطوٌر تم 000 400 39

 المإسسٌة حُلٌخٓش حُٔل٤ِش طْ طؼ٣ِِٛخ 000 000 41

 ٓـٔٞع 000 700 488

 

 حُٔيحٍّ طؼ٣ِِ رَٗخٓؾ" ط٤ٓٞغ ٍهال ٖٓ ش٤ٓٞحُؼٔ حُٔيٍٓش طؤ٤َٛ ربػخىسحألَٓ  ٤ظؼِنٓ حُٔـخٍ، ٌٛح ك٢: انتؼهٛى يكٌٕ

 حُظ٢ حٌُٔٞٗخص ٖٓ حُؼي٣ي ػ٠ِ حُزَٗخٓؾ ٌٛح ٣٘ظَٔ ٝ أٓخ٤ٓش ٓيحٍّ ػالع ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُزِي٣ش أ١ِوظٚ ح١ٌُ" ش٤ٓٞحُؼٔ

 ك٤ٔخ ٝ ح٠ُؼ٤لش حُطزوخص ٖٓ حأل١لخٍ طؼ٤ِْ ُظ٘ـ٤غ ك٠خٗخص اٗ٘خء ٤ٓظْ ٝ حُؼخّ حُظؼ٤ِْ ٣ٞحؿٜٜخ حُظ٢ حُظلي٣خص ٓؼظْ طظ٘خٍٝ

 ٣ـذًٔخ  .COVID19  ٤ٓٔخ ٝال حألَٓحٝ حٗظ٘خٍ ٝٓ٘غ حُٔيحٍّ ؼو٤ُْظ طيحر٤َ حطوخً ٤ٓظْ ، ش٤ُٜلح ذ رخُٔٔخثَو٣ظؼِ

 .ُِٔيحٍّ أك٠َ َٓحهزش ٠ُٔخٕ حإلىحٍس حُـ٣ٜٞش ػَٔ ٝٓخثَ طؼ٣ِِ

 أؿِٜخ ٖٓ حُٔٞحٍى طو٤ٜٚ ٤ٓظْ حُظ٢ حُظ٤٤َٔ ُـخٕ اٗ٘خء هالٍ ٖٓ حُٔيحٍّ ط٤٤َٔ ك٢ حُلخػ٤ِٖ ٓ٘خًٍش ط٢٤٘٘ ٤ٓظْ

 .حُظؼ٤ٔ٤ِش ٤ُِٜخًَ ح٤ٓٞ٤ُش ٤ُِٜخٗش

 ٟٝٝغ ُِؼ٤خىحص حُٔـٔؼش حُٜل٢ حًَُِٔ طؤ٤َٛ اػخىس ٤ٓظْ ،حُزِي٣ش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُٜل٤ش حُظـط٤ش ُظل٤ٖٔ: انظسٙ انًكٌٕ

ٝ  ُّحُال حُظ٣َٞٔ ُظؼزجش حُٔؼ٤٘ش حإلىحٍحص ٓغ حُوطٞحص ٝٓظظوٌ ٝحُٔؼيحص حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ٌٛٙ ُظؼ٣ِِ حُالُٓش حُٞٓخثَ

 .حألٗوخٙ ٖٓ ح٣ُِٔي ٓٔخػيس ٖٓ ُظظٌٖٔ اٟخك٤ش أٓٞحاًل  حُٔؼُٞ ٤ٛي٤ُش ٓظظِو٠

 ُِٔٔخف حُوطخػ٤ٖ ٣ٌٖٛ ك٢ حالٓظؼٔخٍحص هالٍ ٖٓ ٝحُطخهش حَُ٘د ٤ٓخٙ ا٠ُ حٍُٞٛٞ طل٤ٖٔ ٤ٓظْ: ٔانطبهخ انًٛبِ يكٌٕ

 حُلٍِٞ ُظلي٣ي حُٔؼ٤٘ش حًَُ٘خص ٓغ هطٞحص حطوخً ٤ٓظْ ٝ حُـٞىس ٝػخ٤ُش ٓٔظَٔس هيٓخص ػ٠ِ رخُلٍٜٞ حٌُٔخٕ ُـ٤ٔغ

 .حُٔليىس حألػٔخٍ ُظ٘ل٤ٌ حُالُّ حُظ٣َٞٔ ٝطؼزجش حُٔ٘خًَ ٌُٜٙ حُظو٤٘ش

 حُٔؼَٟش حُٔ٘خ١ن ا٠ُ حُٜل٢ حَُٜف ٗزٌش ط٤ٓٞغ هالٍ ٖٓ حُٜل٢ حَُٜف ٌِٓ٘ش كَ ٤ٓظْ: ٔانجٛئخ انظسٙ انظزف

 ٠ُٔخٕ حُالُٓش حُظَط٤زخص حطوخً ٤ٓظًْٔخ  ، حُؤخٓش ُـٔغ كخػ٤ِش أًؼَ ٗظخّ ٝاٗ٘خء ٝحُٔ٘ول٠خص حُزَى ٝٓؼخُـش ُِل٠٤خٗخص،

 .حألٓطخٍ ٤ٓخٙ ط٣َٜق

 ًَِٓ اٗ٘خء هالٍ ٖٓ طؼ٣ِِٛخ ٣ٝظْ حُٔي٣٘ش ٓـِْ ٣٘لٌٛخ حُظ٢ حالؿظٔخػ٤ش حُزَحٓؾ طٔظَٔ إٔ ٣ـذ: االختًبػٛخ انسًبٚخ

 .حُٔؼ٣ُٖٞ ٝٓٔخػيس حُظٍٔٞ ٌٝٓخكلش  حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ ُألٗوخٙ حٓظوزخٍ

 حُٜل٢ حَُٜف ٗزٌخص ٝاٗ٘خء ، حُؼَٔحٕ إلىحٍس حُلي٣ؼش حألىٝحص طط٣َٞ ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٤ٌٕٓٞ حُٔـخٍ، ٌٛح ك٢: انؼًزاٌ

  آهَ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٝحُٔٔخكخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُٜل٢ ٝحَُٜف ٝحُؼخ٣ٞٗش حَُث٤ٔ٤ش حُطَم حٓظٜالفٝ حُزِي٣ش ٓ٘خ١ن ؿ٤ٔغ ك٢
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 ٢ٓٝ ك٢ ح٤ُٔخٍحص ٓٞحهق حٓظٜالفٝ كٔخٓش ٗوخ١ ك٢ ٔي٤ٗشحُ لٔخ٣شُِ َٓحًِ اٗ٘خء٣ظْ ٝ  حُظٔٞم َٓحًِػٖ  حإلُحكش ْظظٓ

 اٗ٘خء ٤ٓظْ ، حُؼخٓش ُألٓخًٖ حُوخ٢ٗٞٗ ؿ٤َ حالكظالٍ ٝطـ٘ذ حُل١َ٠ حُظوط٢٤ ُٔؼخ٤٣َ حالٓظؼخٍ ٟٔخٕأؿَ  ٖٝٓ حُٔي٣٘ش

 ٝحُؼَٔحٕ ٝحالٓظٜالف حُظَحر٢. حإلٌٓخٕ ُٝحٍس ٓغ رخُظؼخٕٝ حُل٣َ٠ش َُِٔحهزش ك٣َن

 أكَحى) ٌٛٙ حُٔزخىٍحص َٓٝؿ٢ ُيػْ حالهظٜخى٣ش حُٔزخىٍحص ُظ٣َٞٔ ٛ٘يٝم اٗ٘خء ٤ٓظْ ، ح٤ُٔخم ٌٛح ك٢: انسضز٘ االهتظبد

 حُظ٢ حُٔ٘خ٣ٍغ ٓالءٓش ٟٔخٕ ا٠ُ طٜيف ٝٗلخكش ٓ٘ٔوش ػ٢ِ أٓخّ اؿَحءحص حُٜ٘يٝم ٌٛح ط٤٤َٔ ٝٓظٔظ٘ي( ًَٗخص أٝ

 ٌٛح حُي٤َُ ٤ٓٝليى حُٜ٘يٝم ٌُٜح اؿَحءحص ى٤َُ ٟٝغ ٤ٓظْ ، رٌُي ُِو٤خّ ٝ حُظ٣َٞٔ ٓ٘ق ك٢ حُ٘لخك٤ش ٟٝٔخٕ ط٣ِٜٞٔخ ٤ٓظْ

 حُٔ٘خ٣ٍغ ط٘ل٤ٌ ١َم ا٠ُ رخإلٟخكش طوي٣ٜٔخ ٤ٓظْ حُظ٢ حُطِزخص ك٢ حُٔلَُ ٝحُظويّ ، ٝحُٔ٘خ٣ٍغ َُِٔٝؿ٤ٖ حأل٤ِٛش ٓؼخ٤٣َ

 ػْ ، أٝالً  ح١ٖٟٖٔ ا١خٍ حٓظ٘خٍس حُٔٞ حُزِي٣ش حُظ٘خٍٝ ُؼ٤ِٔش حُٜـ٤َس حُٔ٘خ٣ٍغ ٓظو٠غ ، ٝرخُظخ٢ُ ط٣ِٜٞٔخ ٤ٓظْ حُظ٢

 .حُٜ٘يٝم ط٤٤َٔ ُـ٘ش ا٠ُ ٗوِٜخ هزَ حُزِي١ حُٔـِْ هزَ ٖٓ ٝحػظٔخىٛخ ػ٤ِٜخ حُٜٔخىهش

 

 طط٣َٞ ٤ٓظْ ر٤٘ٔخ ،ح٤ُٜخًَ ٖٓ أًزَ ػيىًح ٤ٓـط٢ ح١ٌُ حُيػْ طِو٢ ك٢ ح٣َُخ٤ٟش حُـٔؼ٤خص ٓظٔظَٔ: ٔانزٚبضخ انشجبة

 ُِ٘زخد حٓظٔخع ًَِٓ اٗ٘خء ٤ٓظْ ٝ ح٣َُخ٤ٟش حُزطٞالص ظ٤ْٝط٘ حألك٤خء ك٢ حُِؼذ ٓ٘خ١ن طط٣َٞ هالٍ ٖٓ حُ٘زخد ٣ٍخٟش

 .َٗحًخص ُوِن كَٙ ٝهِن حُزِي٣خص ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُ٘زخد ى٣٘خ٤ٓخص ػ٠ِ ُإلَٗحف

 ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ ، ًُي ا٠ُ رخإلٟخكش ٝ حُـي٣ي ح٤ُٔخم ٓغ ُظ٤٤ٌلٜخ حُزِي٣ش ٛالك٤خص َٓحؿؼش ـذط ، انًؤطظٙ انًظتٕٖ ػهٗ

 ُظ٤ٌٖٔ ١ٍَٟٝ أَٓ حُزِي٣ش ٓٞظل٢ ط٘ظ٤ْ اػخىس إ ٝ حُٔ٘ظوز٤ٖ حُزِي٤٣ٖ حُٔٔئ٤ُٖٝ هيٍحص ءر٘خ ا٠ُ ٣ٜيف طي٣ٍز٢ رَٗخٓؾ

 ٣ظؼِن ك٤ٔخ ٝ حألؿٍٞ كخطٍٞس ٝهلٞ رلؼخ٤ُش حُزِي٣ش حُويٓخص ط٤٤َٔ ػ٠ِ هخىٍس ر٣َ٘ش ٓٞحٍى ػ٠ِ حُلٍٜٞ ٖٓ حُزِي١ ٓـِْ

 هخػيس ٝطلي٣غ كي٣ؼش اىحٍس أىٝحص ٟٝٝغ  ٌُلخءسح ٣ُخىس أؿَ ٖٓ حُظل٤َٜ هيٓش ط٘ظ٤ْ اػخىس ٣ـذ ، حُزِي٣خص رظ٣َٞٔ

 .ح٣َ٠ُز٤ش حُز٤خٗخص

 انؼًم خطخ تًٕٚم .1
 

 .حُـٜي ٌٛح ك٢ طٔخْٛ إٔ حُٔلظَٔ ٖٓ حُظ٢ حُلخػِش حُـٜخص ؿ٤ٔغ طؼزجش ٌٛٙ حُطٔٞكش حُؼَٔ هطش ط٣َٞٔ ٤ٓظطِذ

 حُوطخػ٤ش ُإلىحٍحص حُٔ٘ظظٔش حُزَحٓؾ ٍهال ٖٓ ًز٤َس ط٤ِ٣ٞٔش رويٍس طظٔظغ حُظ٢ حُٔلظِٔش حُٔخٗلش حُـٜخص ٖٓ حُيُٝش طؼظزَ

 طؼزجظٜخ ٣ٌٖٔ ٓ٘طوظٚ ك٢ ٓخ٤ُش ٓٞحٍى حُظ٤ٔ٘ش ًَٗخء ٖٓ ًَ ُيٟٝ ٓ٘ظَى رٌَ٘ حُٔخٗلٕٞ ٣ُٜٔٞخ حُظ٢ حُظ٣ٞٔ٘ش ٝحُٔ٘خ٣ٍغ

 ٤ٓخم ك٢ ٤ٓٔخ ال ، ًز٤َس ٓٔخٛٔظٜخ طٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٜٓٔش كخػِش ؿٜش حُوخٙ حُوطخع ٣ؼظزَ ٝ ٌٛٙ حُؼَٔ هطش ُظ٣َٞٔ

 حُظؼخٕٝ ٣ٌَ٘ ٝ ُالٓظَٔحٍ حُوخرِش حالهظٜخى٣ش حُٔ٘خ٣ٍغ ك٢ حالٓظؼٔخٍ ًٌُٝي ٝحُوخٙ حُؼخّ حُوطخػ٤ٖ ر٤ٖ حًخصحَُ٘

 .خ٤ُٔخٙر حُظ٣ِٝيٝ حُز٤جش كٔخ٣ش ُٔ٘خ٣ٍغ ٤ٓٔخ ال ، حألٓٞحٍ رؼٞ ُظؼزجش كَٛش حُال١ًَِٓ

 انتُلٛذ طزم .2
 

 :حُظخ٤ُش حُوطٞحص ٝكن حُؼَٔ هطش ط٘ل٤ٌ ٤ٓظْ

 

 ٖٓ حُٜيف ٛٞ ٌٛٙ حُظ٤ٔ٘ش روطش ٝحُظِحْٜٓ حُٔل٤٤ِٖ حُلخػ٤ِٖ اَٗحى إ: ٝحٓظَؿخع ٗظخثـٜخ حُظـ٣ٌش مػً ٔرع إَشبء -

 ؛ حُوطش ط٘ل٤ٌ ػ٤ِٔش ك٢ حأل٠ُٝ حُوطٞس طٌَ٘ ٝحُظ٢ حُؼَٔ ٍٝٗش ط٘ظ٤ْ

 

 حُُٞح٣ٍش ىحٍحصحإل ٓوظِق ىػٞس ٣ٝ٘زـ٢. حُوطش ٌٛٙ ألٗ٘طش حُظ٣َٞٔ ُظؼزجش ٓٔظي٣َس ٓخثيس ط٘ظ٤ْ ٣٘زـ٢: انتًٕٚم تؼجئخ -

 .حالؿظٔخع ٌٛح ُل٠ٍٞ حُظ٤ٔ٘ش ًَٗخء ًٌُٝي

 

 حُٔـِْ ىحهَ طٞحكن ا٠ُ رخٍُٞٛٞ طٔٔق ألٜٗخ أ٠ً٣خ ٜٓٔش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُوطٞس ٌٛٙ: انجهذ٘ انًدهض هجم يٍ انًظبدهخ -

 ؛ ُِزِي٣ش طط٣َٞ ًؤىحس حُظ٤ٔ٘ش ُوطش هخ٤ٗٞٗش ه٤ٔش طؼط٢ أٜٗخ ا٠ُ رخإلٟخكش حُزِي١

 

 ٝطٞحكَ أل٣ُٞٝخطٜخ ٝكًوخ ط٘ل٤ٌٛخ ٤ٓظْ حُظ٢ حألٗ٘طش رَٓـش ٛٞ ح٣ُٞ٘ٔش حُؼَٔ هطش ٖٓ حُـَٝ: طُٕٚخ مػً خطخ إػذاد -

 ؛ حُظ٣َٞٔ
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 طوخ٣ٍَ اػيحى ٤ٓظْٝ حُٔوظِلش حألٗ٘طش ط٘ل٤ٌ ٓظخرؼش ٠ُٔخٕ ا٢ُ ؿخٗذ حُؼٔيس ُـ٘ش رظؼ٤٤ٖ حُزِي٣ش ٓظوّٞ: انتُلٛذ يتبثؼخ -

 ؛ حُٔؼٞهخص ٝطلي٣ي طشحألٗ٘ ك٢ حُٔلَُ حُظويّ ُظو٤٤ْ ى٣ٍٝش

 

 طط٣َٞ ك٢ ٝحٓظويحٜٓخ حإلٗـخُحص ٖٓ ُالٓظلخىس ٜٗخث٢ طو٤٤ْ اؿَحء ح١ٍَٝ٠ُ ٖٓ حُؼَٔ، هطش كظَس ٜٗخ٣ش ك٢ :انتوٛٛى -

 .حُظ٤ٔ٘ش هطش ٖٓ حُظخ٤ُش حُيٍٝس
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  TVZ ثهذٚخ 2225-2221خطخ انؼًم  .1
 مجال هدؾ وصؾ النشاط المستفٌد انتكهلخ 

2025 2024 2023 2022 2021 

  

       6 000 000      6 000 000           6 000 000    

، Cité plage :المدارس
Language school ،
capital 5 ،؛ تفرغ زٌنه

إكسلنس ، خالد 
 وأؼنودرت ،

برنامج تعزٌز المدارس  متابعة أنشطة
،الفصول الدراسٌةالحكومٌة، تؤهٌل   

المماعد ، واللوازم  من تجهٌزات
، ودعم  تعلٌم الروضاتسٌة ، المدر

ربوٌةالمعلمٌن والمساعدة الت  

تحسٌن جودة التعلٌم األساسً وما لبل 
الرافعة  دخول المدرسة والتعلٌم األصلً

: تطوٌر 1رلم  الرافعة:اإلستراتٌجٌة

إلى  جولرأس المال البشري والو
الماعدٌةالخدمات االجتماعٌة   

 التهذٌب

  

      

أنظمة لؽسل األٌدي وتعمٌم  وضع كل المدارس 000 500 1
معدات الحماٌة منب التزوٌدمدارس وال  

COVID19 

 

 

 كل المدارس    000 000 3           000 000 3       000 000 3         000 000 3         000 000 3     
مدرسٌة لألطفال  حضاناتافتتاح 

 الضعفاء

 
 

اإلدارة الجهوٌة تعزٌز وسابل عمل البلدة كلها    000 000 1           000 000 1       000 000 1         000 000 1         000 000 1         
 

     1 000 000         1 000 000         1 000 000      1 000 000           1 000 000    
تسٌٌرا لمدارسإنشاء لجان  كل المدارس    

 

البثومركز  سٌتً ابالج 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5   افتتاح روضتٌن 

 

محاضر     000 000 2           000 000 2      000 000 2         000 000 2         000 000 2      10  
لتحسٌن ظروؾ الطالب  المحاضردعم 

التعلٌم الرسمًب وتسهٌا التحالهم  

 

 

   12 000 000       12 000 000       18 000 000       18 000 000         19 500 000         

  

 العٌادات المجمعة    000 000 30         000 000 30      

زٌادة المدرة االستٌعابٌة للمستوصؾ 
 )وحدة األمومة ، المعدات ،

إلى الرعاٌة الصحٌة جولتحسٌن فً الو  
إلى  جولتطوٌر رأس المال البشري والو

الماعدٌةت االجتماعٌة الخدما  

 صحةال

صٌدلٌة للمحتاجٌن إنشاء العاصمة    000 000 3           000 000 3        000 000 3         000 000 3         000 000 3        
 

 



50 
 

 البلدة كلها    000 500 2         000 500 2      000 500 2         000 500 2         000 500 2     
اربة األمراض المتعلمة بعدم مح

خ.، المالرٌا ، إل 19)كوفٌد  نظافةال  

 حُُٞٞؽ ا٢ُ حُويٓخص حُوخػي٣ش
 

     5 500 000         5 500 000         5 500 000      35 500 000    
     35 500 

000    

     

  

              100 000    

شاطىء المدٌنة شمال 
شرق مركز االرسال و 

،سوق  

آفطوط الساحلً شبكات  توسٌع 
البلدٌة ، احٌاءللوصول إلى جمٌع   

 1الرافعةإلى مٌاه الشرب  جولتحسٌن الو
االستراتٌجً لتدابٌر محددة  مشروعال) 

(لإلدماج االجتماعً  

لمٌاها  

         

  

              100 000    

 

توفرةتموٌة لوة الطالة الم  

 تحسٌن جودة الوصول إلى الطالة
: تعزٌز النمو الموي 1رافعة ال)

(والمستدام والشامل  

 طالةال

     2 000 000         2 000 000         2 000 000        2 000 000         2 000 000    
دعم المبادرات الهادفة إلى استخدام  البلدة كلها

 الطالة الشمسٌة

  

     2 000 000         2 000 000         2 000 000        2 000 000         2 100 000        

  

              100 000    

لبثومركز ا سٌتً ابالج تمدٌد شبكة الصرؾ الصحً لتؽطٌة  
 جمٌع األحٌاء المعرضة للفٌضانات

  التكٌؾ مع تؽٌر المناخ
بجمٌع أبعادها كامة: تعزٌز الح1الرافعة   

و  الصحً،الصرف 
لتغٌر  وممامة البٌئٌة

ناخالم  

        500 000            500 000            500 000        500 000            500 000    
األزمات والولاٌة  لتسٌٌرإنشاء خدمة  البلدٌة

 منها

  

لبة السواحللمرا فرٌك إنشاء ساحللا    000 000 1         000 000 1      000 000 1         000 000 1         000 000 1         

بحملة لتعمٌم لانون النظافة ٌامل البلدة كلها    000 300            000 300       000 300            000 300            000 300            

  

       2 000 000      2 000 000         2 000 000    
لبثومركز ا سٌتً ابالج مناطك احتجاز مٌاه  استصالح 

ألمطار والمد والجزرا  

  

     1 800 000         1 800 000         3 800 000        3 800 000         3 900 000        

     3 000 000         3 000 000         3 000 000        3 000 000         3 000 000    

أطفال الشوارع والنساء 
 المستضعفات

ل ودعم للنساء إنشاء مركز استمبا
 واألطفال الذٌن ٌواجهون صعوبات

1، الرافعة مساعدة الفبات الضعٌفة  
االستراتٌجً لتدابٌر اإلدماج البرنامج 

 االجتماعً المحددة

جتماعٌةاالحماٌة ال  

     2 500 000         2 500 000         2 500 000        2 500 000         2 500 000    
نلوالمتسو ة التسول من خالل تدرٌب محارب 

 ودمج ومساعدة المتسولٌن
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     5 500 000         5 500 000         5 500 000      5 500 000          5 500 000        

  

      

إنهاء االحتالل ؼٌر المشروع لألماكن  البلدة كلها 000 000 1
 العامة والخاصة

الفضاء الحضري التحكم فً تسٌٌر  

االستراتٌجً البرنامج  1الرافعة  

 لتدابٌر محددة لإلدماج االجتماعً

والنمل  العمران
 والطرق

  
 البلدة كلها    000 000 3            

االستصالح وضع خطة ربٌسٌة للتنمٌة و
 العمرانً للبلدٌة

  

 البلدة كلها    000 500 1          000 000 1    000 000 1         000 000 1         000 000 1     
بلدي للسٌطرة الحضرٌة  فرٌكإنشاء 

وزارة اإلسكان والعمران بالتعاون مع   

  

  
مكافحة الحرٌك أنظمة إنشاء األسواق    000 000 2          000 000 2          

  

 العاصمة    000 000 3          000 000 3       000 000 3         000 000 3     
إعداد موالؾ سٌارات مدفوعة م بٌال

األجر حول األسواق والمناطك 
 المزدحمة

  

 جمٌع االحٌاء    000 000 20        000 000 20      000 000 20       000 000 20       000 000 20   

م من الطرق اإلسفلتٌة لك 111 استصالح

ة )تطوٌر ٌالبلد شوارععلى جمٌع  
ٌات أرصفة ، إنارة ، أشجار ، محم

(للمنشآت  

  

 جمٌع أسواق البلدٌة    000 000 1          000 000 1      000 000 1         000 000 1         000 000 1     

لسوق تؤخذ فً لضع خطة تنظٌم و
االعتبار االحتٌاجات األمنٌة ووضع 

متجولٌنالباعة ال  

  

  
منطمة استرخاء على الساحلالح استص السحل    000 000 3          000 000 3            

   22 000 000       25 000 000       25 000 000        30 000 000        34 500 000        

 إنشاء أسواق بلدٌة متخصصة التجار والمستخدمون    000 000 11        000 000 11        

تعزٌز المبادرات االلتصادٌة 

النمو  عزٌرت 1الرافعة: ، المحلٌة

 الموي والمستدام والشامل؛

المبادرات 
 االلتصادٌة

  

        15 000 000        15 000 000    

الشباب والمهنٌون فً 
 المهن الحضرٌة

إنشاء صندوق مخصص لتموٌل األنشطة 
االلتصادٌة التً ٌموم بها األفراد أو 

 التعاونٌات أو الجمعٌات ،

  

                  -                        -                        -          26 000 000        26 000 000        
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     1 200 000               1 200 000    

إنشاء مناطك لعب فً األحٌاء  أطفال الحً
 ودعم الشباب

تطوٌر الرٌاضة على مستوى 

: تنمٌة رأس 1)الرافعة  ةالبلدٌ

الوصول إلى المال البشري و
(الخدمات االجتماعٌة األساسٌة  

الشباب والثمافة 
 والرٌاضة

     1 000 000         1 000 000         1 000 000        1 000 000           1 000 000    
الشباب الذٌن تتراوح 

ا 11و  11أعمارهم بٌن  عام   

 11تنظٌم بطولة لألطفال من سن 
سنة 11إلى  . 

  

   إنشاء مركز استماع للشباب السكان الشباب    000 000 2           000 500 1         000 500 1         000 500 1         000 500 1     

لبلدٌةلالرابطات التابعة دعم  األندٌة الرٌاضٌة    000 000 4           000 000 4          000 000 4         000 000 4         000 000 4         

   تنظٌم األنشطة الثمافٌة والفنٌة الجمعٌات الثمافٌة    000 000 2           000 000 2      000 000 2         000 000 2         000 000 2     

     6 500 000         7 700 000         6 500 000         8 500 000         10 200 000        

  

                100 000    

مراجعة صالحٌات البلدٌات  البلدٌة
 لمراعاة تطور المدٌنة

تعزٌز  تعزٌز لدرات البلدٌة

: تعزٌز الحكامة 1)الرافعة 

 بجمٌع أبعادها(

المؤسسة البلدٌة 
المحلٌة كٌةوالدٌنامٌ  

  
           10 000 000    

البلدٌة عمالإعادة تنظٌم    

المنتخبٌن المسبولٌنتدرٌب      000 000 2                 

  
             1 500 000    

مراجعة نظام جباٌة وتحصٌل  
رسومالضرابب وال  

     5 000 000         5 000 000         5 000 000       5 000 000           5 000 000    
إنشاء آلٌة دعم لمنظمات المجتمع  

 المدنً

        100 000            100 000            100 000          100 000              100 000    
إخبارٌة عن أنشطة  مجلةنشر  

 البلدٌة

  

             1 900 000    

تحدٌث لاعدة البٌانات الخاصة  
باألنشطة االلتصادٌة على 

ةمستوى البلدٌ . 

  

     5 100 000         5 100 000         5 100 000        5 100 000         20 600 000         

   60 400 000       64 600 000       71 400 000    
        134 400 

000    
   157 900 000    

    

     انًدًٕع انؼبو    000 700 488
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 حَُٔ٘ٝع أٍٝحم.7
 

 .رهى ٔرهخ مخول

 1 (العمومٌة المدارس تعزٌز مشروع

 2 المدارس فً COVID19 انتشار محاربة
 3 المدرسٌة الحضانات افتتاح
 4 المفتشٌة الجهوٌة للتهذٌب الوطنًعمل  وسائل تموٌة
 5 رساالمد تسٌٌر لجان إنشاء
 6 االطفال رٌاض انشاء

 7 محاضرال لٌةتر مشروع
 8 الشرب مٌاه شبكةتوسٌع 
 9 الكهرباء شبكة وتموٌة توسٌع
 10  للضعفاء ستمبالا مركز إنشاء

 11 التسول محاربة

 12 المدفوعة الفاالمو ٌرتسٌو بناء
 13 بلدٌةلل حظائر الحجز استصالحو بناء

 14 للفٌضانات المعرضة األحٌاء استصالح
 15 لالستصالح الحضري رئٌسٌة خطة وضع

 16 الخضراء والمساحات الطرق استصالح
 17 الساحل على استرخاء منطمة استصالح
 18 التسوق مناطك استصالح

 19 ةحضرٌ مرالبة فرق إنشاء
 20 مركز العٌادات المجمعة توسعة
 21 النظافة بعدم المتعلمة األمراض محاربة
 22 للمحتاجٌن صٌدلٌة توسعة

 23 االلتصادٌة المبادرات دعم صندوق
 24 متخصصة بلدٌة أسواق إنشاء
 25 اللعب مناطك إنشاء
 26 للشباب استماع مركز إنشاء
 27 للشباب الرٌاضٌة البطوالت تنظٌم

 28 والفنٌة الثمافٌة األنشطة تنظٌم
 29 الرٌاضٌة الجمعٌات دعم
 30 األخرى والجمعٌات والتعاونٌات المدنً المجتمع منظمات دعم

 31 البلدٌة عمال تنظٌم إعادة
 32 ا المحلٌٌن نتخبٌنالمتكوٌن 
 33 الضرائب عائدات تحسٌن
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 0 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان العمومٌة المدارس تعزٌز مشروع

 مولعتحدٌد  البلدٌة فً األساسٌة المدارس

 باألولٌة الجدٌدةRالتكلفة 18.000.000

 مدةال سنوات 3

 .المشروع لبل حالةال

 

 ؼٌر تعلٌمٌةال موادالو - هاصٌانت تتم ال المبانً- ، مناسبة ؼٌر وتصبح بسرعة للمدارس التحتٌة البنً معظم تتدهور

 لألطفال التؽٌب نسبة و المدارس احتٌاجات التدرٌس هٌبة أعضاء ٌؽطً ال و المٌاه دورات فً نمصٌوجد و كافٌة

 .التالمٌذ مستوىضعؾ  و المتوسط من بكثٌر أعلى المعلمٌن باعتبار التالمٌذ ونسبة ، مرتفعة والمعلمٌن

 من أطفال إال ٌرتادها ٌعد لم التً  ةومٌالعم بالمدارس السكان بٌن االهتمام عدم ىوحت الثمة عدم الوضع هذا أثار لمد

 ٌصعب اجتماعٌة مشاكل خلك إلى ٌإدي مما المجتمع االنمسام فً صفوؾ بإحداث رنذٌ ما استمرإذا  وهذا فمٌرة أسر

 .حلها

 األهداف

 إلى ةومٌالعم المدرسة إعادة هو عامٌن، لبل التجرٌبٌة مرحلته البلدٌة مجلس أطلك الذي المشروع هذا من الهدؾ

 معدل وتحسٌن المساواة عدم من الحد إلى و  تحدٌد ا أكثر وبشكل المناسب التعلٌم توفر جمهورٌة، كمإسسة هاتمكان

 التعلٌم جودة وتعزٌز االلتحاق

 النشاط وصف

 تؤهٌل إعادة سٌتم ، وبالتالً. التدرٌس بةوهٌ التعلٌمً والمكون التحتٌة البنٌة بُعد على المشروع هذا أنشطة ستركز

 الخضراء المساحات إلى باإلضافة إضافٌة معدات بناء سٌتم كما ، جدٌدة دراسٌة فصول وإنشاء المبانً جمٌع

 أخرى إجراءات إلى باإلضافة التدرٌس هٌبة ألعضاء حوافز منح سٌتم ، بالموظفٌن ٌتعلك وفٌما  اللعب ومناطك

 المنظمة وإنشاء دروس التموٌة المدرسٌة واألدوات المدرسٌة الكتب توفٌر سٌتم ، ربويالت ىالمستو علىو لتشجٌعهم

 ،مدرسة اللغات،سٌتً ابالج هً المشروع بهذا المعنٌة المدارسو المستوى ضعؾ من ٌعانون الذٌن لألطفال

 ، أغنودرتو خالد ، متٌازاال ،تفرغ زٌنه ؛5 العاصمة

 المستفٌدٌن وصف

 ٌولً أنه إال ، اللؽات ومدرسة البلدٌة فً العشر ةمومٌالع بالمدارس الملتحمٌن الطالب جمٌع وعالمشر ٌستهدؾ

ا ا اهتمام   .ضعٌؾ النحدرٌن من وسط لألطفال خاص 

 

 التأثٌر مؤشرات

 التالمٌذ مستوى

 المدرسة فً الحضور معدل

 شركاءال

 الترابًوزارة التهذٌب الوطنً، وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح 
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 3 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان ًالمدرس الوسط فً COVID19 انتشار محاربة

 مولعتحدٌد  المدارس جمٌع

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال واحدة سنة

 المشروع لبل حالةال

 

 ذلن فً بما ، األمراض من دالعدٌ انتشار إلى ةومٌالعم المإسسات فً الصحً والصرؾ المٌاه مرافك نمص ٌإدي

COVID19.  مكبات وجود إلى باإلضافة ، وصحً عملً مراحٌض نظام تمتلن ةٌالبلد فًأي مدرسة  وجدت ال ، وبالفعل 

 إلى الحاجة ثم ومن  بالنظافة المتعلمة لألمراض مواتٌة ظروف ا ٌخلك الصحً ؼٌر الوضع هذا و المدارس بعض حول نفاٌات

 .العادي التعلٌم ظروؾ لتهٌبة عاجلة إجراءات اتخاذ

 

 األهداف

 COVID19 مثل األمراض انتشار ومنع المدرسٌة البٌبة فً صحٌة ظروؾ ضمان إلى النشاط هذا ٌهدؾ

 

 النشاط وصف

 

 :، للبلدٌة التابعة العامة األساسٌة المدارس جمٌع فًالتالٌة  األعمال تنفٌذ على النشاط سٌركز

 .المراحٌض توسٌع -

 ؛ بانتظام المدرسة وتنظٌؾ المراحٌض لصٌانة موظفٌن باكتتا -

 .فصل كل مستوى على األٌدي لؽسل نظام إنشاء  -

 .الصحٌة المنتجات تورٌد  -

 .األمراض من وؼٌره كورونا فٌروس من الولاٌة بوسابل مستمر بشكل الطالب توعٌة  -

 المستفٌدٌن وصف

 

 .التدرٌس وهٌبة الحكومٌة المدارس طفالأ هم المستفٌدون

 

 التأثٌر مؤشرات

 .نظٌفة مدرسٌة بٌبة -

 .األمراض من خلو  -

 .المستفٌدٌن والمعلمٌن تالمٌذال عدد -

 شركاءال

  الحكومٌة غٌر المنظمات ، الوطنًهذٌب الت وزارة ، الصحة وزارة

 



56 
 

 

 

 2 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان المدرسٌة الحضانات افتتاح

 مولعتحدٌد  المدارس كل

باألولٌة Rالتكلفة 15.000.000

 الجدٌدة

 مدةال سنوات 5

 المشروع لبل حالةال

 

ا ٌهتمون وال التؽذٌة سوء من أطفالهم ٌعانً والذٌن للخطر المعرضٌن السكان من كبٌر لعدد موطن هذه البلدٌة  كثٌر 

 على بعضهم ٌُجبر حٌث ، ماطعةالم أحٌاء جمٌع فً المدرسة خارج أطفال وجود مالحظة السهل من و سةابالدر

 التً الوسابل إنشاء أصبح، لذا آمنة ؼٌر أنشطة فً آخرون ٌمع لد بٌنما ، ذوٌهم لمساعدة ؼرٌبة وظابؾ فً االنخراط

 ٌثمؾ عالمً عمل تنفٌذ مسؤلة بالتؤكٌد إنها استعجالٌة،  ضرورة المدرسة إلى بالذهاب األطفال من الفبة لهذه تسمح

 تسمح المدرسة مستوى على ظروف ا ٌخلك الولت نفس وفً المدرسة إلى أطفالهم إلرسال ءسوا حد على اآلباء وٌدعم

 تعلٌمهم بمواصلة األطفال لهإالء

 األهداف

  فمٌرةال األسر أطفال التحاق معدل زٌادة

 النشاط وصف

 مجانٌة وجبات اناتلحضا هذه ستوفر و البلدٌة فً العشر العمومٌة المدارس من كل فً حضانات إلامةب مرٌتعلك األ

 .الضعفاء لألطفال

 

 .المستفٌدٌن الختٌار موضوعٌة معاٌٌر وضع مع وصمهم فً التسبب دون المستفٌدٌن األطفال تحدٌد ٌجب

 

 .الجودة لضمان الطعام تمدٌم متعهد من الوجبات طلب ٌمكن و مدرسة كل فً المعاٌٌر تلبً التً المبانً تشٌٌد سٌتم

 المستفٌدٌن وصف

 .متوازنٌومً  طعام على األحٌان من كثٌر فً ٌحصلون ال فمٌرة أسر من الأطف هم

 التأثٌر مؤشرات

 ؛ الضعٌفة األسر من لألطفال بالمدارس االلتحاق معدل

 ؛ إطعامهم ٌتم الذٌن والمعلمٌن األطفال عدد

 شركاءال

 الحكومٌة غٌر المنظمات ، الوطنً هذٌبالت وزارة
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 0 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان IDEN عمل وسابل تموٌة

 مولعالتحدٌد  زٌنة تفراج-المفتسٌة الجهوٌة للتهذٌب 

 باألولٌة الجدٌدةالتكلفة 1.111.111

 مدةال سنوات 5

 المشروع لبل ما حالة

 و العامة المإسسات على والرلابة اإلشراؾ فً هاما   دورا   زٌنة بتفرغ  الوطنً المماطعٌة للتهذٌب المفتشٌة تإدي

 .والمالٌة اللوجستٌة والوسابل البشرٌة الموارد نمص بسبب اعمله من ٌحد وضع فً حالٌابة الهٌ ههذتوجد 

 المفتشٌة مهمة تمدم تعٌك التً الربٌسٌة األسباب أحد النمل ووسابل التعلٌمٌة واألدوات المفتشٌن نمص ٌعد ، الوالع فً 

 أوال   ٌوفر أن ٌجب التعلٌم نظام أداء تحسٌن إلى ٌهدؾ نشاط أو الحإص أي فإن ، وبالتالً  الوطنً المماطعٌة للتهذٌب

  .بةالهٌ هذا موارد تعزٌز شًء كل ولبل

 األهداف

 العامة للمدارس والدعم المنتظمة المتابعة ضمان

 النشاط وصف

 :على النشاط سٌركز

 حٌث من المدارس احتٌاجات بتؽطٌة  الوطنً المماطعٌة للتهذٌب مفتشٌةلل للسماح الموظفٌن من كاؾٍ  عدد تخصٌص -

 ؛ للمدارس المنتظمة المرالبة وضمان المعلمٌن

 .سٌٌرالت مٌزانٌة زٌادة -

 ؛ تابعةوالم المرالبة مهام بتنفٌذ والمفتشٌن ـإلدارة الجهوٌةل تسمح لوجستٌة وسابل التناء -

 .التعلٌمٌة األدوات توفٌر -

 التدرٌس هٌبة ألعضاء المستمر كوٌنالت -

 المستفٌدٌن فوص

 الوطنً هذٌبللت الجهوٌة المدٌرٌة

 التأثٌر مؤشرات

 ؛ العام نهاٌة امتحانات فً النجاح معدل

 .الطالب مستوى تحسن

 شركاء

 الحكومٌة غٌر المنظمات ، الوطنً هذٌبالت وزارة
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 5 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان للمدارس تسٌٌر لجان إنشاء

 مولعالحدٌد ت الحكومٌة المدارس جمٌع

باألولٌة  التكلفة 1.111.111

 الجدٌدة

 مدةال سنوات 5

 المشروع لبل حالةال

 التً الصعوبات تتطلب و التحتٌة والبنٌة المعدات تدهور إلى المدارس لصٌانة الالزمة الموارد نمص ٌإدي ما ؼالب ا

 أجل من الفاعلٌن جمٌع ٌشمل جدٌد نهج اتباع ،متزاٌد بشكل المعمدة المشكالت تسٌٌر فً المدرسة مشرفو ٌواجهها

 .المدرسة لمشاكل فعالٌة أكثرتسٌٌر

ٌ ا ٌصبح ة،جدٌد مماربة باتباع رساالمد تسٌٌر لجان إنشاء فإن ، وبالتالً  والحد لألطفال الجٌد التعلٌم لضمان ضرور

 .تسربال من

 األهداف

 للمدارس الجٌد التسٌٌر ضمان

 النشاط وصف

 والمدرسٌن الطالب أمور وأولٌاء البلدٌة ٌشمل جدٌد نهج باستخدام رساالمد تسٌٌر لجان اءإنش إعادة هو الهدؾ

 .المدارس ومدٌري

 

 ووجود التدرٌس جودة على نظرة ستلمً كما ، الروتٌنٌة الصٌانة بؤعمال للمٌام المالٌة بالموارد اللجان هذه تزوٌد سٌتم

 .المعلمٌن

 المستفٌدٌن وصف

 تسٌٌر لجنة البلدٌة فً ومٌةمدرسة عم لكل سٌكون

 التأثٌر مؤشرات

 ؛ المنعمدة االجتماعات عدد

 والمحترمة؛ المتخذة المرارات عدد

 شركاء

 

 الحكومٌة غٌر المنظمات ، الوطنًهذٌب الت وزارة
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 4 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان االطفال رٌاض انشاء

 مولعالتحدٌد  سٌتً ابالج ، سانتٌر امتٌر

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 25.000.000

 مدةال سنوات 5

 الروضات العمومٌة البلدٌة حالة

ا عدد ا ٌحرم مما ، معدومة تكون تكاد المحلٌة المجتمعات مستوى على العامة األطفال رٌاض  من األطفال من كبٌر 

 .المدرسً لبل التعلٌم إلى الوصول

 بداٌة فً صعوبات بعضهم ٌواجه حٌث ، األطفال مستوى على انعكاسات التعلٌم هذا وجود عدم على ٌترتب

 .دراستهم

ا هم الوضع هذا من ؼٌرهم من أكثر ٌعانون الذٌن واألطفال  الوسطى الطبمة من وحتى الضعٌفة األسر من عموم 

 األهداف

 

 .العام المدرسً لبل التعلٌم إلى الوصول معدل تحسٌن

 

 النشاط وصف

 

 .سانتٌرامتٌر منطمة فً والثانٌة بالج سٌتً فً احدةو ، روضتٌن إنشاء هً الفكرة

 للنموذج وفم ا (MASEF) والعابالت والطفولة االجتماعٌة الشإون وزارة مع بالتعاون المإسسات هذه إنشاء سٌتم

 .الدابرة هذه لبل من المعتمد

 

 المستفٌدٌن وصف

 

 ضعٌفة أسر إلى ٌنتمون الذٌن أولبن وخاصة ، سنوات 6 إلى 4 سن من األطفال

 التأثٌر مؤشرات

 

 المستفٌدٌن األبناء عدد

 

 شركاء

 

  مصف ، رجال
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 0 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان رظمحاال ترلٌة مشروع

 مولعالتحدٌد  كلها ةٌالبلد

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 11.111.111

 مدةال سنوات 5

 .المشروع لبل حالةال

 

 

ا المحاضر تلعب ا دور   ًتلمت ال اأنه إال ، اأهمٌته من الرؼم على ة والمدرس دخول لبل والتعلٌم الدٌنً التعلٌم ًف مهم 

ا ٌ ا دعم   ؼٌر أماكن فً مزدحمٌن األطفال ٌكون ما ؼالب او الحضري السٌاق مع تتكٌؾ التدرٌس ظروؾ تعد ولم خارج

 .األطفال على سلبٌة عوالب لها ٌكون أن ٌمكن التً المخاطر من العدٌد وجود مع مناسبة

 الرسمً بالتعلٌم االلتحاق فً صعوبات المحاضرات ونرتادٌ الذٌن األطفال ٌواجه ، الوضع هذا وخارجا عن

 األهداف

 :هو العمل هذا من الهدؾ

 ؛ ممبولة فً ظروؾ الدٌنً التعلٌم تمدم رابدة محاضرة إنشاء -

  الرسمً التعلٌم إلى بسهولة جولالو للطالب حٌتٌ مما الدراسٌة المناهج فً والعلوم الرٌاضٌات وحدات دمج -

 النشاط وصف

 

 األدوات جمٌع مع مناسبة أماكن فً حاظرالم هذه إلامة متتس و تجرٌبٌة محاضر عشرة إنشاء دعمٌتعلك األمرب

 .معلمات اكتتاب خالل من الفتٌات تعلٌم تعزٌز سٌتم و التعلٌم جودة لضمان الالزمة

 

 إلً معٌن ولت فً بالمدرة لألطفال ٌسمح مما ،معٌنة مواضٌع لدمج منهج تطوٌر ٌتمس ، يربوالت المستوى على

 .الرسمً التعلٌم إلى بسهولة جولالو

 المستفٌدٌن وصف

 

 .فمط الخصوص وجه على الدٌنً التعلٌم بعوناٌت الذٌن األطفات

  التأثٌر مؤشرات

  المستفٌدة عدد المحاظر

 .الرسمً  لتعلٌمبا الملتحمٌن محاضرةال أطفال عدد

 شركاءال

  وزارة الشؤون االجتماعٌة واألم والطفل، وزارة الشؤون اإلسالمٌة
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 0 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان الشرب مٌاه شبكة توسٌع

 مولعالتحدٌد  ةٌالبلد من الشمالٌة حٌاءاأل

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة ؼٌر محددة

 مدةال سنوات 3

 حالة لبل المشروعال

 

ٌضطر سكان  و ة  وخاصة المنطمة الشمالٌةةمعٌنة من البلد أحٌاءإلى مٌاه الشرب منخفضة فً  جولال تزال نسبة الو

 .هذه األحٌاء إلى استخدام صهارٌج المٌاه للحصول على المٌاه

تم توسٌع الشبكة الجدٌدة بٌنما لم ٌ ،تعملللشركة الوطنٌة لتوزٌع المٌاه  لمدٌمة شبكةالوفم ا للمعلومات المتاحة ، لم تعد 

 .لتشمل جمٌع األحٌاء ، مما خلك وضع ا صعب ا إلى حد ما لسكان هذه األحٌاء

 

 األهداف

 

 ضمان حصول جمٌع سكان البلدٌة على مٌاه الشرب

 

 وصف النشاط

 

 .ةفً البلدٌ األحٌاء التً ال تصل إلٌها المٌاهلتزوٌد جمٌع آفطوط الساحلً  توسٌع شبكةب ٌتعلك األمر

 

 وصف المستفٌدٌن

 سكان المناطك الشمالٌة من البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 تحسٌن معدل الحصول على مٌاه الشرب

 

 شركاءال

 الشركة الوطنٌة لتوزٌع المٌاهوزارة المٌاه والصرف الصحً، 
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 9 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان وتموٌة شبكة الكهرباء وسٌعت

 ولعمالتحدٌد  ة كلهاٌالبلد

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة ؼٌر محدد

 مدةال سنوات 4

 حالة لبل المشروعال

،  ةالمتكرر االنمطاعاتباإلضافة إلى  و مشاكل فً اإلمداد بالكهرباء تتفالم خالل فصل الصٌؾ بلدٌةٌواجه سكان ال

 .ؼالب ا ما تكون الطالة التً توفرها الشبكة منخفضة

 .األنشطة التجارٌة تراخًلمعدات وٌتسبب انخفاض الجهد فً تلؾ ا

فً بعض األحٌاء ، أصبحت شبكات الكهرباء متداعٌة وال تلبً معاٌٌر السالمة ، مما ٌإدي فً كثٌر من األحٌان إلى 

 .خسابر فً األرواح

 

 األهداف

 ضمان إمداد منتظم بالكهرباء لسكان البلدٌة وتعزٌز استخدام الطالة الشمسٌة

 

 وصف النشاط

 

 :هذا المشروع من مكونٌن ٌتكون

 

دراسة التدابٌر التً ٌجب اتخاذها لضمان اإلمداد المنتظم بالكهرباء ب علك المرتٌبالنسبة لمكون الطالة الكهربابٌة ، س

 .الشركة المورٌتانٌة للكهرباء مع لجمٌع مناطك البلدٌة ولتحسٌن مستوى شبكات الكهرباء

 

فً هذا السٌاق ، ستدعم البلدٌة المبادرات الهادفة إلى تعمٌم استخدام  و مسٌةالجزء الثانً بتطوٌر الطالة الشٌتعلك  و

 .الطالة الشمسٌة من لبل كل من المنازل والشركات

 

 وصف المستفٌدٌن

 .سكان البلدٌة بشكل عام وخاصة سكان األحٌاء التً تواجه صعوبات فً الحصول على الكهرباء

 

 مؤشرات التأثٌر

 اءمعدل الوصول للكهرب

  معدل استخدام الطالة الشمسٌة

 شركاءال

 الشركة المورٌتانٌة للكهرباء ووزارة الطالة والبترول
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 04 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان ذو الحاجة الخاصةإنشاء مركز 

 مولعالتحدٌد  البلدٌة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 15.000.000

 مدةال سنوات 5

 حالة لبل المشروعال

 

ووجود أطفال الشوارع ٌتطلبان إجراءات واسعة لمساعدة هإالء  بلدٌةلعدد الكبٌر من المعوزٌن على مستوى الإن ا

 .من المرجح أن ٌإدي عدم وجود هٌكل دعم لهذه الطبمات الضعٌفة إلى تعمٌد وضعهاو السكان

ر تإدي إلى انهٌار األسر تخلك الصعوبات االلتصادٌة المرتبطة بالضؽوط االجتماعٌة مشاكل لجزء كبٌر من األس

 .وهكذا تجد النساء واألطفال أنفسهم فً بعض الحاالت دون دعم أو مساعدة

 

 األهداف

 

 .هو مساعدة النساء واألطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات المشروعالهدؾ من هذا 

 

 وصف النشاط

 

المشورة والدعم الذي ٌحتاجون إلٌه  ٌنهدفجمٌع األشخاص المست ٌتلمً فٌهمركز االستمبال الممترح مكان ا  شكلسٌ

 .لتجاوز أي مشاكل اجتماعٌة ٌواجهونها

 

هذا المركز متخصصون فً المساعدة االجتماعٌة وسٌتم تزوٌدهم باإلمكانٌات المالٌة لمساعدة السكان سٌدٌر 

 .المتضررٌن من المشاكل االجتماعٌة

 

 وصف المستفٌدٌن

 

ضحاٌا العنؾ المابم على نوع الجنس واألطفال فً أوضاع خاصة واألشخاص هم النساء  ساسٌونوالمستفٌدون األ

 .الذٌن ٌعانون من مشاكل اجتماعٌة تتطلب الوساطة والمساعدة

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 عدد المستفٌدٌن المحتاجٌن

 اعدد المضاٌا االجتماعٌة التً تم حله

 شركاءال

 

 ومصالح األمم المتحدة، واألسرةوزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماعٌة والطفل 
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 00 رلم المشروع ورلة
 

 العنوان محاربة التسول

 مولعالتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 7500000

 مدةال سنوات 5  

 حالة لبل المشروعال

 و ألشخاص إلى جعلها مهنةنما التسول بشكل كبٌر فً العمود األخٌرة بسبب مجموعة من العوامل التً دفعت مبات ا

من لبل معلمٌهم لممارسة التسول ،  ٌتم إرسالهم ،لرآن  تالمذةعادة األطفال الذٌن هم  :هنان عدة فبات من المتسولٌن

 التسول منون ذوالشباب الذٌن ٌتخ صحاءوكبار السن الذٌن لٌس لدٌهم روابط عابلٌة ، والمرضى والمعالٌن واأل

 .مهنة

 

مٌع هٌاكل الدولة الٌوم هو وضع حد لهذه الظاهرة من خالل عمل واسع النطاق من شؤنه أن ٌجعل إن دور البلدٌة وج

مواطنٌن ولد نمت هذه ال من من الممكن التمٌٌز بٌن المحتاجٌن وأولبن الذٌن ٌستؽلون وضع ا معٌن ا لجلب األموال

 .ابٌا  الظاهرة إلى درجة أنه أصبح من الضروري والملح إٌجاد حل الستبصالها نه

 

 األهداف

 وضع حد لظاهرة التسول فً عموم أراضً البلدٌة

 

 وصف النشاط

ٌهدؾ برنامج مكافحة التسول إلى المضاء على هذه الظاهرة من خالل تحلٌل أوضاع األشخاص الذٌن ٌمارسون هذا 

 .النشاط

 

لى المٌام بؤي نشاط وسٌتلمون سٌتم تحدٌد األشخاص الذٌن ٌجدون صعوبة فً كسب رزلهم وؼٌر لادرٌن ع وبالتالً،

ا شهرٌ ا لتلبٌة احتٌاجاتهم األساسٌة  .دعم 

 

 .سٌتم تدرٌب األفراد المادرٌن على تنفٌذ أنشطة معٌنة وتزوٌدهم بالوسابل الالزمة إلنشاء نشاط مربح

 

 .لضمان تعلٌمهم المناسب علٌهم سٌتم التعرؾ على أطفال الشوارع وسٌتم استشارة األوصٌاء

 

الفبات األخرى التً تمارس التسول وسٌتم اتخاذ إجراءات ضد أولبن الذٌن ٌنخرطون مرة أخرى فً هذا  دجرسٌتم 

 .النشاط

 

 وصف المستفٌدٌن

ا هم جمٌع األشخاص الذٌن ٌمارسون التسول  .السكان المستهدفون عموم 

 

 مؤشرات التأثٌر

 عدد األشخاص الذٌن ٌمارسون التسول

 

 شركاءال

 حكومٌةالمنظمات غٌر ال،  االجتماعٌة والطفل واألسرةوزارة الشؤون 
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  03 رلم المشروع ورلة

 العنوان بناء وتطوٌر موالؾ السٌارات مدفوعة األجر

 مولعالتحدٌد  وسط المدٌنة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 15.000.000

 مدةال سنوات 5  

 حالة لبل المشروعال

 

ز التسوق الربٌسٌة والبنون واإلدارات ، مزدحم للؽاٌة مما ٌجعل من الصعب على وسط المدٌنة  الذي ٌضم مراكإن 

األماكن لتكون بمثابة  استصالحالمركبات و سٌرلذلن ٌصبح من الضروري تنظٌم  ،التنمل فً هذه المنطمة سٌاراتال

 .موالؾ للسٌارات

 

موالؾ السٌارات بشكل أفضل  تسٌٌر، ستتٌح موالؾ السٌارات هذه  التً ٌجب إلامتها حول المناطك المزدحمة 

 .حركة المرور انسٌابوضمان لدر أكبر من 

 

 األهداف

 

 .الهدؾ من هذا النشاط هو تحسٌن تدفك حركة المرور فً المناطك المزدحمة وتوفٌر أماكن ولوؾ آمنة للسٌارات

 

 وصف النشاط

 .ر أماكن ولوؾ آمنة للسٌاراتٌتضمن ذلن تحدٌد األماكن فً جمٌع أنحاء المناطك المزدحمة وتوفٌ

 

 .ٌمكن تنفٌذ هذه العملٌة كجزء من شراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص من أجل ضمان خدمة أفضل واستدامة العمل

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 .المستفٌدون هم سكان وسط المدٌنة وبشكل أكثر تحدٌد ا األفراد الذٌن ٌمتلكون سٌارات وٌترددون على هذه المنطمة

 

 

 

 مؤشرات التأثٌر

 عدد موالؾ السٌارات المبنٌة ؛ -

 عدد المركبات المستخدمة للخدمة-

 شركاءال

 تنظٌم النمل سلطة، اتحادات النمل ، وزارة التجهٌز والنمل
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  02رلم  المشروع ورلة

 العنوان بناء وتطوٌر الجنٌهات البلدٌة

 مولعالتحدٌد  منطمة شاطا المدٌنة

 باألولٌة الجدٌدة ةالتكلف 500000

 مدةال أشهر 3

 حالة لبل المشروعال

 

التً ال تزال تدار تملٌدٌ ا مع  خاصة الماعزطون التربٌة المنزلٌة وٌتعا، ال ٌزال بعض المواطنٌن  بلدٌةعلى مستوى ال

فً الساببة وانات الملٌل من االحترام لمتطلبات الحٌاة فً المدٌنة وحتى ألل للبٌبة وٌنعكس هذا الوضع فً وجود الحٌ

 .الشوارع واألماكن واألسواق العامة ، مما ٌعطً المدٌنة صورة مدٌنة رٌفٌة

 

 األهداف

 

 اتالحٌوانتسٌب إنهاء 

 ة نظٌفةالحفاظ على صورة المدٌنة كمدٌنة حضرٌة وعاصم

 .لحفاظ على البٌبةال

 وصف النشاط

 

انب ومجهز ببوابة حدٌدٌة وتجنٌد حراس لتمدٌم خدمة وسٌشمل ذلن بناء ثالث حاوٌات على شكل جدار من أربعة جو

 .تنظٌؾ العبوات والحراسة

 

 وصف المستفٌدٌن

 

 البلدٌة

 .واألسواق الساحات العمومٌةمستخدمو 

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 

 .شهرٌا الوجودة فً حظابرعدد الحٌوانات  -

 .ٌومٌا حروسةالمالسٌرات عدد  -

 .عدد الطرود المحجوزة شهرٌا -

 

 شركاءلا

 

 .بٌئٌة،الحكومٌة المنظمة غٌر ال
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  00رلم  المشروع ورلة

 العنوان حٌاء المعرضة للفٌضاناتالصرؾ الصحً لأل

 مولعالتحدٌد  مناطك ؼرب المدٌنة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة ؼٌر محددة

 مدةال سنوات 3  

 حالة ما لبل المشروع

أدى هذا  ولد ك التً تتشبع فٌها التربة مما ٌخلك ظاهرة ارتفاع المٌاه المالحةٌمع جزء كبٌر من المدٌنة فً المناط

ا  ال ٌمكن إصالحها وهكذا وجد فً المنازل االرتفاع إلى جعل مناطك بؤكملها ؼٌر صالحة للسكن وأحدث أضرار 

لناتجة عن المٌاه باإلضافة إلى المشاكل الصحٌة ا ، الناس أنفسهم مجبرٌن على ترن منازلهم بسبب هذه الظاهرة

وٌهدؾ هذا المشروع إلى معالجة المشاكل المرتبطة بركود مٌاه األمطار  والتً تكون أضرارها كبٌرة فً   الراكدة

 .بعض األحٌان

فً بعض األحٌاء نالحظ وجود برن دابمة تشكل مصدرا  للمرض والرابحة الكرٌهة لسكان المنطمة الؽربٌة من 

 .البلدٌة

من الضروري تنفٌذ برنامج موسع ٌكون  العابالت،الذي أوجد مشاكل خطٌرة آلالؾ  ع،الوضفً مواجهة هذا 

باإلضافة إلى هذه المشاكل ، تجدر اإلشارة إلى األضرار التً تسببها مٌاه  و للصرؾ الصحً وتطوٌر البرن

 .األمطار

 

 األهداف

 محاربة تصاعد المٌاه المالحة فً المناطك الؽربٌة من المدٌنة

 

 لنشاطوصف ا

تتمثل الفكرة فً توسٌع شبكة الصرؾ الصحً الحالٌة لتشمل جمٌع األحٌاء فً المنطمة الشمالٌة ولمساعدة السكان 

 .خالل موسم األمطار

سٌتم تجفٌؾ جمٌع البرن الموجودة عن طرٌك أنظمة الردم والضخ المتصلة بشبكة الصرؾ  ذلن،باإلضافة إلى 

 .الشاحناتالصحً أو عن طرٌك الشفط من صهارٌج 

 

 وصف المستفٌدٌن

 السكان الذٌن ٌعٌشون فً المناطك المعرضة للفٌضانات فً البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 كمٌة المٌاه التً ٌتم ضخها

 اإلزاحة عنها تعدد الموالع التً تم

 عدد شاحنات الرمل المستخدمة

 انخفاض منسوب المٌاه الجوفٌة

 

 شركاءال

 ًوزارة المٌاه والصرف الصح
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 05ورلة المشروع رلم 

 العنوان وضع خطة ربٌسٌة للتنمٌة العمرانٌة

 مولعالتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال سنة  

 .حالة لبل المشروعل ا 

ذا تم إنشاء أحٌاء وهك  ال ٌلبً المعاٌٌر المعتادة عمرانأدى عدم وجود خطة ربٌسٌة للتنمٌة الحضرٌة للبلدٌة إلى 

لتلبٌة االحتٌاجات المستمبلٌة للخدمات  ضرورٌةبؤكملها فً مناطك معرضة للفٌضانات دون تطوٌر مسبك أو مساحات 

 .االجتماعٌة

 

ال ٌخضع استخدام األراضً ألي لاعدة وٌظل مسإولٌة األفراد الذٌن ٌشؽلون أراضٌهم دون أي رلابة أو مرالبة 

 .وسالمتهم ٌنحٌاة الواطنلضمان احترام 

 

تمام شبكات مٌاه الشرب والكهرباء بمحاذاة فً حٌن  ،األماكن العامة مشؽولة بشكل ؼٌر لانونً والطرق ضٌمة أحٌان ا

 .شبكات المٌاه وحوادث لشبكات الكهرباء منمما ٌحدث تسرٌبات كبٌرة  ،طرق ؼٌر مطابمة للمواصفات

 

 

 األهداف

المشكلة الحضرٌة بشكل أفضل  تسٌٌرحضرٌة لإلشراؾ على التنمٌة المكانٌة و تسٌٌرالهدؾ هو تزوٌد البلدٌة بؤداة 

 .البلدٌة مختلؾ أحٌاءفً 

 

 وصف النشاط

و  فً البلدٌة إلصالح العمرانعداد خطة ربٌسٌة سٌتم إ،  العمران واالستصالح الترابًبالتعاون مع وزارة اإلسكان 

 تنفٌذها

 

 .ة بالتشاور مع السكان والمسإولٌن المنتخبٌن وممثلً الدوابر المطاعٌة المختلفةسٌتم تنفٌذ هذا المشروع من لبل البلدٌ

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 سكان البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 كمٌة المٌاه التً ٌتم ضخها أو امتصاصها ؛ -

 اختفاء منسوب المٌاه الجوفٌة أو البرن ؛ -

 .المصادلة على المخطط العام للتنمٌة العمرانٌة -

 

 شركاءال

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً
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 04ورلة المشروع رلم 

 العنوان الطرق استصالح

 مولعالتحدٌد  الربٌسٌة والثانوٌة الشوارع

باألولٌة  التكلفة 111.111.111

 الجدٌدة

 مدةال سنوات 5  

 حالة لبل المشروعال

 

فً  و ، خاصة فً األحٌاء الجدٌدة فً الشمال والؽربمستصلحةؼٌر  طرقة بشكل أساسً من ٌتتكون طرق البلد

 .ةناررملٌة وملٌبة بالشموق مع نمص تام فً اإل الطرقاألماكن تكون 

 

ا فً األرصفة مع تعرٌض الشبكات المابمة مجاري الصرؾ  ؼٌابشبكات المٌاه والكهرباء فً  توسٌعتسبب  أضرار 

 .ألضرار متكررة

 

 األهداف

 .النشاط إلى تحسٌن البٌبة المعٌشٌة للسكان وضمان استدامة شبكات المٌاه والكهرباء ٌهدؾ هذا

 

 

 وصف النشاط

سٌركز هذا  و م فً السنةلك 20على مدى خمس سنوات بمعدل  الطرق المستصلحةم من لك 50ٌتضمن ذلن بناء 

 :العمل على

 .تعبٌد الطرق -

 .للشبكات مجاري صرؾإنشاء  -

 .رةتركٌب نظام انا -

 النماط المستدٌرة استصالح -

 .الربٌسٌة الشوارعإعادة تشجٌر  -

 

 وصف المستفٌدٌن

 سكان البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 شجٌرهاأو إعادة ت استصالحهاعدد الكٌلومترات من الطرق التً تم 

 

 اءشرك

اه والصرف الصحً، وزارة وزارة التجهٌز والنمل، وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً، وزارة المٌ

 الطالة والبترول
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 00ورلة المشروع رلم 

 العنوان تطوٌر منطمة استرخاء على الساحل

 مولعالتحدٌد  الساحل

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 6.111.111

 مدةال ناسنت  

 الة لبل المشروعحال

 

لدٌة من االستمتاع بالشواطا الجمٌلة فً المنطمة ٌحرم سكان الب ،اآلمنة على الساحل لفضاءاتللة الخدمات واإن 

ة الملٌلة التً تم تطوٌرها على الساحل وصٌلمساحات الخصفإن افً الوالع ،  و الساحلٌة ، خاصة خالل فصل الصٌؾ

 .ضٌمة وال ٌمكن الوصول إلٌها بالنسبة لمعظم الناس

 

اء منطمة استرخاء تسمح لجمٌع الفبات تحسٌن البٌبة المعٌشٌة للسكان ، ٌصبح من الضروري إنش وفً إطار

 .االجتماعٌة باالستمتاع بالمناظر الطبٌعٌة والمناخ فً المنطمة الساحلٌة

 

 األهداف

 

 .تنمٌة المنطمة الساحلٌة وتحسٌن البٌبة المعٌشٌة للسكان

 

 وصف النشاط

 

 :المنطمة البنى التحتٌة التالٌةإنشاء منطمة استرخاء على مستوى المنطمة الساحلٌة: ستشمل هذه ب ٌتعلك األمر

 مطاعم -

 أماكن للراحة  -

 مركز حماٌة مدنٌة -

 نادي سباحة ورٌاضات مابٌة -

 .المعدات المساعدة -

 

 وصف المستفٌدٌن

 .سكان البلدٌة بشكل عام والشباب بشكل خاص

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 فضاء تم استصالحه  -

  .رتٌادمعدالت اال - 

 

 شركاءال 

 

 السٌاحة، وزارة التجهٌز والنمل، وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً مكتب
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 00ورلة المشروع رلم 

 العنوان نظؾ مناطك التسوق

 مولعالتحدٌد  مراكز تجارٌة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال ناسن

 حالة لبل المشروعال

على الرؼم  المتجولٌنمشؽولة بالباعة  الفضاءات الضرورٌةوجمٌع  مزدحمة مراكز التسوق على مستوى البلدٌةإن 

ٌواصلون احتالل الشوارع واألزلة ، مما  المتجولٌنمن المحاوالت المختلفة لتنظٌؾ هذه المناطك ، إال أن الباعة 

 .ؾ ؼٌر الصحٌةٌعزز انعدام األمن وٌعرض الممتلكات التجارٌة للخطر فً حالة نشوب حرٌك باإلضافة إلى الظرو

ولما كان األمر كذلن ، فإن إعادة تنظٌم هذه المراكز أصبحت ملحة لتؤمٌن الممتلكات وتزوٌد البلدٌة بمراكز نظٌفة 

 .وحدٌثة

 

 األهداف

 نظؾ مراكز التسوق واتخذ إجراءات لتؤمٌنهات

 

 وصف النشاط

 :سٌركز هذا النشاط على

 قفً مراكز التسو الضرورٌةالمساحات  إخالء -

 بناء دورات مٌاه -

 إنشاء وحدة إطفاء -

 إنشاء نظام لجمع الممامة -

 .المفتوحة الفضاءاتإلى  المتجولٌنتوجٌه الباعة  -

 

 وصف المستفٌدٌن

 المتجولٌنعدد الباعة 

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 .ٌتم تطهٌر المساحات الحٌوٌة لمراكز التسوق وإنشاء البنى التحتٌة للخدمة والحماٌة

 

 كاءشرال

 وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً
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 09ورلة المشروع رلم 

 العنوان إنشاء لواء مرالبة حضري

 مولعتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال سنوات 5

 حالة لبل المشروعال

 

اكن العامة وحتى البناء فٌها دون مراعاة االضطرابات أدى عدم وجود هٌبة رلابة حضرٌة إلى احتالل الناس لألم

التً تجعل حركة المرور  البناءالشوارع خزانات الصرؾ الصحً وؼٌرها من  وتجتاح  االحتالل االتً أحدثتها هذ

تربٌة الحٌوانات فً المناطك السكنٌة والمٌام بؤنشطة التصادٌة ملوثة تجعل  ، فضال عنمستحٌلة فً بعض األحٌان

 .على سبٌل المثال ال الحصروذلن  اة صعبة على المواطنٌن الحٌ

 .أصبح من الملح وضع معاٌٌر حضرٌة وتعمٌمها وتطبٌمها لضمان بٌبة معٌشٌة أفضل للسكان الٌوم،و

 

 األهداف

 نظؾ الفضاء الحضري وفرض معاٌٌر االستخدامت

 

 وصف النشاط

 

لضمان السٌطرة  واالستصالح الترابًرة اإلسكان والعمران وزا مصالحبلدي بالتعاون مع فرٌك ٌتضمن ذلن إنشاء 

 .المستمرة على احتالل الحٌز الحضري

 

 .المإلت إذا تم استٌفاء شروط معٌنة منح بعض االستثناءات لالحتاللٌمكن 

 

 وصف المستفٌدٌن

 سكان البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 الفرٌك وتوظٌفةإنشاء 

 عدد التدخالت

 

 شركاءال 

 اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً وزارة
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 34ورلة المشروع رلم 

 العنوان توسعة المستوصؾ

 مولعتحدٌد  وسط المدٌنة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 60.000.000

 مدةال تانسن

 حالة لبل المشروعال

ٌن لٌس لدٌهم الوسابل تدفك من لبل السكان المعرضٌن للخطر الذلٌوجد فً البلدٌة مركز صحً واحد ٌخضع ل

 .الستشارتهم على مستوى المإسسات الخاصة

عالوة على ذلن ، فإن الخدمات  و اآلن ألل بكثٌر من احتٌاجات سكان البلدٌةهً هذا المركز االستٌعابٌة لمدرة وال

 .ؼٌر كافٌة التجهٌزاتوضٌك و النالمبنى متهو الممدمة ال تؽطً جمٌع التخصصات

 

 األهداف

لتؽطٌة جمٌع االحتٌاجات  ات المجمعةهذا اإلجراء هو إعادة تؤهٌل وتعزٌز لدرات المركز الصحً للعٌادالهدؾ من 

 .الصحٌة األولٌة لسكان البلدٌة

 

 وصف النشاط

 :ٌتعلك األمر بما ٌلً

 توسعة المبنى -

 تركٌب معدات جدٌدة -

 تخصٌص عدد كاؾ من الكوادر الصحٌة -

 .خلك خدمات جدٌدة داخل المركز -

 

 وصف المستفٌدٌن

 .المستفٌدون الربٌسٌون من هذا النشاط هم الفبات السكانٌة الضعٌفة فً البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 عدد االستشارات

 شركاءال

 وزارة الصحة، وزارة اإلسكان والعمران واالستصالح الترابً
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 30ورلة المشروع رلم 

 لعنوانا محاربة األمراض المتعلمة بعدم الذوبان

 مولعالتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 11.111.111

 مدةال سنوات 5

 حالة ما لبل المشروع

 

 بصورة عامةإلى تعطٌل النظام الصحً للبلدٌة الهشة بالفعل وخلك حالة ؼٌر مسبولة للبالد  COVID19 أدى تفشً

 .بطرٌمة معٌنة بلدٌةولل

ا واسع النطاق لتوعٌة السكان بعدم النظافة،  رتبطةاألمراض األخرى المستتطلب مكافحة هذا المرض و برنامج 

 .بالمخاطر واتخاذ تدابٌر لمنع انتشار هذه األمراض

 

 فاألهدا

 بالظروؾ ؼٌر الصحٌة رتبطةاحتواء األمراض الفٌروسٌة واألمراض الم

 

 

 وصف النشاط

والذي سٌشمل عنصرٌن  بالتلوثلمكافحة األمراض المتعلمة  وضع برنامج سٌتموزارة الصحة ،  مصالحبالتعاون مع 

 :أساسٌٌن

 جزء متعلك بالتحسٌس  -

 .جزء متعلك بالمعدات -

 

 وصف المستفٌدٌن

 

 جمٌع سكان البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 عدد حمالت التطعٌم

 

 شركاءال

 وزارة الصحة، المنظمات غٌر الحكومٌة

 



75 
 

 

 

 33ورلة المشروع رلم 

 العنوان صٌدلٌة للمحتاجٌن توسعة

 مولعالتحدٌد  العاصمة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 9.111.111

 مدةال سنوات 5

 حالة ما لبل المشروع

 

ٌمكن لهإالء  و إن مستوى فمر جزء كبٌر من سكان البلدٌة ٌحرمهم من الحصول على األدوٌة فً حالة المرض

 .تتدهور بسبب نمص األدوٌةالتً  الصحٌة  حالتهم التؽاضً عن السكان فً العدٌد من الحاالت 

ولد أنشؤت البلدٌة بالفعل صٌدلٌة مخصصة لهذه الفبة من السكان ، إال أن الخدمات الممدمة لم تعد تؽطً احتٌاجات 

 .المحتاجٌن الذٌن ٌتزاٌد عددهم باستمرار

 

 األهداف

 توفٌر األدوٌة للمحتاجٌن

 

 وصف النشاط

 .برنامج الحماٌة االجتماعٌة فً إطارتعزٌز مشروع الصٌدلٌة للمحتاجٌن الذي أنشؤته البلدٌة الهدؾ هو مواصلة و

 

 .لذلن ستتم زٌادة موارد الصٌدلٌة بشكل كبٌر لتمكٌنها من خدمة المزٌد من المرضى

 

 .سٌتم وضع إجراءات لتحدٌد األشخاص المعوزٌن وضمان إدارة شفافة لهذه الصٌدلٌة

 

 وصف المستفٌدٌن

 السكان المعوزٌن فً البلدٌة

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 المزاولٌن للخدمةعدد األشخاص 

 

 شركاءال

 

 وزارة الصحة، المنظمات غٌر الحكومٌة
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 32ورلة المشروع رلم 

 العنوان صندوق دعم المبادرات االلتصادٌة

 مولعالتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 11.111.111

 مدةال اتسنو 5

 حالة لبل المشروعال

ٌعتبر االفتمار إلى الخدمات المالٌة المالبمة عابما  ربٌسٌا  أمام تطوٌر المبادرات االلتصادٌة على مستوى البلدٌة 

المشارٌع المابلة لالستمرار ؼٌر لادرٌن على الوصول إلى التموٌل المطلوب لعدم وجود  مطوريوالوالع أن 

 .المالٌة باتالهٌ الضمانات التً تتطلبها

وخلك   ستمرارمشارٌع لابلة لال لهاالتً  باتومن هنا تؤتً الحاجة إلى إنشاء صندوق دعم لمساعدة األفراد أو الهٌ

 فرص العمل وتحسٌن البٌبة المعٌشٌة لسكان البلدٌة

 

 األهداف

 تطوٌر األنشطة االلتصادٌة الحضرٌة

 

 وصف النشاط

وٌل المبادرات االلتصادٌة وستستند إدارة هذا الصندوق إلى إجراءات منسمة وشفافة ٌتعلك األمر بإنشاء صندوق لتم

 .تهدؾ إلى ضمان مالءمة المشارٌع التً سٌتم تموٌلها وضمان الشفافٌة فً منح التموٌل

 

التمدم والمشارٌع  و ألصحاب المبادراتتحدٌد معاٌٌر األهلٌة ل للمٌام بذلن ، سٌتم وضع دلٌل إجراءات لهذا الصندوق

المحرز فً الطلبات التً سٌتم تمدٌمها باإلضافة إلى طرق تنفٌذ المشارٌع التً سٌتم تموٌلها وبالتالً ، تخضع 

أوال  ، ثم المصادلة علٌها واعتمادها من  المجلس االستشاري البلديداخل   المشارٌع الصؽٌرة لعملٌة التشاور البلدي

 .ارة الصندوقلبل المجلس البلدي لبل نملها إلى لجنة إد

 

 

 وصف المستفٌدٌن

التً تعمل فً مجال األنشطة اإلنتاجٌة على  باتالمستفٌدون المباشرون من هذا المشروع هم األشخاص أو الهٌ

 .مستوى المجتمع

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 .عدد الوظابؾ المستحدثة -

 .عدد المشارٌع الممولة -

 شركاءال

 وزارة التشغٌل والشباب والرٌاضة
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 30ورلة المشروع رلم 

 العنوان إنشاء أسواق بلدٌة متخصصة

BMD – مركز البثE -Nord  مولعالتحدٌد 

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 11.111.111

 مدةال سنة واحدة

 حالة لبل المشروعال

 

السكان بحالة من االضطراب التام ، مع وجود مخاطر فً بعض األحٌان على صحة فً العاصمة تمر األسواق 

  .مرتبطة بالتعرض للمنتجات الؽذابٌة جنب ا إلى جنب مع المنتجات السامة

 

 األهداف

 

هدؾ إلى ٌكما  ،ٌهدؾ هذا المشروع إلى إعادة تنظٌم األسواق ووضع لواعد صارمة لتحدٌد موالع المنتجات التجارٌة

 .تؤمٌن المنتجات الؽذابٌة واالمتثال لمواعد النظافة والصرؾ الصحً

 

 صف النشاطو

 

بناء سوق به حظابر كبٌرة لادرة على استٌعاب عدد كبٌر من البابعٌن والمنتجات وضمان الفصل بٌن المنتجات 

 .المختلفة المعروضة

 

 وصف المستفٌدٌن

 التجار

 نونالمواط

 

 مؤشرات التأثٌر

 

  التً تم بناإهاعدد األسواق المتخصصة 

 

 شركاءال

 

 ، اتحادٌة التجارة االستصالح الترابًوزارة اإلسكان والعمران و
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 35ورلة المشروع رلم 

 العنوان لعبفضاءات لإنشاء 

 مولعالتحدٌد  البلدة كلها

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال سنوات 4

 حالة لبل المشروعال

 و لمدم التً ٌمارسها تمرٌبا كل الشبابلممارسة أنشطتهم الرٌاضٌة  وخاصة كرة افضاء  الشباب فً البلدٌة إلى ٌفتمر

ٌستخدم األطفال مساحات ؼٌر مناسبة وؼٌر صحٌة فً كثٌر من األحٌان لممارسة أنشطتهم الرٌاضٌة مما ٌعرضهم 

 .لإلصابة وانتشار األمراض

سالمة  ، مما لد ٌإدي إلى مخاطر على فضاءٌضطر بعض األطفال إلى السفر بعٌد ا جد ا عن مكان إلامتهم بحث ا عن 

 .هإالء األطفال

 

 األهداف

 

 .السماح لألطفال بالمدرة على ممارسة أنشطتهم الرٌاضٌة فً مناطك محمٌة وآمنة

 

 وصف النشاط

 

ٌجب أن تؤخذ هذه الترتٌبات فً  و تطوٌر مناطك لممارسة الرٌاضة على مستوى األماكن العامةب ٌتعلك األمر

لتالً ٌجب أن تحتوي كل منطمة على مساحة لكرة المدم وألعاب لألطفال تحت وبا  االعتبار احتٌاجات الترفٌه للشباب

 .إشراؾ مرالب متخصص

 

 وصف المستفٌدٌن

 .أطفال البلدٌة ، وال سٌما من األسر الضعٌفة

 مؤشرات التأثٌر

 عدد المناطك التً تم إنشاإها

 عدد األطفال الملتحمٌن بها

 

 شركاءال

 ٌاضةوزارة التشغٌل والشباب والر
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 34ورلة المشروع رلم 

 العنوان إنشاء مركز استماع للشباب

 مولعالتحدٌد  العاصمة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 8.111.111

 مدةال سنوات 5

 حالة لبل المشروعال

الشباب لتبادل األفكار وتطوٌر أفكارهم وخلك روابط مع المنتدٌات وهٌاكل دعم  فضاءٌفتمر الشباب فً البلدٌة إلى 

 .وبالتالً ، فإن إمكانات هذا الشباب الدٌنامٌكً والمبدع إلى حد ما ال تُستؽل عندما تتاح الفرص لتطوٌرها

ٌتطلب عدد األطفال ؼٌر الملتحمٌن بالمدارس وبدون مإهالت اتخاذ إجراءات عاجلة لإلشراؾ على هذه الفبة من 

 .ى المجتمعالسكان المعرضٌن لخطر ولوعهم فً أنشطة تشكل خطورة عل

 

 األهداف

 

 .اإلشراؾ على دٌنامٌات الشباب على مستوى البلدٌة

 

 وصف النشاط

 

إنشاء مركز استماع ٌدٌره متخصصون. سٌكون هذا المركز مكان ا ٌلتمً فٌه الشباب وٌنالشوا جمٌع ب مرٌتعلك األ

الشركاء لدعمهم. وسوؾ ٌعمم  مخاوفهم. سوؾ ٌساعد أولبن الذٌن لدٌهم مشارٌع من خالل جعلهم على اتصال مع

 .جمٌع الممارسات الجٌدة لمنع انزالق الشباب

 

 

 وصف المستفٌدٌن

ا 30و  18فبة الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن   عام 

 

 مؤشرات التأثٌر

 المركز الوظٌفً

 عدد الشباب الملتحمٌن بها

 شركاء

 ةوزارة التشغٌل والشباب والرٌاضة، المنظمات غٌر الحكومٌ
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 30ورلة المشروع رلم 

 العنوان تنظٌم بطولة رٌاضٌة للشباب

 مولعالتحدٌد  ة كلهاٌالبلد

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال سنوات 5

 حالة لبل المشروعال

 

لألسؾ ال  ناهإالء الشب و فً البلدٌة ٌلعبون كرة المدم باعتبارها رٌاضتهم الربٌسٌة انٌوجد عدد كبٌر من الشباب

 .ٌحظون بالدعم وال ٌتم تنظٌمهم بسبب نمص الموارد واإلشراؾ

إلى  12ٌصبح من الضروري إنشاء أنشطة لتنظٌم فرق من الشباب من سن  الرٌاضة،لدعم هذه الدٌنامٌكٌة وتطوٌر 

ا 15  .عام 

 

 األهداف

 تطوٌر ممارسة رٌاضة الجوار

 

 وصف النشاط

 

ا 15و  12اوح أعمارهم بٌن تنظٌم بطولة للشباب الذٌن تتر نفسه لتشكٌل فرٌك ٌتم تعٌٌن  حًنظم كل ٌس و عام 

 .مشرؾ له من لبل البلدٌة

 

كما سٌتم تنظٌم بطولة سنوٌة لصالح هذه الفرق بالتعاون مع  األطفال، استعدادسٌتم وضع برنامج تدرٌبً ٌراعً 

 .خدمات وزارة التشؽٌل والشباب والرٌاضة

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 .سنة 15إلى  12شباب من ال

 مؤشرات التأثٌر

 عدد الفرق التً تم تدرٌبها

 عدد البطوالت المنظمة

 

 شركاءال

 وزارة التشغٌل والشباب والرٌاضة
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 30 ورلة المشروع رلم 

 العنوان تنظٌم األنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة

 مولعتحدٌد  ة كلهادٌالب

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 مدةال سنة واحدة

 حالة لبل المشروعال

 

على مستوى البلدٌة مجموعة من الجمعٌات الثمافٌة والفنٌة التً تكافح من أجل البماء بسبب نمص الموارد توجد

ة إمكانات هابلة ؼٌر بلدٌباإلضافة إلى ذلن  ؼالب ا ما ٌتم التخلً عن البعد الثمافً والفنً عندما تمتلن ال و والدعم.

 .مستؽلة

 

 األهداف

 ثمافة والحرؾ الٌدوٌة على مستوى البلدٌةال تطوٌر

 

 وصف النشاط

 

المنتجات الفنٌة وبالتالً ،  تطوٌرٌتضمن ذلن تنظٌم فعالٌات ثمافٌة وفنٌة تسلط الضوء على التنوع الثمافً للبلدٌة و

ذلن ،  الفاعلٌنوفضال عنن مع جمٌع سٌتم تنظٌم مهرجان سنوي للثمافة والحرؾ الٌدوٌة من لبل دار البلدٌة بالتعاو

 .سٌتم دعم الجمعٌات الثمافٌة والفنٌة فً تنظٌم المعارض والفعالٌات الثمافٌة

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 

 الجمعٌات الثمافٌة والفنٌة فً البلدة

 

 مؤشرات التأثٌر

 

 عدد األنشطة المنفذة

 

 شركاء

 

  ناعة، وزارة التجارة والصالجمعٌات الثمافٌة والفنٌة
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 39 ورلة المشروع رلم 

 العنوان دعم الجمعٌات الرٌاضٌة

 تحدٌد مولع ة كلهاٌالبلد

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 11.111.111

 المدة سنوات 5

 حالة لبل المشروعال

 

ا للعدٌد متتولً البلدٌة أهمٌة خاصة للرٌاضة كنشاط لتعزٌز الشباب وفً هذا السٌاق ،  ا مهم  ن االتحادات مدم دعم 

 .الذي فاز بعدة كإوس تفرغ زٌنهالرٌاضٌة بما فً ذلن نادي 

ا للدور الذي تلعبه فً تطوٌر  ،وجد العدٌد من الجمعٌات الرٌاضٌة التً تحتاج إلى دعمٌعلى الرؼم من ذلن ،  نظر 

 .الرٌاضة على مستوى البلدٌة

 

 األهداف

 .تشجٌع الرٌاضة وتطوٌر الجمعٌات الرٌاضٌة

 

 لنشاطوصف ا

 

 .كرة المدم التً لٌستالهدؾ هو توسٌع برنامج دعم االتحادات الرٌاضٌة الحالً للوصول إلى المزٌد من االتحادات 

 

 .سٌتم وضع الترتٌبات لتحدٌد معاٌٌر األهلٌة للجمعٌات بالتعاون مع وزارة التشؽٌل والشباب والرٌاضة

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 

  رٌاضٌةالجمعٌة ال

 أثٌرمؤشرات الت

 

 عدد الجمعٌات المدعومة

 عدد الكإوس التً فازت بها الجمعٌات

 

 شركاء

 

 اتحادٌة كرة المدم، وزارة التشغٌل والشباب والرٌاضة
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 24 ورلة المشروع رلم 

 العنوان دعم منظمات المجتمع المدنً والتعاونٌات والجمعٌات األخرى

 مولعالتحدٌد  ة كلهاٌالبلد

 باألولٌة الجدٌدةRةالتكلف 1.111.111

 المدة سنة واحدة

 حالة لبل المشروعال

 

ا فً مكافحة  ا مهم  تلعب منظمات المجتمع المدنً )المنظمات ؼٌر الحكومٌة والتعاونٌات والجمعٌات المختلفة( دور 

تواجه و نسانالفمر واإللصاء وحماٌة البٌبة والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ ألنها تشارن بانتظام فً تعزٌز ونشر حموق اإل

هذه المنظمات عدد ا من الصعوبات بما فً ذلن  على وجه الخصوص ، الدعم المالً ؼٌر الكافً أو حتى االفتمار إلى 

 .الموارد البشرٌة والمعدات

 

 األهداف

 

وهذا ٌنطوي على إنشاء صندوق دعم لمنظمات المجتمع المدنً لتعزٌز المجتمع المدنً على مستوى المجتمعات 

 .ةالمحلٌ

 

 وصف النشاط

 

دعم منظمات المجتمع المدنً لتكون لادرة على تنفٌذ اإلجراءات المتعلمة بالمواضٌع: مكافحة اإللصاء والضعؾ ، 

 .وحموق اإلنسان والمواطنة ، والنوع االجتماعً ، وتؽٌر المناخ ، ومشاركة المواطنٌن

 

 وصف المستفٌدٌن

 

 منظمات المجتمع المدنً فً البلدٌة

 

 رات التأثٌرمؤش

 

  تم تموٌل عدد من المبادرات التً تمودها منظمات المجتمع المدنً

 شركاء

 

  اإلطار التشوري مع المواطن، منظمات المجتمع المدنً 
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 20 ورلة المشروع رلم 

 العنوان إعادة تنظٌم كوادر البلدٌة

 تحدٌد مولع مبنى البلدٌة

 ةباألولٌة الجدٌد التكلفة 11.111.111

 المدة سنة واحدة

 حالة ما لبل المشروع

 

فً  وهو والموظفٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن محدود للؽاٌة الدعم،ٌُظهر تحلٌل وضع موظفً البلدٌة أن هٌمنة موظفً 

 18( والمساعدٌن %8)أو  21عدد الحراس  %18ٌلٌهم المحصلون  الموظفٌن،من  %25ٌشكل الوكالء  الوالع،

العدد من  %9، أي  23 عدد. مستشارو العمدة ورإساء األلسام والخدمات 11البٌن والمر 17والسكرتٌرات 

 الؽجمالً.

 .الرإٌة الجدٌدة ، سٌكون من الضروري إعادة تنظٌم الموظفٌن بما ٌسمح بامتالن الموارد البشرٌة المإهلة فً إطار

 

 األهداف

 تعزٌز لدرات البلدٌة

 

 وصف النشاط

 

 .ٌٌم مهارات الموظفٌن وتحدٌد احتٌاجات الموارد البشرٌة والتراح خطة إعادة التنظٌمإجراء تدلٌك تنظٌمً لتم

 

 

 وصف المستفٌدٌن

 البلدٌةطالم 

 

 مؤشرات التأثٌر

 مستوى كفاءة موظفً البلدٌة

 عدد األشخاص الذٌن تم تدرٌبهم

 

 شركاءال

  نمابة الموظفٌن
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 23ورلة المشروع رلم 

 العنوان حلٌٌن المنتخبٌنتدرٌب المسإولٌن الم

 مولعالتحدٌد  مبنى البلدٌة

 باألولٌة الجدٌدة التكلفة 1.111.111

 المدة واحدة سنة

 حالة لبل المشروعال

 

ال ٌمكن لعب هذا الدور دون فهم جٌد من جانب  و هو دور حاسم فً إدارة الشإون المحلٌة مستشاري البلدٌاتدور 

امهم والبٌبة التً ٌعملون فٌهاوالوالع أن معظم المسإولٌن المنتخبٌن الذٌن لم ٌمارسوا هإالء المسإولٌن المنتخبٌن لمه

لط وظابؾ فً مجال اإلدارة أو الهٌاكل المماثلة ، ٌتجاهلون عمل هٌبات الدولة والفرص المتاحة فٌما ٌتعلك 

 .األموال وإلامة الشراكاترصدب

علمة بمهام البلدٌة والحكم الرشٌد واستراتٌجٌات التنمٌة فً على مجموعة من الموضوعات المت التكوٌنفإن  وهكذا

 .البالد ضروري لتمكٌن هإالء المسإولٌن المنتخبٌن من أداء دورهم بشكل أفضل

 

 األهداف

 .بناء لدرات أعضاء المجالس البلدٌة

 

 وصف النشاط

 :المحاور التالٌة تنفٌذ برنامج تدرٌبً بالتعاون مع المدٌرٌة العامة للجماعات الترابٌة حول

 .دور المنتخب -

 االختصاصات البلدٌة ؛ -

 األهداؾ الوطنٌة لالمركزٌة ؛ -

 بٌبةال -

 المناصرة -

 التعاون الالمركزي -

 .السٌاسات المطاعٌة -

 

 وصف المستفٌدٌن

 بلديمجلس الالأعضاء 

 

 مؤشرات التأثٌر

 عدد التدرٌبات المنظمة

 

 شركاءال

 مركزٌةوزارة الداخلٌة والال
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 22ورلة المشروع رلم 

 العنوان تحسٌن عابدات الضرابب

 تحدٌد مولع مبنى البلدٌة

 باألولٌة الجدٌدةالتكلفة  1.111.111

 المدة سنة

 حالة لبل المشروعال

 

لن فً وٌرجع ذ  الضرٌبٌة للبلدٌة كثٌرا  فً السنوات األخٌرة ممارنة بتطور األنشطة االلتصادٌة المداخللم تتؽٌر 

الممام األول إلى نمص المعلومات عن جمٌع األشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة التصادٌة باإلضافة إلى ضعؾ آلٌة 

 .الجمع وأدوات اإلدارة المستخدمة

ا للبلدٌةؼٌر محصلة،  كل عام معتبرةلذلن تظل مبالػ  ا كبٌر   .بسبب عدم فعالٌة النظام الحالً ، مما ٌشكل عجز 

 

 األهداف

 

 اإلٌرادات الضرٌبٌة للبلدٌة تحسٌن

 

 وصف النشاط

 :مكوناتة سٌتكون هذا النشاط من ثالث

 مكون إلعادة تنظٌم خدمة التحصٌل -

 لسم محدث من لاعدة البٌانات الضرٌبٌة -

 .مكون لتطوٌر األدوات المحوسبة المرتبطة بمواعد البٌانات الوطنٌة لتحسٌن إدارة الضرابب البلدٌة -

 

 

 دٌنوصف المستفٌ

 مبنى البلدٌة

 

 التأثٌر تمؤشرا

 معدل استرداد الضرٌبة

 

 شركاءال

 وزارة المالٌة

 

 


